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LIOSTA GIORRÚCHÁN 

EEZ Limistéar Eacnamaíoch Eisiach 

AE An tAontas Eorpach 

HNS Substaintí Guaiseacha agus Díobhálacha 

IMO An Eagraíocht Mhuirí Idirnáisiúnta 

ISPS An Cód Idirnáisiúnta um Shlándáil Long agus Saoráid Chalafoirt 

IRCG Garda Cósta na hÉireann 

MARPOL An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Thruailliú ó Longa a Chosc 

MAS Seirbhís Cúnaimh Mhuirí 

MER Seomra Éigeandála Muirí 

MRT Foireann Freagartha Muirí 

MRCC Ionad Tarrthála agus Comhordaithe Mhuirí 

MRSC Fo-Ionad Tarrthála Muirí 

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

NPWS An tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra 

PORDM Cinnteoireacht maidir le hÁiteanna Tearmainn 

VTMIS Córas Faireacháin agus Faisnéise um Thrácht Árthach 
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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. Cuirtear síos ann 

ar an bpróiseas Cinnteoireachta maidir le hÁiteanna Tearmainn (PORDM) in Éirinn. 

1.1 CUSPÓIR 
Is é an cuspóir leis an PORDM creat agus cur chuige náisiúnta a bhunú, lena soláthrófar i 

dteannta le bearta réigiúnacha comhbhainteacha d’fhreagairt éifeachtach agus éifeachtúil ar 

iarratais ó longa atá ag lorg fóirithinte agus atá ag lorg áit tearmainn.  

Cuideoidh an PORDM chun a áirithiú go nglactar cur chuige comhsheasmhach d’fhonn plean 

freagartha éifeachtach a chur i dtoll a chéile, lena sásófar freagrachtaí náisiúnta agus 

idirnáisiúnta na hÉireann araon.  

Soláthraítear leis an PORDM uirlis mheasúnaithe ar chinnteoireacht maidir le taismí loinge do 

bhaill foirne IRCG, rud a chuideoidh chun a áirithiú go ndéantar measúnú dian agus cothrom ar 

na rioscaí, agus gur féidir an straitéis rialaithe riosca is fearr a chinneadh agus a chur chun 

feidhme ar bhealach tráthúil agus sábháilte.  

1.1.1 Treoirlínte an IMO 

Tugtar san áireamh sa PORDM Rún A.949(23) de chuid na hEagraíochta Muirí Idirnáisiúnta 

(IMO) Guidelines on Places of Refuge for Ships in Need of Assistance (Treoirlínte maidir le 

hÁiteanna Tearmainn do Longa ag Lorg Fóirithinte). 

Sloinntear in Alt 1.12 de “The purpose of these Guidelines is to provide Member Governments, 

shipmasters, companies and salvors with a framework enabling them to respond effectively and in 

such a way that, in any given situation, the efforts of the ship master and the shipping company 

concerned and the efforts of the government authorities involved are complementary. (Is é is 

cuspóir leis na Treoirlínte seo creat a sholáthar do Rialtais is Ballstáit, máistrí loinge, 

cuideachtaí agus tarrthálaithe lena gcumasú chun freagairt go héifeachtach agus ar bhealach i 

gcás ar bith inar comhlántach iad iarrachtaí an mháistir loinge agus na cuideachta 

loingseoireachta i gceist agus na n-údarás rialtais lena mbaineann.) In particular, an attempt has 

been made to arrive at a common framework for assessing the situation of ships in need of 

assistance”. (Rinneadh iarracht go sonrach chun teacht ar chreat comhchoiteann do mheasúnú 

ar chás na longa atá ag lorg fóirithinte”.) 

Sloinntear in Alt 3.4 “It is recommended that coastal States endeavour to establish procedures 

consistent with these Guidelines by which to receive and act on requests for assistance with a view 

to authorizing, where appropriate, the use of a suitable place of refuge”. (“Moltar do na Stáit cois 

cósta iarracht a dhéanamh nósanna imeachta bhunú ar comhsheasmhach iad leis na 

Treoirlínte seo lena bhfaighfear agus lena ngníomhófar de bhun iarratas ar chúnamh sa tsúil 

chun úsáid áit tearmainn oiriúnach a údarú de réir mar is cuí”.)  

Ina theannta sin, aithnítear sna treoirlínte nach mbíonn oibleagáidí ar bith ar Stáit cois cósta áit 

tearmainn a sholáthar; is amhlaidh a shloinntear in alt 3.12 ámh “the coastal State should weigh 

all the factors and risks in a balanced manner and give shelter whenever reasonably possible”. (gur 

cheart don Stát cois cósta gach fachtóir agus riosca a mheas ar bhealach cothrom agus 

tearmann a thabhairt cibé uair is féidir go réasúnta”.) 
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1.1.2 Treoirlínte Oibríochtúla AE 

I gcás go n-éiríonn taisme muirí ina chás lena mbaineann leasanna Bhallstáit chomharsanacha 

an Aontais Eorpaigh (AE), déanfar tagairt do EU Operational Guidelines on Places of Refuge 

(Treoirlínte Oibríochtúla AE maidir le hÁiteanna Tearmainn), a forbraíodh le ceanglais na 

Treorach VTMIS a chur chun feidhme1. Cuireann na treoirlínte AE leis na treoirlínte náisiúnta 

sin agus bíonn feidhm leo ar chásanna inar dócha go mbeidh níos mó ná Stát amháin páirteach 

iontu, nó mar a dtagann an teagmhas lasmuigh de dhlínse Ballstáit ar bith. 

1.2 RÓL AN IRCG 
Is é Garda Cósta na hÉireann, atá mar chuid den Roinn Iompair, an ghníomhaireacht atá i 

gceannas ar chinntí maidir le long atá ag lorg fóirithinte agus a ndéanann iarratas ar áit 

tearmainn. Is é Garda Cósta na hÉireann a bhíonn freagrach dá réir as a áirithiú go dtugtar 

Treoirlínte IMO san áireamh agus go gcuirtear chun feidhme an oiread agus is féidir iad. 

1.3 FEIDHM AGUS RAON FEIDHME  
Bíonn feidhm ag an PORDM ar gach cás ina mbíonn long ag lorg fóirithinte, agus ina n-iarrann 

sí áit tearmainn laistigh d’uiscí Éireannacha. Áirítear leis sin uiscí inmheánacha, farraige críche 

agus Crios Eacnamaíoch Eisiach (EEZ) na hÉireann. Bíonn feidhm ag an PORDM freisin i gcás 

inarb í Éire ceann scríbe loinge, agus go dtuairiscíonn sí fadhb éigin (fabht, easnamh nó 

taisme).  

Ní bhíonn feidhm ag an PORDM ar chásanna anacra mar a mbíonn sábháilteacht na beatha i 

gceist. Cloífear le nósanna imeachta cuardaigh agus tarrthála seanbhunaithe sna cásanna sin. 

Tabharfar tosaíocht d’iarratas ar bith lena n-áirítear riachtanas chun an criú nó daoine eile ar 

bord a tharrtháil nó a aslonnú láithreach. Is féidir an PORDM a ghníomhachtú ach a dtugtar an 

tarrtháil chun críche agus nach bhfuil baol ar bith ann a thuilleadh do shábháilteacht na 

beatha.  

Sna cásanna inar scaoileadh truailleán de bharr damáiste do long, nó ina mbíonn garbhagairt 

de scaoileadh truailleáin, chuirfí an PORDM chun feidhme i gcomhar leis na nósanna imeachta 

freagartha agus pleananna teagmhais reatha. Tagann cinntí maidir le háit tearmainn faoi 

chúram an IRCG i dteannta leis an bhfreagracht as sceití d’fhoinse loinge a fhreagairt; agus 

comhlíonfaidh an IRCG freisin an ról faireacháin agus ceannais ar an láthair ar son an Aire 

Iompair, Turasóireachta agus Spóirt.  

I gcásanna práinnfhreagartha, is amhlaidh a chloífear leis an PORDM an oiread agus is féidir i 

bhfianaise an méid ama a bhíonn ar fáil don chinnteoireacht féin.  

Agus an PORDM á chur chun feidhme, ba cheart do gach duine lena mbaineann gach uile 

iarracht a dhéanamh chun comhoibriú, chun obair go dlúth lena chéile, chun ligean 

d’idirmhalartú faisnéise oscailte agus chun comhaontú a thógáil sa phróiseas cinnteoireachta. 

Is é Stiúrthóir an IRCG a ghlacfaidh an cinneadh sna cásanna nach féidir teacht ar chomhaontú 

ina leith. Cuirfear an PORDM chun feidhme faoi chreat na ndlíthe reatha (cinn áitiúla, 

náisiúnta agus an dlí idirnáisiúnta).  

1.4 SAINMHÍNITHE  
Taisme Muirí: Means a collision of ships, stranding or other incident of navigation, or 

other occurrence on board a ship or external to it, resulting in (a) material 

                                                                 

1
 Treoir 2002/59/CE maidir le Córas comhphobail faireacháin agus faisnéise um thrácht árthach; arna leasú   
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damage or imminent threat of material damage to a ship or cargo, or (b) 

pollution (Ciallaíonn sé imbhualadh long, sáinniú nó teagmhas 

loingseoireachta éigin eile, nó tarlú eile ar bord loinge nó lasmuigh de, 

óna dtagann (a) damáiste ábhartha nó garbhagairt den damáiste 

ábhartha do longa nó do lasta, (b) truailliú); An tAcht um Thruailliú na 

Farraige 1991, arna leasú.  

Úinéir: In relation to a ship, means the person registered as the owner of the 

ship, the person who owns the ship, and, in the case of a ship which is 

owned by a state (including the State) and is operated by a person who in 

that state is registered as the ship's operator, "owner" means the person 

registered as such operator (Ciallaíonn sé i gcás loinge an duine atá 

cláraithe mar úinéir na loinge, an duine ar leis nó léi an long; agus i 

gcás loinge ar le stát í (lena n-áirítear an Stát) agus a oibríonn duine 

atá cláraithe sa stát sin mar oibreoir na loinge, ciallaíonn “úinéir an 

duine atá cláraithe mar oibreoir); An tAcht um Thruailliú na Farraige 

1991, arna leasú. 

Truailliú: When used without qualification, includes pollution by oil, by an oily 

mixture, by a noxious liquid substance, by a harmful substance, by 

sewage or by garbage (Áirítear leis nuair a úsáidtear é gan a cháiliú an 

truailliú le hola, le meascán olach, le substaint leachtach urchóideach, 

le substaint dochrach, le séarach nó le bruscar); An tAcht um Thruailliú 

na Farraige 1991, arna leasú. 

Ciallaíonn substaint leachtach urchóideach: Means any liquid substance which, if introduced 

into the sea, is liable to (Aon substaint leachtach, ar dócha má thugtar 

amach san fharraige í) –  

a) create hazards to human health (go nginfear guaiseacha léi don 

tsláinte dhaonna), 

b) harm living marine resources (go ndéanfar dochar léi d’acmhainní 

mara beo), 

c) harm flora and fauna (go ndéanfar dochar léi do phlandaí agus 

d’ainmhithe), 

d) damage amenities, or (go ndéanfar damáiste léi d’fhóntais, nó) 

e) interfere with legitimate uses of the sea (go gcuirfear isteach léi ar 

úsáidí dlisteanacha na farraige),  

and any liquid substance prescribed under section 10 as a noxious liquid 

substance (agus aon substaint leachtach a fhorordaítear faoi alt 10 

mar shubstaint leachtach dhíobhálach); An tAcht um Thruailliú na 

Farraige 1991, arna leasú. 

