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LIOSTA GIORRÚCHÁN 

CLC An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta ar Dhliteanas Sibhialta 

CRU An Coimisiún um Rialáil Fóntas 

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

DTTAS An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt 

EEZ Limistéar Eacnamaíoch Eisiach 

ETA An t-am a mheastar a bhainfear an calafort amach 

HNS Substaintí Guaiseacha agus Díobhálacha 

IAP Plean Gníomhaíochta Teagmhais 

IMO An Eagraíocht Mhuirí Idirnáisiúnta 

IOGP Cumann Idirnáisiúnta na dTáirgeoirí Ola agus Gáis 

IOPC Cúiteamh Idirnáisiúnta le haghaidh Ola-Thruailliú 

IPIECA Comhlachas domhanda thionscal na hola agus an gháis ar son feidhmíocht 
chomhshaoil agus shóisialta a chur chun cinn 

IRCG Garda Cósta na hÉireann 

LCC Ionad Áitiúil Comhordaithe 

LGD An Roinn Rialtais atá i gCeannas 

MARPOL An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Thruailliú ó Longa a Chosc 

MEM Bainistíocht Móréigeandála 

MoU Meabhrán Tuisceana 

MRT Foireann Freagartha Muirí 

MSO Oifig na Suirbhéireachta Muirí 

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

NECG An Grúpa Náisiúnta Comhordaithe Éigeandálaí 

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 

OWRN An Líonra Freagartha ar Fhiadhúlra Smeartha le hOla 

PPE Trealamh Cosanta Pearsanta 

PRAnna Gníomhaireachtaí Príomhfhreagartha 

SCAT Teicníc glanta agus measúnaithe cladaigh 

SMPEP Plean Éigeandála Loinge um Thruailliú Mara 

SOPEP Plean Éigeandála Loinge um Ola-Thruailliú 

SRC Ionad Freagartha Cladaigh 

STS Ó long go long (aistriú) 
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1. RÉAMHRÁ 

Tá an cháipéis seo ag gabháil leis an bPlean Teagmhais Náisiúnta (NCP) maidir le 

Sceitheadh Ola/Substaintí Guaiseacha agus Díobhálacha ar Muir. Soláthraítear 

treoirlínte ann do na heagraíochtaí úd nach foláir dóibh pleananna teagmhais 

maidir le sceitheadh ola/HNS a fhorbairt agus a chur chun feidhme. 

Caithfidh pleananna teagmhais don truailliú ola/HNS a bheith i bhfeidhm ag an méid seo a 

leanas1: 

 údaráis chuain; 
 oibreoirí na n-aonad amach ón gcósta2 nó saoráidí láimhsithe ola/HNS; 
 máistrí, nó cibé duine eile a bheadh i gceannas ar longa Éireannacha; 
 máistrí, nó cibé duine eile a bheadh i gceannas ar longa atá cláraithe i dtír is páirtí le 

Coinbhinsiún OPRC agus le Prótacal OPRC-HNS; 
 máistrí, nó cibé duine eile a bheadh i gceannas ar longa atá cláraithe i dtír nach páirtí le 

Coinbhinsiún OPRC agus le Prótacal OPRC-HNS, de réir mar is gá leis na rialacháin; agus 
 údaráis áitiúla cois cósta 

Is é rogha an Aire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt iad ceanglais údaráis áitiúil chun plean a 

fhorbairt. Tá eisceacht ann go bhforbróidh gach údarás áitiúil cois cósta agus go dtaiscfidh 

siad na pleananna sin chuig an IRCG. Dírítear aird i bpleananna n-údarás áitiúil ar dhul i ngleic 

le truailliú ola nó HNS féideartha a d’fhéadfadh dul i bhfeidhm go díreach ar a gcladach. 

1.1 CUSPÓIR 
Cuirtear síos sna pleananna teagmhais maidir le sceitheadh (dá dtagraítear mar “phleananna 

éigeandála truaillithe” san Acht um Thruailliú na Farraige) ar eagrúchán agus nósanna imeachta 

de dhíth chun measúnú a dhéanamh ar theagmhas truaillithe, aithnítear iontu na hacmhainní 

éiceolaíochta socheacnamaíocha; agus slógtar, buanaítear agus bainistítear freagairt 

éifeachtach iontu. 

Ba cheart go n-aithneofaí sna pleananna cnámha scéil Sraith 1 agus Sraith 2, agus an cumas 

chun dul i ngleic leosan. Ba chóir go gcuirfí síos iontu freisin ardú chuig Sraith 3 agus an 

comhéadan leis an bPlean Teagmhais Náisiúnta maidir le Sceitheadh Ola/HNS ar Muir. 

Teastaíonn clár oiliúna agus cleachtaidh chun éascú do chur chun feidhme na bpleananna. 

1.2 COMHSHEASMHACHT A CHUR CHUN CINN 
Tugtar spreagadh dóibh siúd a bhíonn freagrach as pleananna a fhorbairt chun leas a bhaint as 

na treoirlínte sin d’fhonn an chomhsheasmhacht a chur chun cinn sa chreat ullmhachta agus 

pleanála foriomlán Éireannach maidir le truailliú mara. 

Aithníodh ann ámh go bhféadfaí inneachar agus struchtúr na bpleananna a athrú nó a chur in 

oiriúint chun éilimh áitiúla nó eile a shásamh, ar sonrach d’oibríocht nó limistéar iad. 

                                                                 

1
 Féach Alt 3 den Acht um Thruailliú na Farraige (Leasú) 1999, arna leasú 

2
 Arna shainiú 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, arna leasú 
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2. PLEANANNA DO LONGA 

2.1 CEANGLAIS AN CHOINBHINSIÚIN IDIRNÁISIÚNTA 
Éilítear le Rialachán 37 d’Iarscríbhinn I de Choinbhinsiún MARPOL go bhfaightear Plean 

Éigeandála Loinge um Ola-Thruailliú (SOPEP) faofa ar bord tancaer ola d’olltonnáiste 150 agus 

os a chionn, agus gach long d’olltonnáiste 400 agus os a chionn. Éilítear plean mar sin freisin le 

hAirteagal 3 de Choinbhinsiún OPRC. 

Déantar coinníollacha comhchosúla i Rialachán 17 d’Iarscríbhinn II MARPOL go bhfaightear 

plean éigeandála loinge um thruailliú mara faofa le haghaidh substaintí leachtacha díobhálacha 

ar bord gach long d’olltonnáiste 150 agus os a chionn ar a n-iompraítear substaintí leachtacha 

díobhálacha ar an mórchóir. Éilítear plean mar sin freisin le hAirteagal 3 de Phrótacal OPRC-

HNS. 

D’fhéadfaí an dara ceann a chur le SOPEP, óir gur beagnach mar a chéile a n-inneachar, agus 

gur praiticiúla é go mbeadh plean comhtháite amháin ar bord ná dhá cheann ar leithligh i gcás 

éigeandála. Lena shoiléiriú gur plean comhtháite atá sa phlean, ba cheart go dtagrófaí dó mar 

Phlean Éigeandála Loinge um Thruailliú Mara (SMPEP). 

2.2 TREOIRLÍNTE NA HEAGRAÍOCHTA MUIRÍ IDIRNÁISIÚNTA (IMO) 
Is chun cuidiú le Riaracháin rialtais agus le húinéirí loinge na ceanglais sin a chomhlíonadh, tá 

an Eagraíocht Mhuirí Idirnáisiúnta (IMO) tar éis eagrán 2010 de na Guidelines for the 

Development of Shipboard Marine Pollution Emergency Plans, (Treoirlínte d’fhorbairt Pleananna 

Éigeandála Loinge um Thruailliú Mara) a léiriú lena n-áirítear Guidelines for the development of 

Shipboard Oil Pollution Emergency Plans (SOPEP)(Treoirlínte d’fhorbairt Pleananna Éigeandála 

Loinge um Ola-Thruailliú) agus Guidelines for the development of Shipboard Marine Pollution 

Emergency Plans of Oil and/or Noxious Liquid Substances (Treoirlínte d’fhorbairt Pleananna 

Éigeandála Loinge um Thruailliú Mara le Substaintí Ola agus/nó Leachtacha Díobhálacha. 

Is é an coincheap taobh thiar de na pleananna sin cúnamh a thabhairt don phearsanra chun 

dul i ngleic le scaoileadh ola nó substaintí leachtacha díobhálacha gan choinne. Is é an 

príomhchuspóir leis na gníomhartha riachtanacha a chur ar bun d’fhonn an scaoileadh a 

stopadh nó a íoslaghdú agus a éifeacht a mhaolú. Caithfidh go bhfaightear níos mó sa phlean 

ná soláthar do sceití oibríochtúla. Ní mór a áireamh leis treoir chun cúnamh leis an máistir na 

héilimh ó scaoileadh tubaisteach a shásamh, dá mba rud é go mbuailfí an long le ceann mar é. 

Áirítear leis na treoirlínte na gnéithe éigeantacha do phleananna, lena gclúdaítear nósanna 

imeachta tuairiscithe soiléire i gcásanna scaoilte iarbhír agus dhóchúil an ábhair thruaillithigh. 

Aithnítear go bhféadfadh cumas loinge damáistithe nó i mbaol a báite a bheith teoranta chun 

freagairt do scaoiltí truaillithe. Leagfar eochairbhéim i nósanna imeachta plean chun 

eagraíochtaí agus údaráis talamhbhunaithe a chur ar an airdeall, d’fhonn go bhféadfaidís 

cúnamh a sholáthar agus tacaíocht a thabhairt d’iarracht freagartha. 

2.3 CEANGLAIS NA HÉIREANN 
Achtaítear le hAlt 3 den Acht um Thruailliú na Farraige (Leasú) 1999 (arna leasú) ceanglais an 

Choinbhinsiúin IMO i gcreat dlí na hÉireann. Tarmligtear d’Oifig na Suirbhéireachta Muirí le 

DTTAS (MSO) mar an comhlacht freagrach as a áirithiú go bhfaightear SOPEPanna agus 

SMPEPanna ar bord na long incháilithe 
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Éilítear le reachtaíocht na hÉireann go mbíonn na pleananna sin ar fáil sa Bhéarla; agus i gcás 

nach bhfuil plean mar sin le fáil sa Bhéarla, ba cheart go mbeadh cóip dheimhnithe go cuí de a 

bheith ar fáil sa Bhéarla. 

