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1 Réamhrá 

Leagadh amach sa Dréacht-Chlár Rialtais - Our Shared Future – agus an Plean Gnímh 

Dramhaíola don Gheilleagar Ciorclach tiomantas an Rialtais Scéim Éarlais agus Tabhair ar 

Ais (DRS) le haghaidh buidéal de dhéantús plaistigh agus cannaí alúmanaim.  

 

Seo a leanas na clocha míle maidir le DRS a bhunú: 

1. Comhairliúchán Poiblí maidir le roghanna don dearadh (anois); 

2. Comhairliúchán poiblí faoin tsamhail is fearr agus rialacháin dréachtacha (Q1 2021); 

3. Tosach feidhme na reachtaíochta a bheidh mar bhonn leis an Scéim (Q3 2021); 

4. Tús na Scéime (Q3 2022).  

 

Seo an páipéar comhairliúcháin faoi roghanna dearaidh a leagadh amach ag 1 thuas. Tá cur 

síos ann ar roinnt samhlacha DRS a d’fhéadfadh oibriú in Éirinn. In éineacht leis an bpáipéar 

comhairliúcháin seo, tá an Roinn Comhshaoil, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus 

Cumarsáide ag foilsiú tuairisce a choimisiúnaigh sí ó Eunomia Research and Consulting 

chun anailís a dhéanamh ar roghanna na hÉireann maidir leis an ngabháil a mhéadú a 

dhéanann sí de bhuidéil phlaisteacha agus cannaí alúmanaim deochanna (tagrófar ar fud an 

pháipéir dó mar ‘an staidéar DRS’).  

 

 

Sa chaoi go mbeidh freagairt struchtúrtha ann, cuireann an páipéar roinnt ceisteanna a 

éilíonn breithniú. Ní gá do na freagróirí gach ceist a fhreagairt agus tá saoirse acu pointí 

ábhartha eile a thógáil. Fáilteofar roimh gach freagairt agus déanfar breithniú ar gach ceann 

agus an Scéim nua Éarlais agus Tabhair ar Ais á forbairt.  

Is féidir aighneachtaí a dhéanamh ag an seoladh r-phoist a leanas:  

Wastecomments@DCCAE.gov.ie   

 

Is é 5 i.n., Déardaoin an 12 Samhain an spriocdháta le haghaidh aighneachtaí. 

 

Tá freagairtí don chomhairliúchán seo faoi réir fhorálacha an Achta um Shaoráil Faisnéise 

2014 agus Rialacháin maidir le Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol 2007-2014. 

Ba chóir aon eolas rúnda nó leochaileach ó thaobh na trádála de a shainaithint i 

d’aighneacht, ach ba chóir do pháirtithe a thuiscint go bhfuil aon fhreagairt don 

chomhairliúchán faoi réir ina iomláine fhorálacha na nAchtanna FOI agus go bhfoilseofar iad 

ar shuíomh gréasáin na Roinne Comhshaoil, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus 

Cumarsáide. 

 



Trí fhreagairt don chomhairliúchán, tugann freagróirí cead a n-ainm a fhoilsiú ar líne le cois 

na haighneachta. Folóidh an Roinn seoltaí pearsanta agus seoltaí ríomhphoist phearsanta 

roimh fhoilsiú. Ba mhaith linn aird a dhíriú ar ráiteas príobháideachais na Roinne:  

 

‘D’fhonn go gcuirfear feidhmeanna na Roinne i gcrích, agus seirbhísí ar fáil, ceanglaíonn an 

Roinn Comhshaoil, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Cumarsáide go soláthróidh 

freagróirí sonraí pearsanta áirithe. Féadfar do shonraí pearsanta a mhalartú le Ranna 

Rialtais eile agus le gníomhaireachtaí eile in imthosca áirithe de réir dlí.’ Tá gach eolas ar 

fáil inár bhFógra Príobháideachta Sonraí. 

 

 

2 Cad is DRS ann? 

Tá scéimeanna éarlais agus tabhair ar ais ann le blianta fada agus i dtosach ba sheift iad ag 

an tionsclaíocht deochanna lena chinntiú go bhfágfaí buidéil ar ais le go bhféadfaí iad a 

ghlanadh, a athlíonadh agus a athdhíol. In Éirinn, aithneoidh daoine áirithe seo mar chóras a 

bhí in úsáid roimhe lena chinntiú gur fágadh buidéil bhainne agus deochanna boga ar ais 

lena n-athúsáid.  

