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Achoimre Feidhmiúcháin 

Ullmhaíodh Ráiteas Straitéise 2019-2021 nua don Roinn ina leagtar amach na spriocanna 

uileghabhálacha don Roinn, chomh maith leis na príomhchuspóirí chun iad a bhaint amach. 

Ceanglaítear faoin Acht um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí 1997 go gcuirtear tuarascáil faoi 

bhráid an Aire gach bliain maidir leis an dul chun cinn ó thaobh comhlíonadh na gcuspóirí 

arna leagan amach sa ráiteas straitéise.  

Forléargas ar an Roinn 

Cuimsítear, faoi shainchúraimí na Roinne, teileachumarsáid; craoltóireacht; cúrsaí poist; 

fuinneamh; gníomhú ar son na haeráide; bainistiú dramhaíola agus éifeachtúlacht fuinnimh; 

beartas comhshaoil agus cáilíocht an aeir; beartas um chosaint ar radaíocht agus torann 

agus acmhainní nádúrtha. 

Is é fís na Roinne d’Éirinn a bheith ina ceannaire ó thaobh gníomhú ar son na haeráide a 

sholáthar, inbhuanaitheacht chomhshaoil a bhaint amach agus na deiseanna arna gcur ar 

fáil ag an gcumarsáid dhigiteach a thabhairt chuig gach saoránach. Díríonn an fhís 

fhadtéarmach seo ar aistriú chuig geilleagar atá rachmasach, nua-aimseartha, iomaíoch 

agus neodrach ó thaobh carbóin de, agus a bhfuil margaí dea-rialaithe mar bhonn taca aige. 

Is é ár misean, forbairt a dhéanamh thar bheartais an Rialtais a spreagann dul chun cinn 

eacnamaíoch agus sóisialta, agus ag an am céanna feabhas marthanach a chur ar an 

gcomhshaol do na glúnta atá le teacht. 

Baineann an Roinn a fís agus a misean amach trí bhíthin díriú ar cheithre phríomhsprioc:  

Sprioc 1 - Ceannaireacht ó thaobh na hAeráide de  

Soláthróidh Éire freagra comhtháite agus éifeachtach ar chur isteach ar an aeráid agus 

bainfidh leas as na deiseanna i ngeilleagar ísealcharbóin ó thaobh fiontair de.  

Sprioc 2 - Nascacht agus Cumarsáid  

Rochtain a sholáthar ar líonra cumarsáide ar chaighdeán domhanda ina bhfuil seirbhísí 

ardchaighdeáin, lena dtugtar tacaíocht do phobail nasctha agus lena gcuirtear ar chumas 

saoránach glacadh le deiseanna digiteacha i dtimpeallacht shábháilte.  

Sprioc 3 - An Comhshaol agus Úsáid Inbhuanaithe Acmhainní  

Úsáid a bhaint as acmhainní ar bhealach cúramach agus freagrach, giniúint dramhaíola a 

íoslaghdú agus gach gné dár dtimpeallacht a fheabhsú go leanúnach.  
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Sprioc 4 - Rialachas agus Rialáil  

A bheith sármhaith ó thaobh an treo beartais agus an timpeallacht rialála a chruthú dár n-

earnálacha, d’fhonn dea-rialachas, margaí iomaíocha, éagsúlacht, nuálaíocht agus 

cleachtais inbhuanaithe a chinntiú. 

Rinne an Roinn dul chun cinn maith ó thaobh na spriocanna sa Ráiteas Straitéise 2019-2021 

a bhaint amach agus tugtar breac-chuntas sa Tuarascáil Bhliantúil seo ar na 

príomhghnóthachtálacha agus ar na príomhfhorbairtí i rith na bliana. 
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SPRIOC 1: Ceannaireacht ó thaobh na hAeráide de  

Soláthróidh Éire freagra comhtháite agus éifeachtach ar chur 

isteach ar an aeráid agus bainfidh leas as na deiseanna i 

ngeilleagar ísealcharbóin ó thaobh fiontair de  



4 

 

1 SPRIOC 1: Ceannaireacht ó thaobh na hAeráide de 

Soláthróidh Éire freagra comhtháite agus éifeachtach ar 

chur isteach ar an aeráid agus bainfidh leas as na 

deiseanna i ngeilleagar ísealcharbóin ó thaobh fiontair de 

Tá creat beartais na Roinne maidir le gníomhú ar son na haeráide agus fuinneamh ag croílár 

na sprice seo. Is é cuspóir lárnach na sprice seo, mar a chuirtear in iúl sa Ráiteas Straitéise, 

an t-athrú mór sa ghníomhú ar son na haeráide a chur i gcrích, agus Éire a chur ar an 

mbealach chuig a bheith ina ceannaire maidir leis an athrú aeráide. Díreofar sa tréimhse sin 

ar: 

 Laghdú 30% ar a laghad a chur ar astaíochtaí gáis ceaptha teasa faoin mbliain 2030 

 Sprioc d’éifeachtúlacht fuinnimh 32.5% ar a laghad a bhaint amach faoin mbliain 

2030 

 70% de leictreachas in-athnuaite ar an eangach fuinnimh a sholáthar 

 A chinntiú go sheasfaidh ár n-earnálacha fuinnimh an aimsir le haghaidh geilleagar 

dícharbónaithe 

 Pobail a chur ag gníomhú chun inbhuanaitheacht fuinnimh agus taistil a bhaint 

amach 
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1.1 Plean um Ghníomhú ar son na hAeráide chun dul i 

ngleic le cliseadh aeráide 

Foilsíodh an Plean um Ghníomhú ar son na hAeráide i mí an Mheithimh 2019. Tá an plean 

ceaptha laghdú 35% a chur ar astaíochtaí faoin mbliain 2030 (nó meánmhéid 3.5% in 

aghaidh na bliana).  

Sa Phlean um Ghníomhú ar son na hAeráide, dírítear go mór ar chur i bhfeidhm le linn na 

tréimhse 2019 go 2021, lena n-áirítear gníomhartha lena mbaineann amlínte sonracha agus 

na céimeanna atá de dhíth chun gach gníomh a bhaint amach. Bunaíodh Bord 

Comhlánaithe um Ghníomhú ar son na hAeráide chun maoirseacht a dhéanamh ar 

chomhlíonadh na ngníomhartha, a réimsíonn a gcur i bhfeidhm thar 13 Roinn Rialtais agus 

40 gníomhaireacht.  

Sa Chéad Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn ar an bPlean um Ghníomhú ar son na 

hAeráide 2019 a foilsíodh i mí Dheireadh Fómhair 2019, tuairiscíodh ar 176 bheart a bhí le 

tabhairt chun críche faoi dheireadh R3 2019. Léiríodh ráta 85% sa tuarascáil maidir le 

tabhairt chun críche. Bhí RCGAC agus na gníomhaireachtaí a bhaineann léi freagrach as 84 

bheart, agus ba 84% ráta na Roinne maidir le tabhairt chun críche. 
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An Bille um Ghníomhú ar son na hAeráide (Leasú) 2019 

Gealladh sa Phlean um Ghníomhú ar son na hAeráide Bille nua um Ghníomhú ar son na 

haeráide (Leasú) a thabhairt isteach. Cheadaigh an Rialtas Scéim Ghinearálta an Bhille i mí 

na Nollag 2019 agus a chuir ar aghaidh chuig Oifig na gComhairleoirí Dlí Parlaiminte í lena 

dréachtú mar thosaíocht. Leis an mBille, déanfar creat rialachais an Stáit maidir leis an 

aeráid a threisiú go mór agus áirítear ann; sprioc aeráide 2050 a achtú sa dlí, buiséid 

aeráide a chur amach gach cúig bliana, agus nuashonruithe bliantúla ar an bPlean um 

Ghníomhú ar son na hAeráide.  

Déantar foráil sa Bhille do Chomhairle nuabhunaithe um Ghníomhú ar son na haeráide 

freisin. Beidh ról treisithe ag an gComhairle, lena n-áirítear comhairle faoi bhuiséid charbóin 

a thabhairt.  

Oiriúnú Aeráide 

Tugann oiriúnú aeráide aghaidh ar na rioscaí atá agus a bheidh ann mar thoradh ar aeráid 

atá ag athrú. Is é atá mar aidhm leis, leochaileacht ár dtimpeallachta agus ár sochaí a 

laghdú agus athléimneacht a mhéadú. Cuireann an Creat Náisiúnta Oiriúnaithe creat ar fáil 

lena chinntiú go bhféadfaidh údaráis áitiúla, réigiúin agus príomhearnálacha aghaidh a 

thabhairt ar na cuspóirí sin.  

Cheadaigh an Rialtas naoi bplean oiriúnaithe earnála ar leithligh sa bhliain 2019. Cuimsítear 

sna pleananna: 

 Bia Mara, Talmhaíocht agus Foraoiseacht 

 Bithéagsúlacht 

 Oidhreacht Thógtha agus Seandálaíocht 

 Bonneagar Iompair  

 Líonraí Leictreachais agus Gáis  

 Líonraí Cumarsáide 

 Bainistíocht Riosca i gCás Tuilte  

 Cáilíocht an Uisce agus Bonneagar Seirbhísí Uisce  

 Sláinte 
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Chabhraigh an Roinn, trí bhíthin obair na nOifigí Réigiúnacha Gníomhaíochta Aeráide 

(CAROanna), le straitéisí oiriúnaithe áitiúla a fhorbairt do gach ceann de na 31 Údarás Áitiúil 

sa bhliain 2019. 

An Plean Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide 

Is ceann de phríomhfhorálacha Rialachán Rialachais Fuinnimh an Aontais é Plean Náisiúnta 

Fuinnimh agus Aeráide (NECP), a chuimsíonn 2021-2030, a ullmhú. Cuireadh an chéad 

dréacht den NECP faoi bhráid an Choimisiúin Eorpaigh ag deireadh mhí na Nollag 2018. 

Tionóladh comhairliúchán poiblí ar an NECP i mí Feabhra 2019 agus bhí na torthaí uaidh 

mar bhonn taca don NECP críochnaitheach. Tá na beartais agus bearta ar fad sa Phlean um 

Ghníomhú ar son na hAeráide cuimsithe sa samhaltú atá mar bhonn taca leis an NECP 

críochnaitheach, a chuirfear faoi bhráid an Choimisiúin Eorpaigh sa bhliain 2020.  
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1.2 An creat tras-Rialtais agus an modh oibre a chruthú 

lena bhforbrófar ardáin éifeachtacha beartais chun ár 

sprioc a sholáthar  

D’fhonn an Plean um Ghníomhú ar son na hAeráide a sholáthar, teastaíonn acmhainn níos 

láidre chun beartas a thabhairt chun cinn go forásach, chun gníomhartha comhaontaithe a 

chur i bhfeidhm go rathúil agus chun caidreamh bríoch a dhéanamh le hiliomad páirtithe 

leasmhara.  

Bithbhreoslaí 

Is é an beartas maidir le bithbhreoslaí an príomh-thiománaí beartais dícharbónaithe san 

earnáil iompair sa mheántéarma go fadtéarma. Faoin Scéim Oibleagáide Bithbhreoslaí, a 

tugadh isteach sa bhliain 2010, ceanglaítear ar sholáthróirí breoslaí iompair bóthair 

céatadán áirithe bithbhreoslaí inbhuanaithe a chur san áireamh thar a meascán breosla 

ginearálta.  

Sa bhliain 2019, ardaíodh an ráta ó 8% go 10% de réir toirte. Leis an oibleagáid 

mhéadaithe, rinneadh 24 mhilliún lítear breise de bhreosla iontaise a athsholáthar le 

bhithbhreosla, rud a laghdaigh astaíochtaí na hÉireann faoi bheagnach 102,000 tonna CO2. 

Cuireadh 260 milliún lítear de bhithbhreoslaí ar mhargadh iompair bóthair na hÉireann sa 

bhliain 2019. 

Sa bhreis air sin, shínigh an tAire Ionstraim Reachtúil chun an ráta a ardú go 11% de réir 

toirte, le héifeacht ón 1 Eanáir 2020. 

Rinneadh comhairliúchán poiblí ó mhí Mheán Fómhair 2019 go dtí mí na Samhna 2019 chun 

tuairimí na bpáirtithe leasmhara ábhartha agus an phobail i gcoitinne a fháil, maidir leis an 

tslí a leanfar leis an bhforbairt ar an Scéim Oibleagáide Bithbhreoslaí sna deich mbliana 

amach romhainn. Fuarthas 42 aighneacht. Foilseofar ráiteas beartais nuashonraithe ar an 

scéim sa bhliain 2020. 

An Ciste um Ghníomhú ar son na hAeráide 

Cruthaíodh an Ciste um Ghníomhú ar son na hAeráide (CAF) chun tacú le maoiniú a 

sholáthar do thionscnaimh chomhlachtaí poiblí agus príobháideacha a chuireann le baint 

amach spriocanna aeráide agus fuinnimh na hÉireann ar bhealach éifeachtach ó thaobh 

costais de.  

Cuireadh seacht dtionscadal ón gcéad ghlao ar chistiú ar aghaidh chuig an gcéim 

bailíochtaithe, céim ina gcaithfidh tionscadail critéir áirithe a bhaineann le riachtanais agus 
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gealltanais airgeadais, chomhshaoil agus dhlíthiúla a chomhlíonadh. Cuirfear tacaíocht suas 

go €77 milliún ar fáil agus ba cheart go ngiarálfadh sin infheistíocht €300 milliún. 

Gluaisteáin leictreacha BSL ab ea an chéad tionscadal a cuireadh ar aghaidh chuig an 

gcéim seachadta i mí Mheán Fómhair 2019. Gheall an CAF suas go €10 milliún, rud a 

ghiarálfadh infheistíocht bhreise de €10 milliún ó BSL. Trí bhíthin an tionscadail seo, 

suiteálfar luchtairí nua agus nua-aimseartha le haghaidh feithiclí leictreacha ar fud na tíre, 

agus déanfar an líonra luchtairí atá ann faoi láthair a uasghrádú. Áirítear sa tionscadal seo 

140 luchtaire tapa a shuiteáil. Beidh 90 luchtaire 150kW i gceist leis sin, gach ceann díobh 

ábalta dhá fheithicil a luchtú ag an am céanna. Déanfar 50 luchtaire caighdeánach atá ann 

cheana féin a uasghrádú le bheith ina luchtairí 50kW chomh maith.  

Gné eile den tionscadal a bhí in os cionn 500 pointe luchtaithe caighdeánach atá ann 

cheana féin a athsholáthar le leaganacha ard-iontaofachta den chéad ghlúin eile. Faoi 

dheireadh 2019 bhí athsholáthar déanta ar bheagnach 100 ceann de na luchtairí sin.  

Trí bhíthin thionscadal feithiclí leictreacha BSL, suiteáladh an chéad bhabhta de phointí 

luchtaithe tapa níos forbartha a sheasfaidh an aimsir i mí na Nollag 2019. Táthar ag súil go 

dtabharfar an tionscadal seo chun críche sa bhliain 2022.  