Guais: Sloinntear in Alt 26(5)(a) den Acht um Thruailliú na Farraige 1991, arna 
leasú 
“Ní féidir na cumhachtaí a dheonaítear leis an alt seo a theachtadh má 
bhíonn, agus amháin má bhíonn, cúis réasúnach ag an Aire a 
chreidiúint, tar éis taisme muirí tarlú, go bhfuil garchontúirt an-mhór 
go dtarlóidh móriarmhairtí dochracha de bhíthin truailliú don chósta 
nó do leasanna gaolmhara.” 
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Sloinntear in Alt 26(5)(b) den Acht um Thruailliú na Farraige 1991, arna 
leasú 
“In this subsection related interests means the interests of the State and 
the health and well-being of its citizens and, without prejudice to the 
foregoing, includes (San fho-alt seo ciallaíonn leasanna gaolmhara 
leasanna an Stáit agus sláinte agus folláine a shaoránach, agus gan 
dochar don mhéid roimhe seo, áirítear leo) —  
i. the health of the coastal population and the well-being of any area 

concerned (sláinte an daonra cois cósta agus folláine aon 

cheantair lena mbaineann); 

ii. marine resources, flora and fauna, and the habitats of such flora and 

fauna (acmhainní mara, plandaí agus ainmhithe, agus gnáthóga na 

bplandaí agus na n-ainmhithe sin); 

iii. maritime coastal, port or estuarine activities, including fisheries 

activities, which constitute means of livelihood for persons 

concerned (gníomhaíochtaí muirí cois cósta , calafoirt nó 

inbhearacha, ar slí bheatha do na daoine lena mbaineann iad); 

iv. the tourist attractions of any area concerned (na nithe is díol spéise 

do thurasóirí sa cheantar i gceist).” 

Tabhair faoi deara: Is ionann cineálacha guaiseacha ginearálta agus 

cinn nádúrtha, teicniúla/oibríochtúla, eacnamaíocha agus 

daonna. I gcás áit tearmainn, d’fhéadfaí a áireamh le roinnt 

guaiseacha féideartha; drochbhail agus droch-chothabháil 

loinge, damáiste do dhéanmhas nó do chórais na loinge, 

truailliú a gineadh ón long, pléascán, imbhualadh, rith cladaigh, 

fachtóirí daonna, riosca slándála (.i., an bhfuil an long 

deimhnithe go cuí de réir “an Cód Idirnáisiúnta do Shlándáil 

Longa agus Saoráidí Calafoirt (ISPS)”?). Áirítear le guaiseacha 

breise a d’fhéadfadh rannchuidiú leis na hiarmhairtí féideartha; 

an aimsir agus dálaí farraige, sruth, taoide, guaiseacha 

loingseoireachta agus iarmhairtí séasúracha. D’fhéadfaí guais 

nua a ghiniúint le guais éigin eile freisin. 

MAS: Means a maritime assistance service, as described in IMO Resolution 

A.950(23), responsible for receiving reports in the event of incidents and 

serving as the point of contact between the shipmaster and the 

authorities of the coastal State in the event of an incident (Ciallaíonn 

seirbhísí cúnaimh mhuirí, faoi mar a thuairiscítear i Rún A.950(23) den 

IMO, a bhíonn freagrach as tuairiscí a fháil i gcás teagmhas agus a 

fheidhmíonn mar an pointe teagmhála idir an máistir loinge agus na 

húdaráis den Stát cois cóta i gcás teagmhais éigin). Rún IMO 

A.949(23), Alt 1.20. 

Tabhair faoi deara: Is é an IRCG, trí MRCC Bhaile Átha Cliath agus 

na MRSCanna, a sholáthraíonn an fheidhm MAS in Éirinn.  

Áit Tearmainn: Means a place where a ship in need of assistance can take action to 

enable it to stabilise its condition and reduce the hazards to navigation, 

and to protect human life and the environment (Ciallaíonn sé áit inar 

féidir le long atá ag lorg fóirithinte gníomhú le cur ar a cumas a bail a 

chobhsú agus na guaiseacha don loingseoireacht a laghdú, agus chun 
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an bheatha dhaonna agus an comhshaol a chosaint). Rún IMO 

A.949(23), Alt 1.19.  

Riosca: Means the chance of injury or loss as a measure of the probability and 

severity of an adverse effect to health, property, the environment, or 

something else of value (Ciallaíonn sé dóchúlacht na díobhála nó na 

cailliúna mar thomhas ar dhóchúlacht agus ar ghéire an tionchair 

dhiúltaigh don tsláinte, don mhaoin, don chomhshaol, nó do rud éigin 

luachmhar eile).  

Tabhair faoi deara: D’fhéadfaí a áireamh leis na cineálacha riosca i 

dteagmhais áit tearmainn: truailliú, imbhualadh, rith cladaigh, 

sáinniú, bá, dóiteán, pléascadh, riosca tocsaineach, 

bithghuaiseacha agus slándáil. D’fhéadfaí a áireamh leis an 

tionchar nó leis na hiarmhairtí diúltacha féideartha: básanna, 

gortuithe, damáiste don chomhshaol, cailliúint maoine, agus 

impleachtaí eacnamaíocha (féach Iarscríbhinn 4 i gcomhair 

limistéar a d’fhéadfaí a chur i mbaol).  

Cás Riosca: Means a defined sequence of events with associated frequency and 

consequences (Ciallaíonn sé seicheamh imeachtaí sainithe le minic 

agus iarmhairtí comhbhainteacha).  

Long ag lorg fóirithinte: Means a ship in a situation, apart from one requiring rescue of persons on 

board, that could give rise to loss of the ship or an environmental or 

navigational hazard (Ciallaíonn sé long i gcás éigin, seachas cás ina 

dteastaíonn tarrtháil daoine ar bord, lena bhféadfaí an long a 

chailliúint nó a d’fhéadfadh éirí ina guais chomhshaoil nó 

loingseoireachta). Rún IMO A.949(23), Alt 1.18.  

Páirtithe Leasmhara: Means any individual, group, or organization able to affect, be affected 

by, or believe it might be affected by, a decision or activity (Ciallaíonn 

duine aonair, grúpa nó eagraíocht ar bith ar féidir le dul i bhfeidhm ar 

chinneadh nó gníomhaíocht éigin, nó ar a bhféadfadh cinneadh nó 

gníomhaíocht dul i bhfeidhm, nó a chreideann go bhféadfadh 

cinneadh nó gníomhaíocht dul i bhfeidhm orthu). 
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2 ÚDARÁS CHUN LONGA A ORDÚ  

2.1 CUMHACHTAÍ DLÍTHIÚLA  

2.1.1 Rialacháin na gComhphobal Eorpach (VTMIS) 2010 (I.R. Uimh. 573/2010)  

Is é Stiúrthóir Gharda Cósta na hÉireann atá ainmnithe mar an t-údarás inniúil leis na 

cumhachtaí chun cinntí neamhspleácha a ghlacadh dá t(h)ionscnamh féin maidir le soláthar 

fóirithinte do longa a mbíonn sí de dhíth orthu.  

2.1.2 An tAcht um Thruailliú na Farraige 1991, arna leasú 

Soláthraítear cumhachtaí don Aire Iompair, tar éis taisme muirí, chun idirghabháil a dhéanamh 

agus treorú a thabhairt don loingseoireacht agus dóibh siúd i gceannas ar árthaí, ar mháistir 

cuain agus ar údaráis chuain chun gníomh ar bith de chineál ar bith a ghlacadh, nó chun 

staonadh ón ngníomh sin.  

Féadfaidh an tAire gníomh mar sin a ghlacadh de réir mar is gá nó mar is cuí chun na críche 

iarmhairtí an truaillithe ag éirí as taisme muirí a chosc, a mhaolú nó a dhíothú.  

Éilítear nó údaraítear Stiúrthóir, Leas- Stiúrthóir agus Bainisteoirí Réigiúnacha le Garda Cósta 

na hÉireann chun críche ailt den Acht céanna chun na cumhachtaí a theachtadh arna 

sloinneadh i bhfo-ailt 3.1 agus 3.2.  

2.1.3 An tAcht um Shábháilteacht Mhuirí 2005 

Cumasaítear le hAlt 38 den Acht um Shábháilteacht Mhuirí 2005 (arna leasú leis an Acht 

Iascaigh Mara agus Dlínse Muirí 2006) oifigeach údaraithe chun Crios Eisiaimh Sealadach 

(TEZ) a fhógairt chun a áirithiú gur féidir oibríochtaí Cuardaigh agus Tarrthála (SAR) agus 

athshlánaithe a stiúradh go sábháilte. Dílsítear an t-údarás chun TEZ a eisiúint nó a aisghairm 

do Stiúrthóir IRCG nó d’Oifigigh Bharántaithe. Ní bheidh an TEZ infheidhmithe ach amháin ar 

Uiscí Teorann na hÉireann i.e. laistigh den teorainn 12 mhíle. 

Is féidir an Treoir faoin Acht a ainmniú le cosc nó srianadh sealadach le seoltóireacht soithí 

laistigh de limistéar sonraithe nó de limistéir shonraithe a áireamh; nó bunú agus cothabháil 

TEZ timpeall ar shoitheach, ar dhéanmhas nó ar rud éigin eile atá báite, curtha go tóin poill, 

damáistithe nó i nguais, chun na críche ligean do threoracha nó gníomhartha a dhéanamh mar 

chuid d’oibríochtaí SAR agus athshlánaithe. 

Ní mór an TEZ a aisghairm chomh luath agus a mheastar é a bheith neamhriachtanach a 

thuilleadh.  

2.1.4 An tAcht Tarrthálais agus Raice 1993 

Ceadaítear d’oifigigh údaraithe faoin Acht chun cúnamh a éileamh ó dhaoine ábhartha, ó 

mháistrí na soithí ar láimh agus ó fheithicil, soitheach nó aerárthach ar bith.  

Tá Barántais Cheapacháin ag an Stiúrthóir agus ag an Leas- Stiúrthóir Oibríochtaí le Garda 

Cósta na hÉireann, agus ag Oifigigh oibríochtúla eile an Gharda Cósta mar oifigigh údaraithe 

chun críocha an Achta sin.  

Eisiatar Óglaigh na hÉireann agus an RNLI ón Acht. 
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2.2 FREAGAIRT TRUAILLITHE  

2.2.1 IRCG 

Is mar thoradh ar chinneadh (S.15675D) ón Rialtas, bíonn an fhreagracht ar an Aire Iompair, 

Turasóireachta agus Spóirt as pleanáil agus cur chun feidhme ag Údaráis Áitiúla agus Chuain a 

mhaoirsiú maidir le socruithe do chosaint na gceantar fóntais/iascaigh/fiadhúlra cois cósta. Is 

é an tAire a bhíonn freagrach as baint na hola den chósta a áirithiú, agus as comhordú na 

freagartha ar an gcladach i gcás mórtheagmhas truaillithe. Sanntar an ról sin don IRCG.  

Is de réir an tAcht um Thruailliú na Farraige (leasú) 1999 arb é Garda Cósta na hÉireann an 

ghníomhaireacht freagartha náisiúnta Éireannach as ullmhacht, freagairt agus comhar don ola-

thruailliú in EEZ na hÉireann, lena n-áirítear ceantair Údarás Áitiúil agus Cuain, lamairní ola 

agus suiteálacha ola amach ón gcósta. Is ar an IRCG trí Chinneadh ón Rialtas a bhíonn an 

fhreagracht as freagairt do sceití truaillithe d’fhoinse loinge; agus a chomhlíonfaidh an 

faireachán náisiúnta nó an ról ceannais ar an láthair do Rialtas na hÉireann. I gcás loinge a 

scaoil truailleán nó ar dócha go scaoilfidh sí truailleán, bíonn údarás ag an Aire Iompair, 

Turasóireachta agus Spóirt de réir alt 26 den Acht um Thruailliú na Farraige 1991, chun cibé 

beart a ghlacadh agus is gá chun an damáiste truaillithe a réiteach, a íoslaghdú nó a chosc. Ina 

theannta sin, i dtaca le scaoiltí nó bagairtí scaoiltí, féadfaidh oifigigh bharántaithe laistigh den 

IRCG soitheach a ordú de bhun fho-alt 26 den Acht um Thruailliú na Farraige 1991.  