 

Mar sin, is é atá i gceist le DRS i dtaca le soithí dí ná éarlais in-aisíoctha a chur i bhfeidhm a 

thugann dreasú do thomhaltóirí a soithí dí a fhágáil ar ais le haghaidh athchúrsála nó 

athúsáide. Cé gurb é príomhfheidhm DRS ná na rátaí athchúrsála a mhéadú agus tacú leis 

an ngeilleagar ciorclach (trí ábhair a choinneáil in úsáid thairbheach agus luach ábhar reatha 

a shlánú agus éileamh ar ábhar nua a laghdú), tá sé soiléir ó thíortha áirithe eile go 

gcabhraíonn siad le laghdú an bhruscair a dhéantar de shoithí dí.  

 

Mar a leagadh amach i staidéar an DRS, is mar seo a leanas go ginearálta a oibríonn an 

córas: 

 Tionscnaíonn táirgeoirí an éarlais trína híoc isteach i gcuntas éarlaise;  

 Íocann miondíoltóirí an éarlais le táirgeoirí/dáilitheoirí ag céim an mhórdhíolacháin; 

 Íocann tomhaltóirí an éarlais le miondíoltóirí, in éineacht le praghas na dí;  

 Éilíonn tomhaltóirí aisíoc iomlán nuair a thugann siad ar ais an soitheach dí chuig áit 

sannta chuige sin;  

 déantar an áit sannta don tabhairt ar ais a íoc a aisíoc as an éarlais aisíoctha, ón 

gcuntas éarlaise;  

 Déantar na soithí úsáidte dí a iompar chun a bpróiseála agus a n-athchúrsála. Is 

féidir chomh maith an t-ábhar a úsaid chun soithí nua a dhéanamh.  

https://dccae.gov.ie/ga-ie/about-us/compliance/data-protection/pages/default.aspx


 

D’fhéadfadh DRS oibriú go deonach (e.g. is í an tionsclaíocht an ceannródaí) nó go reachtúil 

(á éileamh ag reachtaíocht). Tá córais DR socraithe ag cuid mhór Ballstát AE cheana agus 

tá cuid eile ag pleanáil nó ag breithniú faoi DRS a shocrú.  

 

3 Conas a bhailítear buidéil phlaisteacha agus 

cannaí faoi láthair? 

In Éirinn, is é an bailiú cois bóthair an chaoi is mó a mbailítear buidéil phlaisteacha agus 

cannaí alúmanaim dí faoi láthair. Tá freastal ar an gcuid is mó de thithe (timpeall 80%) leis 

an mbailiú cóis bóthair, bíodh sé ina sheirbhís trí bhosca bruscair nó dhá bhosca bruscair – 

bosca amháin don athchúrsáil mheasctha thirim (MDR), ceann don dramhaíl iarmharach 

mheasctha (MRW) agus i gcuid mhór ceantar bosca bia/ábhar orgánach (is riachtanach 

anois boscaí don bhia/ábhar orgánach a chur ar fáil i ngach baile inar mó ná 500 an 

daonra). Mar sin bailítear soithí (plaisteach agus alúmanam) sa bhosca MDR le hais gach 

pacáistiú tí, páipéar agus cairtchlár. Chomh maith leis an mbailiú cois bóthair, tá gréasán 

1,848 áit ar féidir soithí dí a thabhairt le haghaidh athchúrsála. Chomh maith le bheith mar 

áis mhaith fágála ag tithe áirithe, is dócha go gcuirtear iontu seo líon beag de na soithí a 

úsáidtear agus a chaitear agus daoine ag gluaiseacht thart. 

 

4 Cén fáth a bhfuil DRS ag teastáil uainn? 

Is iomaí fáth a bhfuil DRS ag teastáil ach lena rá go simplí, níl dóthain buidéal agus cannaí á 

ngabháil againn don athchúrsáil tríd an gcóras reatha agus tá an iomarca díobh á 

gcaitheamh ina mbruscar.  