Aithnítear nach bhféadfadh ach cumas teoranta a bheith ag an máistir agus ag an úinéir loinge 

i gcásanna Sraith 3 chun freagairt a sheoladh do scaoileadh ar bith, agus d’fhéadfadh tacaíocht 

shuntasach a bheith de dhíth orthu ón IRCG agus ó rialtas na hÉireann i gcoitinne. Is é an t-

úinéir loinge a bheidh faoi dhliteanas as na costais don tacaíocht sin, suas chuig teorainneacha 

na gCoinbhinsiún ábhartha3. 

2.4 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 nó uaithi, atá lonnaithe in áit éigin sa Stát (nach 

cuan é), lena n-áirítear an Limistéar Eacnamaíoch Eisiach (EEZ); ní féidir é a dhéanamh ach 

amháin i gcomhréir le cead arna dheonú ag an Aire. 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. 

Is é beartas an IRCG é gan ceadanna a dheonú d’oibríochtaí STS laistigh den Stát seachas don 

lictéaracht i gcásanna taismigh loinge nó oibríochtaí STS is gá do shábháilteacht na beatha ar 

farraige nó do shábháilteacht loinge nó i gcúinsí eisceachtúla eile. Breithneofar cead STS faoi 

réir measúnuithe comhshaoil agus gnáthóige agus pleananna teagmhais leordhóthanacha a 

bheith i bhfeidhm. 

2.4.1 Réamhfhógra 

Aon soitheach atá ag beartú oibríocht STS a dhéanamh laistigh den Stát, seachas i gcuan; 

fógróidh sé do MRCC an IRCG 72 uair roimh an oibríocht STS bheartaithe. Áireofar leis an 

bhfógra an méid seo a leanas: 

 Ainm, Bratach, comhartha aitheantais, uimhir IMO, agus ETA an tancaeir ola/tsoithigh 

a bhíonn páirteach san oibríocht STS. 

 Dáta, am agus suíomh geografach na n-oibríochtaí STS beartaithe 

 An gcuirfear na hoibríochtaí STS ar siúl ar ancaire nó faoi lánseol 

 Cineál agus cainníocht ola 

 Fad beartaithe na n-oibríochtaí STS 

 Sainaithin an tsoláthraí seirbhísí d’oibríochtaí STS, nó an duine atá i gceannas 

comhairleach foriomlán agus a gcuid faisnéise teagmhála 

 Deimhniú go bhfuil “Plean Oibríochtaí STS” ar bord ag an soitheach 

Ní chuirfear an oibríocht STS i gcrích ach amháin i gceantar agus i ndálaí aimsire a bheidh 

oiriúnach chun na críche na himthosca eisceachtúla thuasluaite a thabhairt san áireamh, a 

thiocfaidh faoi réir measúnú riosca lena n-áirítear measúnú comhshaoil agus gnáthóige agus 

plean teagmhais maidir le sceitheadh ola a bheith i bhfeidhm. Is faoi mháistrí loinge an dá 

shoitheach chun a áirithiú gur féidir leis an oibríocht tarlú gan riosca díobhála do dhaoine ar 

                                                                 

3
 CLC, An Coinbhinsiún Ciste, An Prótacal Forlíontach agus An Coinbhinsiún um Ola Umair 
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bord ná damáiste do na longa rannpháirteacha ná do longa eile sa cheantar, agus go bhfuil an 

oibríocht beartaithe sa tsúil chun an comhshaol muirí a chosaint. 

2.4.2 Iarratas ar chead 

Is é an t-oibreoir a dhéanfaidh iarratas chuig an IRCG ar chead chun STS a dhéanamh agus 

sceideal a chomhlánú faoi mar a iarradh 

2.4.3 Faomhadh ceada 

Féadfar cead a dheonú faoi réir coinníollacha IRCG  

2.4.4 Seicliosta sampla don chinnteoireacht tar éis iarratais ar aistriú STS 

 Suíomh/láthair na hoibríochta 

 Teorainneacha aimsire 

 Measúnú riosca/íogaireacht comhshaoil  

 Plean Teagmhais maidir le Sceiteadh Ola 

 Maoirseoir STS 

 Riachtanais tuga d’ionramháil 

 Tuga comhraicthe dóiteáin (700m3 in aghaidh na huaire + cúr) 

 Grinnfhiosrú loinge ar shoitheach (cáilíocht chaighdeánach)   

o Tuairisc SIRE (Córas Tuairiscithe Cigireachta Loinge. Fóram Muirí Idirnáisiúnta 

na gCuideachtaí Ola (OCIMF)  

o Paris MOU.org equasis.org  

o Is é Úinéir na gceadanna a sholáthróidh sonraí roimh fhruiliú an tsoithigh tx 

 Struchtúr an pháipéarachais, seicliostaí, deimhniúcháin –máistir-fiondair-píolótaí-osáin 

srl. 

 Cáilíocht MSDanna –bille luchtaithe - cóip de 

 Fiondair agus osáin-cúram fiondair 

 Q88.com 

 Tógáil soithigh, leagan amach STS ar an soitheach –an dá thaobh? Príomhlong, 

treoráin, mullaird, línte/sreanga 

 Teorainneacha struis do chabhlacha, plean scaoilte-oibriú ar struis farraige –dea-

chleachtais oibríochtúla & plean teagmhais 

 Gach strus cabhlach a thaifeadadh go hoibríochtúil gach uair – ríomhanna cainníochta, 

gráid lasta –cleachtas caighdeánach chun faireachán a dhéanamh ar sholáthar scaoilte 

agus ráta aistrithe soithigh a fháil neasaga chun oibríocht a chríochnú 

 Aerfhaireachas 

 In uiscí teorann, cuirfear na Coimisinéirí Ioncaim ar an eolas 

 Úsáid easróra 

 Má athraíonn am teachta measta (ETA) an tancaeir ola ag an suíomh nó limistéar do na 

hoibríochtaí STS faoi níos mó ná 6 huaire, is é máistir, úinéir nó gníomhaire an tancaeir 

ola sin a sholáthróidh ETA leasaithe don MRCC. 

2.5 TARRTHÁLAS RAICE 
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 
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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 eile4. 

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. 

                                                                 

4
 Féach Alt 51 den Acht Loingis Cheannaíochta (Tarrthála Agus Raic), 1993 
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3. PLEANANNA D’AONAID AMACH 

ÓN GCÓSTA AGUS DO SHAORÁIDÍ 

LÁIMHSITHE OLA/HNS. 

3.1 RÉAMHRÁ 

3.1.1 Aonaid amach ón gcósta 

Is éan Coimisiún um Rialáil Fóntas (CRU) an rialtóir sábháilteachta le haghaidh gníomhaíochtaí 

taiscéalta agus eastósctha peitriliam réamhtheachtaigh (amach ón gcósta agus cois cladaigh) in 

Éirinn. Ní foláir do ghnóthais, oibreoirí agus úinéirí peitriliam cead sábháilteachta a fháil ón 

CRU ar dtús chun gníomhaíocht peitriliam ainmnithe a dhéanamh.  

Is í freagracht CRU maoirsiú rialála éifeachtach maidir le sábháilteacht a sholáthar, agus chun 

riosca agus iarmhairtí féideartha na mórtheagmhas amach ón gcósta a laghdú. Déantar an 

méid sin ach measúnú a dhéanamh ar chásanna sábháilteachta, Ceadanna Sábháilteachta a 

eisiúint agus comhlíonadh a fhaireachán trí réimeas iniúchóireachta agus cigireachta. Tá CRU 

tar éis Páipéar Faisnéise maidir le Ceanglais Chásanna Sábháilteachta a fhoilsiú, lena n-áirítear 

treoir maidir le pleanáil freagartha éigeandála5. 

Tá Comhaontú Oibríochtúil ag an IRCG freisin leis an gCoimisiún um Rialáil Fóntas (CRU), a 

fhaightear laistigh den Mheabhrán Tuisceana (MoU) idir CRU agus Riarachán Muirí na 

hÉireann le DTTAS. Mionsonraítear sa Chomhaontú sin 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. 

Déanann IRCG athbhreithniú ar an bPlean Teagmhais maidir le Sceitheadh Ola/HNS agus ar 

an bPlean Freagartha Éigeandálaí níos forleithne thar ceann an CRU. Caithfidh IRCG glacadh 

leis na pleananna sin sular féidir leis an CRU Cead Sábháilteachta a eisiúint. 

3.1.2 Saoráidí láimhsithe ola/HNS 

Is ionann na calafoirt mhara (cuanta) agus saoráidí láimhsithe ola/HNS agus na saoráidí sin 

lena mbaineann riosca de theagmhas truaillithe mara; agus áirítear leo cuanta, críochfoirt 

ola/HNS, píblínte agus umair stórála cois cladaigh. 

Beidh pleananna éigeandála níos forleithne ag na saoráidí sin freisin, faoina gcomhtháthófar 

an plean teagmhais maidir le sceitheadh ola/HSN. 

3.2 ÁBHAR AN CHLÁIR 
Tá doiciméid treorach ann ó eagraíochtaí idirnáisiúnta maidir le forbairt pleananna teagmhais 

sceithe agus an t-ábhar iontu. Áirítear leis na foilseacháin: 

                                                                 

5
 www.cru.ie/wp-content/uploads/2018/08/CRU18183-Safety-Case-Requirements.pdf 

http://www.cru.ie/wp-content/uploads/2018/08/CRU18183-Safety-Case-Requirements.pdf
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 IMO 2018, Manual on Oil Pollution, Section II, Contingency planning6 

 IPIECA-IOGP 2016, Good Practice Guidance: Contingency planning for oil spills on 

water7 

 IPIECA-IOGP 2013, Technical Report: Oil spill risk assessment and response planning 

for offshore installations8 

 ITOPF 2011, Technical Information Paper 16: Contingency planning for marine oil 

spills9 

D’fhéadfadh an t-ábhar teicniúil agus na nósanna imeachta a ndéantar achoimre orthu sna 

foilseacháin sin a bheith so-oiriúnaithe le HNS a chlúdach. B’fhéidir freisin gur fhorbair 

cuideachtaí treoirlínte corparáideacha, ar dhócha go mbeidís bunaithe ar threoir ó 

fhoilseacháin idirnáisiúnta, dá dtugann siad spreagadh do chleamhnaithe a chomhlíonadh. Is 

amhlaidh dá réir a d’fhéadfadh oibreoirí éagsúla cuir chuige éagsúla a ghlacadh i leith an ábhair 

i bplean, ar a laghad i dtéarmaí formáide agus eagrú na faisnéise. 