2.2.2 Údaráis Chalafoirt 

Ba cheart go dtabharfaí faoi deara go dtugtar an chumhacht d’údaráis chalafoirt le halt 23 den 

Acht um Thruailliú na Farraige 1991 chun diúltú d’iontráil long isteach i gcuan.  

Agus na húdaráis agus na dlínsí faoin Acht um Thruailliú na Farraige 1991 á dtabhairt san 

áireamh, d’fhéadfaí treoracha contrártha a thabhairt do long maidir le calafort faoi leith. 

Caithfear gach uile iarracht a dhéanamh sna cásanna sin go n-aontódh na húdaráis freagracha 

ar bheart gníomhartha riachtanach ina leith. Is ag Stiúrthóir an IRCG a bhíonn údarás as treis a 

ghabháil ar na húdaráis chalafoirt.  

2.2.3 Freagracht as Cinntí  

Is é Stiúrthóir an IRCG a bhíonn freagrach as an gcinneadh chun rochtain a dheonú ar áit 

tearmainn nó chun diúltú don rochtain sin, as roghnú na háite tearmainn agus as treoracha 

agus coinníollacha oibríochtúla ar bith a thugtar don mháistir nó do na tarrthálaithe i ndáil leis 

an gcinneadh. 

2.2.4 Freagracht as an PORDM  

Is é Stiúrthóir an IRCG a bhíonn freagrach as nuashonrú agus as cothabháil an PORDM.  

2.3 FÓGAIRT AGUS TUAIRISCIÚ  
Is é an IRCG a sholáthraíonn feidhm na Seirbhíse Cúnaimh Mhuirí (MAS) in Éirinn (de réir na 

Seirbhíse Cúnaimh Mhuirí (MAS), Rún IMO A.950 (23)). Tá an tseirbhís ceaptha chun feidhmiú 

mar phointe teagmhála idir an long ag lorg fóirithinte agus an Stát cois cósta. Rachaidh gach 

cumarsáid leis an long tríd an MRCC/MRSC iomchuí. Má mheastar é a bheith riachtanach 

chun éascú d’idirmhalartú faisnéise, d’fhéadfaí cumarsáid dhíreach shealadach a bhunú idir an 

long agus foireann mheasúnaithe an taisme loinge, ar an gcuntar go n-aontaíonn an dá pháirt 

leis agus go gcuirtear an MRCC/MRSC ar an eolas faoi. Is amhlaidh a leanfar ar aghaidh ag 

déanamh gach fógra tuairiscithe foirmiúil agus aon chumarsáid eile a bhíonn riachtanach de 

réir ionstraimí náisiúnta agus idirnáisiúnta tríd an MRCC/MRSC.  
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Cloífidh an fógra laistigh den IRCG le nósanna imeachta fógra seanbhunaithe de réir Mhaitrís 

Fógra an IRCG le haghaidh Mórtheagmhais Mhara. Gníomhachtófar Seomra Éigeandála Muirí 

(MER) an IRCG i gcomhréir le nósanna imeachta an Gharda Cósta, agus ba cheart go 

mbreithneofaí faoi sin i ngach aon chás nuair: 

1) a mheastar an leibhéal riosca foriomlán a bheith ard; 

2) a theastaíonn bearta agus acmhainní urghnácha chun an riosca a mhaolú; nó 

3) a theastaíonn gníomhaíocht chomhordaithe le roinnt údarás. D’fhéadfaí socruithe 

malartacha a cheapadh mura mbeadh sé indéanta leas a bhaint as an MER.  

Fógrófar do Stiúrthóir an IRCG faoi gach teagmhas i ndáil le háit tearmainn.  

Chomh luath agus a dhéanfar cinneadh, ba chóir go bhfógródh agus go gcuirfeadh an IRCG 

gach geallsealbhóir ar an eolas chomh luath agus is féidir.  

2.3.1 Idirchaidreamh Idirnáisiúnta  

Beidh dlúthchomhar le tíortha eile de dhíth nuair a fhreagraítear do theagmhais in uiscí in aice 

le tíortha comharsanacha. Ceapfaidh MRCC Bhaile Átha Cliath socruithe d’fhógairt agus do 

chomhairliúchán leis na húdaráis infheidhmithe sa Ríocht Aontaithe agus sa Fhrainc nuair a 

phléitear le teagmhais in uiscí teorann. 

2.4 NÓSANNA IMEACHTA, SOCRUITHE AGUS PLEANANNA TEAGMHAIS  
Bíonn Bainisteoir Oibríochtaí IRCG freagrach as a áirithiú go mba cheart nósanna imeachta 

agus socruithe d’áiteanna tearmainn a chur chun feidhme i gcomhréir leis an PORDM. Ba 

chóir go dtabharfaí san áireamh le nósanna imeachta agus socruithe na nósanna imeachta 

agus pleananna reatha, agus cur leo de réir mar is iomchuí. Ba cheart go mbreithneofaí 

sainaithint éileamh, saincheisteanna agus ábhar imní ar bith le geallsealbhóirí; a chaithfí a 

thabhairt san áireamh le cinntí i ndáil le háit tearmainn.  

Ba chóir go dtabharfaí san áireamh le pleananna teagmhais cásanna tionóisce intuartha a 

d’fhéadfadh teacht ó dheonú áit tearmainn, agus na bearta a d’fhéadfaí a ghlacadh chun na 

hiarmhairtí a laghdú. D’áireofaí leis na cásanna tionóisce intuartha truailliú (ola, ceimiceáin, 

tocsaineach), dóiteán, pléascadh, radaíocht agus tionóiscí bitheolaíochta. Ba cheart socruithe a 

dhéanamh go mbeadh pleananna ar fáil go réidh d’fhoireann mheasúnaithe taisme loinge 

(féach Próiseas Cinnteoireachta) le haghaidh comhairliúcháin i dteagmhas éigin.  

2.4.1 Réamhphleanáil agus Measúnuithe d’Áiteanna Tearmainn  

Ní féidir an áit tearmainn is oiriúnaí a chinneadh ach amháin tar éis eolas a fháil agus breithniú 

dian a dhéanamh ar shonraí an teagmhais shonraigh. B’fhéidir nach mbainfeadh ach luach 

teoranta le réamhainmniú áiteanna tearmainn, óir go mbainfidh éagsúlacht mhór leis na 

breithniúcháin oibríochtúla, guaiseacha agus rioscaí comhbhainteacha do gach teagmhas. 

Léiríodh leis an taithí in Éirinn óir nach mar a chéile ar chor ar bith iad aon dá theagmhas, agus 

na cúinsí thart ar an teagmhas, go luíonn luach na réamhphleanála go príomha chun a áirithiú 

go mbíonn faisnéise ar fáil go réidh (.i. cairteacha loingseoireachta agus foilseacháin, faisnéis 

faoi chalafoirt, sonraí comhshaoil agus íogaireachta), i dteannta leis na speisialtóirí ábhartha.  

Is amhlaidh dá réir chun dlús a chur le hanailís ar chás sonrach agus leis an bpróiseas 

cinnteoireachta le linn teagmhais, a dhéanfaidh IRCG athbhreithniú go rialta ar na ceantair 

chósta agus a thiomsóidh an fhaisnéis a bheadh ag teastáil chun áiteanna tearmainn 
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oiriúnacha a shainaithint agus a chur i gcomparáid a chéile, agus a chuirfidh an fhaisnéise sin ar 

fáil go réidh i gcás teagmhais éigin. Faightear in Iarscríbhinn 3 liosta critéar a d’fhéadfadh 

cuidiú le sainaithint na n-áiteanna tearmainn is oiriúnaí le haghaidh teagmhais faoi leith, ag 

tabhairt san áireamh na saintréithe agus na saoráidí a theastaíonn chun aghaidh a thabhairt ar 

an bhfadhb.  

Ina theannta sin, ba cheart freisin go dtiomsófaí an fhaisnéis a chuideoidh le héascú an 

phróisis na rioscaí a bhaineann le taisme ar farraige a mheastóireacht, ar feadh an chósta nó in 

áit tearmainn; agus go nglacfaí bearta chun a áirithiú go mbíonn an fhaisnéis sin ar fáil go réidh 

freisin i gcás teagmhais. Faightear in Iarscríbhinn 4 liosta ceantar (m.sh. léarscáiliú íogaireachta 

comhshaoil ina mbeartaítear tosaíocht don chosaint ag tráthanna éagsúla den bhliain i 

dteannta le straitéis cosanta cósta, shocheacnamaíoch agus sábháilteachta) a d’fhéadfaí a chur 

i mbaol i gcás teagmhais.  

Beidh rannpháirtíocht agus saineolas na Roinne Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide 

agus Comhshaoil, na Roinne Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil agus geallsealbhóirí eile i 

gceist de réir mar is gá leis an réamhphleanáil agus measúnuithe thuas le haghaidh áiteanna 

tearmainn. 
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3 PRÓISEAS CINNTEOIREACHTA  

Baineann trí phríomhghné i dtéarmaí ginearálta leis an bpróiseas cinnteoireachta seo a leanas 

maidir le measúnú riosca; 

1) an t-iarratas ar long (úinéir / cairtfhostóir / máistir / tarrthálaí). 

2) measúnú riosca ar an gcás agus roghanna agus 

3) an plean gníomhaíochta agus faireachán ar a chur chun feidhme.  

Is cuid dhílis den phróiseas cinnteoireachta é breithniúchán leanúnach chun cumarsáid agus 

comhairliúchán a dhéanamh le geallsealbhóirí. Bíonn sé riachtanach freisin go ndéantar an 

doiciméadúchán go maith síos tríd. Soláthraítear le húsáid foirne measúnaithe ar thaisme 

loinge sa phróiseas do chomh-mheasúnú ar an gcás lena mbaineann na húdaráis riachtanacha, 

saineolaithe agus comhairleoirí le meastóireacht ar an gcás agus le hualú na rioscaí ó roghanna 

éagsúla má bhíonn dóthain ama ann.  

Ba chóir go gcloífí leis an bpróiseas cinnteoireachta an oiread agus is féidir de réir na gcúinsí. 

Aithnítear ámh go mbainfidh saintréithe, dinimic, dúshláin agus cúinsí uathúla le gach 

teagmhas. Tá an próiseas cinnteoireachta beartaithe le bheith solúbtha chun ligean do 

mheasúnú ó chás amháin go chéile, agus chun cóiriú do theagmhais ar gach leibhéal castachta 

agus riosca. Is amhlaidh dá réir ar cheart go dtreorófaí iad siúd a bhíonn bainteach leis an 

bpróiseas chun gach céim sa phróiseas a chomhlánú, agus chun foireann mheasúnaithe an 

taisme loinge a roghnú, leis an tábhacht a bhaineann leis an gcinneadh a bheidh le déanamh 

agus leis an leibhéal imní faoin gcás.  

Agus aitheantas á thabhairt don chaoi ina bhféadfadh an cás ar farraige éirí níos measa go tapa 

le himeacht ama, ba cheart cinneadh a dhéanamh chomh luath agus is féidir agus go ndéanfaí 

faireachán grinn ar an gcás nó go réitítear i gceart iad. Cé go bhféadfadh teagmhas in áit 

tearmainn a bheith dinimiciúil, d’fhéadfaí cloí le próiseas cinnteoireachta de chineál éigin.  