 

Táimid gann go mór ar na leibhéil athchúrsála a theastaíonn. Tá leagtha síos sa Treoir um 

Phlaistigh Aon Úsáide sprioc 90% bailiúchán do bhuidéil phlaisteacha faoi 2029 agus sprioc 

eatramach 77% faoi 2025. Léiríonn staidéar an DRS gur ráta measta 55% bailiúcháin 

atáimid a bhaint amach i dtaca le cannaí dí alúmanaim, rud a fhágann go bhfuilimid gann ar 

ár spriocanna PET i leith 2020 agus 2029. Cuireann an Treoir ceangal freisin go mbeidh ar a 

laghad 25% den phlaisteach athchúrsáilte i mbuidéil dí PET faoi 2025 agus 30% faoi 2030. 

Tá d’acmhainn ag DRS, ach a oibriú go maith, ábhar athchúrsáilte ar ardchaighdeán a 

tháirgeadh, is féidir le déantúsóirí deochanna a úsáid chun na spriocanna maidir le hábhar 

athchúrsáilte a bhaint amach.  

 

Ainneoin go bhfuil DRS ar obair ag roinnt Ballstát, níl ceangal ón AE DRS a oibriú. Áirítear in 

Airteagal 9 den Treoir um Phlaisteach Aon-Úsáide bunú DRS mar bhealach a d’fhéadfadh 

Ballstáit féachaint leis na spriocanna a bhaint amach. 

 



Mar sin féin, fuair an DRS nach bhfuil aon fhianaise ann a thabharfadh le fios go bhféadfaí 

an córas reatha a leasú go talamh slán a dhéanamh den ráta 90% bailiúchán agus gurb é 

an DRS an bealach féideartha amháin chun an sprioc 90% a bhaint amach.  

 

Maidir leis an mbruscar, is fadhb mhór é an bruscar ón bpacáistiú (lena n-áirítear caipíní 

buidéil, buidéil phlaisteacha agus cannaí) in Éirinn, óir is geall le 18.2% den bhruscar é. Tá 

measta ag Coastwatch go bhfuil buidéil phlaisteacha agus cannaí alúmanaim i measc na 

gcúig rud is mó a bhíonn i gceist sa bhruscar farraige. Cé go bhfuil costas díreach ag roinnt 

leis an mbruscar, léiríonn an tuarascáil a foilsíodh le hais na cáipéise comhairliúcháin seo go 

ndéanann an bruscar díluacháil ar phobail. Measann staidéar an DRS go bhféadfadh DRS 

€95m a bhaint den díluacháil seo agus bruscar a laghdú faoi 85%. 

 

 

Tugann staidéar an DRS meastacháin chomh maith ar luach an chaillteanais ábhar a 

sheachnófaí, agus an luach a bheadh leis na hastaíochtaí gás ceaptha teasa a sheachaint, 

a thiocfadh i ngeall ar DRS. Le ráta 90%, d’fhéadfadh DRS 88% de laghdú a dhéanamh ar 

an meáchan soithí éarlaise a dhóitear nó a chuirtear i líonadh talún. Is ionann agus €1.83 

milliún an laghdú bliantúil ar astaíochtaí gás ceaptha teasa a bheadh ann dá thairbhe, agus 

luach €550,000 leis an laghdú bliantúil ar thruailleáin aeir eile. 

 

5 Cad a bheidh i gceist do thomhaltóirí le DRS? 

Mar atá leagtha amach thuas, baineann DRS do shoithí deochanna le héarlais in-aisíoctha a 

fheidhmiú chun custaiméirí a dhreasú chun a soithí dí a thabhairt ar ais le haghaidh 

athchúrsála nó athúsáidte. Íocfaidh tomhaltóirí éarlais a bheidh i bhfeidhm ar shoithí 

ábhartha deochanna de dhéantús plaistigh nó alúmanaim. Aisíocfar an éarlais seo ach go 

dtabharfar an soitheach folamh ar ais. Is ionann seo agus dreasú do chustaiméirí soithí 

fholmha a thabhairt ar ais – a fhad agus go dtugann siad ar ais a soitheach folamh, níl aon 

táille i gceist.   

 

Ní hionann i gcónaí an modh aisíoctha ach den mhórchuid ní airgead tirim iad. 