Ag deireadh 2019, eisíodh glao ar Léirithe Spéise sa chéad bhabhta eile den CAF. Bhí an 

glao sin ceaptha a bheith mar fhaisnéis do dhearadh an chéad bhabhta eile de mhaoiniú, trí 

bhíthin tuairim a fháil ar an líon tionscadal a raibh tacaíocht de dhíth orthu. Samhlaítear go 

n-osclófar an chéad bhabhta eile maoinithe d’iarratais sa dara leath de 2020, rud a 

thabharfaidh deis do chomhlachtaí poiblí agus príobháideacha iarratas a dhéanamh ar 

rannchuidiú le baint amach spriocanna aeráide agus fuinnimh na hÉirinn ar bhealach atá 

éifeachtach ó thaobh costais de. 

Taighde 

Tá bonneagar láidir nuálaíochta agus taighde aeráide forbartha ag Éirinn le blianta beaga 

anuas, agus tá maoiniú curtha ar fáil d’eagraíochtaí in Éirinn a thairgeann taighde chun 

taighde eolaíochta atá ábhartha don eolaíocht a dhéanamh, agus bunaíodh lárionaid taighde 

tiomnaithe d’Fhondúireacht Eolaíochta Éireann agus Lárionaid Teicneolaíochta 

Fhiontraíocht Éireann.  

Mar a rabhthas ag súil leis faoin bPlean um Ghníomhú ar son na hAeráide, tá clár bunaithe 

ag Fondúireacht Eolaíochta Éireann: Dúshlán maidir le bheith Saor ó Astaíochtaí chun tacú 

le foirne taighde a fhéachann le dul i ngleic le dúshláin mhóra maidir le hastaíochtaí gáis 

ceaptha teasa glan-nialais a bhaint amach ar fud an gheilleagair faoin mbliain 2050. 
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1.3 Rannpháirtíocht sa tsochaí i gcoitinne ar an leibhéal 

áitiúil, réigiúnach, earnálach agus idirnáisiúnta chun 

tacú le soláthar ár sprice 

Feasacht a ardú agus rannpháirtíocht sa tsochaí  

Éilíonn an Plean um Ghníomhú ar son na hAeráide ar an Roinn cur le héifeachtacht 

chumarsáid a bhaineann leis an aeráid, le tógáil líonraí agus le hacmhainn bhreithniúcháin. 

Is próiseas cuimsitheach rannpháirtíochta agus comhdhearcaidh é an comhphlé ar fud na 

sochaí, agus féachann sé le feasacht agus spreagadh a chruthú le gníomhú (go háitiúil, go 

réigiúnach agus go náisiúnta) maidir leis na dúshláin a thagann as athrú aeráide. Sa bhliain 

2019, rinne an Roinn dul chun cinn maidir le himeachtaí rannpháirtíochta pobail agus óige 

tríd an NDCA lenar áiríodh:  

 Daoine ag teacht le chéile go háitiúil – rannpháirtithe as grúpaí áitiúla, comhshaoil, 

an pobal i gcoitinne, gnólachtaí áitiúla agus eagraíochtaí rialtais áitiúil i gCill Dara, 

Maigh Eo agus Baile Átha Cliath. Ag na himeachtaí sin, breithníodh straitéisí chun 

tabhairt ar shaoránaigh a bheith rannpháirteach agus chun plean gníomhaíochta a 

fhorbairt le haghaidh rannpháirtíocht áitiúil. Sainaithníodh deiseanna agus 

scrúdaíodh smaointe chomh maith. 

 Sraith imeachtaí i hallaí baile a bhí dírithe ar raon leathan grúpaí sainleasa agus 

saoránach.  

 Trí cheardlann ar chuir chuige i leith rannpháirtíocht saoránach a bhí saindírithe ar 

earnálacha sonrach, eagraíochtaí neamhrialtasacha agus cleachtóirí comhshaoil, 

Oifigí Réigiúnacha Gníomhaíochta Aeráide (Údaráis Áitiúla) agus eagraíochtaí 

pobail.  

 Ceardlanna rannpháirtíochta a dhírigh go sonrach ar an óige, inar ghlac daoine óga 

páirt i saincheisteanna um ghníomhú ar son na haeráide agus inar iarraidh orthu 

moltaí agus smaointe a chur ar fáil maidir le gníomhú ar son na haeráide a chur i 

ngníomh agus tacú leis.  

Ina theannta sin, rinne an Roinn an méid seo a leanas:  

 Lean sí de thacaíocht a chur ar fáil do An Taisce chun a Chlár Gníomhaíochta agus 

Feasachta Náisiúnta um an Athrú Aeráide a sholáthar i scoileanna agus in institiúidí 

tríú leibhéal. I measc phríomhghnéithe an chláir tá an clár suaitheanta, Clár an 

Ambasadóra Aeráide; cúrsaí oiliúna múinteoirí; forbairt ar acmhainní do mhúinteoirí; 
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imeachtaí rannpháirtíochta agus Seachtain bhliantúil um Ghníomhú ar son na 

hAeráide i scoileanna agus coláistí.  

 Rinne urraíocht ar dhuaischiste €5,000 agus rinne moltóireacht do Ghradam 

speisialta na mBailte Slachtmhara, “An Gradam Gníomhaithe ar son na hAeráide 

agus Cáilíochta Aeir”.  

 Thacaigh leis an nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil an chéad Chomhdháil 

Náisiúnta Aeráide in Éirinn a eagrú. “Ireland as a leader in Climate Change” an 

teideal a bhí ar an gcomhdháil a tionóladh i mí na Bealtaine 2019.  

 Thacaigh le dhá léacht faoin Athrú Aeráide a óstáil i dTeach an Ard-Mhéara i mí na 

Bealtaine agus i mí na Samhna 2019. 

Éifeachtúlacht Fuinnimh 

Tugtar breac-chuntas sa Ráiteas Straitéise ar an tslí a mbeidh infheistíocht mhór de dhíth 

chun áiteanna níos éifeachtúla ó thaobh fuinnimh de a dhéanamh dár n-árais chónaithe 

agus dár n-áiteanna oibre, trí bhíthin feabhsúcháin ar fhabraic tógála agus córais téimh in-

athnuaite. 

Iarfheistiú Cónaithe 

Cuireann an Roinn maoiniú ar fáil d’Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (SEAI) chun 

deontais a sholáthar do theaghlaigh, do phobail agus do dhaoine atá i mbaol tearcrochtain 

fuinnimh le go ndéanfaidh siad feabhsúcháin éifeachtúlachta fuinnimh ina n-árais chónaithe.  

Caitheadh €104 milliún sa bhliain 2019, ag tacú le tuairim is 24,700 teaghlach, chomh maith 

le huasghráduithe a dhéanamh ar fhoirgnimh phobail.  

 Fuair 18,531 theaghlach deontais a raibh mar thoradh orthu gur suiteáladh 40,700 

beart éifeachtúlachta fuinnimh; 

 Fuair 3,482 theaghlach a bhí i mbaol tearcrochtain fuinnimh uasghráduithe saor in 

aisce ar éifeachtúlacht fuinnimh; 

 Tugadh 57 dtionscadal chun críche faoin gClár Pobail, lena ndearnadh uasghrádú 

fuinnimh ar 696 áras cónaithe agus ar 475 fhoirgneamh poiblí, príobháideach agus 

pobail; 

 Tugadh uasghráduithe chuig RFF A3 ar a laghad chun críche ar 111 áras cónaithe 

faoin Scéim Phíolótach um Iarfheistiú Domhain; 
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 Fuair 1,827 áras cónaithe maoiniú chun PV gréine a shuiteáil; 

 Foilsíodh 103,110 Rátáil Fuinnimh Foirgnimh. 

Leis an bpacáiste sin, baineadh amach coigilteas fuinnimh 217.4 GWh, cuireadh laghdú 

54,700 tonna ar astaíochtaí CO2 agus cuireadh laghdú €14.4 milliún ar bhillí fuinnimh, agus 

tugadh tacaíocht do bhreis agus 4,500 post. 

Bunaíodh Tascfhórsa Aisfheistithe, faoi chathaoirleacht na Roinne agus le ballraíocht tras-

Rannach agus gníomhaireachta, i mí Mheán Fómhair 2019 chun samhail seachadta 

iarfheistithe nua a fhorbairt a bheadh in ann na spriocanna uaillmhianacha arna leagan 

amach sa Phlean um Ghníomhú ar son na hAeráide a bhaint amach.  

Leagtar amach i Straitéis Athchóirithe Fadtéarmach na hÉireann an treochlár náisiúnta 

maidir le huasghráduithe fuinnimh. Cuid thábhachtach den treochlár sin a bheidh in aghaidh 

a thabhairt ar éifeachtúlacht fuinnimh na hearnála cíosa. Chuir an Roinn tús le 

comhairliúchán poiblí maidir le bearta chun dul i ngleic leis an bhfadhb ó thaobh dreasachta 

deighilte san earnáil cíosa tráchtála, poiblí agus cónaithe. Beidh torthaí an chomhairliúcháin 

mar bhonn eolais do mholtaí Ghrúpa Comhairleach maidir le hÉifeachtúlacht Fuinnimh san 

Earnáil Cíosa agus don Tascfhórsa um Iarfheistiú. 

Tearcrochtain Fuinnimh  

Fuair os cionn 3,000 teaghlach breise uasghráduithe éifeachtúlachta fuinnimh saor in aisce 

faoin Scéim Fuinneamh Níos Fearr, Tithe Níos Teo. Fuair os cionn 50% díobh sin 

uasghráduithe de bhearta níos doimhne, i gcomparáid le díreach 16% de na faighteoirí sa 

bhliain 2018 agus níos lú ná 5% de na faighteoirí sa bhliain 2017. 

Ó 2016-2019, caitheadh beagnach €30 milliún ar bhreis agus 1,200 áras cónaithe a 

uasghrádú sna limistéir phíolótacha, Baile Átha Cliath 8, 10, 12, 22 agus 24 faoin Scéim 

Phíolótach Teasa agus Folláine.  

COP 25 agus Comhaontú Pháras 

Ghlac an tAire ceannas ar thoscaireacht na hÉireann chuig an 25ú Comhdháil Pháirtithe 

Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir leis an Athrú Aeráide (UNFCCC COP 25) 

i Maidrid, an Spáinn, i mí na Nollag 2019. Díríodh go príomha sa chomhdháil ar na gnéithe i 

gComhaontú Pháras a bhí fós le réiteach a thabhairt chun críche agus an bealach a réiteach 

chun uaillmhian a mhéadú ag COP26.  

Chuaigh Éire le grúpa tíortha uaillmhianacha a chomhaontaigh sraith prionsabal, ar a dtugtar 

‘Prionsabail San José maidir le hArd-Uaillmhian agus Sláine i Margaí Idirnáisiúnta Carbóin’, 



13 

 

rud a threisigh an seasamh atá againn gur toradh nach gcuireann isteach ar shláine 

Chomhaontú Pháras an t-aon toradh inghlactha.  

Ghlac Éire ballraíocht sa Carbon Neutrality Coalition ina bhfuil tíortha a thacaíonn le ard-

uaillmhian aeráide. Shínigh Éire Dearbhú Ard-uaillmhéine Niulakita maidir le Loingeas, a 

chuireann bearta gearrthéarmacha, meántéarmacha agus fadtéarmacha chun cinn d’fhonn 

laghdú 40% ar a laghad a chur ar astaíochtaí gáis ceaptha teasa ón earnáil iompair mhara 

faoin bliain 2030 agus 70% ar a laghad faoin mbliain 2050, i gcomparáid leis an mbliain 

2008. 

Thíolaic an tAire ráiteas náisiúnta na hÉireann ag COP25 agus ghlac páirt i líon 

idirbheartaíochtaí ardleibhéil. D’fhógair an tAire gealltanas na hÉireann maidir leis an gCiste 

Glas don Aeráid, a chabhraíonn le tíortha i mbéal forbartha dul in oiriúint do thionchair ón 

athrú aeráide. Cuireadh méadú faoi dhó ar ár dtiomantas bliantúil agus rinneadh soláthar do 

rannchuidiú iomlán €18 milliún sa tréimhse ó 2019 go 2023.  

Airgeadas Aeráide 

Príomhghné de Chomhaontú Pháras é go gcuireann tíortha forbartha tacaíocht airgeadais ar 

fáil do thíortha i mbéal forbartha. Sa bhliain 2019, chuir an Roinn €2.5 milliún ar fáil chun 

tacú le gníomhú idirnáisiúnta ar son na haeráide. Bhí an méid sin comhdhéanta de phríomh-

mhaoiniú agus de mhaoiniú forlíontach don UNFCCC, agus tacaíocht airgeadais don Chiste 

Glas don Aeráid, don Chiste Oiriúnaithe, don Phainéal Idir-Rialtasach ar an Athrú Aeráide, 

agus do Comhpháirtíocht an NDC. 
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1.4 Ceannaireacht san Earnáil Phoiblí a Léiriú 

Cuimsítear na hearnálacha fuinnimh go léir faoi ról na Roinne, lena n-áirítear leictreachas, 

teas agus iompar. Cuirfidh sí go mór leis an aistriú chuig todhchaí ísealcharbóin a bheidh 

seasmhach ó thaobh na haeráide de trí bhíthin líon beartas agus beart a thacóidh le hÉirinn 

spriocanna uaillmhianacha a bhaint amach maidir le fuinneamh in-athnuaite agus 

éifeachtúlacht fuinnimh.  

Leictreachas in-athnuaite 

Leanadh leis an bhfás ar an méid fuinnimh ó fhoinsí in-athnuaite sa bhliain 2019, agus 

b’ionann é agus tuairim is 36.6% den ghiniúint leictreachais ar fad. Ag deireadh na bliana, ba 

é 4,462 MW an méid iomlán giniúna in-athnuaite a bhí ceangailte leis an eangach. Ba 

ghiniúint ghaoithe 4,102 MW de sin. 

Scéim Tacaíochta Leictreachais In-athnuaite 

Leanadh leis an obair ar Scéim Tacaíochta Leictreachais In-athnuaite (RESS) nua a 

fhorbairt le linn 2019. Tá an RESS nua ceaptha tacú le baint amach na sprice sa Phlean 

Uile-Rialtais um Ghníomhú ar son na hAeráide, eadhon go ndéanfar freastal ar 70% den 

éileamh ar leictreachas ó fhoinsí fuinneamh in-athnuaite faoin mbliain 2030.  

Cuireadh tús le próiseas ceadaithe an AE maidir le cúnamh stáit nuair a tugadh réamh-

fhógra faoin scéim do Choimisiún an Aontais Eorpaigh.  

Tionóladh dhá sheisiún faisnéise do pháirtithe leasmhara, i mí Mheán Fómhair agus i mí na 

Samhna 2019 chun páirtithe leasmhara a chur ar an eolas faoi leagan amach mionsonraithe 

beartaithe na scéime, agus faoi chur i bhfeidhm na scéime.  

Cheadaigh an Rialtas na dréacht-théarmaí agus coinníollacha don chéad chomórtas faoin 

scéim RESS agus scaoileadh iad le haghaidh comhairliúchán poiblí i mí na Nollag 2019.  

PV gréine 

Cuireadh tús le Scéim PV Gréine an SEAI sa bhliain sa bhliain 2018 chun tacú le PV gréine 

a shuiteáil in árais chónaithe a tógadh agus a raibh daoine ag cónaí iontu roimh 2011. 