D’fhonn comhsheasmhacht a chur chun cinn, d’fhorbair IRCG teimpléad atá ar fáil d’oibreoirí 

lena bhreithniú. Cuimsítear an teimpléad sin le hIarscríbhinn A, laistigh den phróiseas 

measúnaithe as a mbaineann IRCG leas chun pleananna a athbhreithniú. D’fhéadfadh oibreoirí 

an treoir idirnáisiúnta a oiriúnú i roinnt cásanna chun cloí leis an teimpléad molta sin. Ní foláir 

don oibreoir ámh faisnéis mhínitheach a sholáthar ámh chun tabhairt le fios gur tugadh 

aghaidh ar gach gné den teimpléad, mar a bhfeictear athrú ón teimpléad. Feictear réamhrá 

agus ocht gcéim ina dhiaidh sin i struchtúr an teimpléid, rud a léiríonn na céimeanna de 

ghnáth-theagmhas truaillithe. 

Ina theannta sin, ba chóir gur chomhsheasmhach iad socruithe freagartha éigeandála ag 

oibreoir/úineir leis an measúnú riosca ar mhórghuais tionóisce ar a gcuirtear síos sa chás 

sábháilteachta agus sna socruithe freagartha éigeandála náisiúnta ábhartha, atá i bhfeidhm 

chun géarú mórthionóisce a chosc nó chun na hiarmhairtí dá barr a theorannú.  

Féach Alt 6.3 le haghaidh tuilleadh sonraí maidir le ceanglais oiliúna agus cleachtaidh. 

 

                                                                 

6
 http://www.imo.org/en/Publications/Documents/Newsletters%20and%20Mailers/Mailers/IB560E.pdf 

7
 http://www.ipieca.org/resources/good-practice/contingency-planning-for-oil-spills-on-water/ 

8
 http://www.ipieca.org/resources/awareness-briefing/oil-spill-risk-assessment-and-response-planning-for-

offshore-installations/ 
9
 www.itopf.org/knowledge-resources/documents-guides/document/tip-16-contingency-planning-for-

marine-oil-spills/ 

http://www.imo.org/en/Publications/Documents/Newsletters%20and%20Mailers/Mailers/IB560E.pdf
http://www.ipieca.org/resources/good-practice/contingency-planning-for-oil-spills-on-water/
http://www.ipieca.org/resources/awareness-briefing/oil-spill-risk-assessment-and-response-planning-for-offshore-installations/
http://www.ipieca.org/resources/awareness-briefing/oil-spill-risk-assessment-and-response-planning-for-offshore-installations/
http://www.itopf.org/knowledge-resources/documents-guides/document/tip-16-contingency-planning-for-marine-oil-spills/
http://www.itopf.org/knowledge-resources/documents-guides/document/tip-16-contingency-planning-for-marine-oil-spills/
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4. PLEANANNA LE HAGHAIDH 

ÚDARÁS ÁITIÚIL 

4.1 COMHTHÉACS 
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. Leagtar an bhéim i bpleananna n-údarás áitiúil ar dhul i ngleic le truailliú ola nó 

HNS féideartha a d’fhéadfadh dul i bhfeidhm go díreach ar a gceantair gheografacha. 

Féadann saincheisteanna idirghaolmhara teacht aníos le freagairt ar thruailliú cladaigh, lena n-

áirítear sábháilteacht an phobail, tionchair éiceolaíochta agus shocheacnamaíocha, 

gníomhaíochtaí glantacháin, bainistiú dramhaíola, cúram fiadhúlra agus dúspéis ón bpobal agus 

ó na meáin. Áirítear le saincheisteanna sonracha i ndáil leis an truailliú ar an gcladach, ach níl 

siad teoranta do: 

 D’fhéadfadh aistriú céimnithe agus comhordaithe ar fhreagracht glantacháin a bheith 

de dhíth de réir mar a thagann an truailliú i dtír ó cheann ar an uisce (faoi cheannas 

IRCG, údarás calafoirt nó oibreoir amach ón gcósta) chuig ceann cladaigh (faoi 

cheannas údaráis áitiúil). 

 Ní mór glantachán ar chineálacha áirithe cladaigh a bhreithniú go cúramach, óir gur 

féidir le teicnící ionracha na tionchair a ghéarú nó saincheisteanna i ndáil le bainistiú 

dramhaíola a ghiniúint. B’fhéidir go gcaithfí seasamh in aghaidh brú ón bpobal i roinnt 

cásanna chun rud éigin a dhéanamh faoi chúrsaí. 

 B’fhéidir go mbeadh na cladaigh thruaillithe sorochtana don phobal agus do na meáin 

áitiúla. D’fhéadfadh sé sin cur le freagairtí agus braistintí mothúchánacha láidre den 

fhearg agus den imní i measc an phobail. 

 D’fhéadfadh truailliú ola nó substaintí guaiseacha agus díobhálacha a bheith ina 

nguaiseacha don phobal. D’fhéadfadh sé sin saincheisteanna a chruthú ar a sheal féin 

maidir le rialú na rochtana ar thránna, chun sábháilteacht phoiblí a áirithiú agus ligean 

d’oibríochtaí glantacháin gan bhacainní. 

 D’fhéadfaí an cineál pobail a mhealladh chuig teagmhas suntasach nár ghnách dóibh 

cuairt a thabhairt ar shuíomhanna truaillithe, ach ar mhian leo breathnú ar an gcás 

neamhghnách, de bharr fíorimní nó fiosrachta. D’fhéadfadh sé sin cur le hábhair imní 

don tsláinte agus don tsábháilteacht, agus saincheisteanna breise a thabhairt aníos 

maidir le plódú tráchta nó páirceáil feithiclí. 

Ní hamháin go gcaithfear a áirithiú le pleananna teagmhais sceite na n-údarás áitiúil gur féidir 

freagairt cladaigh oibríochtúil ar fónta go teicniúil í a sheoladh; ach caithfear a áirithiú freisin 

go leabaítear comhordú níos forleithne le heochairghníomhaireachtaí ina bpleanáil. D’fhonn 

cur chuige comhordaithe do theagmhais truaillithe mara idir údaráis áitiúla, an IRCG agus na 

Príomhghníomhaireachtaí Freagartha agus eagrais eile a áirithiú; táthar tar éis Prótacal a 

fhorbairt faoin gCreat um Bainistíocht Móréigeandálaí (MEM). 

Ba chóir go dtabharfaí aghaidh le teagmhas sceite ar chásanna féideartha faoi Shraith 1 agus 

Sraith 2 óna bhféadfadh truailliú cladaigh teacht, arbh ábhartha iad don tíreolaíocht agus do 
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na gníomhaíochtaí oibríochtúla i bhfoisceacht na n-údarás iad. Ba cheart go n-áireofaí leo 

nósanna imeachta do ghéarú chuig Sraith 3, lena n-áirítear comhtháthú leis an gcreat 

freagartha náisiúnta a mhínítear laistigh den Phlean Teagmhais Náisiúnta maidir le Sceitheadh 

Ola/HNS ar Muir. 

4.2 CREAT MEM 
D’fhéadfadh measúnú agus bainistiú na gcladach truaillithe a bheith dúshlánach, agus b’fhéidir 

go mbeadh comhordú de dhíth orthu ó fud gníomhaireachtaí éagsúla. An Creat maidir le 

Bainistiú Móréigeandálaí (MEM), Prótacal Ilghníomhaireachta 7: Cumasaítear le freagairt 

thalamhbhunaithe ar éigeandálaí mara na Príomhghníomhaireachtaí Freagartha (PRAnna) (An 

Garda Síochána, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus na hÚdaráis Áitiúla) chun oibriú le 

chéile agus freagairt go héifeachtach agus go sábháilte d’éigeandálaí mara, a chuireann isteach 

ar sheirbhísí talún nó ar sheirbhísí talamhbhunaithe, nó a bhfuiltear ag dúil go gcuirfidh siad 

isteach orthu sin. Soláthraítear socruithe sa phrótacal do shlógadh PRAnna leis an IRCG agus 

chun oibriú leis agus le grúpaí eile chun imeachtaí éigeandála muirí a chomhordú go rathúil, 

chomh maith le dul i ngleic le saincheisteanna comhéadain le haghaidh éigeandálaí 

uiscebhealaí intíre agus éigeandálaí comhordaithe IRCG ag teacht i dtír. 

4.2.1 Freagairt áitiúil agus Ionaid Freagartha Cladaigh 

Tá an tIonad Freagartha Cladaigh (SRC) mar chuid dhílis d’fhorfheidhmiú Phrótacal 7 den 

MEM. D’fhéadfadh gnéithe eile a bheith i gceist leis an éigeandáil, cosúil le haslonnú soithigh 

nó criú agus paisinéirí ar shuiteáil éigin, rud a ghinfidh bunú Ionad Comhordúcháin Áitiúil (LCC) 

ag an údarás áitiúil is gaire, de réir a nósanna imeachta pleanála éigeandála ginearálta.. 

D’fhéadfadh an SRC agus an LCC a bheith páirt-chomhtháite nó lán-chomhtháite. Tugtar 

tuilleadh eolais maidir le SRC i mBuan-nós imeachta oibríochta 04-2020 Ionad Freagartha 

Cladaigh a Bhunú. 

4.2.2 Gné réigiúnach 

D’fhéadfadh an truailliú mara dul i bhfeidhm ar údaráis áitiúla iolracha, rud a ghinfeadh an gá 

le comhordú d’fhonn tacaíocht náisiúnta spriocdhírithe agus tosaíochta a áirithiú. Áirítear le 

Creataí Bainistíochta Éigeandála Straitéisí agus MEM na hÉireann gné chomhordaithe 

réigiúnach, .i. cumas idir na gnéithe áitiúla agus náisiúnta. D’fhéadfaí Grúpaí Comhordúcháin 

Réigiúnacha agus Ionaid Chomhordúcháin Réigiúnacha a shlógadh más gá. Tá siad sin 

bunaithe ar ocht gceantar tíreolaíochta10 agus is iad na Grúpaí Stiúrtha Réigiúnacha a 

dhéanann an phleanáil.  