Is leis an bpróiseas cinnteoireachta a chinnfear an gceadófar do rochtain nó nach gceadófar. 

Sa chás ina ndeonaítear rochtain, caithfear an áit is oiriúnaí a shainaithint, agus bearta rialaithe 

riosca iomchuí a chur chun feidhme. Sa chás go meastar an riosca a bheith rómhór agus nach 

féidir rochtain ar áit tearmainn a dheonú; is amhlaidh a chaithfear cineál agus géire na 

fóirithinte don long amach ón gcósta a chinneadh, i dteannta le moltaí oibríochtúla ar bith. 

Oibreoidh an fhoireann mheasúnaithe ar thaisme loinge agus gach geallsealbhóir 

rannpháirteach chuig an gcinneadh oibríochtúil is fearr agus is féidir, agus gur lánfheasach 

dóibh, (A) nach dócha go mbeidh rogha amháin inghlactha do chách, agus (B) nach bhféadfadh 

an fhaisnéis riachtanach go léir a bheith ar fáil nó a bheith go hiomlán iontaofa. Beidh sé 

ríthábhachtach an próiseas a dhoiciméadú. 

Éascófar leis an bpróiseas a léirítear i bhFíor 1 do chinnteoireacht éifeachtach agus oibiachtúil 

chun an beart gníomhaíochta is oiriúnaí a chinneadh. Pléitear an próiseas sin go mionsonraithe 

sa chuid seo a leanas. 
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Fíor 1: Próiseas cinnteoireachta maidir le hÁiteanna Tearmainn 

3.1 IARRATAS Ó LONG  

3.1.1 Céim 1: An fhaisnéis riachtanach faoin long a fháil  

Is é an MRCC/ar glaodhualgas uimh. 2, tríd an MRCC a áirithíonn gur sholáthair an long 

agus/nó an t-úinéir/cairtfhostóir/tarrthálaí/úinéir(í) lasta an fhaisnéis tosaigh go léir a bhí ag 

teastáil chun an t-iarratas tosaigh a mheasúnú agus an méid is gá de réir Treoirlínte an IMO. Is 

in Iarscríbhinn 1.1 a leagtar amach an fhaisnéis ar cheart a sholáthar. Mar shampla, caithfidh 

máistrí agus tarrthálaithe;  

1) an cúnamh de dhíth a shainaithint;  
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2) na cúiseanna don chúnamh a shainaithint; agus  

3) iarmhairtí na taisme féideartha a mheas; 

a) má fhanann an long sa suíomh céanna, 

b) má leanann sí ar aghaidh lena haistear, 

c) má bhaineann sí áit tearmainn amach 

d) má chuirtear chun farraige í  

I dteannta leis an bhfaisnéis a sholáthraíonn an long san iarratas tosaigh ar áit tearmainn, 

beidh faisnéis eile de dhíth chun tacú leis an bpróiseas cinnteoireachta. Beidh faisnéis 

teagmhála faoi longa, sonraí loinge agus faisnéis faoi stádas reatha de dhíth, lena n-áirítear 

faisnéis maidir le bail agus cumais na loinge agus sonraí a lasta. Faightear in Iarscríbhinn 1.2 

liosta faisnéise breise a d’fhéadfadh a bheith áisiúil agus ba cheart í a fháil ón long de réir mar 

is ábhartha.  

Ba chóir go mbeadh Ar Glaodhualgas Uimh 2/Bainisteoirí Réigiúnacha réidh chun aon 

fhaisnéis a bhailíochtú trí leas a bhaint as acmhainní infhaighte ó ranna Rialtais, Calafoirt, 

Údaráis Áitiúla eile. Mar shampla: Aerárthaí agus longa na Roinne Cosanta (DoD), héileacaptair 

an IRCG, Custaim, Gardaí. Bheifí ag dúil le dlúthbhaint an méid thuas, go mbeadh a dtrealamh 

agus a mbonneagar ar fáil don IRCG.  

B’fhéidir gur sholáthair an long go leor den fhaisnéis sin cheana féin mar gheall ar cheanglais 

tuairiscithe éigeantacha le líon ionstraimí idirnáisiúnta agus náisiúnta. 

Liostaítear na ceanglais idirnáisiúnta in Iarscríbhinn 1 de na Treoirlínte MAS, Rún IMO A.950 

(23). Is cuibheasach ábhartha iad na ceanglais tuairiscithe éigeantacha den mhéid seo a leanas;  

 Leagtar amach in Airteagal 8 agus i bPrótacal I de MARPOL na ceanglais do Stát cois 

cósta le cur ar an eolas i gcás teagmhais lena mbaineann truailliú iarbhír nó dóchúil,  

 Soláthraítear treoirlínte i Rún IMO A.851(20) chun teagmhais a thuairisciú lena 

mbaineann earraí contúirteacha, substaintí díobhálacha agus/nó truailleáin mhara,  

 Éilíonn an tAcht um Thruailliú na Farraige 1991 (arna leasú) go dtuairisceoidh an 

máistir loinge aon scaoileadh truailleáin ón long a tharlaíonn nó an dóchúlacht go 

dtarlóidh scaoileadh mar sin, agus go soláthróidh siad faisnéis bhreise de réir mar a 

iarrfar. Áirítear leis an Acht seo Rún IMO A.851(20) “Guidelines for Reporting Incidents 

Involving Dangerous Goods, Harmful Substances and/or Marine Pollutants (Treoirlínte 

chun Teagmhais a Thuairisciú lena mbaineann Earraí Contúirteacha, Substaintí 

Díobhálacha agus/nó Truailleáin Mhara),”.  

3.1.2 Céim 2:  Freagrachtaí an Mháistir 

Is é an máistir a bheidh i gceannas ar an soitheach agus a fhanfaidh i gceannas ar an soitheach 

fiú amháin nuair a bhíonn oibríocht tarrthála ar siúl, nó go ngéillfidh an máistir a cheannas agus 

go dtiocfaidh sé faoi fhreagracht an tarrthálaí. Bíonn na freagrachtaí seo a leanas ag an 

Máistir: 

1.0 Tuairiscí Teagmhais. 

Tuairisc teagmhais a sholáthar don MRCC chomh luath agus is féidir leis na sonraí seo a leanas 

ar a laghad: 

1) sainaitheantas na loinge; 
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2) suíomh na loinge;  
3) an calafort imeachta;  
4) an calafort cheann scríbe;  
5) faisnéis faoin lasta ar bord;  
6) an seoladh ónar féidir faisnéis breise a fháil maidir le haon ola agus lasta contúirteach 

ar bord (.i. cóip den lastliosta) más ann don eolas sin;  
7) cainníocht, suíomh agus cineál na mbuncar ar bord;  
8) líon na ndaoine ar bord; agus  
9) sonraí an teagmhais; 

 
Comhoibreoidh an máistir go hiomlán le Garda Cósta na hÉireann, agus cuirfidh sé in iúl gach 
faisnéis iarrtha nó ábhartha do Gharda Cósta na hÉireann. 
 
Soláthróidh an máistir ina theannta sin 
 

1. measúnú ar an gcás don MRCC agus aithneoidh sé na cúiseanna go bhfuil fóirithint de 
dhíth ar an long. 

2. Anailís a dhéanamh ar na rioscaí, bagairtí agus guaiseacha aitheanta ar cheart an méid 
seo a leanas i measc nithe eile a áireamh leo. 
 
1) dóiteán;  
2) pléascadh;  
3) damáiste don long, lena n-áirítear cliseadh meicniúil agus/nó struchtúrtha;  
4) imbhualadh;  
5) truailliú;  
6) cobhsaíocht lagaithe loinge; agus  
7) rith cladaigh;  

 
Is é an MRCC (Oifigeach Stáisiúin) a thiomsóidh na sonraí sa chuid sin laistigh d’Iarscríbhinn 

1.1. 

2.0 Próiseas chun Áit Tearmainn a iarraidh. 

Ba chóir go gcloífí leis an bpróiseas seo a leanas nuair a iarrtar Áit Tearmainn; 

1) Ba cheart go n-áireofaí leis an iarratas an fhaisnéis in Iarscríbhinn 1.0 agus ba chóir é a 
dhéanamh i scríbhinn trí thraiseoladh leictreonach. Ba chóir faisnéis ar bith eile a 
d’fhéadfadh a bheith de dhíth ar an MRCC, mar shampla, chun comhlíonadh leis an 
reachtaíocht áitiúil a áirithiú, cosúil le lastliostaí, pleananna stuála agus plean achomair 
tarrthálais an tarrthálaí, a chur ar aghaidh freisin, in éineacht le hIarscríbhinn 1.0.  

 
2) Ba cheart don mháistir an t-iarratas ar áit tearmainn a thraiseoladh ach leas a bhaint as 

an modh is gasta dá bhfuil ar fáil don MRCC/MRSC.  
 

3) Féadfar iarratas ar áit tearmainn a dhéanamh freisin ó:  
a. oibreoir loinge/duine ainmnithe na cuideachta faoi thír (DPA)/tarrthálaí 

conraithe; agus  
 

b. aon duine eile atá i gceannas ar an long ag an am, agus a aithnítear sa dlí 
náisiúnta.  

 
4) Mura ndéantar iarratais foirmiúla in extremis, ba cheart gur MRCC/MRSC amháin a 

dhéanfadh iad, agus níor cheart iad a chur ar aghaidh go díreach chuig calafoirt nó 
cuanta. 
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5) Ba cheart iarratais chomhuaineacha chuig Stáit eile cois cósta a sheachaint. 

6) Is é MRCC (Oifigeach Stáisiúin) a admhálfaidh fáil an iarratais ach iarratas a fháil, trí 

mheán an mhodha cumarsáide is iomchuí, agus mionsonrófar a n-admháil fála laistigh 

den SITREP teagmhais infheidhmithe. 

3.1.3 Céim 3: Cur síos a dhéanamh ar an bhfadhb agus ar shaincheisteanna 

comhbhainteacha  

Ar bhunús iarratas na loinge agus na faisnéise a sholáthraítear, agus ag tabhairt san áireamh 

dearcadh na hÉireann mar Stát cois cósta/calafoirt, achoimre gairid a dhéanamh ar an bhfadhb 

nó ar na príomhábhair imní agus ar shaincheisteanna comhbhainteacha eile. Éireoidh an 

fhaisnéis sin ina heochair-ráiteas as a mbainfear leas sna céimeanna seo a leanas; agus 

cuideoidh sí le haithint na ndaoine sin ar féidir leo cúnamh a thabhairt agus a d’fhéadfadh a 

bheith buailte léi. D’fhéadfaí leas a bhaint as Iarscríbhinn 1.1 chun an fhadhb, na 

saincheisteanna agus na moltaí a shloinneadh.  

3.1.4 Céim 4: Aithint na foirne measúnaithe ar thaisme loinge agus na geallsealbhóirí a 

chaithfear dul i gcomhairle leo nó a choinneáil ar an eolas  

Foireann Mheasúnaithe ar Thaisme Loinge  

Ba chóir go mbunófaí foireann mheasúnaithe ar thaisme loinge más féidir chun measúnú a 

dhéanamh ar iarratais ar áiteanna tearmainn. Bíonn comhaltaí freagrach as an saineolas 

teicniúil, treoir agus taighde a sholáthar don fhoireann sa chaoi gur féidir leis an bhfoireann an 

anailís agus na meastóireachtaí riachtanacha a chomhlánú le comhairle a thabhairt do 

Stiúrthóir an IRCG agus leis an gcás a réiteach.  