Tugadh tacaíocht do 1,827 suiteáil sa bhliain 2019, lenar bhain costas €4.3 mhilliún. 

Bunaíodh grúpa oibre micrighiniúna chun scrúdú a dhéanamh ar chreat cumasúcháin don 

mhicrighiniúint a théann i ngleic le bacainní atá ann cheana féin agus a bhunaíonn 

tacaíochtaí oiriúnacha i ndeighleoga ábhartha den mhargadh.  
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Sheol an SEAI scéim mhicrighiniúna phíolótach sa bhliain 2018 chun cabhrú le custaiméirí 

baile a shuiteálann trealamh PV gréine ar dhíonta a gcuid tithe. Tá an deontas ar fáil do 

thithe a tógadh agus a raibh cónaí iontu roimh 2011. Tá an scéim phíolótach ag díriú ar 

chustaiméirí baile, ar shuiteálacha PV gréine (painéil ghréine dín), ar fhéinídiú (deontas chun 

cabhrú le costais suiteála gan aon táille onnmhairithe) agus ar chórais stórála fuinnimh 

ceallra (BESS).  

Rinneadh athbhreithniú ar an scéim phíolótach i mí na Nollag 2019 agus rinneadh measúnú 

ar chostais suiteála. Rinneadh roinnt athruithe ar dheontais na scéime ag eascairt as an 

measúnú sin. Táthar ag súil go rithfear an scéim phíolótach go dtí deireadh 2020.  

Sa bhliain 2019, rinneadh 1,827 iarratas ar an scéim PV gréine agus bhain costas €4.3 

mhilliún léi. 

Scéim Tacaíochta do Theas In-athnuaite 

Osclaíodh an dara céim den Scéim Tacaíochta do Theas In-athnuaite i mí an Mheithimh 

2019. Tugtar tacaíocht oibríochtúil do choirí bithmhaise agus do chórais téimh díleá 

anaeróbach faoin scéim. 

Seoladh comhairliúchán poiblí le bheith mar bhonn eolais do chreat beartais maidir le téamh 

ceantair in Éirinn i mí na Nollag 2019. Beidh na haighneachtaí a fuarthas mar bhonn eolais 

don treo a bheidh ag an gcreat beartais agus d’fhorbairt an téimh cheantair in Éirinn amach 

anseo.  

Cuireadh tacaíocht ar fáil do 75 eagraíocht trí bhíthin an clár Feabhas sa nDearadh 

Éifeachtúil (EXEED). Cuireadh os cionn €1.7 milliún de dheontais ar fáil. Leis sin, maoiníodh 

24 thionscadal, baineadh amach coigiltí de 32 GWh d’fhuinneamh príomhúil agus 5.8 ktCO2 

d’astaíochtaí. 

Rinneadh an SEAI forbairt bhreise ar thionscnaimh chun ídiú fuinnimh san earnáil FBM a 

laghdú sa bhliain 2019. Bhain 227 bhfiontar leas as tacaíochtaí chun soilse agus 

teicneolaíochtaí atá éifeachtúil ó thaobh fuinnimh de a shuiteáil i mbleánlanna, rud ba chúis 

le coigiltí 13.5 GWh TPER agus 2.3 ktCO2. 

Sheol an SEAI an tAcadamh Fuinneamh, acmhainn ar líne saor in aisce le haghaidh 

FBManna go sonrach a dhíríonn ar dheiseanna éifeachtúlachta fuinnimh agus a thugann 

rochtain ar oiliúint ardcháilíochtaí i gcúrsaí fuinnimh do ghnólachtaí. 

Chuir an SEAI tús le clár tógála a fhorbairt a bheadh ailínithe lena gcóras Monatóireachta 

agus Tuairiscithe. Ba é sin an chéad chéim i treo thagarmharcáil fuinnimh a thógáil ar féidir é 

a leathnú amach, ar deireadh, chun teastais fuinnimh taispeána a fhoilsiú. 
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Gaoth Amach ón gCósta 

Lean an Roinn de bheith ag obair go dlúth leis an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais 

Áitiúil ar réimeas toilithe nua, sruthlínithe d’fhuinneamh in-athnuaite amach ón gcósta – an 

Bille um Pleanáil agus Bainistíocht Forbartha Mara. Ach an Bille a achtú, déanfar foráil do 

chreat rialála agus pleanála mara a bheidh nua-aimseartha agus cothrom le dáta le 

haghaidh forbairtí fuinnimh in-athnuaite amach ón gcósta níos faide amach ón urthrá.  

Cheadaigh an Rialtas Scéim Ghinearálta an Bhille i mí na Nollag 2019.  

Bunaíodh Grúpa Oibre ar an gCreat don Eangach Leictreachais Amach ón gCósta ag 

deireadh 2019. Tá an grúpa faoi chathaoirleacht RCGAC, agus i measc na mball tá EirGrid, 

CRU agus Líonraí BSL. Is é cuspóir an ghrúpa, measúnú a dhéanamh ar na roghanna atá ar 

fáil do shamhail d’eangach amach ón gcósta oiriúnach d’Éirinn a ligfidh dúinn samhail 

d’eangach amach ón gcósta a fhorbairt a mbeadh Beartas an Rialtais mar bhonn eolais aici 

agus a bheadh ag teacht leis an mbeartas sin.  

Éifeachtúlacht Fuinnimh 

Déanann an Roinn beartais a fhorbairt agus maoiniú a chur ar fáil chun tacú le rannchuidiú 

na hearnála neamhchónaithe le spriocanna éifeachtúlachta fuinnimh. Sa bhliain 2019, 

áiríodh leis sin: 

An Scéim Oibleagáide Éifeachtúlachta Fuinnimh 

Faoin Scéim Oibleagáide Éifeachtúlachta Fuinnimh, baineadh amach 788.9GWh de choigiltí 

fuinnimh sa bhliain 2019. As na coigiltí sin, rinneadh 214.2GWh go neamhspleách ó chláir 

eile de chuid an SEAI nó tacaíochtaí Státchiste. Faoin Scéim Oibleagáide Éifeachtúlachta 

Fuinnimh, ní mór do sholáthróirí fuinnimh móra tacú le tionscadail éifeachtúlachta fuinnimh 

in árais chónaithe agus i ngnólachtaí ar fud na hÉireann.  

Dea-shampla ón Earnáil Phoiblí 

Tarraingítear aird, sa Ráiteas Straitéise, ar ról na n-eagraíochtaí ar fad san earnáil phoiblí 

maidir le leanúint de cheannaireacht a thaispeáint lena chinntiú go bhfuil na céimeanna 

riachtanacha á dtógáil ag Éirinn chun a leochaileacht i leith tionchair ón athrú aeráide a 

laghdú. San áireamh san obair a rinneadh sa réimse sin sa bhliain 2019 bhí: 

 Rinneadh dul chun cinn maith ar chur i bhfeidhm Straitéis Éifeachtúlachta Fuinnimh 

na hEarnála Poiblí sa bhliain 2019. Léirigh sonraí ón SEAI gur cuireadh feabhas 27% 

ar Éifeachtúlacht Fuinnimh faoi dheireadh 2018. Shábháil comhlachtaí poiblí agus 
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Ranna Rialtais os cionn €1.3 bhilliún ar chaiteachas fuinnimh agus sheachain siad 

4.58 mtCO2 in astaíochtaí ón mbliain 2009. 

 Léirigh an Roinn féin a cumas dea-shampla a thabhairt – thaispeáin na sonraí is 

déanaí gur chuir an Roinn feabhas 39% ar a héifeachtúlacht fuinnimh faoi dheireadh 

2018. 

 Chuir an Roinn os cionn €10 milliún de mhaoiniú ar fáil le haghaidh tacaíochtaí 

éifeachtúlachta fuinnimh don earnáil phoiblí i rith na bliana. Áiríodh air sin maoiniú do 

líon clár iarfheistithe comhpháirtíochta tionscnóra idir an SEAI agus an Roinn 

Oideachais agus Scileanna (ROS), Oifig na nOibreacha Poiblí agus FSS. Dhírigh na 

cláir sin ar iarfheistiú éifeachtúlachta fuinnimh i scoileanna agus i bhfoirgnimh FSS 

agus an Rialtais Láir. Rinneadh uasghrádú éifeachtúlachta fuinnimh ar líon iomlán de 

89 bhfoirgneamh mar chuid de Chlár 2019, agus ba é 21 GWh an tionchar a 

mheastar a bhí aige sin. 

 Sa bhliain 2019, fuair 16 scoil beart iarfheistithe fuinnimh faoi Chlár Iarfheistithe 

Fuinnimh Scoileanna an SEAI/ROS agus rinneadh iarfheistiú ar 73 fhoirgneamh 

poiblí faoi Chlár Comhpháirtíochta Tionscnóra an SEAI. Ghlac os cionn 800 scoil 

páirt sa Chlár Fuinneamh san Oideachas, comhoibriú idir an SEAI agus an Roinn 

Oideachais agus Scileanna, lena gcuirtear raon tacaíochtaí agus seirbhísí ar fáil do 

scoileanna chun cabhrú leo a n-éifeachtúlacht fuinnimh a fheabhsú. 

 I dteannta le comhghleacaithe san SEAI agus in Oifig na nOibreacha Poiblí, lean an 

Roinn de thacú le hOifigigh Feidhmíochta Fuinnimh feabhas a chur ar bhainistiú 

fuinnimh, dea-chleachtas a roinnt agus tuilleadh tionscadal éifeachtúlachta fuinnimh 

a fhorbairt. Áiríodh air sin ceardlanna faoi fhorbairt cumais a sholáthar go rathúil chun 

tacú leis na grúpaí an sprioc 33% do 2020 a sholáthar agus pleanáil éifeachtach a 

dhéanamh do na spriocanna nua, níos uaillmhianaí do 2030.  

 Fuarthas maoiniú freisin faoi Sheirbhís Tacaíochta um Athchóiriú Struchtúrach an 

Aontais Eorpaigh le haghaidh saineolais le bheith mar bhonn eolais do dhearadh 

agus forbairt ar Chreat chun clár cuimsitheach uasghrádaithe foirgneamh a chur i 

bhfeidhm don Earnáil Phoiblí.  

Feithiclí Leictreacha  

Is é an Plean um Ghníomhú ar son na hAeráide, ina bhfuil sprioc de 936,000 feithicil 

leictreach faoin mbliain 2030 atá taobh thiar de bheartas an Rialtais maidir leis an úsáid níos 
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mó atá á baint as Feithiclí Leictreacha (EVanna). Is ionann sin agus aon trian den tuairim is 

2.8 milliún feithicil atá ar an mbóthar faoi láthair in Éirinn.  

Leanadh le dreasachtaí chun cur leis an nglacadh le feithiclí leictreacha agus faoi dheireadh 

2019, bhí os cionn 15,500 feithicil leictreach ar bhóithre na hÉireann, níos mó ná dhá oiread 

an mhéid a bhí ann sa bhliain 2018.  

I mí Mheán Fómhair 2019, tugadh isteach Scéim Pointe Athluchtaithe Poiblí chun maoiniú a 

chur ar fáil d’Údaráis Áitiúla d’fhonn luchtairí poiblí ar an tsráid a fhorbairt. Faoin scéim seo, 

dírítear go príomha ar thacaíocht a chur ar fáil chun bonneagar a shuiteáil lena n-éascófar 

d’úinéirí EVanna, nach bhfuil rochtain acu ar spás páirceála príobháideach ach a mbíonn 

orthu a bhfeithiclí a pháirceáil ar shráideanna poiblí, a EVanna a athluchtú gar don bhaile. 

Chuir an Tascfhórsa Feithiclí Íseal-Astaíochtaí, atá faoi chomhchathaoirleacht na Roinne 

seo agus na Roinne Iompair, Turasóireachta agus Spóirt, Céim 2 dá chuid oibre i gcrích, 

obair a dhírigh ar fheithiclí íseal-astaíochtaí a úsáideann breosla eile seachas leictreachas. 

D’fhoilsigh sé tuarascáil ar an dul chun cinn i mí na Samhna 2019. 

Beartas maidir le hIdirnasc Leictreachais 

Chuir an Roinn Plean Feidhmithe maidir le dearadh rialála mhargaí mórdhíola leictreachais 

faoi bhráid an Choimisiúin i mí na Nollag 2019. Is é a bhí sa phlean, an bailiúchán beart 

rialála agus TSO beartaithe don mhargadh mórdhíola leictreachais atá sa ríocht phoiblí 

cheana féin, a dhéanann tagairt do Bheartas ginearálta an Rialtais agus an Plean um 

Ghníomhú ar son na hAeráide.  

An Margadh Leictreachais Aonair (SEM) Uile-oileáin agus I-SEM 

Cuimsítear sa dearadh margaidh nua don Mhargadh Leictreachais Aonair (SEM) mórdhíola 

uile-oileáin, a tháinig isteach sa bhliain 2018, sásra a bhfuil ceadú cúnaimh stáit aige um 

luach saothair don toilleadh. Is éard atá i gceist leis an sásra, ceantanna iomaíocha rialta do 

thoilleadh le haghaidh tréimhsí roghnaithe sa todhchaí. Tá sé ceaptha cabhrú lena chinntiú 

go mbeidh an toilleadh giniúna in Éirinn agus i dTuaisceart Éireann leordhóthanach chun 

freastal ar an éileamh agus go sásófar an caighdeán rialála ceadaithe maidir le 

leordhóthanacht giniúna. 

Reáchtáladh trí cheant den sórt sin i rith 2019, lena n-áirítear an chéad cheant fadtéarmach, 

ar a dtugtar T-4, i mí Aibreáin 2019. Reáchtálfar ceantanna T-4 gach bliain le haghaidh 

toilleadh atá le soláthar i gceann ceithre bliana. 
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Aistriú Cóir 

Tugtar gealltanas sa Phlean um Ghníomhú ar son na hAeráide maidir le haistriú cóir a 

sholáthar lena n-aithneofar an méid mór athraithe atá de dhíth agus lena léireofar gur chóir 

iad na hualaigh atá le hiompar. Sa bhliain 2019, ghlac an Coimisiún Eorpach leis an iarratas 

a rinne Éire ar an Réigiún Lár Tíre a dhul isteach san Ardán do Réigiúin Idirlinne ó thaobh 

Guail de, ardán atá ar fud an Aontais Eorpaigh. Trí bhíthin bhallraíocht san Ardán, tá ar 

chumas an Réigiún Lár Tíre teacht ar chúnamh chun straitéisí agus tionscadail a fhorbairt 

don réigiún, ag díriú go háirithe ar na dúshláin ó thaobh na fostaíochta de atá os comhair 

oibrithe a bhfuil tionchar ag an dícharbónú orthu.  

Ceapadh an tUasal Kieran Mulvey ina Choimisinéir um an Aistriú Cóir i mí na Samhna 2019 

chun caidreamh a dhéanamh le páirtithe leasmhara ábhartha sa réigiún Lár Tíre agus chun 

na gnéithe riachtanacha d’aistriú cóir d’oibrithe agus do phobail sa réigiún Lár Tíre a 

mholadh. 