I gcás rioscaí den truailliú mara, d’fhéadfaí cinneadh a dhéanamh aghaidh a thabhairt ar an 

ullmhacht sna ceantair thíreolaíochta chéanna nó éagsúla agus a úsáidtear don phleanáil 

éigeandála fhoriomlán. Sa chás go mbíonn comhordú réigiúnach aontaithe, d’fhéadfaí 

deiseanna a sholáthar leis sin do shineirgí oiliúna agus cleachtaidh. D’fhéadfaí ceadú do 

chomhdhlúthú acmhainní trealaimh leis freisin trí stoc-chairn chomhroinnte áitiúla. 

4.3 ÁBHAR AN CHLÁIR 
Is ar mhaithe leis an gcomhsheasmhacht a thugtar spreagadh do phleananna na n-údarás 

áitiúil chun cloí leis an leagan amach a thuairiscítear in Iarscríbhinn B, ina soláthraítear faisnéis 

maidir leis an teimpléad measúnaithe as a mbainfidh IRCG leas chun ábhar plean a 

athbhreithniú. 

                                                                 

10
 Féach Iarscríbhinn F4 den Chreat MEM, atá ar fáil ag http://mem.ie/wp-content/uploads/2015/05/A-Framework-

For-Major-Emergency-Management-Appendices.pdf. 

http://mem.ie/wp-content/uploads/2015/05/A-Framework-For-Major-Emergency-Management-Appendices.pdf
http://mem.ie/wp-content/uploads/2015/05/A-Framework-For-Major-Emergency-Management-Appendices.pdf
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Tugtar spreagadh freisin d’aird faoi leith ar an gcomhéadan le pleanáil éigeandála ginearálta na 

n-údarás .i. an t-eagrúchán agus na nósanna imeachta faoin bplean éigeandála áitiúil. Áireofar 

leis sin comhtháthú an SRC leis an LCC agus socruithe ar bith a aontaítear le húdaráis 

chomharsanacha ar an leibhéal réigiúnach. 

4.4 ÍOSCHEANGLAIS TREALAIMH 
Sloinntear i gCoinbhinsiún OPRC, Airteagal 6(2)(a): 

“In addition, each Party, within its capabilities either individually or through bilateral or 

multilateral cooperation and, as appropriate, in cooperation with the oil and shipping 

industries, port authorities and other relevant entities, shall establish a minimum level of 

pre-positioned oil spill combating equipment, commensurate with the risk involved, and 

programmes for its use.” (“Ina theannta sin, bunóidh gach Páirtí, lena chumais ina aonar nó 

tríd an gcomhar déthaobhach nó iltaobhach, agus de réir mar is cuí, i gcomhar leis na 

tionscail ola agus loingseoireachta, údaráis chalafoirt agus eintiteas ábhartha eile, 

íosleibhéal trealaimh chomhraicthe sceite ola réamhshuite, ar cóimhéid leis an riosca lena 

mbaineann, agus cláir le haghaidh a úsáide.” 

Sloinntear a mhacasamhail de sin i bPrótacal OPRC-HNS, Airteagal 4(2)(a) i ndáil le substaintí 

guaiseacha agus díobhálacha.  

Is amhlaidh go praiticiúil ar cheart measúnú riosca a áireamh le plean teagmhais áitiúil i dtaca 

le teagmhais ola agus HNS féideartha. Mura mbíonn saoráidí láimhsithe HNS sonracha sa 

cheantar féin, ní dócha go mbeidh údar le stoc-charnadh an tsaintrealaimh le haghaidh 

freagairt HNS. Leagfar an bhéim sa phleanáil teagmhais do theagmhas HNS ar shábháilteacht 

daoine a áirithiú, lena n-áirítear an pobal (m.sh. trí eisiamh nó aslonnú) agus rochtain a fháil ar 

shainchomhairle, i gcás na dteagmhas féin. 

Is ann don riosca ó sceití ola ar feadh chósta iomlán na hÉireann ámh, fiú amháin sna ceantair 

nach bhfaightear oibríochtaí láimhsithe ola ná calafoirt mhóra iontu, de bharr longa a bheith ag 

gabháil thar bráid. Is amhlaidh dá réir a mholtar go gcothabhálfadh gach údarás áitiúil, nó go 

mbeadh rochtain acu ar íosleibhéal bunacmhainní um sceitheadh ola. D’fhéadfaí rochtain a 

chur ar fáil trí shocruithe comhoibríocha le húdaráis chomharsanacha, le calafoirt nó le 

heintitis eile. Is é an luachan a bhaineann le stoc-charn bunúsach do na húdaráis áitiúla sin 

nach bhfuil saoráidí láimhsithe ola ná calafoirt mhóra acu ná chun: 

 cumas Sraith 1 a sholáthar i gcás sceite ó long ag gabháil thar bráid de bharr 

imbhuailte, rith chun cladaigh nó guaiseacha eile; agus 

 a áirithiú go mbíonn aithne ar threalamh cladaigh chaighdeánach i measc pearsanra an 

údaráis áitiúil, trí chlár oiliúna agus cleachtaidh ina mbaintear leas as an trealamh. 

Liostaítear i dTábla 2 an t-íosleibhéal trealaimh sceite ola, pearsanra agus cumais tacaíochta 

don ghlantachán cladaigh le haghaidh gach údarás áitiúil. D’fhéadfadh rochtain a bheith ag 

údarás ar leibhéil trealaimh bhreise dá mbeadh údar leo sa riosca sceite. 

Tábla 2: Íosleibhéil na n-acmhainní sceite ola le haghaidh Údaráis Áitiúil 
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 50 méadar de shail bharra séalaithe cladaigh idirthaoidigh atá oiriúnach chun 
bacainn a chruthú thar réimse cineálacha cladaigh éagsúla. 

 100 méadar de shail bharra cladaigh atá oiriúnach do na dálaí tonnta áitiúla agus atá 
comhoiriúnach leis an tsail bharra idirthaoideach. 

 1 chóras scimín tarraingthe éadomhain iniompartha amháin, atá oiriúnach d’úsáid 
cois cladaigh ina bhfaightear toilleadh aisghabhála >10m3/uair. Caithfidh an cumas 
scimín a bheith fíoraithe, .i. le deimhniúchán aitheanta agus ní mór don chóras a 
bheith iomlán le gabhálais agus foireann páirteanna spártha.  

 Caidéal aistrithe fuíollola / uisce ola amháin agus gabhálais riachtanacha 

 10m3 de chumas stórála sealadach don ola aisghafa, uisce ola ar an gcladach. 

 100 pillín ionsúite ola. 

 12 phíosa de shail bharra súiteáin ola. 

 3 thacar d’uirlisí láimhe (sluasaid, ráca agus buicéad). 

 200 mála stórála dramhaíola tromshaothair. 

P
ea

rs
an

ra
 a

gu
s 

ta
ca

ío
ch

t 
 

 Caithfidh baill foirne nó rochtain chonraithe ráthaithe a bheith ann ar dhaoine chun 
an trealamh a imscaradh.  

 Caithfidh baill foirne a bheith inniúil chun teagasc a chur ar chriúnna soithigh 
fruilithe, dá mbeadh soithí conraithe breise de dhíth, maidir le hoibríocht shábháilte 
an trealaimh sceite ola. Ba chóir go n-áireofaí leis sin comhlánú measúnaithe riosca. 

 Caithfidh Trealamh Cosanta Pearsanta (PPE) a bheith ar fáil arb ábhartha do na 
cásanna agus rioscaí freagartha iad m.sh. rabhlaer oladhíonach, lámhainní 
oladhíonacha, spéaclaí sábháilteachta, seaicéid tarrthála, clogaid oibre, análaitheoirí 
agus trealamh braite gáis. 

 Caithfidh rochtain a bheith ann ar árthaí éadroma agus ar bháid oibre atá oiriúnach 
d’imscaradh saileanna barra agus feistí aisghabhála i dtimpeallachtaí cladaigh. 
D’fhéadfadh sé sin a bheith ina chumas faoi úinéireacht nó ina ghnáthamh le conrú. 

 Caithfidh rochtain a bheith ann ar shainfheithiclí (de réir mar is gá leis na dálaí 
comhshaoil áitiúla) chun acmhainní a iompar chuig an suíomh; cosúil le feithiclí il-
raoin. 

 Caithfidh seirbhísí lóistíochta a bheith ann chun tacú le seachadadh na freagartha 
lena n-áirítear cumarsáid iompraíochta, stóráil, cothabháil, deisiúchán agus 
díshlógadh. 

 Caithfidh socruithe/nósanna imeachta a bheith ann do chumas bainte bulcola na 
hola a aisghabháladh chuig pointe rochtana ar an gcladach. 
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5. FAOMHADH PLEAN 

5.1 CEANGLAS DE RÉIR AN TACHT UM THRUAILLIÚ NA FARRAIGE 
Sloinntear in Alt 2(4) den Acht um Thruailliú na Farraige (Leasú) 1999 (arna leasú) ”Féadfaidh 

an tAire plean lena mbaineann an t-alt seo a cheadú”. Is de réir na gcumhachtaí sin a éilíonn an 

tAire go dtaiscfí gach plean teagmhais maidir le sceitheadh ola/HNS lena n-athbhreithniú agus 

lena bhfaomhadh. 

5.2 ATHBHREITHNIÚ AGUS FAOMHADH 
Is gnách go ndéanfar athbhreithniú tosaigh ar phleananna a taisceadh chuig an IRCG laistigh 

de thrí mhí óna ndáta taiscthe. Áirítear leis sin seiceáil riaracháin agus iomláine tosaigh a 

mhaireann ar feadh dhá sheachtain. Má aimsítear aimhrialtachtaí le linn na seiceála tosaigh sin, 

is amhlaidh a rachfar i dteagmháil leis an aighnitheoir le haghaidh soiléirithe. 