 

6 Cad iad naí deochanna a áireofar sa DRS?  

Mar a leagadh amach sa Phlean Gnímh Dramhaíola don Gheilleagar Ciorclach, leo seo a 

leanas a bhainfidh an scéim:  

 buidéil phlaisteacha dí PET (de thoirt suas le 3 lítear); 

 cannaí dí alúmanaim. 

 



Ní bhainfidh an scéim le buidéil ghloine nó soithí dí d’ábhar comhchodach ar nós 

Tetrapak/Elopak. Ní bhainfidh sí, ach oirid, le buidéil phlaisteacha bainne toisc go 

bhfeadfadh siad a bheith ina gcúis eilliú. 

 

 

7 Conas a d’oibreodh an DRS? 

 

 

 

 

 

Is saghas freagracht leathnaithe táirgeora (EPR) é an DRS. Faoin tsamhail EPR, ar an 

táirgeoir a bhíonn an fhreagracht as earraí úsáidte a ghlacadh ar ais nó a bhailiú agus as iad 

a chóiriú agus a shórtáil don athchúrsáil. Tá an EPR ar obair go rathúil in Éirinn cheana 

chun plé le roinnt sruthanna dramhaíola. Tá córais EPR bunaithe ar an bprionsabal gurb é 

an té a thruaillíonn a íocann as obair in Éirinn sna sruthanna dramhaíola seo a leanas: 

 Trealamh Ídithe Leictreach agus Leictreonach (WEEE); 

 Cadhnraí; 

 Pacáistiú; 

 Feithiclí i ndeireadh a ré (ELVs); 

 Boinn; 

 Ábhar Plaisteach ó Fheirmeacha.  

 



Is saghas EPR an DRS le haghaidh buidéal plaisteach agus cannaí dí alúmanaim agus ar 

aon dul le córais eile EPR in Éirinn, tá an cinneadh déanta go mbeidh ceangal reachtúil ann 

maidir le hoibriú an DRS. 

 

Oibreoidh sé ar an mbunús freisin gur féidir soithigh ábhartha a thabhairt ar ais chuig aon 

láthair cheannaithe ar bith atá rannpháirteach sa Scéim. D’fhéadfadh tomhaltóirí soithí 

fholmha a thabhairt ar ais chuig aon mhiondíoltóir rannpháirteach – seachas an miondíoltóir 

céanna ónar ceannaíodh an deoch. 

 

Laistigh de na paraiméadair seo, tá roinnt roghanna maidir le conas DRS a oibriú.  

 

Tá trí mhórchatagóir i gceist leo seo:  

1. DRS lárnaithe nó oibrithe. 

2. DRS dílárnaithe nó airgeadais.  

3. Meascán de 1 agus 2.  

 

Tá cur síos achomair ar gach samhail thíos. Tugann an staidéar DRS le fios go mbíonn 

tionchar suntasach ar na torthaí ag an tsamhail a roghnaítear.  

 

Mar atá leagtha amach thuas, cibé samhail a roghnaítear ar deireadh, bheadh tacaíocht ag 

an scéim, mar is amhlaidh le samhlacha EPR eile, trí shainreachtaíocht thánaisteach nó 

rialacháin. D’fhéadfadh na rialacháin seo foráil a dhéanamh i leith na nithe seo a leanas nó 

iad a leagan amach: 

 méid na héarlaise; 

 go bhfuiltear ag tabhairt ar tháirgeoirí DRS a bhunú agus a oibriú ar bhonn fónta 

airgeadais; 

 an próiseas trína gceapfaidh an tAire oibreoir scéime (lena n-áirítear an próiseas 

iarratais agus cúrsaí a bheadh faoi bhráid an Aire agus oibreoir scéime á cheapadh); 

 na sainoibleagáidí a leagfar ar an oibreoir scéime maidir, mar shampla, le rátaí 

bailúcháin agus caighdeáin cáilíochta nó truaillithe a dhéanfar a sholáthar; 

 sainoibleagáidí a leagfar ar oibreoirí ar fud an chórais; 

 na freagrachtaí ardaithe feasachta agus oideachasúla a bheidh ar oibreoir na 

scéime; 

 na pionóis a ghearrfar sa chás nach gcomhlíonfar oibleagáidí.  

 

7.1 DRS lárnach nó oibrithe 

Is le táirgeoirí na scéimeanna lárnaithe agus is iad a thugann ceannas iontu.      