Tugadh tosaíocht i mBuiséad 2020 do mhaoiniú €31m chun tacú le haistriú cóir sa Réigiún 

Lár Tíre, maoiniú imfhálaithe as ioncam breise ó cháin charbóin, trí bhíthin líon tionscnamh, 

lena n-áirítear Ciste um Aistriú Cóir a bhunú. An RCGAC a bhainistíonn an ciste agus 

tabharfaidh sé tacaíocht, trí bhíthin ghairm iomaíoch ar thograí maoinithe, do: tograí 

nuálacha a bhfuil deis acu fostaíocht inbhuanaithe a chruthú san fhiontar glas sa réigiún; 

athoiliúint agus scileanna a thabhairt d’oibrithe chun cabhrú le pobail agus gnólachtaí áitiúla 

sa réigiún Lár Tíre dul in oiriúint don aistriú chuig ísealcharbón; cumarsáid 

réamhghníomhach le pobail a bhfuil tionchar orthu agus le páirtithe leasmhara eile sa 

réigiún; pleananna don aistriú áitiúil a fhorbairt, agus creataí agus líonraí a fhorbairt chun 

dea-chleachtais a roinnt. 

Tá maoiniú curtha ar fáil i mBuiséad 2020 freisin le haghaidh Scéim Iarfheistithe Lár Tíre arb 

fhiú €20 milliún í, chun éifeachtúlacht fuinnimh stoc tithíochta sóisialta sa réigiún Lár Tíre a 

uasghrádú, le béim ar bhaisceanna móra tithe i ndlúthcheantair gheografacha ar leithligh a 

uasghrádú.  

Leis an gCiste um Aistriú Cóir de chuid an Aontais Eorpaigh, a moladh mar chuid de 

phacáiste an Chomhaontú Ghlais don Eoraip, cuirfear tacaíocht airgeadais ar fáil do 

gheilleagair, mhuintir agus timpeallachtaí na bhfearann a bhfuil dúshláin mhóra 

shocheacnamaíocha rompu mar thoradh ar an bpróiseas aistrithe i dtreo spriocanna aeráide 

an Aontais Eorpaigh don bhliain 2030 agus geilleagar a bheadh neodrach ó thaobh carbóin 

de faoin mbliain 2050. Faoin bpacáiste An Chéad Ghlúin Eile ón Aontas Eorpach, moltar go 
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bhfaighidh Éire €176 milliún le haghaidh infheistíochtaí chun tacú le haistriú cóir inár réigiúin 

sna chéad seacht mbliana eile atá le teacht. 

Scéim Bhord na Móna um Athshlánú Portach 

I mí na Samhna 2019, mhol an tAire clár leathan de dhíchoimisiúnú, athshlánú agus 

athchóiriú feabhsaithe ar phortaigh ar bhain Bord na Móna móin astu roimhe seo chun 

leictreachas a ghiniúint. 

Chuir an Roinn tús le hidirphlé leis an gCoimisiún Eorpach ag druidim le deireadh 2019 

maidir le himpleachtaí ar bith ó thaobh Cúnaimh Stáit a bhainfeadh leis an scéim bheartaithe 

um athshlánú portach agus cuireadh réamhfhógra maidir le Cúnamh Stáit ar aghaidh i mí na 

Nollag 2019. 
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Sprioc 2: Nascacht agus Cumarsáid 

Rochtain a sholáthar ar líonra cumarsáide ar chaighdeán 

domhanda le seirbhísí ardcháilíochta, tacú le pobail nasctha 

agus cur ar chumas na saoránach glacadh le deiseanna 

digiteacha i dtimpeallacht shábháilte 
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2 SPRIOC 2: Nascacht agus Cumarsáid 

Rochtain a sholáthar ar líonra cumarsáide ar chaighdeán 

domhanda le seirbhísí ardcháilíochta, tacú le pobail 

nasctha agus cur ar chumas na saoránach glacadh le 

deiseanna digiteacha i dtimpeallacht shábháilte 

Is geilleagar digiteach Eorpach ceannródaíoch é Éire, atá rangú sa 6ú háit san Aontas 

Eorpach amhail 2020, bunaithe ar shonraí ón mbliain 2019 (An tInnéacs um an nGeilleagar 

Digiteach agus an tSochaí Dhigiteach). Tá ár nascacht dhigiteach idirnáisiúnta agus 

náisiúnta ríthábhachtach chun iomaíochas na hÉireann sna margaí domhanda agus sa 

gheilleagar eolais agus faisnéise a chothabháil agus a fheabhsú. Díríonn beartas sa réimse 

seo ar: 

 Leathanbhanda ardluais a sholáthar do gach áitreabh in Éirinn; 

 Timpeallacht rialála atá soiléir agus comhleanúnach agus a chothaíonn infheistíocht 

agus nuálaíocht, chomh maith le saoránaigh a chosaint agus a chumhachtú, a 

áirithiú; 

 An caighdeán sábháilteachta ar líne is airde a sholáthar i dtimpeallacht dhigiteach a 

bhíonn ag athrú go tapa; 

 Tacú le hábhar craoltóireachta ardcháilíochta, go háirithe i gcraoltóireacht na 

seirbhíse poiblí, trí bhíthin samhail nua maoinithe.  
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2.1 An Plean Náisiúnta Leathanbhanda – Leathanbhanda 

Ardluais do gach teach agus gnólacht 

An Plean Náisiúnta Leathanbhanda 

Léiríonn an Plean Náisiúnta Leathanbhanda (PNL) uaillmhian an Rialtais a chinntiú go 

mbeidh rochtain ag gach teach, scoil agus gnólacht in Éirinn, beag beann ar iad a bheith 

iargúlta nó faoin tuath, ar leathanbhanda ardluais. Tá sin á bhaint amach trí mheascán 

d’infheistíocht tráchtála ar fud na hÉireann agus idirghabháil Stáit sna ceantair nach dócha 

go ndéanfaidh oibritheoirí tráchtála a fheidhmíonn astu féin infheistíocht iontu. 

I ndiaidh phróiseas soláthair mhionsonraithe, síníodh an conradh don PNL faoi stiúir 

idirghabháil Stáit, le National Broadband Ireland (NBI) i mí na Samhna 2019. Déantar 

soláthar sa chonradh go gcuirfidh NBI líonra leathanbhanda ardluais a sheasfaidh an aimsir 

ar fáil do dhaoine atá ag cónaí agus ag obair i mbeagnach 540,000 áitreabh sa Limistéar 

Idirghabhála sna 25 bliana amach romhainn, agus go n-oibreoidh siad an líonra sin.  

Áirítear i Limistéar Idirghabhála an Stáit: 

 537,596 áitreabh 

 1.1 milliún duine (23% den daonra) 

 os cionn 54,000 feirm (69% den líon náisiúnta feirmeacha) 

 44,000 gnólacht nach feirmeacha iad 

 695 scoil 

Cuirfidh líonra PNL seirbhís leathanbhanda ardluais ar fáil d’úsáideoirí a mbeidh luas íosta 

íoslódála 150Mbps aige ón tús. 

Tá infheistíocht teileachumarsáide tráchtála spreagtha ag PNL trí bhíthin beartas, agus 

bearta reachtúla agus rialála. Tá os cionn €3.3 bhilliún in uasghráduithe líonra agus seirbhísí 

feabhsaithe infheistithe ag an earnáil teileachumarsáide ón mbliain 2012, agus tá tuilleadh 

infheistíochta móire bearthaithe ar fud na hearnála, i gceantair uirbeacha go príomha.  

Faoin gComhaontú Gealltanais a síníodh leis an Roinn in Aibreán 2017, thuairiscigh eir go 

raibh 298k (98%) de na háitribh a sainaithníodh sa Chomhaontú Gealltanais tugtha chun 

críche faoi dheireadh 2019, agus go dtabharfar an chuid eile de na háitribh chun críche sa 

bhliain 2020, faoi mhaoirseacht leanúnach na Roinne.  

Lean an Roinn i gcaitheamh 2019 le hidirchaidreamh dian a dhéanamh le príomhpháirtithe 

leasmhara, lenar áiríodh an Coimisiún Eorpach (AS na hIomaíochta agus AS Líonraí, Ábhair 
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agus Teicneolaíocht Chumarsáide), Oifigigh Leathanbhanda Údaráis Áitiúil agus príomh-

Ranna eile maidir le hidirghabháil faoi stiúir an Stáit. 

Tá ardú ag teacht i gcónaí ar na meánluasanna leathanbhanda fosaithe a fhógraítear. Ag 

deireadh 2019, bhí tuairim is 81.9% de na síntiúis ar fad le leathanbhanda fosaithe 

comhionann le nó níos mó ná 30Mbps, ardú ar 77.2% ag deireadh 2018. Sa bhliain 2019, 

bhí 36.2% de na síntiúis sin comhionann le nó níos mó ná 100Mbps, ardú ar 29.6% ag 

deireadh 2018. Ag deireadh na bliana, bhí rochtain ag 77% de na háitribh in Éirinn ar 

sheirbhísí leathanbhanda ardluais ó oibritheoirí tráchtála, i gcomparáid le 74% sa bhliain 

2018. 
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2.2 Ceannaireacht a chur ar fáil maidir le beartas digiteach, 

an tsochaí dhigiteach a chur chun cinn go náisiúnta 

agus ar an leibhéal Eorpach agus idirnáisiúnta, 

fiontraíocht agus nuálaíocht dhigiteach a spreagadh 

agus scileanna digiteacha na saoránach a fheabhsú 

An Tascfhórsa Gutháin Phóca agus Leathanbhanda 

Bunaíodh an Tascfhórsa Gutháin Phóca agus Leathanbhanda chun réitigh láithreacha ar 

easnaimh sa chlúdach gutháin phóca agus leathanbhanda a shainaithint agus chun fiosrú a 

dhéanamh ar an tslí le seirbhísí do thomhaltóirí a fheabhsú roimh an Plean Náisiúnta 

Leathanbhanda a chur le chéile agus a rolladh amach go hiomlán. Ag an tríú Fóram 

Náisiúnta Páirtithe Leasmhara bliantúil a tionóladh i mí Dheireadh Fómhair 2019, tugadh 

páirtithe leasmhara sa tionscal teileachumarsáide le chéile chun saincheisteanna a bhfuil 

tionchar acu ar rolladh amach bonneagar agus seirbhísí teileachumarsáide a phlé tuilleadh. 

Áirítear le buaicphointí an dul chun cinn maidir le rolladh amach an bhonneagair agus na 

seirbhísí feabhsaithe bhí:  

 Tugadh cláir phíolótacha mhicri-thrinseála chun críche agus rinneadh meastóireacht 

orthu. Forbraíodh Ráiteas Modha a bhí ag teacht le dea-chleachtas an tionscail dá 

bharr; 

 Rinne foireann faireachais mhargaidh ComReg monatóireacht réamhghníomhach ar 

threalamh neamhcheadúnaithe a bheith á scaoileadh isteach sa Stát, agus bhunaigh 

sé fóram ráithiúil le páirtithe leasmhara ceadúnaithe chun treochtaí agus 

saincheisteanna a thagann chun cinn do na páirtithe leasmhara ar fad a shainaithint 

agus a phlé go comhoibríoch; 

 D’fhonn cur le feasacht tomhaltóirí faoi ghnéithe teicniúla na seirbhísí arna soláthar 

ag oibritheoirí teileachumarsáide, chum Údarás na gCaighdeán Fógraíochta d’Éirinn 

treoirlínte d’oibritheoirí teileachumarsáide maidir le seirbhísí teileachumarsáide a 

fhógairt; 

 Cheap gach oibritheoir teileachumarsáide ball foirne sinsearach le bheith freagrach 

as idirchaidreamh le hÚdaráis Áitiúla. 

Fiontraíocht – Trádáil Ar Líne 

Lean Scéim Dearbhán Trádála ar Líne na Roinne, a riarann na 31 Oifig Fiontair Áitiúil (OFÁ), 

ag tacú le gnólachtaí beaga agus trádálaithe aonair chun páirt a ghlacadh sa gheilleagar 



27 

 

digiteach. Bronnadh dearbháin ar 1,218 ngnólacht chun infheistiú ina n-acmhainneacht 

trádála ar líne. A bhuíochas leis sin, is ionann anois an líon gnólachtaí a faomhadh chun 

maoiniú a fháil ó tosaíodh an Scéim sa bhliain 2014 agus os cionn 6,400. 

Anuas air sin, bhain breis agus 19,000 gnólacht beag tairbhe as oiliúint, comhairle agus 

piarthacaíocht, trí pháirt a ghlacadh sna seimineáir faisnéise a sholáthraíonn na OFÁanna 

mar chuid den scéim. 

Scileanna agus Rannpháirtíocht Saoránach  

Cuireadh oiliúint i scileanna digiteacha saor in aisce ar bheagnach 18,000 duine, rud a bhain 

bhacainn mhór a bhí roimh ghlacadh digiteach. Tuairiscíonn rannpháirtithe sa chlár tionchar 

dearfach, lena n-áirítear folláine níos fearr, laghdú ar aonrú, anuas ar choigilteas san am 

agus san airgead a chaitheann siad, trí bhíthin inniúlacht mhéadaithe chun seirbhísí Rialtais 

ar líne a úsáid agus cinntí eolacha ceannaigh a dhéanamh.  

Clár Sheaimpín Digiteach na Scoileanna 

Lean Clár Sheaimpín Digiteach na Scoileanna le glacadh digiteach a chur chun cinn agus le 

hardán a chur ar fáil chun TFC a chomhtháthú níos mó i scoileanna trí fhoghlaim luachmhar 

thionscadalbhunaithe. Saothraíonn an Clár saineolas agus dea-thoil an tionscail, agus 

cuireann sé oiliúint spriocdhírithe ar dhaltaí agus mhúinteoirí agus cuireann sé deiseanna ar 

fáil, chomh maith, chun casadh leis na príomhchuideachtaí teicneolaíochta. 

Fuair an Roinn 128 togra tionscadail ó 85 scoil i 24 chontae. D’oibrigh os cionn 500 

seaimpín digiteach scoile ar thionscadail a thaispeáin an úsáid a bhain siad as a gcuid 

scileanna digiteacha, cruthaitheacha, smaointeoireachta criticiúla agus cumarsáide. Tugadh 

deis do na seaimpíní a dtionscadail a chur ar taispeáint sa Google Foundry i mí na 

Bealtaine. 

Lárionad Náisiúnta um Thaighde Digiteach (NDRC) 

Thug an NDRC tacaíocht do 25 fhiontar trí bhíthin a chláir luathaithe, lenar áiríodh 7 

bhfiontar ag PorterShed i nGaillimh agus 7 bhfiontar ag Arclabs i bPort Láirge faoi Chlár 

Luathaithe Réigiúnach Fhiontraíocht Éireann. Rinne an NDRC infheistíocht leantach a 

chistiú i líon fiontar a d’eascair as tacaíocht uaidh, chun cabhrú le fiontar dul chun cinn chuig 

an gcéad chéim eile dá mborradh eagraíochtúil, agus an toradh don NDRC a mhéadú i 

gcomhthráth.  
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Measann an NDRC gur chruthaigh cuideachtaí ina phunann níos mó ná 888 bpost 

lánaimseartha ardluacha in Éirinn, chomh maith le 325 phost lánaimseartha thar lear, agus 

gur mheall siad infheistíocht os cionn €280 milliún chomh maith. 