Bainfidh an IRCG leas as an teimpléad measúnaithe iomchuí a áirítear le hiarscríbhinn A leis an 

SOP seo chun an plean a athbhreithniú. Soláthrófar an teimpléad measúnaithe comhlánaithe 

don aighnitheoir i dteannta le fógra go ndéanfaidh an IRCG: 

 Litir faofa a eisiúint – in éineacht le dáta éaga an phlean; nó 

 Aiseolas measúnaithe a shainaithint in dá aicme laistigh den teimpléad: 

o Mionmholtaí amháin, óna dtiocfaidh faomhadh leis an dara taisceadh laistigh 

d’aon mhí amháin má thugtar aghaidh orthu 

o Moltaí móra, óna dteastaíonn leasuithe suntasacha don phlean, agus lena 

mbaineann an dara tréimhse athbhreithnithe éigeantach ag an IRCG suas le trí 

mhí tar éis an dara taisceadh. 

Féadfaidh aighnitheoir an phlean cruinniú a iarraidh leis an IRCG chun plé a dhéanamh ar na 

moltaí ó aiseolas an mheasúnaithe. 

Ní eiseoidh an IRCG an litir faofa ach amháin nuair a thugtar aghaidh ar na moltaí ann. 

5.3 OIBRÍOCHTAÍ NÓ SAORÁIDÍ NUA 
I gcás go moltar forbairtí nua nó athruithe móra do riosca an truaillithe mara le saoráidí nó 

oibríochtaí reatha, ní foláir pleananna teagmhais maidir le sceitheadh a thaisceadh chuig an 

IRCG agus faomhadh a fháil sula gcuirtear tús leis an bhforbairt féin. 

5.4 ATHFHAOMHADH TRÉIMHSIÚIL 
Caithfear gach plean a thaisceadh chuig an IRCG lena n-athfhaomhadh gach cúig bliana. 
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6. CLÁIR OILIÚNA AGUS 

CLEACHTAIDH 

6.1 LEIBHÉAL NÁISIÚNTA 
Is ceanglas de réir an rialacháin é clár oiliúna agus cleachtaidh a chur chun feidhme11. Agus 

aitheantas á thabhairt don chumas le haghaidh teagmhas ar scála náisiúnta (Sraith 3) a 

chomhtháthaítear le pleananna áitiúla agus saoráidí; déanann an IRCG: 

 forbairt agus oiliúint an phearsanra a bhainistiú a d’fhéadfadh a bheith de dhíth leis an 

bhFoireann Freagartha Muirí (MRT), na húdaráis chalafoirt agus na húdaráis áitiúla a 

fhoirniú, trí chúrsaí oiliúna, seimineáir agus ceardlanna OPRC Náisiúnta agus HNS 

Náisiúnta a sholáthar; agus 

 i gcomhar le gníomhaireachtaí eile, clár cleachtaí ilghníomhaireachta a fhorbairt chun tástáil 

a dhéanamh ar bhailíocht agus infheidhmeacht an phlean náisiúnta.  

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 cleachtaí don IRCG, lena áireamh sa Chlár Náisiúnta – 

féach Cuid 6.4. 

6.2 LEIBHÉAL ÁITIÚIL AGUS SAORÁIDE 
Ba chóir go n-áireofaí le gach plean teagmhais tagairt d’oiliúint an phearsanra agus sceideal 

cleachtaí le socruithe freagartha a chleachtadh agus a thástáil. 

6.2.1 Líon pearsanra 

Ba cheart go gcuirfí síos ar mhéid na hoiliúna agus an chleachtaidh sa phlean teagmhais féin. 

Léireofar leis sin an measúnú riosca, agus ba chóir go mbeadh sé ar chóimhéid le toilleadh 

Sraith 1 agus Sraith 2 le gach plean. D’fhonn treoir a sholáthar d’údaráis chuanta agus áitiúla, 

tugtar an fhaisnéis seo a leanas: 

 is iondúil go gcaithfidh idir 5 agus 10 bpearsanra oilte a bheith páirteach i gcás sraith 2, ag 

brath ar líon, cineál agus marthanacht an ábhair sceite, a shuíomh, cineál agus íogaireacht 

na timpeallachta/an chósta ar a sceitear é; 

 d’fhéadfadh pearsanra breise neamhoilte a bheith de dhíth chun tacú le gníomhaíochtaí 

glantacháin sraith 2, ach is féidir bunoiliúint a thabhairt don phearsanra sin tráth an 

teagmhais féin, má bhíonn maoirseoirí oilte ar fáil. 

 moltar iomarcaíocht 100% i líon an phearsanra (.i. idir 10 agus 20 pearsanra oilte); agus 

 Féadfaidh na húdaráis pearsanra a shainaithint ó chomharsana chun líonta iomchuí a fháil; 

ba cheart go mbunófaí socruithe foirmiúla chun infhaighteacht foirne a ráthú sna cásanna 

úd.  

Ba cheart ainmneacha an phearsanra oilte a thuairisciú chuig an IRCG ar bhonn bliantúil (féach 

Alt 6.4). Féadfaidh an IRCG, ina ról chun freagairt sraith 3 a chomhordú, tarraingt ar chaidre 

                                                                 

11
 Féach Alt 8(2)(b) agus (c) den Acht um Thruailliú na Farraige (Leasú) 1999  



 INNEACHAR AGUS FORFHEIDHMIÚ PLEAN TEAGMHAIS NÁISIÚNTA MAIDIR LE 

SCEITHEADH OLA/HNS   

16 

 

náisiúnta de phearsanra oilte agus pearsanra breise a iarraidh ó na húdaráis nach bhfuil buailte 

go díreach le teagmhas truaillithe mara. 

6.2.2 Cúrsaí oiliúna 

Tá an IMO tar éis leibhéil de chúrsaí samhlacha OPRC agus HNS a fhorbairt: is iadsan an 

bunús leis na cúrsaí náisiúnta arna n-eagrú ag an IRCG, agus oireann siad freisin do chúrsaí 

áitiúla agus saoráide. Ba chóir na cúrsaí a oiriúnú i ngach aon chás chun limistéar sonrach agus 

pleananna teagmhais an phearsanra ag freastal orthu a léiriú. 

B’fhearr go mbeadh oiliúnóirí le taithí agus le fios ar na cúinsí áitiúla agus ar na pleananna i 

mbun teagaisc ar na cúrsaí. Tugtar spreagadh d’úsáid soláthraithe oiliúna le creidiúnú ón 

Nautical Institute faoina International Accreditation Standard for Environmental and Oil Spill 

Response Training Providers (Caighdeán Creidiúnúcháin Idirnáisiúnta do Sholáthraithe Oiliúna 

um Fhreagairt Chomhshaoil agus Sceite Ola). Soláthraítear leis an gCaighdeán sin ráthuithe 

caighdeáin ar fud an ábhair theicniúil, scileanna oiliúnóirí, agus riarachán agus nósanna 

imeachta rialaithe ar bhainistiú agus seachadadh cúrsa. 

6.2.3 Cleachtaí 

Moltar go gcloíonn clár cleachtaidh leis na gcur chuige a mholtar in Standard on Societal 

security—Guidelines for exercises (Caighdeán maidir le Slándáil Shochaíoch—Treoirlínte do 

Chleachtaí)(ISO 22398:2013) de chuid Eagraíocht Idirnáisiúnta na gCaighdeán (ISO). 

Forbraítear na treoirlínte ISO sin a thuilleadh san fhoilseachán IPIECA-IOGP Oil Spill Exercises 

(Cleachtaí um Sceitheadh Ola)12. 

Beidh clár cleachtaidh comhdhéanta d’éagsúlacht gníomhaíochtaí lena gcuimsítear druileanna 

fógartha agus imscartha trealaimh, chomh maith le cleachtaí feidhmiúla agus lánscála chun 

nósanna imeachta cumarsáide, rialaithe agus ceannais a thástáil. Braithfidh meascán agus 

minice na ngníomhaíochtaí cleachtaidh ar raon feidhme an phlean féin. Táthar ag dúil ámh go 

reáchtálfar cineál cleachtaidh éigin ar bhonn bliantúil ar a íosmhéid, agus go reáchtálfar 

imscaradh trealaimh uair amháin ar a laghad laistigh de thimthriall trí bliana. D’fhéadfaí 

imscaradh trealaimh a chomhtháthú le sceidil chothabhála ar mhaithe leis an éifeachtúlacht. 

Ba chóir go n-áireofaí le gach cleachtadh ar a íosmhéid: 

 cuspóirí soiléire; 

 taifead ar rannpháirtithe agus ar thorthaí; 

 comhtháthú pleananna m.sh. leis an bpleanáil éigeandála níos forleithne nó le 

pleananna corparáideacha; 

 comhéadan le heagraíochtaí seachtracha, de réir mar is cuí; 

 próiseas meastóireachta; agus 

 gníomhartha iarchleachtaidh, le daoine freagracha agus amlínte. 

Is é an IRCG a eagróidh cleachtadh náisiúnta ar bhonn bliantúil ar a laghad chun gnéithe den 

phlean náisiúnta a thástáil. De réir mar is féidir, d’fhéadfaí an cleachtadh a chomhtháthú le 

heagraíochtaí eile agus nósanna imeachta a bpleananna agus a gcomhéadan a áireamh leis an 

gcóras freagartha náisiúnta. 

                                                                 

12
 Tá sé ar fáil lena íoslódáil ó www.ipieca.org  

http://www.ipieca.org/
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6.3 AONAID AMACH ÓN GCÓSTA AGUS SAORÁIDÍ LÁIMHSITHE OLA/HNS 
Áireoidh oibreoirí na n-aonad amach ón gcósta agus na saoráidí láimhsithe ola/HNS cuid 

laistigh dá bpleananna teagmhais ina bpléitear le clár oiliúna agus cleachtaidh. Ba cheart go 

mionsonrófaí sa mhéid sin an gealltanas chun gníomhaíochtaí oiliúna agus cleachtaidh 

sonracha a sheachadadh, a minice agus líon an phearsanra a thabharfaidh faoin gclár féin. Ba 

chóir go mbeadh an clár sin comhréireach le raon feidhme an phlean teagmhais, agus go n-

áireofaí leis nós imeachta doiciméadúcháin chun taifid a sholáthar go dtugtar faoi 

ghníomhaíochtaí, lena n-áirítear próiseas aiseolais chun na ceachtanna foghlaimíodh ó 

chleachtaí a ghabháil d’fhonn pleananna agus ullmhacht fhoriomlán a fheabhsú. 