Roghnófar comhaltaí d’fhoireann mheasúnaithe ar thaisme loinge de réir mar is gá, ag brath ar 

an teagmhas faoi leith. Is amhlaidh i ngach aon chás a fhógrófar do Stiúrthóir an IRCG, a 

shannfaidh ar a sheal féin comhalta IRCG i gceannas ar an bhfoireann mheasúnaithe ar 

thaisme loinge de réir mar is gá. Le haghaidh teagmhas tromchúiseach féideartha, is amhlaidh 

a shlógfar foireann cigireachta loinge de shuirbhéirí mara ón bhFoireann Freagartha Mhuirí 

d’fhonn sonraí loinge agus pleananna a chur i gcomhchoibhneas agus a mheastóireacht chun 

treoir theicniúil mhear a sholáthar i dtaca le cobhsaíocht dhamáistithe iarmharach agus 

fadneart na loinge. Soláthrófar measúnú comhshaoil tríd an MRT le faisnéis comhshaoil 

shonrach, saineolas agus comhairle ón tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra (NPWS). 

Is féidir comhaltaí breise a chur leis de réir mar a rachaidh an anailís agus an próiseas 

cinnteoireachta ar aghaidh. D’fhéadfaí saineolaithe agus comhairleoirí a áireamh leo sin ó 

ranna rialtais eile, ó Údaráis Áitiúla, údaráis eile le freagrach as limistéir ar dócha go mbeidh 

siad buailte leis agus ón lucht tionscail.  

Ceapfaidh an MRCC socruithe d’fhógairt agus tionól foirne measúnaithe ar thaisme loinge dá 

bhfaighfí iarratas ar áit tearmainn. Déanfar an anailís, na meastóireachtaí agus na cinntí a 

dhoiciméadú.  

Geallsealbhóirí  

Ba cheart go n-aithneofaí na geallsealbhóirí a d’fhéadfadh a bheith buailte leis an gcinneadh 

agus a gcaithfear dul i gcomhairle leo nó a choinneáil ar an eolas. Faightear in Iarscríbhinn 2 

liosta comhaltaí féideartha chuig foireann mheasúnaithe na taisme loinge nó geallsealbhóir a 

d’fhéadfadh dul i bhfeidhm ar iarratas ar áit tearmainn nó a bheith buailte leis. Is chun éascú 
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d’aithint agus do theagmháil a dhéanamh le comhaltaí agus geallsealbhóirí na foirne 

measúnaithe ar thaisme loinge, a chothabhálfaidh gach aon MRCC/MRSC liosta teagmhálaithe 

na saineolaithe rialtais, agus údarás, saineolaithe agus geallsealbhóirí a gcaithfear dul i 

dteagmháil leo agus a bheith rannpháirteach i dteagmhas áite tearmainn.  

3.2 MEASÚNÚ AR THAISME LOINGE  

3.2.1 Céim 5: Réamhanailís ar an gcás reatha  

Is ar bhunús na faisnéise a sholáthraítear a dhéanann an fhoireann mheasúnaithe ar thaisme 

loinge réamhanailís ar chúinsí reatha na loinge.  

Is sracfhéachaint atá sa réamhanailís ar an gcás, agus fadhb an riosca á meas agus tásc a fháil 

ar na rioscaí féideartha ar an bhfarraige. Ba cheart go gclúdófaí go hachomair sa réamhanailís 

ar an méid seo leanas: 

Céim 5.1 - Tuairisc a thabhairt faoi na féidearthachtaí  

Tugtar san áireamh an méid a d’fhéadfadh tarlú ar an bhfarraige i bhfianaise na gcúinsí 

reatha. Is féidir leas a bhaint as cásanna riosca chun cuidiú na guaiseacha agus na rioscaí 

féideartha a aithint. Is ón méid sin a dhéantar meastachán ar na hiarmhairtí diúltacha 

féideartha faoin méid a d’fhéadfadh tarlú, agus faoin dóchúlacht go dtarlóidh sé. Ba 

cheart meastachán a dhéanamh freisin ar an bpráinne agus ar an tráthchlár don 

chinnteoireacht. Tugtar i gcuid na Sainmhínithe samplaí de ghuaiseach agus rioscaí.  

Céim 5.2 - Cinneadh a dhéanamh an gá beart a ghlacadh láithreach bonn  

Ag brath ar an réamhanailís, d’fhéadfadh beart láithreach bonn a bheith de dhíth chun 

tús a chur le haghaidh a thabhairt ar an riosca cé nach bhféadfadh an fhaisnéis 

thábhachtach agus anailís go léir a bheith ar fáil. D’fhéadfaí glacadh beart éigeandála a 

bheith i gceist leis sin de réir na bpleananna teagmhais reatha, fógra a thabhairt don 

loingeas, treoracha a sholáthar láithreach bonn don long chun aghaidh a thabhairt ar 

rioscaí práinne nó beart a ghlacadh mar chomhlánú ar iarrachtaí atá faoi lánseol ag an 

long cheana féin.  

Céim 5.3 - Cinneadh a dhéanamh ar cheart an fhoireann cigireachta a imscaradh  

Ba cheart d’fhoireann cigireachta dul ar bord na loinge, de réir mar is cuí agus má tá 

dóthain ama ann, chun sonraí meastóireachta breise a bhailiú lena measúnú a thuilleadh 

agus le cinnteoireacht a dhéanamh orthu. Braithfidh imscaradh foirne cigireachta ar an 

tsábháilteacht agus ar an gcás. Is ar bhunús mheastóireacht na foirne a leasófar dá réir 

an fhaisnéis a taifeadadh roimhe seo maidir leis an long agus lena stádas reatha 

(Iarscríbhinn 1.1). Is cuid dhílis iad ionchur agus anailís na foirne cigireachta ar na rioscaí 

de gach ceann de na céimeanna eile sa phróiseas cinnteoireachta. B’fhéidir go gcaithfidh 

beirt chomhalta foirne fanacht ar bord chun comhairle a sholáthar, tuairisciú faoi 

bhearta á nglacadh ag an long nó ag an tarrthálaí, agus chun cuidiú le faireachán ar bhail 

na loinge féin.  

Beidh socruithe i bhfeidhm ag an MRCC chun foireann cigireachta a chur le chéile agus 

lena gcur ar bord na loinge. Ba chóir go gcothabhálfaí liosta pearsanra incháilithe ar a 

bhféadfaí gairm chun an fheidhm cigireachta shaineolach loinge sin a sholáthar, ag 

meabhrú go mbraithfidh an saineolas a theastaíonn ar an gcás i gceist.  
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3.2.2 Céim 6 Na Roghanna a Aithint  

6.1 - Áiteanna tearmainn féideartha a aithint  

Déantar áiteanna tearmainn féideartha a mheas ina bhféadfaí éilimh na loinge a 

shásamh chun aghaidh a thabhairt ar an bhfadhb agus chun an bhagairt ó thuilleadh 

damáiste a íoslaghdú. Roghnaítear na cinn is oiriúnaí mar roghanna do bhreis 

measúnaithe. D’fhéadfadh áit tearmainn oiriúnach a bheith ina calafort, ina hancaireacht 

nó ina suíomh fothana gar don chósta, ag brath ar na cúinsí.  

D’fhéadfadh áit tearmainn a bheith de dhíth;  

 chun lictéaracht a dhéanamh ar lasta agus ar bhuncair na loinge nó chun iad a 

aistriú; 

 chun damáiste a dheisiú; 

 chun fothain a sholáthar agus cobhsú na loinge ar siúl nó meastóireacht á 

déanamh ar bhaile na loinge; nó  

  chun méid an damáiste nó an truaillithe a theorannú.  

Braithfidh oiriúnacht áite tearmainn freisin ar líon ceanglas oibríochtúil ar sonrach iad 

don chás cosúil le doimhneacht, fad, slite isteach, saoráidí cur le cé agus láthair 

ancaireachta.  

Soláthraítear in Iarscríbhinn 3 liosta critéar d’aithint áiteanna tearmainn oiriúnacha don 

long.  

6.2 - Déan machnamh ar cheart duine ar bith a chur le foireann mheasúnaithe na 

taisme loinge nó leis an liosta geallsealbhóirí  

Ach a mbeifear tar éis na roghanna féideartha a aithint, ba cheart athbhreithniú a 

dhéanamh ar chomhdhéanamh foirne measúnaithe na taisme loinge agus an liosta 

geallsealbhóirí.  

3.2.3 Céim 7 An riosca le haghaidh gach rogha a mheas  

Faightear in Iarscríbhinn 6 tábla a d’fhéadfaí a úsáid le sonraí measúnaithe riosca ó 

chéimeanna 6 agus 7 a thaifeadadh le haghaidh gach rogha a ndearnadh machnamh uirthi.  

7.1 - Tuairisc a dhéanamh ar na féidearthachtaí (cásanna riosca, guaiseacha, rioscaí, 

iarmhairtí, dóchúlacht)  

Forbraítear cásanna riosca le haghaidh gach rogha d’áit tearmainn trí chur síos ar na 

timpistí nó ar na hearráidí a d’fhéadfadh tarlú, faoi mar a rinneadh roimhe seo le cás 

reatha na loinge. Ba chóir go n-aithneofaí sna cásanna riosca na guaiseacha faoina mbun 

agus na rioscaí comhbhainteacha a d’fhéadfaí a ghiniúint leo nó a rannchuirfeadh leis na 

hiarmhairtí féideartha ó thabhair na loinge isteach san áit tearmainn. Ba chóir go n-

áireofaí an t-aistear ó shuíomh reatha na loinge chuig an áit tearmainn leis na cásanna. 

Tugtar i gcuid na Sainmhínithe samplaí de ghuaiseach agus rioscaí.  

Cosúil leis sin, caithfear cásanna riosca a fhorbairt freisin le haghaidh na roghanna a 

bhaineann leis an long ag fanacht amach san fharraige. Ba cheart go ndéanfaí 

machnamh ar na roghanna seo a leanas: 

1) má fhanann an long sa suíomh céanna;  
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2) má leanann an long ar aghaidh lena haistear; agus  

3) má chuirtear an long chun farraige.  

B’fhéidir go gcaithfí níos mó ná cás riosca amháin a aithint le haghaidh rogha faoi leith i 

roinnt cásanna. B’amhlaidh an cás dá bhféadfadh timpistí fíor-éagsúla tarlú nó dá 

dtiocfadh rioscaí éagsúla ó shraith imeachtaí éagsúil. Mar shampla, d’fhéadfaí cur síos i 

gcás timpiste amháin ar an timpiste intuartha is measa le dóchúlacht éigin, agus chuirfí 

síos i gcás timpiste eile ar thimpiste le hiarmhairtí nach chomh dona céanna iad, ach lena 

mbaineann dóchúlacht i bhfad níos airde go dtarlódh sí. Ar brath ar ghéire agus ar 

dhóchúlacht na gcásanna éagsúla le haghaidh rogha faoi leith, féadfaidh an fhoireann 

mheasúnaithe na cinn a roghnú le haghaidh meastacháin riosca breise.  

Déantar na hiarmhairtí féideartha a mheas ansin le haghaidh gach rogha (.i. gach áit 

tearmainn agus na 3 rogha chun farraige). Rachaidh an leibhéal nochta don ghuais/do na 

guaiseacha i bhfeidhm ar an iarmhairt fhéideartha. Mar shampla, chun tuiscint a fháil ar 

an riosca don chomhshaol agus ar na hiarmhairtí féideartha ó thruailleán (guais), 

caithfear na nithe seo a leanas a thabhairt san áireamh; cineál agus cainníocht an 

truailleáin, tionchar na haimsire, farraige, sruth, agus taoide, agus na huiscí agus an cósta 

a nochtfar don truailleán.  