I ndiaidh go ndearnadh athbhreithniú neamhspleách, gheall an Rialtas leanúint den 

mhaoiniú Státchiste do thacaíochtaí d’fhiontair dhigiteacha a bheadh ag tosú amach agus ag 

deireadh 2019, chuir an Roinn tús leis an bpróiseas soláthair chun soláthróir seirbhíse nua a 

roghnú, i ndiaidh an ghealltanais sin.  

An Ghníomhaireacht Forbartha don Mhol Digiteach (DHDA) 

Chuaigh 17 gcuideachta nua isteach sa Mhol Digiteach. Ba 87% a bhí sa ráta áitíochta don 

champas agus bhí 691 duine fostaithe ag 67 gcliantchuideachta a bhí lonnaithe ann, ag 

deireadh 2019. Ba chuideachtaí infheistíochta dírí coigríche iad 34% de na cuideachtaí ag 

deireadh na bliana. 

I mí na Nollag 2019, chuir an Roinn tús le hathbhreithniú ar an mbeartas atá mar bhonn taca 

don Ghníomhaireacht Forbartha don Mhol Digiteach (DHDA) le bheith ina bhonn eolais do 

ról na Gníomhaireachta amach anseo. 

Líonraí Achar Cathrach (MANanna) 

Tá na MANanna comhdhéanta de 88 líonra teileachumarsáide mórdhíola, rochtain oscailte, 

faoi úinéireacht an Stáit i 94 bhaile agus chathair réigiúnacha. Tá ról tábhachtach acu maidir 

le hoibritheoirí a éascú chun seirbhísí leathanbhanda a sholáthar do ghnólachtaí agus do 

chustaiméirí baile sna réigiúin. Chabhraigh siad le hInfheistíocht Dhíreach Choigríche a 

mhealladh. Lean an Roinn de mhaoirseacht a dhéanamh ar na Comhaontuithe Lámháltais le 

enet chun na MANanna ar fud na hÉireann a bhainistiú agus a oibriú. Tugadh athbhreithniú 

neamhspleách ar oibríochtaí na MANanna, lena n-áirítear praghsáil táirgí MANanna, chun 

críche i rith na bliana agus foilsíodh é i mí Feabhra 2019. 

Ag deireadh 2019, bhí úsáid á baint as 86 de na snáithlíonraí i measc 75 oibritheoir 

tráchtála, rud a d’éascaigh seirbhísí leathanbhanda miondíola a sholáthar go príomha do 

ghnólachtaí móra, FBManna, comhlachtaí poiblí agus institiúidí oideachais, agus a thacaigh, 

i gcomhthráth, le soláthraithe seirbhíse gan sreang chun leathanbhanda a sholáthar do 

chustaiméirí cónaithe. 

Seirbhís Freagartha Glaonna Éigeandála (SFGÉ) 

Tá an tSeirbhís Freagartha Glaonna Éigeandála (SFGÉ) freagrach as gach glao agus téacs 

chuig na huimhreacha 112 agus 999 a fhreagairt. Sa bhliain 2019, láimhseáil SFGÉ díreach 
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os cionn 2.3 mhilliún glao. Cuireadh tuairim is 40% de na glaonna a fuarthas ar aghaidh 

chuig na Seirbhísí Éigeandála ábhartha; níorbh glaonna éigeandála i ndáiríre a bhí sna 

glaonna eile agus rinneadh iad a scagadh. Ach scagadh a dhéanamh, tugtar deis do na 

Seirbhísí Éigeandála freagairt d’fhíor éigeandálaí agus dóibh sin amháin. 

An Cód Eorpach um Chumarsáid Leictreonach 

Déanann an Cód Eorpach um Chumarsáid Leictreonach athbhreithniú ar an gcreat iomlán 

rialála don earnáil teileachumarsáide ar fad san Aontas Eorpach. Cuireadh tús sa bhliain 

2019 leis an obair chun an príomhchomhad seo maidir leis an Margadh Aonair Digiteach a 

thrasuí agus leanfar leis an obair chun an spriocdháta don trasuí a chomhlíonadh, eadhon 

mí na Nollag 2020. 
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2.3 Cibearshlándáil agus athléimneacht chórais faisnéise 

agus líonraí a fheabhsú chun tacú le forbairt ar an 

ngeilleagar digiteach agus chun an caighdeán is airde i 

sábháilteacht ar líne a sholáthar i dtimpeallacht 

dhigiteach a bhíonn ag athrú go tapa  

An Straitéis Náisiúnta Cibearshlándála  

Foilsíodh an Straitéis Náisiúnta Cibearshlándála sa bhliain 2019. An fhís atá taobh thiar de 

Straitéis 2019, deis a thabhairt d’Éirinn leanúint de leas a bhaint as buntáistí na réabhlóide 

digití ar bhealach sábháilte agus páirt iomlán a ghlacadh i dtodhchaí an Idirlín a mhúnlú.  

Eisíodh 45 fholáireamh agus treoir chomhairleach i rith na bliana. Tuairiscíodh teagmhais ó 

raon leathan foinsí, lena n-áirítear Ranna Rialtais agus Gníomhaireachtaí eile, an pobal 

Slándála Faisnéise agus foirne Freagartha Teagmhas eile.  

Sábháilteacht Ar Líne 

Cuimsítear líon tionscnamh sa Bhille um Shábháilteacht Ar Líne agus Rialáil na Meán atá 

beartaithe, lena n-áirítear an Treoir athbhreithnithe maidir le Seirbhísí Meán Closamhairc a 

thrasuí agus gníomhartha áirithe ón bPlean Gníomhaíochta maidir le Sábháilteacht ar Líne 

2018-2019. Tá an Bille bearta, i measc rudaí eile, Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) a 

lánscor; an Treoir athbhreithnithe maidir le Seirbhísí Meán Closamhairc a thrasuí; agus creat 

rialála a bhunú don tsábháilteacht ar líne chun dul i ngleic le leathadh agus le méadú ar an 

ábhar díobhálach ar líne.  

Rinneadh Scéim Ghinearálta an Bhille bheartaithe a dhréachtú i ndiaidh comhairliúcháin le 

páirtithe leasmhara éagsúla ábhartha, lena n-áirítear trí bhíthin chomhairliúcháin phoiblí. 
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2.4 Lucht féachana mór a mhealladh chuig ábhar 

Éireannach ar leith, lena n-áirítear ábhar Gaeilge, ar na 

hardáin ar fad atá ann cheana féin agus atá ag teacht 

chun cinn, agus iarracht a dhéanamh lucht féachana 

níos óige a aimsiú 

Tugtar gealltanas sa Ráiteas Straitéise chun athchóiriú a dhéanamh ar shamhail maoinithe 

don tseirbhís phoiblí lena chinntiú go mbeidh maoiniú leordhóthanach ar fáil chun tacú le 

hábhar ardcháilíochta, lena n-áirítear ábhar i nGaeilge, ar na hardáin ar fad. 

Coimisiún um Thodhchaí an Chraolacháin Seirbhíse Poiblí in Éirinn 

D’fhógair Roinn an Taoisigh i mí na Nollag 2019 go mbunófaí Coimisiún um Thodhchaí an 

Chraolacháin Seirbhíse Poiblí in Éirinn. An tOllamh Brian MacCraith, Uachtarán COBÁC, a 

bheidh ina chathaoirleach ar an gCoimisiún agus beidh de chúram air moltaí a dhéanamh 

don Rialtas maidir le soláthar an chraolacháin seirbhíse poiblí in Éirinn amach anseo, i 

bhfianaise taithí idirnáisiúnta agus treochtaí sa todhchaí. Déanfaidh sé moltaí don Rialtas i 

gcomhréir leis na téarmaí tagartha foilsithe, lena n-áirítear: 

 an tslí ar cheart aidhmeanna an chraolacháin seirbhíse poiblí a sholáthar in Éirinn 

sna deich mbliana amach romhainn. 

 an tslí ar cheart dó sin rannchuidiú le tacaíocht a thabhairt d’earnálacha cultúir agus 

cruthaitheacha na hÉireann. 

 an tslí ar féidir an obair sin a mhaoiniú ar bhealach inbhuanaithe, a thugann slándáil 

ó thaobh an mhaoinithe de, a chinntíonn maoirseacht neamhspleách 

eagarthóireachta agus a thugann luach ar airgead don phobal. 

Aistriú ón mBanda 700 MHz 

Cuirfear speictream raidió breise ar fáil le húsáid ag an earnáil leathanbhanda mhóibíligh ar 

an mbanda 700MHz chun cumhdach agus acmhainneacht fheabhsaithe a chur ar fáil, go 

háirithe i gceantair thuaithe. Leanadh le seirbhísí craolacháin a aistriú ón mbanda 700MHz 

sa bhliain 2019. Lean RTÉ agus a fhochuideachta, 2rn, ag oibriú ar an aistriú i rith 2019 

agus seoladh céim chomhchraolta an aistrithe i mí Mheán Fómhair 2019.  

RTÉ 

Ba €222.73m a bhí i bhfáltais tháille an cheadúnais teilifíse sa bhliain 2019. Fuair RTÉ 

€196.55m i bhfáltais iomlána. Rinne RTÉ 5,637 uair an chloig d’ábhar a táirgeadh sa bhaile 
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a chraoladh ar RTÉ1 agus ar RTÉ 2. Caitheadh €40.07m den ioncam ar mhaoiniú do chláir 

a tháirg an earnáil léiriúcháin teilifíse agus raidió neamhspleách. 

Chun tacú le cur i bhfeidhm straitéis athbhreithnithe RTÉ 2020-2024, chomhaontaigh an 

Rialtas €10m de mhaoiniú breise ón Státchiste a sholáthar, a mbeadh €9.3m de le 

leithdháileadh ar RTÉ.  

Baineann an maoiniú breise le Ceadúnais theilifíse saor in aisce agus beidh riachtanais nua 

maidir le tuairisciú ag gabháil leo. 

TG4 

Fuair TG4 €34.23m i maoiniú ón Státchiste sa bhliain 2019 chun gealltanais chláir a 

mhaoiniú, lenar áiríodh cláir a tháirg an earnáil léiriúcháin neamhspleách. Rinne TG4 

meánmhéid de 12.28 uair an chloig de chláir Ghaeilge gach lá. Cuireadh €2m breise ar fáil i 

maoiniú caipitiúil. 

An Ciste Craolacháin 

Fuair an BAI €14.79 milliún i maoiniú sa bhliain 2019 agus d’fhógair sé tacaíocht airgeadais 

do 241 chlár raidió agus teilifíse ardcháilíochta bunaithe ar chultúr agus oidhreacht na 

hÉireann, faoin Scéim Fuaim agus Fís. Rinneadh €1.34m a leithdháileadh ar chúig 

thionscadal faoin gciste cartlainne i rith na bliana. 
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2.5 An Post mar chuideachta Stáit atá inmharthana ó 

thaobh tráchtála, a sholáthraíonn a Phlean Straitéise 

ina léirítear cuspóirí an Rialtais; a bhaineann leas as na 

deiseanna arna gcur ar fáil ag ríomhthráchtáil agus ag 

an ngeilleagar digiteach, a fhaigheann agus a 

choinníonn sciar den mhargadh i mbeartán agus a 

sholáthraíonn líonra inbhuanaithe d’oifigí poist ar fud 

na tíre, ina gcuirtear raon seirbhísí ríomhthráchtála, 

airgeadais agus Rialtais ar fáil 

Lean An Post le dul chun cinn mór a dhéanamh maidir lena straitéis claochlaithe a chur i 

bhfeidhm agus brabús grúpa € 41.9m don bhliain an toradh a bhí air sin. Ba é sin an tríú 

bliain as a chéile a chuir an grúpa feabhas mór ar chúrsaí airgeadais. 

Faoi dheireadh mhí na Nollag, bhí os cionn 60% d’oifigí poist comh-lonnaithe in aice le 

gnólachtaí eile a mbíonn go leor custaiméirí acu. Tugadh breis tacaíochta don chlár 

Claochlú Miondíola trí bhíthin ceithre oifig Choincheapa nua ina bhfuil cuntair phlean oscailte 

a oscailt sa bhliain 2019.  

Díríodh i gcónaí, i rith 2019, ar ghnó nua. Seoladh sraith nua seirbhísí airgeadais faoin 

mbranda An Post, Airgead, agus tugadh isteach ríomhthráchtáil ar fud líonra na n-oifigí poist 

chun tairbhe phobail ar fud an Stáit.  

Fuair An Post iasacht infheistíochta de €40m ón mBanc Eorpach Infheistíochta chun tacú le 

cur i bhfeidhm roinnt de na tionscadail atá mar bhonn taca leis an bPlean Straitéiseach. 

Tá an infheistíocht €50 milliún atá déanta ag An Post sa líonra bunaithe ar phobail chur ag 

úsáid na seirbhísí feabhsaithe a sholáthróidh a n-oifig poist áitiúil trí líonra nuachóirithe. 

Éirchóid 

Leanadh leis an nglacadh agus leis an úsáid a mbaintear as Éirchód i measc an phobail, 

ghnólachtaí agus na hearnála poiblí. Rinneadh meánmhéid de 1.6 mhilliún cuardach sa mhí 

ar an Aimsitheoir Éirchóid ar líne saor in aisce sa bhliain 2019, méid a léirigh fás 27% i 

gcomparáid le 2018. Tá Éirchóid lánpháirtithe in Google Maps, Microsoft (Bing/Nokia Maps), 

TomTom, HERE Navigation agus Garmin.  

Rinne Amárach Research suirbhé neamhspleách a rinne ionadaíocht ar an tír ar fad sa 

bhliain 2019. Léirigh an suirbhé gur chuala 99% de dhaoine faoi Éirchóid agus d’fhreagair 

94% go raibh úsáid bainte acu as Éirchóid. Léirigh torthaí an tsuirbhé gur mheas 87% go 
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raibh Éirchóid áisiúil agus go raibh a nÉirchód féin ar eolas ag 59% agus gurbh eol do 72% 

go bhfuil Éirchód uathúil ag gach réadmhaoin.  

Baineann os cionn 1,280 eagraíocht ghnó agus gníomhaireacht Stáit úsáid as bunachar 

sonraí Éirchóid i raon leathan earnálacha, lena n-áirítear lóistíocht/seachadadh, fóntais, 

óstáin, miondíol, teileachumarsáid, árachas, seirbhísí airgeadais agus seachadadh 

mearbhia, ardú 14% i gcomparáid le 2018. 

Sa bhliain 2019, d’eisigh Suirbhéireacht Ordanáis Éireann (OSi) API Éirchód, atá ar fáil lena 

úsáid ag gach Comhlacht san Earnáil Phoiblí, chun iad féin a lánpháirtiú i gcórais TFC nua, 

agus sna cinn a bhí ann cheana féin, córais a ghabhann faisnéis seoltaí Éirchóid, a 

dhéanann deimhniú fíor-ama agus a líonann foirmeacha isteach go huathoibríoch. Cuireadh 

an tseirbhís um Chreat Ionchódaithe Éirchód de chuid na hOifige um Sholáthar Rialtais, a 

sholáthraíonn seirbhísí ionchódaithe agus seirbhísí meaitseála seoltaí Éirchód ar bhunachair 

shonraí ar fáil do Chomhlachtaí san Earnáil Phoiblí sa bhliain 2019.  