Ba cheart an sceideal gníomhaíochtaí a chur in iúl don IRCG roimh ré a mhéad is féidir, agus go 

dtairgfí deiseanna don IRCG nó d’údaráis ábhartha eile chun breathnú ar na gníomhaíochtaí nó 

chun rannpháirt a ghlacadh iontu. 

Déanfaidh an IRCG measúnú ar an gclár mar chuid de phlean athbhreithnithe an phlean 

teagmhais. Agus an oiriúnacht á measúnú, déanfaidh an IRCG tagarmharcáil ach leas a bhaint 

as ‘Oil Spill Training Providers Accreditation Standard including Training Guidelines’ (Caighdeán 

Creidiúnúcháin na Soláthraithe Oiliúna um Sceitheadh Ola lena n-áirítear Treoirlínte Oiliúna), 

arna gcomhfhoilsiú 13 ag The Nautical Institute, Roinn Gnó, Fuinnimh & Straitéise Tionsclaíche 

na Ríochta Aontaithe agus Gníomhaireacht Mhuirí & Garda Cósta na Ríochta Aontaithe. Sa 

chás go bhfeictear difríocht ó na treoirlínte sin i gclár éigin, cé is moite de thagairtí 

d’eagraíochtaí nó dó róil ar sonrach don Ríocht Aontaithe iad, áireofar údar leis na difríochtaí 

sin nuair a thaiscfear an plean teagmhais lena athbhreithniú. 

6.4 TUAIRISCIÚ CHUIG AN IRCG 
Bítear ag dúil go dtuairisceoidh sealbhóirí na bpleananna teagmhais faoina ngníomhaíochtaí 

oiliúna agus cleachtaidh chuig an IRCG ar bhonn bliantúil. Ba cheart go bhfaighfí sa tuarascáil 

bhliantúil an t-íosmhéid seo a leanas: 

 dátaí na ngníomhaíochtaí oiliúna agus cleachtaidh a ndeachthas ina mbun; 

 tuairisc ghairid ar na gníomhaíochtaí; agus 

 ainmneacha an phearsanra agus na n-eagraíochtaí rannpháirteacha. 

Ba chóir go gcuirfeadh gach sealbhóir plean teagmhais an IRCG ar an eolas faoi oiliúint agus 

cleachtaí pleanáilte roimh ré an oiread is féidir, chun deis a thabhairt don IRCG chun breathnú 

agus tacú leis na gníomhaíochtaí agus chuid iad a athbhreithniú de réir mar a shocraíonn siad 

féin.  

                                                                 

13
 Féach www.nialexisplatform.org/accreditation/oil-spill-response/uk-scheme/standard/  

http://www.nialexisplatform.org/accreditation/oil-spill-response/uk-scheme/standard/
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7. AGUISÍN A: TEIMPLÉAD 

MEASÚNAITHE DO PHLEAN LE 

HAONAD AMACH ÓN GCÓSTA 

AGUS LE SAORÁID LÁIMHSITHE 

OLA/HNS. 

7.1 RÉAMHRÁ 
Agus pleananna á n-athbhreithniú ag an IRCG, bainfidh siad leas as an Teimpléad Measúnaithe 

do Phlean le hAonad Amach ón gCósta agus le Saoráid Láimhsithe Ola/HNS chun iomláine 

agus oiriúnacht an ábhair a sheiceáil. D’fhéadfaí leas a bhaint as struchtúr an mheasúnaithe 

seo mar theimpléad d’fhorbairt an phlean féin. Feictear réamhrá agus ocht gcéim ina dhiaidh 

sin i struchtúr an teimpléid, rud a léiríonn na céimeanna de ghnáth-theagmhas truaillithe. 

Sa chás go bhfeictear difríocht idir plean taiscthe agus formáid an teimpléid seo, bítear ag dúil 

go n-áireoidh an t-aighnitheoir nóta eachtarshuímh ina léirítear an áit ina bhfaighfear an 

fhaisnéis riachtanach laistigh den phlean. 

Cuid den Phlean Riachtanas ábhair Ar tugadh 

aghaidh 

air? 

T = 

Tugadh 

P = 

Tugadh i 

bpáirt 

N = Níor 

tugadh 

Trácht(anna) 

IRCG 

S = Suntasach 

M = Mion 

Réamhrá agus achoimre  Sonraí na heagraíochta le 
freagracht as an bplean agus as an 
mbonneagar - maille le 
léarscáil/léaráid(í) - agus na 
hoibríochtaí lena mbaineann sí 

 Achoimre den fhaisnéis shonrach i 
ndáil leis an tsuiteáil: 

 Ainm 
 Cineál (seaicéad cruach, 

domhantarraingt choincréite, 
PFSO, srl.) 

 Ainm Oibreoir na Suiteála 
 Ainm Oibreoir an Tobair 
 Ainm Olacheantair 
 Blocuimhir 
 Domhanleithead agus 

Domhanfhad 
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Cuid den Phlean Riachtanas ábhair Ar tugadh 

aghaidh 

air? 

T = 

Tugadh 

P = 

Tugadh i 

bpáirt 

N = Níor 

tugadh 

Trácht(anna) 

IRCG 

S = Suntasach 

M = Mion 

 Doimhneacht Uisce (m) 
 Cineál Hidreacarbóin (ola, 

comhdhlúthán, gás) 
 An Sreabhráta is Measa don 

Tobar (m3/lá) 
 An Fardal Hidreacarbóin is 

Uasta agus is Féidir (m3) 
 An Fardal Píblíne Aonair is Mó 

(m3) 
 Treo, suíomh agus fad go dtí (i) 

an teacht i dtír is gaire in uiscí 
Éireannacha, (ii) an limistéar is 
gaire faoi chosaint in uiscí 
Éireannacha, (iii) an mheánlíne 
is gaire agus (iv) na limistéir 
íogaire is gaire nó aon limistéar 
faoi chosaint ag reachtaíocht 
intíre nó idirnáisiúnta 

 Tuairisc ar na naisc le pleananna 
éigeandála níos forleithne agus 
comhtháthú leo 

1 Sonraí Pearsanra  Pearsanra atá údaraithe chun 
nósanna imeachta freagartha 
éigeandála a thionscnamh agus an 
duine a stiúrann an fhreagairt14 
éigeandála inmheánach  

 An duine le freagracht as 
idirchaidreamh leis an údarás nó 
leis na húdaráis freagracha as an 
bplean freagartha éigeandála 
seachtrach 

  

2 Dálaí intuartha  Tuairisc ar gach dáil intuartha nó 
ar imeachtaí ina bhféadfaí 
mórthionóisc a ghiniúint, faoi mar 
a thuairiscítear sa tuarascáil maidir 
le mórghuiaseacha lena bhfuil an 
plean faoi iamh 

 An cás is measa de scaoileadh ola 

  

                                                                 

14
 Sainítear pleananna éigeandála “inmheánacha” agus “seachtracha” in Airteagal 2(28) agus (36) den Treoir AE 

maidir le Sábháilteacht Easchósta 
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Cuid den Phlean Riachtanas ábhair Ar tugadh 

aghaidh 

air? 

T = 

Tugadh 

P = 

Tugadh i 

bpáirt 

N = Níor 

tugadh 

Trácht(anna) 

IRCG 

S = Suntasach 

M = Mion 

agus a dhíorthú. Ba chóir go n-
áireofaí leis an tuairisc ar an gcás: 

 Fardail ola (toibreacha, píblínte, 
stóráil díosail agus stóráil 
amhola ábhartha) 

 Saintréithe ola (aitheanta nó 
measta) lena n-áirítear: 

 Grúpáil ITOPF 

 Sainmheáchan 

 Slaodacht 

 Cion Céarach 

 Cion Asfailtéin 

 Doirtphointe 

 Ráta scaoilte 

3 Fionnachtain agus 

Fógairt, 

Meastóireacht, 

Sainaithin agus 

Gníomhachtú 

 Fionnachtain agus Fógairt sceite 
ola mara   

 Meastóireacht agus Sainaithint 
teagmhas sceite mara   

 Gníomhartha Dualgais an 
Phearsanra 

 Freagairt ar bith de dhíth  

 Freagairt láithreach ar bith de 
dhíth – ar fuireachas  

 Freagairt de dhíth  

 Dearbhú Freagartha Srathaí – 
Sraith 1, Sraith 2, Sraith 3  

 Fógairt Teagmhais agus Próiseas 
Freagartha 

 Slógadh conraitheoirí 
sainaitheanta 

 Maitrís Géaraithe Sraithe   

 Gníomhachtuithe Freagartha 
Sraith 2   

 Rialú Teagmhais – Foireann 
Bhainistithe Teagmhais agus 
Seomra Rialaithe Éigeandála 

 Foinsí faireachais 

 Cinniúint sceite/Samhaltú 
treochta  
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Cuid den Phlean Riachtanas ábhair Ar tugadh 

aghaidh 

air? 

T = 

Tugadh 

P = 

Tugadh i 

bpáirt 

N = Níor 

tugadh 

Trácht(anna) 

IRCG 

S = Suntasach 

M = Mion 

4 Forbairt Plean 

Gníomhaíochta 

 Tosaíochtaí, Straitéis agus 
Modheolaíochta Freagartha     

 Plean Gníomhaíochta Teagmhais  

 Cuspóirí Teagmhais    

 Forbairt Phlean Gníomhaíochta 
Teagmhais 

 Faomhadh Phlean Gníomhaíochta 
Teagmhais 

 Tuairisc ar an trealamh agus ar na 
hacmhainní infhaighte, lena n-
áirítear chun uasteorainn a chur le 
sceitheadh féideartha ar bith.  

 Socruithe do theorannú na rioscaí 
don duine ar an tsuiteáil agus don 
chomhshaol, lena n-áirítear an 
chaoi ina dtugtar foláirimh agus na 
bearta a mbítear ag dúil go 
nglacfaidh daoine ach foláireamh 
a fháil.  