 



I gcás DRS in Éirinn le haghaidh buidéal plaisteach agus cannaí dí alúmanaim, ciallaíonn sé 

seo gur le táirgeoirí na ndeochanna an scéim agus gurb iad a dhéanfadh a reáchtáil, ag cur 

a dtáirgí ar an margadh in Éirinn i soithí dí faoi réir shonraí na scéime. D’fhéadfadh táirgeoirí 

a n-oibreoir scéime féin a bhunú nó comhpháirtí a fháil le scéim dhearbhaithe faoi EPR atá 

ann cheana.   

 

Is iondúil go mbíonn bonn reachtaíochta faoi scéimeanna lárnaithe a dhéanann foráil maidir 

le bealach ag an Rialtas údarú a thabhairt i dtaca le scéim a ordaítear ansin spriocanna 

áirithe feidhmíochta a bhaint amach maidir le bailiúchán scartha agus athchúrsáil buidéal 

plaisteach agus cannaí alúmanaim. Bíonn buiséad lárnach ar obair ag an tsamhail lárnaithe 

nó oibrithe, atá ar coinneáil ag an gcomhlacht DRS nó oibreoir na scéime (cuir i gcás, mar 

shampla, Repak ó thaobh an phacáistithe de, nó WEEE na hÉireann/ERP ó thaobh a WEEE 

de). Bheadh ceangal ar tháirgeoirí deochanna a bheith mar bhaill den DRS agus é a 

mhaoiniú. 

 

Is é oibreoir na scéime a shocraíonn táillí táirgeora agus is é atá freagrach go díreach as 

bainistiú a dhéanamh ar bhailiú, ar shórtáil, ar chóiriú agus ar dhíol (le haghaidh 

athchúrsála) na n-ábhar a bhailítear. Gearrtar táille ansin ar an táirgeoir bunaithe ar an líon 

aonad a chuirtear ar an margadh, de réir an phrionsabail gur ar an truaillitheoir a ghearrtar 

táille. Is ar oibreoir na scéime freisin a bhíonn an fhreagracht bonneagar a chur ar fáil chun 

ábhar a thabhairt ar ais, i riocht Meaisíní Díolacháin Ar Ais (RVmanna) sna hionaid is mó 

míondíola agus glacadh ar ais fisiciúil ag ionaid níos lú (i.e. iad sin nach bhfuil an spás 

fisiciúil acu le haghaidh RVM).   

 

 

Dála samhlacha eile EPR bheadh sainordú ar oibreoir na scéime, mar chuid de phróiseas 

faofa Aire, leis an bhfreagracht i leith feasacht a thógáil agus oideachais do ghnólachtaí 

agus don phobal i gcoitinne maidir le hoibriú ginearálta an DRS féin, na cuspóirí a bhfuil 

ceangal air a bhaint amach, agus an tábhacht don chomhshaol go mbainfear iad sin amach. 

Bheadh an fhreagracht ar oibreoir na scéime a chinntiú go dtuigfeadh tomhaltóirí an scéim, 

agus, go háirithe, go bhfuil an éarlais a íoctar ag pointe an cheannaithe in-aisíoctha go 

hiomlán agus an tuiscint a sheachaint gur geall le hardú ar an bpraghas é. 

 

Ar aon dul leis sin, bheadh ceangal ar oibreoir na scéime tuarascálacha agus cuntais 

bhliantúla a fhoilsiú, lena n-áireofaí sonraí ballraíochta, rialachas, feidhmíocht agus 

gníomhaíochtaí oideachasúla/ardaithe feasachta.  

 

Ar fud an AE, seo an tsamhail is coitianta don DRS.   

 



7.2 Samhail dhílarnaithe nó airgeadais 

Faoi chóras dílárnaithe nó airgeadais, bíonn ról níos teoranta ag oibrí na scéime DRS – cé 

go mbeadh feidhm leis na hoibleagáidí céanna i dtaca le hardú feasachta agus oideachas, 

tuarascálacha agus cuntais bhliantúla, rialachas srl.   

 

Cé go mbeadh bonn reachtaíochta faoi scéim dhílárnaithe den sórt seo, is ar tháirgeoirí go 

ginearálta a bheidh freagracht as cuspóirí a bhaint amach. Is ar pháirtithe leasmhara eile, ar 

nós lucht bailiúcháin, a bheidh freagrachtaí an oibriúcháin, agus gheobadh na páirtithe 

leasmhara eile seo tacaíocht airgeadais ó oibreoir na scéime a thabharfadh cistiú dá 

ngníomhaíochtaí faoin scéim.  