Sa chéad bhliain a raibh an dá thionscnamh sin ar fáil, bhí líon Comhlachtaí san Earnáil 

Phoiblí a bhain úsáid as API Éirchóid an OSi agus as an tseirbhís an Creat Ionchódaithe 

Éirchóid, lenar áiríodh An Garda Síochána agus an Tionscadal Náisiúnta Leathanbhanda sa 

RCGAC.  
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SPRIOC 3: An Comhshaol agus Úsáid Inbhuanaithe 

Acmhainní 

Úsáid a bhaint as acmhainní ar bhealach cúramach agus 

freagrach, giniúint dramhaíola a íoslaghdú agus gach gné dár 

dtimpeallacht a fheabhsú go leanúnach 
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3 SPRIOC 3: An Comhshaol agus Úsáid Inbhuanaithe 

Acmhainní 

Úsáid a bhaint as acmhainní ar bhealach cúramach agus 

freagrach, giniúint dramhaíola a íoslaghdú agus gach gné 

dár dtimpeallacht a fheabhsú go leanúnach 

Tá ár gcomhshaol agus ár n-acmhainní nádúrtha ríthábhachtach dár gcaighdeán beatha 

agus chun raon leathan earraí, seirbhísí agus taitneamhachtaí a úsáidtear gach lá a 

sholáthar. Tugtar gealltanas, i mbeartais na hÉireann sa réimse sin, chun an comhshaol a 

chosaint agus chun rannchuidiú go gníomhach le forbairt eacnamaíochta na hÉireann ach 

forbairt inbhuanaithe, éifeachtúlacht fuinnimh agus an Geilleagar Ciorclach a chur chun cinn. 

Dírítear ar: 

 Aistriú chuig geilleagar níos ciorclaí ina ndéantar luach acmhainní a chothabháil 

chomh fada agus is féidir agus ina ndéantar giniúint dramhaíola a íoslaghdú; 

 Forbairt inbhuanaithe a phríomhshruthú ar feadh an Rialtais agus na sochaí; 

 Tosaíocht a thabhairt do chosaint an chomhshaoil, go háirithe sna réimsí cáilíocht an 

aeir agus úsáid shábháilteá a bhaint as ceimiceáin; 

 Faisnéis gheo-eolaíochta ardcháilíochta agus iontaofa a chur ar fail; 

 Taiscéaladh inbhuanaithe agus táirgiúil agus forbairt ar acmhainní hidreacarbóin na 

hÉireann de réir bheartas an Rialtais.  
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3.1 Forbairt inbhuanaithe a phríomhshruthú ar fud an 

Rialtais agus na Sochaí 

Is léiriú iad na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe (SFI) sa Phlean Náisiúnta Feidhmithe 

2018 – 2020 ar fhreagra uile-Rialtais na hÉireann ar SFInna. Tá an Roinn seo freagrach as 

na SFInna a chur chun cinn agus as maoirseacht a dhéanamh ar a gcur i bhfeidhm go soiléir 

ar fud an Rialtais. Tugtar gealltanas sa Ráiteas Straitéise chun spreagadh agus tacaíocht a 

thabhairt d’iarrachtaí phobail agus eagraíochtaí rannchuidiú le baint amach na SFInna, go 

háirithe maidir leis an gcomhshaol, agus chun rannpháirtíocht an phobail a chothú.  

Fóraim do Pháirtithe Leasmhara 2019 

Reáchtáil an Roinn ceithre Fhóram Náisiúnta SFI do Pháirtithe Leasmhara sa bhliain 2019 

inar tugadh aghaidh ar chur i bhfeidhm leanúnach na SFInna agus an cur chuige uile-

Rialtais ina leith. 

Clár Seaimpíní SFI 

Ag cruinniú an Fhóraim do Pháirtithe Leasmhara SFI i mí Eanáir, eisíodh gairm do léirithe 

spéise, ar lorg eagraíochtaí le bheith ina Seaimpíní SFI, na chéad chinn in Éirinn. Cabhrófar, 

tríd an gClár Seaimpíní, le feasacht náisiúnta faoi na SFInna a ardú tuilleadh.  

Rinne 76 eagraíocht iarratas ar bheith ina gcéad seaimpín náisiúnta SFI in Éirinn. Ceapadh 

an chéad sraith Seaimpíní i mí Mheán Fómhair 2019 ar feadh tréimhse 12 mhí.  

Is iad na Seaimpíní i gClár Seaimpíní SFI 2019/2020:  

 An Post 

 BIM 

 Comhairle Contae Cheatharlach 

 ECO UNESCO 

 CLG 

 Comhdháil na gCeardchumann 

 Men’s Sheds 

 Musgraves 

 Comhairle Náisiúnta na mBan 

 Feirmeoireacht Chliste 
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 Aontas Náisiúnta na Mac Léinn  

 Vodafone 

Fóram Polaitiúil Ardleibhéil 2019 

Bhí an Roinn rannpháirteach san Fhóram Polaitiúil Ardleibhéil, áit ar chuir sí Ráiteas 

Náisiúnta na hÉireann i láthair. Anuas air sin, d’óstáil Éire trí fho-imeacht – ceann faoi 

Rannpháirtíocht Óige i nGníomhú ar son na hAeráide (SFI 13), ceann faoi Oideachas 

Ardcháilíochta (SFI 4), agus ceann faoi Comhpháirtíochtaí do na Spriocanna (SFI 17).  

An Comórtas Náisiúnta Treabhdóireachta 2019 

Na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe an téama a bhí ag láithreacht na Roinne ag an 

gComórtas Náisiúnta Treabhdóireachta. Leis sin, tugadh deis idirchaidreamh 

idirghníomhach a dhéanamh leis an bpobal chun cur leis an bhfeasacht faoi na Spriocanna 

Forbartha Inbhuanaithe agus faoi Chlár Oibre 2030 d’Fhorbairt Inbhuanaithe. Sheol an 

Roinn na Seaimpíní SFI ag an gComórtas Náisiúnta Treabhdóireachta chomh maith. 

Seafest 2019 

Anuas ar an gComórtas Náisiúnta Treabhdóireachta, d’oibrigh an Roinn seo i gcomhar leis 

an Roinn Gnóthaí Eachtracha ar Seafest 2019, áit arbh iad Spriocanna Forbartha 

Inbhuanaithe an téama a bhí ag láithreacht na Roinne.  
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3.2 Tacú leis an mBithgheilleagar a fhorbairt 

Sa chéad Ráiteas Beartais Náisiúnta ar an mBithgheilleagar, aithníodh go bhfuil an 

bithgheilleagar ríthábhachtach maidir le hinbhuanaitheacht, fad a thugann sé spreagadh don 

fhorbairt tuaithe agus réigiúnach. Sa bhliain 2019, foilsíodh an chéad Tuarascáil ar an Dul 

Chun Cinn a rinne grúpa feidhmithe a bunaíodh chun maoirseacht a dhéanamh ar fhorbairt 

an bhithgheilleagair in Éirinn. Leagadh amach inti Plean Gníomhaíochta mionsonraí don 

tréimhse 2019-2020 le bheith mar bhonn taca don fhorbairt leanúnach ar an 

mbithgheilleagar in Éirinn.  

Tionóladh Seachtain an Bhithgheilleagair i mí Dheireadh Fómhair 2019. Reáchtáladh 

imeachtaí ar fud na tíre chun aird a tharraingt ar an rannchuidiú dearfach a dhéanann an 

bithgheilleagar don tsochaí agus don tionscal, chomh maith leis an deis a chuireann sé ar 

fáil do phríomhtháirgeoirí agus do na hearnálacha agraibhia, mara, foraoiseachta, bainistiú 

dramhaíola, fuinnimh, cógaisíochta agus biteicneolaíochta.  
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3.3 Tosaíocht a thabhairt do Chosaint an Chomhshaoil, go 

háirithe maidir le Cáilíocht an aeir agus Úsáid 

Shábháilte a Bhaint as Ceimiceáin 

Daingniú Choinbhinsiún Minamata  

Le Coinbhinsiún Minamata, cuirtear creat rialála idirnáisiúnta ar fáil chun sláinte daoine agus 

an comhshaol domhanda a chosaint ó éifeachtaí díobhálacha mearcair. Cuireadh doiciméid 

faoi bhráid na Náisiún Aontaithe i mí an Mhárta 2019 chun tacú le daingniú Choinbhinsiún 

Minamata ag Éirinn agus tugadh an próiseas daingnithe chun críche i mí an Mheithimh 

2019.  

Ceimiceáin 

Rannpháirtí gníomhach í Éire i gcreat rialachais ceimiceán idirnáisiúnta a bunaíodh chun 

soláthar a dhéanamh do bhainistíocht shlán a dhéanamh ar cheimiceáin, cosc a chur ar 

cheimiceáin bhaolacha, ceimiceáin a iompar agus úsáid agus diúscairt shábháilte ceimiceán 

ina measc. 

Clár Náisiúnta maidir le Truailliú Aeir a Rialú (NAPCP) 

Cuireadh NAPCP na hÉireann ar aghaidh chuig an gCoimisiún Eorpach sa bhliain 2019. 

Éilítear an clár sin faoin Treoir um Uasteorainneacha Astaíochtaí Náisiúnta (NEC), agus 

leagtar amach ann na gníomhartha agus na bearta atá ar bun agus atá molta, lena chinntiú 

go gcomhlíonfaidh Éire an uasteorainn astaíochtaí faoin Treoir maidir le príomh-thruailleáin. 

An Clár Monatóireachta ar Cháilíocht an Aeir Chomhthimpeallaigh  

Thacaigh an Roinn le hathbhreithniú ag an nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil ar 

mhonatóireacht ar cháilíocht an aeir agus ar sholáthar faisnéise in Éirinn.  

Leis an gClár nua Monatóireachta ar Cháilíocht an Aeir Chomhthimpeallaigh, déanfar an líon 

stáisiún monatóireachta ar cáilíocht an aeir chomhthimpeallaigh in Éirinn a mhéadú faoi dhó 

faoin mbliain 2022, agus cuirfear feabhas ar sonraí fíor-ama maidir le cáilíocht an aeir a 

sholáthar don phobal.  

Gealladh maoiniú de €5 mhilliún thar shaolré an Chláir Mhonatóireachta ar Cháilíocht an 

Aeir Chomhthimpeallaigh. Tá 57 stáisiún monatóireachta ar fud na tíre faoi láthair. 
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Cosc ar Ghual Toiteach a Thabhairt Isteach 

D’fhaomhadh an Rialtas leathnú ar an gcosc ar ghual toiteach, sa bhliain 2019, chun 13 

chrios bhreise a chur san áireamh maidir le leibhéal íseal toite. Beidh an leathnú sin i 

bhfeidhm ó mhí Mheán Fómhair 2020.  

Straitéis Rialaithe Radóin Náisiúnta 

Leanadh le hiarrachtaí chun tástáil radóin a dhéanamh in árais chónaithe agus i ngnólachtaí, 

agus le hoibreacha maolaithe a dhéanamh nuair is gá, a chur chun cinn. Seoladh Céim 2 

den Straitéis Rialaithe Radóin Náisiúnta (2019 – 2024) agus tugadh bonn reachtúil di. 

Dramhaíl radaighníomhach 

Foilsíodh clár náisiúnta nua inar leagadh amach bearta maidir le dramhaíl radaighníomhach 

a bhainistiú ar bhealach freagrach agus sábháilte. Léiríonn an clár nua chomh maith is ar 

éirigh le clár laghdaithe fardail na hÉireann, faoinar laghdaíodh an líon foinsí raideolaíochta 

nach n-úsáidtear in Éirinn ó níos mó ná 3000 go dtí níos lú ná 20. 

Radaíocht Neamhianúcháin 

Leathnaíodh amach feidhmeanna na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil chun 

monatóireacht a dhéanamh ar nochtadh an phobail do radaíocht neamhianúcháin agus chun 

comhairle a chur ar an Aire maidir le héifeachtaí ar bith ar shláinte an phobail. I measc na 

bhfeidhmeanna breise, tá faisnéis ghinearálta ar radaíocht neamhianúcháin a chur ar fáil 

don phobal agus do chomhlachtaí poiblí. 

An Ciste Comhshaoil 

Rinneadh iarrachtaí chun cosaint an chomhshaoil a bhrú chun cinn trí bhíthin beagnach €37 

milliún ón gCiste Comhshaoil a chaitheamh. I measc na leithdháilte bhí: 

 €11 mhilliún le hÚdaráis Áitiúla i ndeontais forfheidhmithe dramhaíola agus an 

Tionscnamh Frithdhumpála.  

 Os cionn €9m curtha ar fáil chun tacú le hobair na Gníomhaireachta um Chaomhnú 

Comhshaoil, lena n-áirítear an Clár Náisiúnta um Chosc ar Dhramhaíl. 

 €1.6 mhilliún chun tacú le rolladh amach oifigí réigiúnacha aeráide.  

 €1.8 milliún le haghaidh feasacht faoin gcomhshaol, lena n-áirítear maoiniú don 

Chiste um Ghníomhaíocht an Phobail maidir leis an gcomhshaol, Scoileanna Glasa, 
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an Colún Comhshaoil agus Líonra Comhshaoil Eagraíochtaí Neamhrialtasacha 

Comhshaoil na hÉireann, agus 

 €1.1 mhilliún le Tionscnaimh in aghaidh an Bhruscair, lena n-áirítear an Scéim 

Deontas um Fheasacht faoi bheith in aghaidh an Bhruscair, Glantachán Náisiúnta an 

Earraigh, agus Tionscnamh PURE a chumhdaíonn Contae Bhaile Átha Cliath 

Theas/Chill Mhantáin. 
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3.4 Straitéis nua a chur i bhfeidhm maidir le 

héifeachtúlacht fuinnimh, bunaithe ar phrionsabail ord 

na réiteach dramhaíola agus an gheilleagair 

chiorclaigh, chun oibleagáidí agus spriocanna ó 

thaobh laghdú agus athchúrsáil dramhaíola 2025-2035 

a bhaint amach 

Plean Gníomhaíochta Dramhaíola le haghaidh Geilleagar Ciorclach  

Tionóladh fóram comhchomhairleach ardleibhéil ar bheartas dramhaíola na hÉireann agus 

an geilleagar ciorclach sa todhchaí. Tugadh cuireadh d’ionadaithe ó chomhlachtaí rialála 

(Ranna Rialtais, Gníomhaireachtaí agus Rialtas Áitiúil), tionscal (miondíoltóirí, an earnáil 

fáilteachais, déantúsóirí, táirgeoirí trí bhíthin na scéimeanna comhlíontachta, bailitheoirí 

dramhaíola, saoráidí dramhaíola) agus eagraíochtaí neamhrialtasacha chun freastal ar an 

ócáid.  

Seoladh próiseas comhairliúchán poiblí chun tuairimí an phobail agus pháirtithe leasmhara a 

fháil maidir le forbairt an Phlean Gníomhaíochta Dramhaíola d’Éirinn mar chuid den aistriú 

chuig Geilleagar Ciorclach (i.e. ceann ina gcoinnímid acmhainní in úsáid chomh fada agus is 

féidir, ina mbaintear an luach is airde is féidir astu agus iad in úsáid, agus ina ndéantar ansin 

táirgí agus ábhair a aisghabháil agus a athghiniúint ag deireadh shaolré gach seirbhíse).  