 I gcás comhoibríochta, socruithe 
chun teitheadh, aslonnú agus 
tarrtháil a chomhordú idir na 
suiteálacha lena mbaineann, chun 
seans maith a fháil chun teacht 
slán do dhaoine ar na suiteálacha 
le linn mórthionóisce. 

 Socruithe do sholáthar 
luathrabhaidh faoi mhórthionóisc 
chuig an údarás nó na húdaráis le 
freagracht as tionscnamh an 
phlean freagartha éigeandála 
sheachtraigh, an cineál faisnéise a 
gheofar sa chéad rabhadh agus na 
socruithe do sholáthar faisnéise 
níos mionsonraithe de réir mar a 
thiocfaidh sí ar fáil. 

 Socruithe do phearsanra a chur 
faoi oiliúint sna dualgais a 
mbeifear ag dúil go 
gcomhlíonfaidh siad, agus de réir 
mar is gá na méid sin a chomhordú 
le freagróirí éigeandála 
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Cuid den Phlean Riachtanas ábhair Ar tugadh 

aghaidh 

air? 

T = 

Tugadh 

P = 

Tugadh i 

bpáirt 

N = Níor 

tugadh 

Trácht(anna) 

IRCG 

S = Suntasach 

M = Mion 

seachtracha. 

 Socruithe do chomhordú na 
freagartha éigeandála inmheánaí 
leis an bhfreagairt éigeandála 
sheachtrach. 

 Fianaise de mheasúnuithe roimhe 
seo ar cheimiceáin ar bith a 
úsáidtear mar easróirí, agus a 
cuireadh i gcrích chun impleachtaí 
don tsláinte phoiblí agus aon 
damáiste breise don chomhshaol a 
íoslaghdú.  

5 Dálaí Comhshaoil  Meastachán ar éifeachtacht na 
freagartha don sceitheadh ola. 

 Áireofar leis na dálaí comhshaoil a 
thabharfar san áireamh san anailís 
freagartha sin:  

 An aimsir, lena n-áirítear gaoth, 
léargas, fearthainn agus teocht,  

 Staideanna, taoidí agus 
sruthanna,  

 Smionagar a bheith i láthair  

 Líon uaireanta de sholas an lae; 
agus 

 Dálaí comhshaoil aitheanta eile 
a d’fhéadfadh tionchar a 
fheidhmiú ar éifeachtúlacht an 
trealaimh freagartha nó ar 
éifeachtacht fhoriomlán na 
hiarrachta freagartha. 

 Ba cheart go mbeadh stádas 
reatha agus íogaireachtaí an 
chomhshaoil ghlactha amach ón 
gcósta tuairiscithe agus léirithe go 
soiléir ar léarscáil nó ar léaráid 
iomchuí, agus go n-áireofaí leo: 

 Comhshaol mara (éin mhara, 
iascaigh, mamaigh mhara) 

 Cósta (bogaigh, comhshaol 
inbhearach, gar don chladach 
agus cladaigh) 
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Cuid den Phlean Riachtanas ábhair Ar tugadh 

aghaidh 

air? 

T = 

Tugadh 

P = 

Tugadh i 

bpáirt 

N = Níor 

tugadh 

Trácht(anna) 

IRCG 

S = Suntasach 

M = Mion 

 Dálaí ar ghrinneall na farraige 
agus fo-ithreach, 
comhdhéanamh agus sainaithint 
aon éillithe agus aon 
druilghearradh stairiúil a bheith 
i láthair 

 Gnáthóga nó speicis íogaire 
féideartha (Treoir AE maidir le 
Gnáthóga, Iarscríbhinn 1) 

 Limistéar faoi Chaomhnú 
Speisialta (SAC), Limistéar Muirí 
faoi Chosaint (MPA), srl. 

 Sonraí meitéareolaíochta agus 
aigéaneolaíochta. 

 Tagann go leor íogaireachtaí 
comhshaoil faoi réir timthrialla 
bhliantúil, agus ní foláir a léiriú sa 
phlean gur aithníodh agus gur 
breithníodh na tréimhsí an-íogaire, 
lena n-áirítear: 

 Leochaileacht na n-éan mara 
thar an mbliain 

 Íogaireachtaí iascach ar 
láithreacha sceathraí agus 
iasclainne thar bhliain féilire 
laistigh den chearnóg ICES 
iomchuí 

 Íogaireachtaí céiticeacha thar 
bhliain féilire sa cheantar 
máguaird 

 Limistéir faoi chosaint a 
d’fhéadfadh a bheith buailte i 
gcás an scaoilte is measa. 

6 Cur chun feidhme an 

Phlean 

Gníomhaíochta 

 Ordlathas sa Phlean Teagmhais   

 Timthriall Pleanála   

 Struchtúr Ceannais   

 Sláinte agus Sábháilteacht   

 Sampláil agus Bailiú Fianaiseach  

 Rannpháirtíocht Geallsealbhóirí 
agus Freagairt na Meán   

 Cáipéisíocht 
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Cuid den Phlean Riachtanas ábhair Ar tugadh 

aghaidh 

air? 

T = 

Tugadh 

P = 

Tugadh i 

bpáirt 

N = Níor 

tugadh 

Trácht(anna) 

IRCG 

S = Suntasach 

M = Mion 

 Aisghabháil Costais  

7 Foirceannadh agus 

Díshlógadh 

Freagartha 

 Foirceannadh Freagartha – critéir 
agus faomhadh  

 Faisnéisiú – gabháil agus 
taifeadadh na gceachtanna a 
foghlaimíodh 

 Rannpháirtíocht Geallsealbhóirí 
agus Idirchaidreamh Pobail 

  

8 Iaroibríochtaí – 

Doiciméadúchán ar 

Chostais/Dhlíthíocht 

 Beartas 

 Córas airgeadais 

 Comhairle dlí agus ábhair 
mhachnaimh 
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8. IARSCRÍBHINN B: TEIMPLÉAD 

MEASÚNAITHE PLEAN DON 

ÚDARÁS ÁITIÚIL AGUS DON 

CHALAFORT 

8.1 RÉAMHRÁ 
Agus pleananna á n-athbhreithniú ag an IRCG, bainfidh siad leas as an Teimpléad Measúnaithe 

Plean don Údarás Áitiúil agus don Chalafort chun iomláine agus oiriúnacht an ábhair a 

sheiceáil. D’fhéadfaí leas a bhaint as struchtúr an mheasúnaithe seo mar theimpléad 

d’fhorbairt an phlean féin. Tá sé roinnte ina thrí phríomhchuid. Tugtar treorú sa 

chuidOIBRÍOCHTAÍ ar an bhfreagra foriomlán, agus is í an chéad tagairt í i gcás teagmhais 

éigin. Tugtar sna CAIBIDLÍ agus IARSCRÍBHINNÍfaisnéise agus sonraí tacaíochta.  

Sa chás go bhfeictear difríocht idir plean taiscthe agus formáid an teimpléid seo, bítear ag dúil 

go n-áireoidh an t-aighnitheoir nóta eachtarshuímh ina léirítear an áit ina bhfaighfear an 

fhaisnéis riachtanach laistigh den phlean. 

Cuid den Phlean Riachtanas ábhair Ar tugadh 

aghaidh 

air? 

T = 

Tugadh 

P = 

Tugadh i 

bpáirt 

N = Níor 

tugadh 

Trácht(anna) 

IRCG 

S = Suntasach 

M = Mion 

OIBRÍOCHTAÍ 

Ginearálta 

 Teideal an phlean 

 Raon feidhme geografach 

 Tuairisc ar shaoráidí / shuiteálacha 
(más iomchuí) 

 Nós imeachta rialaithe doiciméid 
lena n-áirítear leasuithe 

 Cuspóirí an phlean 

 Tagairt do phleananna éigeandála 
gaolmhara nó tacaíochta 

  

OIBRÍOCHTAÍ 

Céim 1 – Fionnachtain 

agus Fógairt, 

Meastóireacht, 

Sainaithint agus 

Gníomhachtú 

 Nósanna imeachta maidir le 
fionnachtain agus fógairt sceití 
24/7, lena n-áirítear fógraí 
reachtúla, de réir mar is iomchuí 

 Nósanna imeachta maidir le 
meastóireacht agus sainaithint 
teagmhais, lena n-áirítear 
measúnú sábháilteachta 

 Gníomhartha tosaigh na ndaoine 
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Cuid den Phlean Riachtanas ábhair Ar tugadh 

aghaidh 

air? 

T = 

Tugadh 

P = 

Tugadh i 

bpáirt 

N = Níor 

tugadh 

Trácht(anna) 

IRCG 

S = Suntasach 

M = Mion 

freagracha, lena n-áirítear 
gníomhachtú an phlean agus 
géarú trí na sraitheanna freagartha 
(1 go 3)  

 Achoimre ar fhoireann 
bhainistithe teagmhais agus 
seomra rialaithe éigeandála 

OIBRÍOCHTAÍ 

Céim 2 – Plean 

Gníomhaíochta 

Fhorbairt 

 Tosaíochtaí freagartha agus 
próiseas forbartha straitéise 

 Nósanna imeachta um bainistiú 
teagmhais sainithe (pleanáil 
gníomhaíocht agus socrú cuspóirí) 

  

OIBRÍOCHTAÍ 

Céim 3 – Cur chun 

feidhme an phlean 

gníomhaíochta 

 Próiseas timthrialla um pleanáil 
teagmhais 

 Struchtúr Ceannais 

 Ráiteas Sláinte agus 
Sábháilteachta 

 Riachtanais don tsampláil agus 
bailiú fianaiseach 

 Rannpháirtíocht geallsealbhóirí 
agus straitéis freagartha meán 

 An tábhacht a bhaineann le 
doiciméadú agus coimeád taifead 
chun tacú le haisghabháil costais 
agus le hathbhreithniú teagmhais 

  

OIBRÍOCHTAÍ 

Céim 4 – Foirceannadh 

agus Díshlógadh 

Freagartha 

 Foirceannadh freagartha – critéir 
agus faomhadh 

 Faisnéisiú – gabháil agus 
taifeadadh na gceachtanna a 
foghlaimíodh 

  

OIBRÍOCHTAÍ 

Céim 5 – Iaroibríochtaí 

– Doiciméadúchán ar 

Chostais/Dhlíthíocht 

 Córas airgeadais, nósanna 
imeachta agus údaráis 

 Foinse shainaitheanta na 
comhairle dlí chun comhlíonadh 
na rialachán infheidhmithe a 
áirithiú 

  

CAIBIDIL 1 

Sainithe agus 

Giorrúcháin 

 Tagairt le haghaidh 
eochairghiorrúchán agus sainiú na 
dtéarmaí teicniúla 
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Cuid den Phlean Riachtanas ábhair Ar tugadh 

aghaidh 

air? 