Soláthraítear in Iarscríbhinn 4 liosta de roinnt limistéar a d’fhéadfaí a chur i mbaol agus 

iarmhairtí diúltacha a fheiceáil i gcás taisme. Táthar tar éis trí chatagóir leathana a 

aithint:  

1) sláinte, sábháilteacht agus slándáil; 

2) ceann comhshaoil; agus 

3) ceann socheacnamaíoch.  

Tugtar san áireamh an dóchúlacht go dtarlóidh an cás riosca agus déantar meastachán 

air. Beidh an dóchúlacht ina toradh ar nithe ar nós; bail na loinge, nochtadh do 

ghuaiseacha cosúil leis an aimsir agus dálaí farraige, agus fad agus achar chuig áit 

tearmainn oiriúnach.  

7.2 - Meastachán ar an leibhéal riosca (maitrís riosca)  

Meastar an riosca foriomlán a bhaineann le gach rogha trí bhreithniú a dhéanamh ar 

ghéire na n-iarmhairtí diúltacha agus dóchúlacht an cháis riosca ábhartha.  

Soláthraítear in Iarscríbhinn 5 modh chun iarmhairtí féideartha agus dóchúlacht a 

chatagóiriú. Is féidir leas a bhaint as maitrís riosca ansin chun leibhéal foriomlán riosca a 

shannadh le haghaidh gach riosca. Cuideoidh meastachán ar an leibhéal riosca chun 

bearta rialaithe riosca iomchuí a chinneadh agus chun comparáid a dhéanamh ar an 

riosca a bhaineann le roghanna éagsúla.  

7.3 - Bearta rialaithe riosca a aithint agus a dtionchar ar an leibhéal riosca a 

mheastóireacht  

Ach a mbeidh meastachán déantar ar an riosca foriomlán le haghaidh gach cás, ba 

cheart machnamh a dhéanamh ar bhearta rialaithe a d’fhéadfaí a chur chun feidhme 

chun na rioscaí a laghdú chuig leibhéil inghlactha.  

Is samplaí de na bearta rialaithe iad:  
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 úsáid tugaí; 

 píolótaí; 

 bealaí malartacha; 

 deisiúcháin shealadacha; 

 aistriú lasta/lictéaracht; 

 úsáid trealaimh freagartha truaillithe; 

 sriantaí le rochtain agus limistéir farraige; 

 pleananna teagmhais; 

 coinníollacha speisialta; agus 

 nósanna imeachta oibríochtúla. 

D’fhéadfaí rioscaí agus costais nua a thabhairt isteach le roghanna rialaithe, nithe nach 

mór a thabhairt san áireamh freisin. Ba cheart aon chostais eile a bhaineann le cur chun 

feidhme na roghanna a áireamh leis na hiarmhairtí. Feidhmeoidh bearta rialaithe chun 

cuidiú leis an riosca a chosc (laghdú na dóchúlachta), leis an riosca a mhaolú (laghdú an 

tionchair) nó an dá rud. Beidh na bearta rialaithe infhaighte agus a n-éifeachtacht 

éagsúil freisin leis na roghanna éagsúla. Ba chóir an dóchúlacht agus na hiarmhairtí a 

athmheasúnú dá réir le haghaidh gach rogha le héifeacht na mbeart rialaithe riosca a 

thabhairt san áireamh agus leibhéal foriomlán an riosca a athmheastóireacht.  

Árachas agus Coimircí Airgeadais  

D’fhéadfaí tionchar na n-iarmhairtí agus na gcostas a fhritháireamh le hárachas nó le 

coimircí airgeadais eile (.i. banna airgeadais, ráthaíocht bainc, ciste slánaíochta, Cumann 

P&I). Ba cheart teorainneacha an dliteanais nó na ráthaíochta airgeadais a thabhairt san 

áireamh. 

Ní dhiúltóidh an IRCG chun long a thabhairt isteach in áit tearmainn ar an aon bhunús 

nár taispeánadh deimhniúchán árachais. Rialacháin na gComhphobal Eorpach (VTMIS) 

2010 (I.R. Uimh. 573/2010), Alt 24(2).  

3.2.4 Céim 8 Na roghanna a mheastóireacht agus a chur i gcomparáid le chéile  

Déantar na leibhéil riosca foriomlána sna cásanna éagsúla a mheastóireacht ansin, cuirtear i 

gcomparáid lena chéile agus déantar buntáistí agus mí-bhuntáistí gach rogha a mheas go 

cúramach. Ba cheart na nithe seo a leanas a thabhairt san áireamh agus na buntáistí agus na 

mí-bhuntáistí á meas:  

 éifeachtacht gach rogha chun aghaidh a thabhairt ar an éigeandáil loinge; 

 seachaint na rioscaí a bhaineann leis na roghanna eile; 

 an ghéire deacrachta a bhaineann le cur chun feidhme gach rogha; 

 Inghlacthacht na rioscaí iarmharacha agus na mbeart atá molta lena nglacadh do na 

geallsealbhóirí, lena n-áirítear na bearta rialaithe molta; 

 tionchair idirnáisiúnta agus dhéthaobhacha (meastóireacht ar PoR seachtrach le EEZ 

na hÉireann); 

 Saincheisteanna dlíthiúla (dálaí dliteanais); agus 

 Slándáil 
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3.3 GNÍOMHAÍOCHT AGUS FAIREACHÁN  

3.3.1 Céim 9: Cinneadh a dhéanamh:  

 Rochtain a dheonú ar áit tearmainn agus sonrú na mbeart rialaithe nach mór iad a 

ghlacadh; nó 

 Rochtain a dhiúltú ar áit tearmainn ina sonraítear na cúiseanna leis, agus tásc a 

thabhairt faoin gcúnamh is féidir a sholáthar don long agus faoi na bearta rialaithe a 

ghlacfar más ann dóibh.  

Is ar bhunús na meastóireachta ní foláir cinneadh a fháil ón bhfoireann mheasúnaithe ar 

thaisme loinge ar cheart rochtain a dheonú nó diúltú di. Má dheonaítear an rochtain, ní mór an 

áit tearmainn agus na bearta rialaithe a shonrú. Má dhiúltaítear don rochtain ar áit tearmainn, 

ba cheart na fáthanna a shonrú don long ansin. Ba cheart go n-inseofaí don long freisin cén 

cúnamh a bheidh ar fáil don long, agus cad iad na bearta rialaithe a bheidh le glacadh más ann 

dóibh.  

Ba chóir go soláthrófaí rochtain cibé uair is féidir go réasúnta, ag brath ar an riosca. Ba cheart 

rochtain a dheonú sa chás, le bearta rialaithe riosca iomchuí, 

go meastar an leibhéal riosca de bheith íseal (.i. leibhéal riosca 1-3), nó go laghdaítear an riosca 

an oiread agus is féidir agus gur léir go mbeadh an riosca níos ísle ná mar a bheadh amhlaidh 

dá bhfanfadh an long ar farraige.  

Sa chás go meastar an riosca a bheith rómhór agus go gcaithfear diúltú don rochtain ar áit 

tearmainn, is amhlaidh ansin nach mór gach cúnamh féideartha a thairiscint don long amach 

ón gcósta sa chaoi chun cosc a chur le haon damáiste comhshaoil a d’fhéadfadh tarlú nó a 

tharlóidh, agus chun é a rialú.  

3.3.2 Céim 10: Plean gníomhaíochta molta na loinge a athbhreithniú agus a aontú, agus 

faireachán a dhéanamh ar an gcur chun feidhme nó go réiteofar an cás.  

Ullmhóidh an long plean gníomhaíochta, ina dtabharfar san áireamh an cinneadh ar ar 

thángthas, in éineacht le haon bhearta rialaithe ar thángthas ar chinneadh ina leith.  

Ba cheart fógra a thabhairt do gach údarás chomh luath agus is féidir ach a n-aontaítear plean 

gníomhaíochta.  

Ba chóir faireachán a dhéanamh go dlúth ar an gcur chun feidhme agus ar an gcás ar mhaithe 

le haghaidh a thabhairt ar athruithe sa chás lena méadófaí na rioscaí, agus óna dteastódh 

cinntí úra agus bearta rialaithe breise. Ba cheart go leanfaí ar aghaidh leis an bhfaireachán nó 

go réitítear an cás.  

3.3.3 Céim 11: Aiseolas a fháil maidir le héifeachtach an phróisis.  

Ach a mbeidh an plean críochnaithe, ba cheart go bhfiafrófaí díobh siúd a bhí páirteach sa 

teagmhas trácht a thabhairt ar an imeacht. Is féidir an t-aiseolas a sheachadadh ansin, agus 

úsáid a bhaint as le moltaí a dhéanamh do Stiúrthóir an IRCG le haghaidh athruithe sna 

treoirlínte sin. 

3.4 COMHORDÚ NA NÁITEANNA TEARMAINN 
Is é an IRCG amháin a phléifidh de ghnáth leis an iarratas ar áit tearmainn. D’fhéadfaí an 

próiseas cinnteoireachta agus meastóireachta riosca a chur ar aghaidh ámh i gcás lena 
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mbaineann Stát comharsanach cois cósta chun an áit tearmainn is fearr a sholáthar. Aithnítear 

faoi na cúinsí sin go bhféadfadh aistriú foirmiúil comhordaithe chuig an Stát cois cósta sin a 

bheith de dhíth.  

Áiritheoidh an MRCC go gcomhroinnfear an fhaisnéis go léir atá ábhartha don mheasúnú ar 

thaisme loinge agus don anailís riosca de réir alt 3.2 den nós imeachta seo leis an Stát 

comharsanach ábhartha cois cósta.  Éascófar leis sin don chinnteoireacht áisiúil thar ceann an 

Stáit cois cósta sin.  

Ba cheart an t-aistriú a dhéanamh le haird ar na forálacha d’Alt 2 (Údarás chun Longa a 

Threorú) agus d’Fho-alt 2.3.1 (Idirchaidreamh Idirnáisiúnta) leis an nós imeachta seo. 

Ba cheart go ndéanfaí tagairt san aistriú foirmiúil ar chomhordú chuig stát cois cósta eile do 

Rún na hEagraíochta Muirí Idirnáisiúnta (IMO) A.949(23) Guidelines on Places of Refuge for 

Ships in Need of Assistance (Treoirlínte maidir le hÁiteanna Tearmainn do Longa ag Lorg 

Fóirithinte) Alt 4.0, Iarscríbhinn 1 & 2 agus EU Operational Guidelines on Places of Refuge 

(Treoirlínte Oibríochtúla AE maidir le hÁiteanna Tearmainn), Caibidil 3. 

Ba chóir an t-aistriú comhordaithe a dhéanamh mar seo a leanas: 

3.4.1 Aistriú Comhordaithe  

Teastaíonn aistriú foirmiúil comhordaithe chun trasdul gan uaim an chomhordaithe a áirithiú ó 

stát cois cósta amháin chuig a chéile nuair a bhíonn áit tearmainn de dhíth go práinneach ar 

shoitheach. Áiritheofar leis sin sábháilteacht an tsoithigh, a chriú agus a lasta, agus an riosca 

don phearsanra, damáiste féideartha don chomhshaol ó thruailliú nó guais loingseoireachta á 

íoslaghdú dá réir.  Ba cheart go n-éascófaí don aistriú foirmiúil trí leas a bhaint as Iarscríbhinn 

7 den nós imeachta seo. 

Ba chóir go n-áireofaí le haistriú comhordaithe faisnéise ábhartha a dhírítear ar aistriú iarbhír 

an chomhordaithe idir Stáit cois cósta, agus níor cheart faisnéis mhionsonraithe a áireamh leo. 

Ba cheart go leithdháiltí faisnéis mhionsonraithe agus bhunúsach faoin teagmhas agus faoin 

soitheach/faoi na soithí is taisme roimhe sin agus ar bhonn leanúnach, trí leas a bhaint as 

SITREPanna agus Anailís Riosca, agus a pléadh sular thángthas ar chomhaontú i leith 

chomhordú an aistrithe.  