Bunaíodh Grúpa Comhairleach um Ghníomhaíocht Dramhaíola chun cabhrú leis an bPlean 

Gníomhaíochta a dhréachtú.  

Geilleagar Ciorclach 

Bhain obair na Roinne sa bhliain 2019 maidir leis an nGeilleagar Ciorclach le líon beart 

forbartha praiticiúla beartais agus reachtaíochta atá de dhíth chun tacú leis an ngeilleagar in 

Éirinn a aistriú ina gheilleagar ciorclach. Áiríodh orthu sin: 

 Rinneadh athbhreithniú ar an dul chun cinn ar thrasuí na dTreorach ón Aontas 

Eorpach mar chuid den Phlean Gníomhaíochta don Gheilleagar Ciorclach, ‘Deireadh 

a chur leis an Lúb ar Lár’, nuair a seoladh próiseas comhairliúcháin.  

 Comhpháirtíocht leis an OECD ar thionscadal dar teideal ‘Eacnamaíocht agus 

rialachas an gheilleagair chiorclaigh in Éirinn: cás-staidéar’ a bhfuil mar aidhm leis 

tacú le hÉirinn aistriú chuig geilleagar ciorclach trí bhíthin dúshláin eacnamaíochta 

agus rialachais a shainaithint, chomh maith le réitigh bheartais i dtreo an aistrithe, ar 

bhealach éifeachtach agus cuimsitheach. Beidh torthaí an tionscadail mar bhonn 
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eolais do Straitéis Náisiúnta do Gheilleagar Ciorclach a dhréachtú, rud a dhéanfar sa 

bhliain 2020. 

 Raon leathan tionscnamh a sholáthar tríd an gClár Náisiúnta um Chosc ar Dhramhaíl 

(NWPP) ‘Dramhaíl a Chosc, an Geilleagar Ciorclach a Spreagadh’, lena n-áirítear na 

cinn sin a bhaineann leis na réimsí tosaíochta ainmnithe maidir le dramhbhia; tógáil 

agus scartáil, plaisteach, talmhaíocht, acmhainní agus amhábhair, agus cosc áitiúil 

ar dhramhaíl.  

 Cuireadh tacaíocht maoinithe ar fáil do dhá thionscadal náisiúnta suaitheantais 

maidir leis an ngeilleagar ciorclach, an Rediscovery Centre agus tionscadal nua, 

‘Circuléire’, lena mbunaítear ardán don Déantúsaíocht Chiorclach in Éirinn, arna 

mholadh ag Irish Manufacturing Research. 

Rialtas Glas 

D’fhorbair an Roinn an clár Rialtas Glas sa bhliain 2019 mar fhreagra ar Chinneadh Rialtais 

a bhain le hídiú inbhuanaithe lenar éilíodh nach mór do Ranna Rialtais agus Comhlachtaí 

Poiblí ceannaireacht a léiriú ó thaobh giniúint earraí plaisteacha aon úsáide agus 

dramhaíola a laghdú.  

Ba é an toradh a bhí ar an gclár Rialtas Glas, gur forbraíodh pobal líonraithe nua ar feadh na 

seirbhíse poiblí agus gur foilsíodh 17 bplean gníomhaíochta maidir le héifeachtúlacht 

fuinnimh. I ndiaidh chomhoibriú idir an RCGAC agus an Oifig um Sholáthar Rialtais, eisíodh 

ciorclán inar tugadh treoir do gach roinn Rialtais agus comhlacht phoiblí faoina coimirce 

machnamh a dhéanamh ar chritéir ghlasa a chur san áireamh ina bpróisis soláthair. Chun 

tacú leis an obair sin, d’fhorbair an Roinn agus an Ghníomhaireacht um Chaomhnú 

Comhshaoil tograí chun scileanna breise a thabhairt d’fhaighteoirí agus do shonraitheoirí. 

Plaisteach 

D’fhoilsigh an Coimisiún Eorpach togra sa bhliain 2018 chun an tionchar ó tháirgí áirithe ar 

an timpeallacht mara a laghdú. Tá sé mar aidhm leis an togra déileáil leis na deich n-earra 

plaisteach aon úsáide is mó is cúis le 70% de bhruscar mara. D’oibrigh an Roinn leis na 

tionscail a raibh éifeacht orthu lena chinntiú go mbeidh siad ar an eolas faoi na hoibleagáidí 

atá orthu sula ndéanfar an trasuí i mí Iúil 2021.  

Chinn an Rialtas go réiteoidh Ranna Rialtais agus comhlachtaí poiblí an bealach maidir le 

giniúint plaisteach a laghdú agus nach gceannófar cupáin, sceanra ná soip phlaisteacha aon 

úsáide a thuilleadh lena n-úsáid ina n-oifigí. Aithnítear, leis an gcinneadh sin, nach mór don 

tseirbhís phoiblí a tiomantas don fhorbairt inbhuanaithe a léiriú agus a tionchar a úsáid chun 
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daoine eile a mhealladh chun tabhairt faoi na hathruithe is gá leo chun ár dtionchar ar an 

gcomhshaol a laghdú. 

Boinn Dramhaíola 

Agus struchtúir nua a bhunú do bhoinn agus do bhoinn dramhaíola, comhaontaíodh go 

ndéanfaí athbhreithniú ar an sreabhadh sonraí agus ar oibríochtaí na scéime 12 mhí i 

ndiaidh iad a thabhairt isteach. D’fhostaigh an Roinn comhlacht neamhspleách chun an t-

athbhreithniú a dhéanamh. Tugadh chun críche é sa bhliain 2019. Aithníodh an dul chun 

cinn mór atá déanta go dtí seo maidir le bainistiú fónta boinn a bhfuil a ré caite. Rinne an 

Roinn agus páirtithe leasmhara breithniú cuí ar an athbhreithniú, ina raibh 15 mholadh, agus 

tá siad ag déanamh forbartha agus dul chun cinn i gcónaí ar na struchtúir do bhoinn agus do 

bhoinn dramhaíola in Éirinn. 

Freagracht Leathnaithe Táirgeora 

Leanadh le scéimeanna freagrachta leathnaithe táirgeora a oibriú go rathúil in Éirinn sa 

bhliain 2019, agus cuireadh ar ár gcumas na spriocanna athchúrsála a leagadh síos sa 

bhaile agus san Aontas Eorpach a bhaint amach. Rinneadh tionscnaimh sna réimsí 

pacáistithe; Feithiclí a bhfuil a Ré Caite; Dramhthrealamh Leictreach agus Leictreonach; 

ceallraí; boinn agus scannán plaisteach feirme.  

Oideachas agus Feasacht 

Leanann an Roinn le tacaíocht a thabhairt d’Oifigí Pleanála Bainistithe Dramhaíola 

réigiúnacha, rud ba chúis le forbairt leanúnach ar an tairseach ghréasáin, mar shampla, 

léarscáil idirghníomhach a chur leis an láithreán gréasáin www.mywaste.ie sa bhliain 2019 

chun deis a thabhairt do chustaiméirí na bailitheoirí dramhaíola ceadaithe ar fad ina 

gceantar a shainaithint. Chomh maith leis an láithreán gréasáin mywaste.ie a fhorbairt, 

reáchtáladh raon feachtas faisnéise poiblí ar ghnéithe éagsúla den bhainistiú dramhaíola 

inbhuanaithe. 

Feabhsúchán Líonadh Talún 

Cuireadh €6.7 milliún ar fáil d’Údaráis Áitiúla chun tacú le hobair feabhsúcháin ar 60 

láithreán ar fud na tíre. Seanláithreáin líonadh talún iad formhór na láithreán seo a oibríodh 

sula ndearnadh rialáil agus teastaíonn bearta innealtóireachta uathu lena chinntiú go 

gcosnaítear cáilíocht an aeir agus an uisce do phobail áitiúla. 

 

https://www.mywaste.ie/
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Tugadh tacaíocht freisin d’obair feabhsúcháin ag líon níos lú láithreán líonadh talún 

neamhdhleathach suntasach. Thacaigh tuairim is €0.24 mhilliún den mhaoiniú sin le 

hÚdaráis Áitiúla chun láithreán sciúradh díosail a ghlanadh. glantachán. 

Tionscnamh Frithdhumpála  

Cuireadh €2.9 milliún ar fáil chun tacú leis an Tionscnamh Frithdhumpála. Mar thoradh air 

sin, tugadh 302 thionscadal chun críche go rathúil agus baineadh os cionn 1,600 tonna de 

dhramhaíl a dumpáladh go neamhdhleathach ar feadh 31 cheantar údarás áitiúil. Na trí 

Phríomhúdarás Réigiúnach Forfheidhmiúcháin Dramhaíola a chomhordaigh soláthar na 

scéime agus a thug tacaíocht do thionscadail a roghnaíodh ar bhonn an tionchar a bhí acu ó 

thaobh ceithre phríomhchritéar – cosc, laghdú, forfheidhmiú agus feasacht. 
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3.5 A chinntiú go mbeidh acmhainneacht leordhóthanach 

ar fáil, ó thaobh bhainistiú dramhaíola teagmhais, chun 

baol do bhainistiú éifeachtach dramhaíola a mhaolú 

Lean an Roinn le hidirchaidreamh a dhéanamh leis na trí Oifig Pleanála Bainistithe 

Dramhaíola Réigiúnacha agus le comhlachtaí rialála comhshaoil eile maidir leis an 

tsaincheist lena mbaineann dramhaíl sholadach chathrach agus dramhaíl tógála agus 

scartála a bhainistiú. 

Leanadh le hobair an Ghrúpa Acmhainní Dramhaíl Tógála sa bhliain 2019 agus rinneadh dul 

chun cinn suntasach ar shaincheisteanna éagsúla, lena n-áirítear treoir ón nGníomhaireacht 

um Chaomhnú Comhshaoil maidir le hithir agus clocha mar fhotháirgí, dul chun cinn ar líon 

iarratas Deireadh Dramhaíola ón nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil agus méadú 

faoi dhó a chur ar an méid ábhair is féidir glacadh leis chun cóireáil a chur air faoi Chead do 

Shaoráid Dramhaíola. Tá roinnt moltaí déanta ag an nGrúpa maidir le breis feabhsúcháin 

san earnáil agus déanfaidh an Roinn, an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil agus 

páirtithe leasmhara eile iad a bhrú chun cinn anois. 



50 

 

3.6 Caomhnú agus forbairt inbhuanaithe stoic éisc intíre a 

chinntiú 

 

 

Lean an Roinn le beartas an Rialtais a chur i bhfeidhm chun bainistiú iascach bradán fiáin a 

ailíniú le comhairle eolaíoch agus, chuige sin, tugadh isteach aon fho-dhlí dhéag agus dhá 

Ionstraim Reachtúil, agus aird á tabhairt ar leibhéil stoic aonair. Cuireadh sraith Rialachán i 

bhfeidhm faoi dheireadh 2019, roimh shéasúr bradán 2020. 

Leanadh leis an bplean náisiúnta um bainistiú eascann a chur i bhfeidhm. Áiríodh leis na 

bearta a rinneadh oibríochtaí le haghaidh eascanna a ghabháil agus a iompar timpeall ar 

hidrea-stáisiúin BSL ar an tSionainn, ar an Laoi agus ar an Éirne, chomh maith le sampláil 

eolaíoch.  

Díríodh arís in 2019 ar fhorbairt na hearnála slatiascaireachta. Meastar go gcuireann an 

earnáil os cionn €800 milliún le geilleagar na hÉireann gach bliain, agus go dtacaíonn sí le 

11,000 post in Éirinn, i bpobail thuaithe agus imeallacha go minic. 
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Leanadh le Straitéis Náisiúnta um Fhorbairt Slatiascaireachta (NSAD), straitéis shuaitheanta 

Iascaigh Intíre Éireann d’fhorbairt iascach, sa bhliain 2019, agus cuireadh leis an méid 

rialachais airgeadais agus comhshaoil trína sruth maoinithe. Táthar ag súil go leithdháilfear 

an tráthchuid dheiridh de mhaoiniú ón NSAD sa bhliain 2020 agus is dócha go mbeidh bliain 

nó dhó eile i gceist chun na tionscadail mhaoinithe a thabhairt chun críche go hiomlán. Go 

dtí seo, tá beagnach €2 mhilliún infheistithe san earnáil i dtionscadail chaipitiúla a ceapadh 

chun feabhas a chur ar bhonneagar slatiascaireachta agus ar an rochtain uirthi. Páirtithe 

leasmhara slatiascaireachta a rinne go leor den obair sin, i gcomhar le grúpaí deonacha eile.  

Ainmníodh 2019 mar Bhliain Idirnáisiúnta na mBradán (IYS) i gcomhthionscnamh domhanda 

de chuid na hEagraíochta um Chaomhnú Bradán san Atlantach Thuaidh (NASCO) agus an 

Coimisiún um Éisc Anadromacha an Aigéin Chiúin Thuaidh (NPAFC). An cuspóir a bhí le 

IYS, feasacht a ardú faoin méid a fhéadfaidh daoine a dhéanamh lena chinntiú go ndéanfar 

bradáin agus a ngnáthóga a chaomhnú agus a athshlánú, ar feadh a raoin. Thionóil Iascaigh 

Intíre Éireann líon gníomhaíochtaí a bhain le IYS i rith na bliana chun aird a tharraingt ar 

chás na mbradán in Éirinn agus chun rannchuidiú leis an bhfeasacht fhoriomlán faoin meath 

ar stoc bradán. Is léir go gcaitear díriú níos mó ar chaomhnú bradán ná ar a saothrú. 
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3.7 Faisnéis gheo-eolaíochta ardchaighdeáin agus iontaofa 

a sholáthar trí bhíthin chláir amhail INFOMAR agus 

TELLUS, chun tacú le forbairt inbhuanaithe acmhainní 

nádúrtha, cosaint an chomhshaoil agus pleanáil 

spásúlachta 

INFOMAR 

Rinne soithigh de chuid Foras na Mara mapáil amach ón gcósta sa Mhuir Cheilteach, as 

Port Láirge agus Corcaigh go príomha, leis an Celtic Voyager agus leis an Celtic Explorer. 

Baineadh amach mapáil mhuirí 5,560sq.km (4,000 sq.km an sprioc). 

Dhírigh an mhapáil gar don chósta ar an gCósta Theas, amach ó chontaetha Phort Láirge 

agus Chorcaí go príomha. Baineadh úsáid as na ceithre shoitheach de chuid 

Shuirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann (SGÉ) chun mapáil chladaigh a dhéanamh, RV 

Keary, RV Mallet, RV LIR agus RV Geo. Anuas air sin, tá mapáil ladrainn/UAV á déanamh 

chun sonraí a fhail i limistéir idirthaoideacha.  

Leanadh le himscrúdú agus taifeadadh longbhriste mar chuid de mhapáil INFOMAR, ag 

obair i gcomhar leis an Aonad Seandálaíochta Faoi Uisce na Séadchomharthaí Náisiúnta. 