T = 

Tugadh 

P = 

Tugadh i 

bpáirt 

N = Níor 

tugadh 

Trácht(anna) 

IRCG 

S = Suntasach 

M = Mion 

CAIBIDIL 2 

Foirm le haghaidh 

fógairt sceití mara chuig 

Garda Cósta na 

hÉireann 

 Áireamh na foirme tuairiscithe 
truaillithe náisiúnta 

 Féach IRCG SOP 01-2020 Cuid 2 

  

CAIBIDIL 3 

Róil agus freagrachtaí 

struchtúr an rialaithe 

teagmhais 

 Tuairisc mhionsonraithe ar 
struchtúr agus eagrú na foirne 
bainistithe teagmhais 

 Áireamh liostaí tascanna lena 
gclúdaítear róil agus freagrachtaí 
le haghaidh na n-eochair-
fheidhmeanna go léir laistigh den 
fhoireann 

 Tagairt don chreat um Bainistiú 
Straitéiseach Éigeandála agus 
comhtháthú le pleanáil éigeandála 
níos forleithne 

  

CAIBIDIL 4 

Measúnú riosca 

 Sainaithint cásanna sceite 
féideartha, lena n-áirítear 
cineálacha truaillithe féideartha, 
fardail agus suíomhanna 

 Samhaltú na gcásanna sceite 
samplacha chun scaoiltí sraith 1, 2 
agus 3 a fhorbairt 

 Sainaithint na n-iarmhairtí 
éiceolaíochta agus 
socheacnamaíocha ar chásanna 
sceite samplacha 

 Bearta maolaithe tionchair 
féideartha a chinneadh trí chosc 
feabhsaithe, rialú foinse nó cumas 
freagartha 

  

CAIBIDIL 5 

Réimeas oiliúna agus 

cleachtaidh 

 Déan tagairt do IRCG SOP 05-
2020 Cuid 6 le haghaidh ionchas a 
bhaineann le hoiliúint agus le 
cleachtadh  

 Sainaithint cláir oiliúna agus 
cleachtaidh an phlean agus a 
sceideal chur chun feidhme 

 Mionsonraí ar an leibhéal agus 
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Cuid den Phlean Riachtanas ábhair Ar tugadh 

aghaidh 

air? 

T = 

Tugadh 

P = 

Tugadh i 

bpáirt 

N = Níor 

tugadh 

Trácht(anna) 

IRCG 

S = Suntasach 

M = Mion 

deimhniúchán faoi sheilbh lena n-
áirítear cóipeanna den 
deimhniúchán seo, go sonrach 
Leibhéal Freagartha Sceite IMO 1, 
2 agus 3. 

CAIBIDIL 6 

Teicníc measúnaithe 

glantacháin cladaigh 

(SCAT) 

 Nósanna imeachta do mheasúnú 
ar chladaigh faoi bhagairt agus 
forbairt cláir chóireála cladaigh, de 
réir mar is cuí. 

  

CAIBIDIL 7 

Straitéisí agus treoir 

freagartha 

 An chaoi ina mbreithnítear agus 
ina mbeartaítear tosaíochtaí do 
roghanna freagartha 

 Áirítear leis tagairt d’Anailís ar an 
nGlantairbhe don Chomhshaol 

  

CAIBIDIL 8 

Substaintí Guaiseacha 

agus Díobhálacha – 

treoir maidir le freagairt 

 Nósanna imeachta sonracha do 
mheasúnú agus freagarth ar sceití 
HNS, de réir mar is cuí 

 Áirítear leis nósanna imeachta le 
haghaidh aonraithe agus eisiamh 
ón suíomh sceite más gá 

  

CAIBIDIL 9 

Úsáid easróra 

 Tagairt do IRCG SOP 03-2020 le 
haghaidh faisnéise maidir le 
faomhadh táirge easraithe agus 
údarú le haghaidh úsáide 

 Sa chás go meastar easróir mar 
chuid d’fhoireann uirlisí freagartha 
an phlean, ba cheart go nascfaí é 
sin le cásanna féideartha ón 
measúnú riosca 

 Ba cheart fianaise ar ghlantairbhe 
ionchasach don chomhshaol agus 
éifeachtacht easróra a áireamh 
leis  

  

CAIBIDIL 10 

Sábháilteacht agus 

sláinte cheirde 

 Tuairisc faoin gcaoi ina 
mbainistítear an tsláinte agus an 
tsábháilteacht 

 Lena n-áirítear sainaithint 
guaiseacha agus maolú rioscaí don 
phearsanra 

 Leas an phearsanra glantacháin a 
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Cuid den Phlean Riachtanas ábhair Ar tugadh 

aghaidh 

air? 

T = 

Tugadh 

P = 

Tugadh i 

bpáirt 

N = Níor 

tugadh 

Trácht(anna) 

IRCG 

S = Suntasach 

M = Mion 

thabhairt san áireamh 

CAIBIDIL 11 

Tarrtháil agus athshlánú 

fiadhúlra 

 Sainaithint na riachtanas 
féideartha d’fhreagairt ar 
fhiadhúlra smeartha le hola, foinsí 
saineolais agus cumas le haghaidh 
sraith 1 agus 2. 

  

CAIBIDIL 12 

Bailiú fianaise agus 

aisghabháil costais 

 Treoir mhionsonraithe ar 
riachtanais agus nósanna 
imeachta samplála, agus 
aisghabháil costais más ábhartha 

  

CAIBIDIL 13 

Bainistiú dramhaíola 

 Sainaithint freagrachtaí as cóireáil 
na dramhaíola, stóráil agus bealaí 
diúscartha 

  

CAIBIDIL 14 

Áit tearmainn 

 Tagairt do SOP 06-2020 leis an 
IRCG 

  

CAIBIDIL 15 

Rannpháirtíocht 

geallsealbhóirí agus 

prótacail na meán 

 Nós imeachta do shainaithint 
eochairghrúpaí geallsealbhóirí 

 Próiseas do chomhairliúchán agus 
rannpháirtíocht 

 Nós imeachta le haghaidh eisiúintí 
meán, preas-ócáidí agus 
cumarsáide idirlín, lena n-áirítear 
idirchaidreamh le húdaráis eile – 
déan tagairt do chomhtháthú leis 
an gcreat pleanála éigeandála agus 
tacaíocht níos forleithne 

  

CAIBIDIL 16 

Prótacail bhainistithe 

airgeadais 

 Treoracha maidir le soláthar 
seirbhísí, íoc conraitheoirí, údarás 
airgeadais agus tiomsú éileamh 

  

CAIBIDIL 17 

Nósanna Imeachta 

doiciméadúcháin 

 Treoir maidir leis an gcaoi ina 
ngabhfar, ina gcomhdhlúthófar, 
ina dtaispeánfar agus ina 
gcartlannófar faisnéis agus sonraí 
teagmhais 

  

IARSCRÍBHINN 1 

Liosta teagmhála 

 Liosta eagraíochtaí le 
teagmhálaithe (24/7 más gá) óna 
bhféadfadh fógairt a bheith de 
dhíth nó mar chuid den fhoireann 
bhainistithe teagmhais 
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Cuid den Phlean Riachtanas ábhair Ar tugadh 

aghaidh 

air? 

T = 

Tugadh 

P = 

Tugadh i 

bpáirt 

N = Níor 

tugadh 

Trácht(anna) 

IRCG 

S = Suntasach 

M = Mion 

IARSCRÍBHINN 2 

Deimhniúchán 

foirne/fostaithe 

 Liosta pearsanra freagartha 
deimhnithe agus cáilithe – nasc le 
Caibidil 5 

  

IARSCRÍBHINN 3 

Trealamh agus 

acmhainní 

 Liosta de chineál, cainníocht agus 
suíomh na stoc-charn trealaimh 

 Áirítear leo acmhainní sraith 1 
agus sraith 2 

 Déan tagairt do IRCG SOP 01-
2020 Cuid 6 le haghaidh nósanna 
imeachta le rochtain a fháil ar an 
stoc-charn náisiúnta 

  

IARSCRÍBHINN 4 

Trealamh agus prótacail 

chumarsáide 

 Cineálacha cumarsáide a 
bhfuiltear ag súil leo le haghaidh 
bainistiú teagmhais 

 Déan tagairt do chomhtháthú le 
creat pleanála éigeandála níos 
forleithne agus le tacaíocht 
cumarsáide 

  

IARSCRÍBHINN 5 

Conarthaí seirbhíse 

agus MoUnna 

 Fianaise ar chonarthaí seirbhíse le 
haghaidh cumais a chuimsítear leis 
an bplean 

 Sa chás go mbaintear leas as MoU 
chun tacaíocht freagartha breise a 
sholáthar, ba cheart tagairt a 
dhéanamh dóibh sin 

  

IARSCRÍBHINN 6 

Foirmeacha rialaithe 

teagmhais 

 Cóipeanna de na foirmeacha 
caighdeánaithe as a mbaintear 
leas chun tacú le bailiú faisnéise 
um bainistiú teagmhais agus leis 
an gcinnteoireacht agus chun é a 
dhoiciméadú 

  

IARSCRÍBHINN 7 

Uirlis(í) samhaltaithe 

 Tagairt d’uirlisí samhaltaithe (m.sh. 
cinniúint agus treocht truaillithe) 
as a bhféadfaí leas a bhaint chun 
tacú leis an gcinnteoireacht 
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Cáipéis faoi rialú: Is cáipéis faoi rialú an cháipéis seo. 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 

mailto:IRCGDIVISION@dttas.gov.ie
http://www.dttas.ie/maritime/english/irish-coast-guard-ircg


 

 

 

 