Má tharlaíonn imbhualadh idir dhá shoitheach, agus bhí an dá shoitheach ag lorg fóirithinte; 

bheadh dhá Iarscríbhinn 7 ar leithligh ag teastáil, ceann amháin le haghaidh gach soitheach. Ní 

bheadh áireamh an dá shoitheach ar an teimpléad céanna iomchuí má bhí an Stát cois cósta 

céanna ag tabhairt áit tearmainn don dá shoitheach agus má tugadh tearmann ag an suíomh 

céanna dóibh. Ba chóir tuairiscí ar leithligh a dhéanamh le haghaidh gach soitheach óir gur 

fhíor-neamhghnách é an cás sin.  

Má theastaíonn aistriú comhordaithe ar níos mó ná ócáid amháin i leith an teagmhais chéanna, 

mar shampla soitheach na taisme ag dul trí uiscí Stát cois cósta eile, ba cheart an fhormáid a 

athdhéanamh seachas iarracht a dhéanamh aon aistrithe breise a áireamh ar aon cháipéis 

amháin.  

Tá riachtanas ann suíomh, dáta agus am aontaithe don aistriú comhordaithe molta a aithint. Tá 

coinníoll ann freisin a admháil agus a dhoiciméadú go bhfuil an t-aistriú comhordaithe 

críochnaithe agus coimeádta ar thaifead ag an dá Stát cois cósta.  

Teastaíonn ceithre chéim leis an aistriú comhordaithe a chomhlánú.  

Nós imeachta do chomhlánú an Aistrithe Comhordaithe Iarscríbhinn 7:  
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1. Comhlánóidh an MRCC Iarscríbhinn 7 suas chuig deireadh alt “H”, agus 

seolfaidh siad í ansin chuig an Stát glactha cois cósta (agus Stát cois cósta eile 

más infheidhme) trí ríomhphost nó facs.  

2. Nuair a bheidh aistriú iarbhír an chomhordaithe comhlánaithe is amhlaidh a 

chomhlánóidh an Stát Glactha cois cósta alt “I” agus í a sheoladh ansin chuig 

an IRCG (MRCC Bhaile Átha Cliath).  

3. Comhlánóidh MRCC alt “J”.  

4. Seolfar an teimpléad comhlánaithe ar ais chuig an Stát cois cósta mar fhógra 

foirmiúil, agus taifead ar chríochnú aistrithe.  

 

Ag deireadh an phróisis mheasúnaithe, nuair a aistrítear an comhordú chuig Stát cois cósta ba 

cheart an chúis/na cúiseanna gan PoR a dheonú a shloinneadh trí alt “K” a chomhlánú. 

3.4.2  Plean pasáiste agus faireachán 

Nuair a bheidh áit tearmainn oiriúnach cinnte agus aontaithe is amhlaidh a ghlacfadh an IRCG 

(MRCC) freagracht as plean pasáiste a aontú le soitheach na taisme, agus rachaidh sé i ngleic 

leis an Stát cois cósta de réir mar is gá agus Stáit bhreise cois cósta a áireamh leo a bhféadfadh 

soitheach na taisme gabháil tríothu nó gar dá dhlínse. 

Ba cheart go bhféachfadh aon chleachtadh pleanála pasáiste ar ar aontaíodh leis an MRCC 

d’áiteanna tearmainn chúltaca ar an tslí mar bheart maolaithe le haghaidh deacrachtaí 

féideartha le linn iompair. 
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4 IARSCRÍBHINNÍ 

IARSCRÍBHINN 1.0: FOIRM IARRATAIS LE HAGHAIDH ÁIT TEARMAINN. 
 Iarratas ar Áit Tearmainn, de réir Rún IMO A.949(23) 

Dáta DTG 

Ó  Máistir:………….[MV NONSUCH] 

Xxxxx Salvage PLC 

Chuig MRCC/MRSC 

Cuid 1 Breithmheas an cháis 
Ba chóir don mháistir, de réir mar is gá, le cúnamh ón gcuideachta agus/nó ón 

tarrthálaí, na cúiseanna d’éileamh fóirithinte ag a long a aithint.  

Cuid 2 Aithint guaiseacha agus measúnú ar rioscaí comhbhainteacha 
Tar éis dóibh an bhreithmheas thuas a dhéanamh, ba cheart don mháistir, de réir 
mar is gá, le cúnamh ón gcuideachta agus/nó ón tarrthálaí, meastachán a 
dhéanamh ar na hiarmhairtí ón taisme fhéideartha, sna cásanna hipitéiseacha seo 
a leanas, ag tabhairt san áireamh idir na fachtóirí measúnaithe taisme ina seilbh 
agus an lasta agus na buncair ar bord freisin:  
- má fhanann an long sa suíomh céanna;  
- má leanann an long ar aghaidh lena haistear;  
- má bhaineann sí áit tearmainn amach; nó  
- má chuirtear an long chun farraige.  

Cuid 3 Aithint na ngníomhaíochtaí riachtanacha (déan tagairt d’alt xx)  
Ba chóir don mháistir agus/nó don tarrthálaí an fhóirithint atá de dhíth orthu ón 

Stát cois cósta a aithint d’fhonn contúirt an cháis ann féin a shárú.  

Cuid 4 Doiciméid tacaíochta 

Iarscríbhinn Eile….srl. 

Cuid 5 Stát cois Cósta nó Údarás ar bith eile a cuireadh ar an Airdeall (Calafoirt srl.) 

 

Cuid 6 Faisnéis ábhartha eile:  

Faisnéis ó údaráis eile a cuireadh ar an airdeall Cuid 5. 
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IARSCRÍBHINN 1.1: FAISNÉIS FAOIN LONG AGUS FAOINA STÁDAS REATHA – 
FAISNÉIS FAOIN IARRATAS 
 

FAISNÉIS FAOI IARRATAS NA LOINGE, de réir Rún IMO A.949(23) 

FAISNÉIS ARNA SOLÁTHAR AG AN LONG   TRÁCHTANNA IRCG  

Cén cineál fóirithinte atá de dhíth ó Éirinn?  

(mar shampla: soilsiú, rialú truaillithe, tuáil, 

stuáil, tarrthálas, stóráil, deisiúcháin)  

 

Sloinn na cúiseanna go bhfuil fóirithint de 

dhíth ar an long:  

Cúis agus méid an damáiste nó na faidhbe 

(mar shampla; dóiteán, pléascadh, damáiste 

don long, lena n-áirítear cliseadh meicniúil 

nó struchtúrtha, imbhualadh, truailliú, 

cobhsaíocht lagaithe, rith cladaigh...)  

 

Cad iad na guaiseacha agus an riosca 

comhbhainteach agus na hiarmhairtí measta 

ó thaisme fhéideartha: 

 má fhanann an long sa suíomh 

céanna,  

 má leanann sí ar aghaidh lena 

haistear,  

 má bhaineann sí áit tearmainn 

amach,  

 má chuirtear chun farraige í. 

 

Cuir síos ar an bhfadhb agus ar shaincheisteanna comhbhainteacha: 

(Déan achoimre ar an bhfadhb agus na saincheisteanna, ó dhearcadh na hÉireann) 
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IARSCRÍBHINN 1.2: FAISNÉIS FAOIN LONG AGUS FAOINA STÁDAS REATHA – 
FAISNÉIS BREISE FAOIN LONG 
 

Faisnéise Teagmhála Loinge 

 Aitheantas Loinge – ainm, bratach, uimhir aitheantais/IMO/MMSI 

 Ainm agus náisiúntacht an mháistir – Fós ar bord? 

 Ainm an duine ar an long a dhéanann an t-iarratas, dáta agus am 

 An port cuarda deiridh 

 Teanga oibre ar bord 

 Slándáil (deimhniúchán, leibhéal) 

 Ionadaí áitiúil na cuideachta (ainm, seoladh, uimhir ghutháin, seoladh ríomhphoist) 

 Úinéir cláraithe (ainm, seoladh, uimhir ghutháin, seoladh ríomhphoist) 

 Cuideachta chláraithe (ainm, seoladh, uimhir ghutháin, seoladh ríomhphoist) 

 Cairtfhostóir forléasta cláraithe (ainm, seoladh, uimhir ghutháin, seoladh ríomhphoist) 

 Ionadaí áitiúil an chomhlachais aicmiúcháin (ainm, seoladh, uimhir ghutháin, seoladh 

ríomhphoist) 

 An bhfuil an long faoi árachas? Árachóirí loinge agus teorainneacha dliteanais 

infhaighte (ainm, seoladh, uimhir ghutháin, seoladh ríomhphoist) 

 Ionadaí áitiúil an Chumainn P&I (ainm, seoladh, uimhir ghutháin, seoladh ríomhphoist) 

Sonraí Loinge 

 Cineál loinge 

 Méid (tonnáiste), fad, bíoma agus dréacht na loinge, aerdhréacht 

 Bliain a tógtha 

 Tiomáint, ceartaitheoirí 

 Trealamh ancaireachta 

 Trealamh tarraingthe 

 Breosla (cineál, cainníocht) 

 Cineáil agus bail an lasta, na stóras, na mbuncar, go háirithe earraí guaiseacha (cineál, 

cainníocht, bail) 

 Ballasta 

Stádas Reatha 

 Suíomh na loinge (agus an chaoi ar cinneadh sin) 

 Cúrsa agus luas (ag seoladh, ag imeacht le sruth nó ar ancaire) agus faisnéis faoin 

mbealach 

 Dálaí aimsire, farraige agus oighir, agus dálaí aimsire réamhaisnéisithe 

 Stádas criú/tarrthálaithe/eile (líon ar bord agus measúnú ar fhachtóirí daonna, lena n-

áirítear tuirse) 

 Sonraí na dtaismeach ar bord nó i bhfoisceacht na loinge 

 Truailliú iarbhír nó cumas truaillithe 

 Cén phráinn a bhaineann leis an gcás agus cén dóchúlacht de thaisme fhéideartha a 

bhaineann leis? 

 Seomra farraige (doimhneacht, imeacht le sruth, dlús tráchta) 
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 An ndeachthas i dteagmháil leis an Aonad Práinnfhreagartha Aicmiúcháin agus ar 

soláthraíodh faisnéis dó? 

 

Bail na Loinge (damáiste/fabhtanna/easnaimh) 

 Muiracmhainneacht na loinge (snámhacht, cobhsaíocht, luí liosta, trim) 

 Stádas tiomána agus giniúna cumhachta, agus stiúradh 

 Stádas na n-áiseanna loingseoireachta longiompartha bunúsacha 

 Sonraí athruithe ar bhail loinge ón imeacht tosaigh 

Faisnéis Fóirithinte 

 Cuspóirí Máistir / Tarrthálaí 

 Ainmneacha soithí i bhfoisceacht nó ag cúnamh leis an gcás 

 Gníomhartha freagartha a ghlac long (.i. líon tarrthálaithe a ndeachthas i dteagmháil 

leo, ar tugadh rannpháirtíocht iontu, ag an láthair) 

 Fad agus am chuig áit tearmainn 

 Sonraí faoin méid a theastaíonn ó áit tearmainn 

 Cumas curtha le cé 

 An féidir ancaire a chur? 