 

Ní hionann agus an tsamhail lárnaithe nó oibrithe, ní bheidh oibreoir na scéime mar úinéir an 

ábhair. De ghnáth, baileoidh táirgeoirí a soithí féin nó cuirfidh siad bailiú a gcuid soithí 

amach ar conradh, sa chaoi gur féidir níos mó ná bailitheoir amháin agus córais dhifriúla 

faoin gcóras dílárnaithe. Déanann táirgeoirí soithí dí a thugtar ar ais a shórtáil agus a stóráil 

go scoite.  

 

Is ionann freagracht chomhroinnte faoin gcóras dílárnaithe agus rialachas agus cuntasacht 

iomlán comhroinnte ag oibreoir na scéime, táirgeoirí, bailitheoirí agus miondíoltóirí. Is féidir 

go mbeadh an fhreagracht as ardú feasachta agus as for-rochtain roinnte chomh maith 

seachas leagtha ar aon dream amháin mar is amhlaidh faoin tsamhail lárnaithe. Bheadh an 

fhreagracht ar gach oibreoir ar fud an chórais sa tsamhail seo leagtha amach sa 

reachtaíocht. 

 

7.3 Meascán 

Tugann samhail mheasctha le chéile gnéithe de na samhlacha lárnaithe agus dílárnaithe ar 

aon. Bheadh bainistíocht airgeadais DRS faoi oibreoir na scéime agus an soláthair 

oibriúcháin – bailiúchán agus athchúrsáil – ar conradh idir oibreoir na scéime agus 

bailitheoirí agus saoráidí bardasacha athchúrsála (MRFanna). Arís eile, bheadh feidhm leis 

na hoibleagáidí a breacadh thuas i dtaca le hardú feasachta agus oideachas, tuarascálacha 

agus cuntais, rialachas srl. 

 

Rud is ionann agus an tsamhail dhílárnaithe, ní bhíonn oibreoir na scéime mar úinéir an 

ábhair. Ina ionad sin, is iad na hoibreoirí dramhaíola (bailitheoirí/MRFanna) na húinéirí.  

 

I gcás na samhla dílárnaithe bailíonn táirgeoirí a gcuid soithí féin nó cuirfidh siad bailiú a 

soithí féin amach ar conradh, ach sa tsamhail mheasctha bhaileodh na bailitheoirí 

dramhaíola soithí dí ó gach uile tháirgeoir.  

 



8 Ceisteanna Comhairliúcháin: 

 Is é moladh na Tuarascála go mbeadh samhail lárnaithe oibrithe in Éirinn. An bhfuil 

tú ar aon intinn leis an moladh seo? 

 Mura bhfuil, cé acu seo is fearr leat? 

a) DRS dílarnaithe/airgeadais  

b) meascán  

 An bhfuil aon samhlacha eile ann a cheapfá a d’oibreodh i gcomhthéacs na 

hÉireann? 

 Cad é an ról is cóir a bheith ag bailitheoirí dramhaíola in oibriú an DRS? 

 Moltar sa DRS éarlais €0.20 in aghaidh an tsoithigh. An gceapann tú go bhfuil sé seo 

cuí? Mura gceapann an dóigh leat gur chóir dó a bheith níos airde nó níos ísle nó ar 

chóir rátaí difriúla éarlaise a bheith i bhfeidhm ag brath ar mhéid an tsoithigh?  

 Is cóir do thomhaltóirí a bheith ar an eolas faoi DRS i bhfad sula dtagann sé i 

bhfeidhm – an bhfuil moladh ar bith agat maidir le conas is fearr a chuirfí an scéala 

amach go bhfuil DRS le tabhairt isteach?  

 Cad iad na beartais forfheidhmithe ba chóir a bhreithniú in éineacht le DRS a 

thabhairt isteach?  

 Cad é mar is cóir plé le ceist na teorann lena chinntiú nach mbeidh táirgeoirí thíos 

leis an scéim i gcomparáid le táirgeoirí suite i dTuaisceart Éireann?  