 An féidir rochtain a fháil ar an long ó héileacaptar? 
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IARSCRÍBHINN 2: LIOSTA DE BHAILL FOIRNE FÉIDEARTHA NA FOIRNE 
MEASÚNAITHE AR THAISME LOINGE 
 

 IRCG (Foireann Cigireachta Loinge, saineolas teicniúil agus oibríochtúil loinge, cur)  

 IRCG Truailliú/Tarrthálas (freagairt, saineolas sceite agus glantacháin)  

 An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara / Foras na Mara (saineolas eolaíochta agus 

oibríochtúil maidir le hiascaigh, aigéan, gnáthóg)  

 Foireann Comhshaoil (ionchur ó Fhoireann Muirthimpeallachta Náisiúnta, réamhaisnéis 

aimsire)  

 Seirbhísí Dlí IRCG  

 Slándáil IRCG  

 Cumarsáid IRCG  

 Údaráis áitiúla  

 Údaráis bhardasacha  

 Údaráis chalafoirt/máistir cuain  

 An Cumann Aicmithe  

 Seirbhísí éigeandála (Gardaí, seirbhís dóiteáin)  

 Eagraíocht freagartha  

 Píolótaí  

 Cuideachtaí tarrthálais  

 Longchlóis  

 Suirbhéirí  

 Saoráidí láimhsithe lasta  

 Oifigigh shláinte  

 Tionscal na gceimiceán  

 Custaim  

 Cumainn mharaithe  

 Cuardach agus Tarrtháil (SAR)  

 An Roinn Cosanta (DoD)  

 Gnóthaí Eachtracha (DFA)  

 Údaráis na Ríochta Aontaithe/na Fraince  

 Bratstát  

 An tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra (páirceanna mara)  

 Tionscal iascaigh  

 Tionscal Bádóireachta Fóillíochta 
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IARSCRÍBHINN 3: CRITÉIR CHUN ÁIT TEARMAINN OIRIÚNACH A ROGHNÚ 
 

Céard a theastaíonn ón long chun aghaidh a thabhairt ar an 
bhfadhb? 

Oiriúnacht na roghanna 

Ceanglais Féideartha Sonraí 
Tearmann 
A 

Tearmann 
B 

Tearmann 
C 

Foscadh (aimsir, farraige, borradh 
farraige, oighear) 

        

Ancaireacht shábháilte (láthair 
choinneála, doimhneacht) 

        

Saoráidí/Trealamh - saoráidí 
fáiltithe, saoráidí aistrithe, .i., caidéil, 
osáin, báirsí, lictéaracht 

        

Saoráidí deisithe – longchlós, 
craenacha, trealamh lasta, pearsanra 

        

Tarrthálas agus Tarraingt         

Saoráidí éigeandála - comhrac 
dóiteáin 

        

Riachtanais chur le cé (tarraingt, fad, 
infhaighteacht) 

        

Spás farraige chun ionramhála         

Eile         

Dálaí Áit Tearmainn Eile 

Loingseoireacht (trácht, bealach 
isteach gan bhac, píolótaí, taoidí, 
sruthanna, oighear, ancaireacht) 
 

        

Fóirithint in aice láimhe, más gá 
(freagairt ola agus ceimiceán, 
tarrthálas, tarraingt) 

        

Fad ón tearmann os coinne práinne         

Inrochtaineacht ar thalamh, ar 
farraige agus tríd an aer 

        

Cumas an tearmainn chun leathadh 
an truaillithe a choinneáil nó a 
theorannú 

        

Saintréithe tearmainn lena laghdófaí 
tionchar an truaillithe nó chun éascú 
do ghlantachán 

        

Cumais Phráinnfhreagartha (.i. SAR, 
aslonnú, míochaine, HAZMAT) 

        

An bhfuil láthair oiriúnach ann chun 
an long i dtrioblóid a thriomú más 
gá? 

        

Slándáil, cumas chun achar a 
shrianadh, rochtain 
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Dálaí Aimsire agus Farraige (gaoth is 
forleithne, taoide, sruth, aimsir) 
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IARSCRÍBHINN 4: LIMISTÉIR A D’FHÉADFAÍ A CHUR I MBAOL I GCÁS TAISME 
Sláinte, Sábháilteacht agus Slándáil 

 Sábháilteacht/slándáil phoiblí - breithnigh fad chuig limistéir le daoine iontu, méid 

 Daoine ar bord 

 Freagróirí 

 Tarrthálaithe 

 Daoine i bhfoisceacht loinge 

 Longa eile – imbhualadh 

 Aercháilíocht, éilliú 

Comhshaol 

 Limistéir íogaire (gnáthóg, speiceas), tearmann éiceolaíochta nó limistéar faoi chosaint, 

 Fiadhúlra (muirí, tíre, éanúil) 

 Uiscí i bhfoisceacht loinge 

 Cóstaí cóngaracha 

 Tíortha comharsanachta (an Ríocht Aontaithe, an Fhrainc) 

Socheacnamaíoch 

 Leasanna pobal agus lucht gnó – breithnigh fad chuig pobail agus limistéar tionsclaíoch 

 Tionchar ar iascaigh – amach ón gcósta, bealaí isteach, sliogéisc 

 Turasóireacht – cósta, tránna, fámaireacht, óstáin, gníomhaíochtaí ar imeall an uisce 

 Réadmhaoin phoiblí agus phríobháideach 

 Bonneagar – droichid, cainéil, bacainn, saoráidí duga, suiteálacha eile 

 Moilleanna/cur isteach ar chalafoirt 

 Costais – .i., tarrthálas, glantachán comhshaoil, iompar, láimhseáil lasta/lictéaracht, 

suirbhéireacht, píolótaíocht, tuáil, múráil, dleachta cuain, speisialtóirí, bearta speisialta, 

diúscairt dramhaíola, damáiste ábhartha, damáiste pearsanta, aisdúichiú criú/paisinéirí, 

seirbhísí éigeandála, deisiú agus longchlós, baint raice 

 Córas iompair mhuirí 

 Gníomhaíochtaí ola agus gáis amach ón gcósta 

 An long agus a lasta 
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IARSCRÍBHINN 5: DÓCHÚLACHT AGUS GÉIRE NA N-IARMHAIRTÍ DIÚLTACHA 
AGUS AN LEIBHÉAL RIOSCA FORIOMLÁN 
Géire agus Iarmhairtí Diúltacha a Mheas:  

Is féidir géire na n-iarmhairtí foriomlána a bhaineann le cá riosca a chatagóiriú mar seo a 

leanas:  

Tubaisteach: básanna iolracha, mórghortuithe iolracha, bochtanas géar nó damáiste 

comhshaoil, tionchar an-diúltach ar an ngeilleagar, tionchar náisiúnta nó 

fadtéarmach mór.  

Géar: bás, mórghortuithe, damáiste réadmhaoine nó comhshaoil géar, cailliúint na 

loinge, riosca mór don tsábháilteacht nó srianadh chuig loingeas, tionchar 

réigiúnach.  

Suntasach: gortuithe iolracha, damáiste suntasach réadmhaoine nó comhshaoil, 

iarmhairtí gearrthéarmacha, tionchar diúltach  

Beag: roinnt mionghortuithe, roinnt damáiste réadmhaoine nó comhshaoil, 

iarmhairtí gearrthéarmacha beaga.  

Dóchúlacht d’Iarmhairtí Diúltacha a Mheas:  

Is féidir dóchúlacht fhoriomlán a bhaineann le cá riosca a chatagóiriú mar seo a leanas:  

An-dóchúil: Táthar beagnach cinnte go dtarlóidh an timpiste.  

Dóchúil: Is dócha go dtarlóidh an timpiste.  

Neamhdhóchúil: D’fhéadfadh an timpiste tarlú.  

Neamhdhealraitheach: Ní móide go dtarlóidh an timpiste.  

An leibhéal riosca foriomlán a mheas  

Is féidir leas a bhaint as an maitrís riosca fhoriomlán chun cuidiú leis an leibhéal riosca 

foriomlán a chinneadh agus a chatagóiriú le haghaidh gach rogha. Is féidir leas a bhaint as an 

meastachán sin ansin chun cuidiú rogha amháin a chur i gcomparáid a chéile. 

Géire na n-

iarmhairtí 

diúltacha 

Dóchúlacht na n-iarmhairtí diúltacha 

Neamhdhealraitheach Neamhdhóchúil Dóchúil An-dóchúil 

Tubaisteach 5 7 8 9 

Géar 3 6 7 8 

Suntasach 2 4 6 7 

Beag 1 2 3 5 

Leibhéal Riosca: Íseal (1-3) - Meánach (4-6) - Ard (7-9)  
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IARSCRÍBHINN 6: SONRAÍ MEASÚNACHTA 
 

Cad í an fhadhb agus na saincheisteanna comhbhainteacha? (Céim 2)  

Rogha (.i., calafort / áit / socraithe ar farraige / leanúint ar aghaidh le haistear / cuireadh 

amach chun farraige): (Céim 5) 

Cur síos ar an méid a d’fhéadfadh tarlú (cásanna riosca, guaiseacha, rioscaí): (Céim 6)  

 

 

Iarmhairtí féideartha: (Céim 6, Iarscríbhinn 4):  

 

 

Meastachán riosca 

(Céim 6, Iarscríbhinn 

5)  

 

 

Catagóir iarmhairte 

 

 

Catagóir 

dóchúlachta 

Leibhéal riosca 

Bearta rialaithe (Céim 6) 

 

 

 

Meastóireacht riosca (Céim 7) 

 

 

 

Buntáistí: 

 

Míbhuntáistí: 

 

 

 

 

 



 CINNTEOIREACHT MAIDIR LE hÁITEANNA TEARMAINN  

34 

 

IARSCRÍBHINN 7: FOIRM CHOMHORDAITHE AISTRITHE. 
Comhlánófar gach cuid lena áirithiú nár fágadh faisnéis amach trí mheancóg, mura dteastaíonn 

cuid nó mura mbíonn cuid infheidhmithe ba cheart iontráil a dhéanamh ina maítear sin. 

 

Aitheantóir Feidhm Faisnéis Riachtanach 

A. Aitheantas an tSoithigh Thaisme  

Ainm agus comhartha aitheantais an 

tsoithigh 

 

Uimhir IMO  

Bratstát  

B. Cúis don tearmann 

(Sonraí gairide ar shaincheisteanna a 

théann i bhfeidhm ar an soitheach) 

 

C. Stát cois Cósta ag aistriú comhordú 

Aitheantas an Stáit cois Cósta  

Ainm agus teideal/post an Údaráis 

Inniúil 

 

D. Stát cois Cósta ag glacadh comhordú 

Aitheantas an Stáit cois Cósta  

Ainm agus teideal/post an Údaráis 

Inniúil 

 

E. Dátaí agus Amanna 

Dáta agus am an chomhaontaithe chun 

comhordú a aistriú 

 

Dáta agus am comhaontaithe an 

aistrithe comhordaithe iarbhír-más 

éagsúil ón méid thuas. 

 

F. Suímh an aistrithe comhordaithe  

Domhanleithead & Domhanfhad  

Treo(T) agus fad ó shainchomhartha 

rinne suntasaí/chalafort/chuan srl. 

 

Domhanleithead agus Domhanfhad na 

hAncaireachta 

 

G. Áit Tearmainn (más ann di) 

Ainm an chalafoirt/an chuain/na 

hancaireachta sprice 
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H. 

 

 

Ballstá(i)t eile má tá ceanglas ann chun taisteal trí uiscí teorann le Ballstát eile 

Aitheantas an bhallstáit  

Aitheantas an bhallstáit  

I Comhlíonadh Aistrithe-Ballstát ag Glacadh Comhordú 

Aitheantas an Bhallstáit  

Ainm agus teideal/post an Údaráis 

Inniúil 

 

Dáta agus am an chomhlíonta  

J 

 

 

 

Comhlíonadh Aistrithe-Ballstát ag Aistriú Comhordú 

Aitheantas an Bhallstáit  

Ainm agus teideal/post an Údaráis 

Inniúil 

 

Dáta agus am an chomhlíonta  

K Cúis(eanna) nach ndeonaítear PoR  
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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


 

 

 

 