Faoin gcomhoibriú sin, d’fhoilsigh SGÉ agus an tAonad Seandálaíochta Faoi Uisce an 

leabhar dar teideal RMS Lusitania, Story of a Wreck sa bhliain 2019, ina bhfuil an t-ábhar is 

déanaí mapála, taighde agus cartlainne faoin long bhriste cháiliúil sin. 

Rinne soithigh an chláir mapáil ar 20 long bhriste eile chomh maith. Tá úsáid á baint as na 

sonraí agus an eolas a bailíodh faoin gclár INFOMAR i réimsí éagsúla, lena n-áirítear: 

sábháilteacht ar muir agus mapáil; fuinneamh amach ón gcósta; dobharshaothrú; cosaint 

chósta; cosaint an chomhshaoil; oidhreacht na long bhriste; turasóireacht mhuirí agus 

taighde muirí.  

TELLUS 

Rinneadh trí bhloc taighde sa suirbhé geoifisiceach seo san aer, os cionn Luimnigh-

Thiobraid Árann, Iarthair Chorcaí agus Oirdheisceart na hÉireann, achar iomlán de 35,657 

km líne, méid a chuimsigh achar de 6,880 Km2. Amhail dheireadh 2019, bhí 301,399 km líne 

de shonraí ar an aer déanta, méid a chuimsigh tuairim is 75% den tír.  

Tugadh an tionscadal Áiseanna Téarnaimh Ithreach chun críche agus cuireadh tuarascáil 

faoin tionscadal faoi bhráid na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil. Tugadh 

mionsonraí sa tuarascáil faoi shraith Leibhéal a bhí Cuí ar bhonn Geoiceimiceach maidir le 
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hithir agus clocha a ghlacadh isteach i Láithreáin Athshlánú Ithreach, bunaithe ar shonraí 

geoiceimiceacha bonnlíne atá ann cheana féin agus ar shonraí geoiceimiceacha a 

bhaineann go sonrach le láithreáin ó dhá láithreán ionadaíocha. Tá an obair sin 

ríthábhachtach chun athúsáid shlán agus éifeachtúil ábhar a éascú maidir le foirgníocht.  

An Clár Screamhuisce 

De bhun cainteanna le hUisce Éireann, leis an Earnáil Uisce Grúpa agus leis an 

nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, bunaíodh tionscadal chun acmhainní 

screamhuisce a shainaithint agus a thréithriú, acmhainní ar cheart dóibh ról a imirt chun 

uisce óil inbhuanaithe a chur ar fáil, go háirithe i bhfianaise na dtionchar ón athrú aeráide. 

Gné uathúil den tionscadal is ea go n-oibríonn sé ar bhonn dobharcheantar uisce dromchla, 

chun an leas is fearr is féidir a bhaint as na sonraí cainníochtúla atá ar fáil maidir le 

cothromaíocht uisce dromchla, agus chun freastal níos fearr a dhéanamh ar mheasúnuithe 

ceadúnas astarraingthe, measúnuithe faoin gCreat-treoir Uisce agus Uisce Éireann.  

An Clár Screamhuisce agus Tuile Turlaigh 

An toradh a bhí ar an gcéad chéim den tionscadal Screamhuisce agus Tuile Turlaigh, gur 

foilsíodh mapaí tuilte screamhuisce carstacha (stairiúla agus tuartha), a thacaíonn go 

díreach le gealltanais Oifig na nOibreacha Poiblí faoin Treoir ón Aontas Eorpach maidir le 

Tuilte. Tá tuarascáil faoin tionscadal ag gabháil leis na mapaí, chomh maith le tairseach 

ghréasáin a nascann le sonraí beo faoi leibhéal uisce ó na 18 mbuan-stáisiún 

monatóireachta atá ann.  

Tá seirbhís chomhairleach curtha ar bun chun cabhrú le hÚdaráis Áitiúla, agus tá Coiste 

Comhairleach bunaithe, ar a bhfuil ionadaithe ó Oifig na nOibreacha Poiblí, ó Údaráis Áitiúla, 

ón nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil agus ón tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta 

agus Fiadhúlra.  

Shainaithin Gníomhaireacht Spáis na hEorpa an úsáid a baineadh as teicnící próiseála 

nuálacha a cuireadh i bhfeidhm ar shonraí íomhánna satailíte Chlár Copernicus mar úsáid 

cheannródaíoch agus cuireadh i láthair í ag grúpa oibre teicniúil de chuid Chreat-treoir Uisce 

an Aontais Eorpaigh maidir leis an úsáid a bhféadfaí a bhaint aisti chun measúnuithe 

tionchair ón athrú aeráide a chur isteach sa phróiseas tréithrithe faoin gCreat-treoir Uisce. 

Tionscnaimh Gheo-Eolaíochta 

Rinneadh obair mhór mapála ar fud na tíre i rith na bliana agus áiríodh leis na príomh-

fhoilseacháin ó Shuirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann: 
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 mapa 1:50k le hiliomad sonraí agus pacáiste sonraí don cheantar lár tíre thuaidh 

chun tacú le taiscéaladh mianraí agus tionscadail screamhuisce  

 mapáil fo-ithreacha nuashonraithe d’oirthear na Gaillimhe  

 amharcóir ar líne nua agus tuilleadh ábhair don Bhunachar Sonraí Geoiteicniúil 

Geo-ghuaiseacha  

Thosaigh Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann ag obair ar thionscadal Creimthe Cósta 

nua sa bhliain 2019 i gcomhar le Gníomhaireacht Spáis na hEorpa chun monatóireacht agus 

mapáil chianda a fhorbairt. Mhéadaigh Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann a 

hiarrachtaí sa réimse geo-eolaíocht uirbeach freisin agus sholáthair samhaltú fodhromchla 

uirbeach 3-T, atá le fáil ar líne agus atá ag éirí níos tábhachtaí i gcomhthéacs láithreáin 

athfhorbraíochta a fheabhsú agus a athúsáid. 

Geo-eolaíocht Éireann 

Sa bhliain 2019, tháinig méadú go dtí 40 ar an líon ballchuideachtaí sa chnuasach 

Gnólachtaí Geo-eolaíochta, FBManna go príomha, as a lean 192 glanphost nua. 

Tuairiscíodh gur €360m a bhí sa láimhdeachas a rinne na cuideachtaí thar lear.  
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3.8 Taiscéaladh agus forbairt inbhuanaithe agus táirgiúil a 

chothú maidir le hacmhainní hidreacarbóin na 

hÉireann faoi chreat rialála láidir, nua-aimseartha agus 

trédhearcach  

An Clár ObSERVE 

Tugadh Céim 1 den chlár taighde ObSERVE chun críche agus tiomsaíodh na torthaí ó na 

suirbhéanna fuaimiúla agus aeir a rinneadh i rith 2015-7. Leanadh le clár for-rochtana chun 

an clár a chur chun cinn, glacadh páirt sa chomhdháil Atlantic Ireland 2019, agus sa 

Chomórtas Náisiúnta Treabhdóireachta 2019. 

Bronnadh Gradam Sármhaitheasa agus Nuálaíochta na Seirbhíse Sibhialta 2019 ar an gclár 

ObSERVE sa chatagóir Sármhaitheas sa Taighde, san Anailíseacht agus sa Léargas. 

Cuireadh é ar an ngearrliosta do Ghradaim Ríomhsheirbhísí Rialtais na hÉireann 2019 sa 

chatagóir An Comhshaol agus Tionchar Sóisialta. 

Tá Céim 2 den chlár le tosú i rith 2020. 
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SPRIOC 4: Rialachas agus Rialáil 

A bheith sármhaith ó thaobh an treo beartais agus an 

timpeallacht rialála a chruthú dár n-earnálacha, d’fhonn dea-

rialachas, margaí iomaíocha, éagsúlacht, nuálaíocht agus 

cleachtais inbhuanaithe a chinntiú 
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4 SPRIOC 4: Rialachas agus Rialáil 

A bheith sármhaith ó thaobh an treo beartais agus an 

timpeallacht rialála a chruthú dár n-earnálacha, d’fhonn 

dea-rialachas, margaí iomaíocha, éagsúlacht, nuálaíocht 

agus cleachtais inbhuanaithe a chinntiú 

Is príomhbhonn taca do na hearnálacha a bhfuil an Roinn freagrach astu é rialachas 

éifeachtach, cibé acu an rialaitheoirí reachtúla nó an Roinn féin a dhéanann é. Bíonn 

cuspóirí éagsúla ann ó thaobh rialála agus, maidir leis na hearnálacha a dhéanann an Roinn 

rialachas díreach orthu, is ríthábhachtach é cothromaíocht a bhaint amach idir spriocanna 

eacnamaíochta agus comhshaoil agus forbairt inbhuanaithe ár n-acmhainní nádúrtha.  

An sprioc atá againn, a bheith sármhaith ó thaobh rialála, le tagarmharcáil in aghaidh ár 

bpiaraí idirnáisiúnta, glacadh le méadracht a léiríonn sainchúram reachtúil na rialaitheoirí 

agus cumas a bheith againn athruithe ar an timpeallacht inmheánach agus spriocanna 

beartais a léiriú.  

Áirítear ar ár gcuspóirí beartais uileghabhálacha: 

 Margaí atá cóir, iomaíoch agus inbhuanaithe, leis an líon is lú bacainní ar iontráil 

agus is féidir  

 Cothromaíocht a bhaint amach idir cuntasacht agus neamhspleáchas  

 Rialáil mar fhreagra ar spriocanna beartais a bhaint amach, chomh maith le 

deiseanna i ndinimicí margaidh, teicneolaíocht agus clár oibre an ghníomhaithe ar 

son na haeráide  

 Tomhaltóirí a chur i gcroílár an chláir oibre rialála, agus  

 Athbhreithnithe rialta a dhéanamh ar shainorduithe rialála 
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4.1 A chinntiú go bhfuil creat rialála na hÉireann láidir 

agus soiléir, ag teacht le hoibleagáidí an Aontais 

Eorpaigh agus le dea-chleachtas idirnáisiúnta, agus go 

gcuireann sé cinnteacht, infheistíocht agus 

inbhuanaitheacht chun cinn fad a dhéanann soláthar 

do shaoránaigh 

Tosaíochtaí Náisiúnta Forfheidhmiúcháin Dramhaíola 2019 

Bunaíodh an Coiste Stiúrtha Forfheidhmiúcháin Dramhaíola Náisiúnta (NWESC) ag 

deireadh 2015 chun comhairle a chur ar Phríomhúdaráis Réigiúnacha Forfheidhmiúcháin 

Dramhaíola (WERLA) agus ar Údaráis Áitiúla maidir le tosaíochtaí náisiúnta 

forfheidhmiúcháin dramhaíola straitéiseacha agus chun treoir a thabhairt faoin tslí is fearr le 

déileáil le cionta coiriúla tromchúiseacha, lena n-áirítear saincheisteanna trasteorann agus 

mórdhumpáil neamhdhleathach sa Stát. Comhaontaíodh na tosaíochtaí náisiúnta 

forfheidhmiúcháin dramhaíola seo a leanas don bhliain 2019: 

 Gníomhaíocht neamhdhleathach agus Dramhaíl gan Cuntas – dul i ngleic le 

mórghníomhaíocht dramhaíola neamhdhleathach. Díreofar ar dhumpáil 

mhídhleathach agus ar aistriú neamhúdaraithe dramhaíola freisin faoin tosaíocht 

seo. 

 Gníomhaíocht Tógála agus Scartála agus Dúshláin ó thaobh Acmhainneachta – 

gníomhaíocht forfheidhmiúcháin a fhéadfaidh cabhrú le haghaidh a thabhairt ar an 

dúshlán reatha ó thaobh acmhainneachta, lena n-áirítear rolladh amach na nAraidí 

Donna, Dramhaíl Tógála agus Scartála, rangú mícheart saincheisteanna dramhaíola 

agus monatóireacht ar aistriú dramhaíola. 

 Déileáil le láithreáin ina bhfuil dramhaíl arna diúscairt go neamhdhleathach – is ceart 

d’Údaráis Áitiúla láithreáin atá sainaitheanta acu agus ina bhfuil dramhaíl arna 

diúscairt gan údarú a shainaithint agus gníomhartha forfheidhmiúcháin a 

thionscnamh.  

Scéim Deontais na nÚdarás Áitiúil um Bearta Forfheidhmiúcháin  

Cuireann an Roinn maoiniú ar fáil chun tacú le baill foirne forfheidhmiúcháin a sholáthar in 

Údaráis Áitiúla faoi Scéim Deontais na nÚdarás Áitiúil um Bearta Forfheidhmiúcháin, le go 

mbeidh pearsanra forfheidhmiúcháin dramhaíola ar an láthair le feiceáil. Cuireadh os cionn 



59 

 

€7.5m ar fáil chun tacú leis an scéim sa bhliain 2019 chun 150 ball foirne forfheidhmiúcháin 

dramhaíola a earcú chuig Údaráis Áitiúla ar fud na tíre agus a choinneáil iontu.  

Struchtúir nua a fhorbairt do Phríomhúdaráis Réigiúnacha 

Forfheidhmiúcháin Dramhaíola 

Is iad na hÚdaráis Áitiúla atá freagrach go príomha as reachtaíocht bainistiú dramhaíola i 

ndáil le dumpáil neamhdhleathach a fhorfheidhmiú agus faigheann siad cúnamh ó thrí 

Phríomhúdarás Réigiúnach Forfheidhmiúcháin Dramhaíola (WERLA), a thugann aire do 

Réigiún an Deiscirt, Réigiún an Oirthir agus Lár Tíre agus Réigiún Chonnachta agus Uladh. 

Rinneadh dul chun cinn i rith na bliana ar an obair chun meastóireacht a dhéanamh ar an 

tsamhail reatha chun forfheidhmiúchán dramhaíola a sholáthar, ar an tslí a bhféadfaí í a 

fheabhsú agus ar an áit is fearr le hacmhainní a chaitheamh. Mar thoradh ar an 

athbhreithniú sin, comhaontaíodh gur cheart ról, acmhainneachtaí agus freagrachtaí WERLA 

a fheabhsú d’fhonn cumas níos fearr a thabhairt d’earnáil na n-údarás áitiúil freagra a 

thabhairt ar na dúshláin forfheidhmiúcháin tosaíochta agus iad sin a thiocfaidh chun cinn.  

Próiseas Kimberley  

Córas trádála idirnáisiúnta is é Próiseas Kimberley, ina bhfuil rialtais, tionscal na ndiamant 

agus eagraíochtaí neamhrialtasacha. An sprioc atá leis, trádáil diamaint choinbhleachta a 

chosc. Mar rannpháirtí i bPróiseas Kimberley, ní mór do dhuine ar bith ar mian leis diamaint 

gharbh a allmhairiú isteach san Aontas Eorpach nó a onnmhairiú amach as, ní mór dó sin a 

dhéanamh trí bhíthin Phróiseas Kimberley, ar Údarás ainmnithe de chuid an Aontais é, agus 

ní mór dó cloí le Scéim Deimhniúcháin Phróiseas Kimberley. Ainmníodh an tAire mar údarás 

den chineál sin trí bhíthin rialacháin sa bhliain 2019. 

Ola agus Gás amach ón gCósta  

I ndiaidh an Phlean um Ghníomhú ar son na hAeráide a fhoilsiú i mí an Mheithimh 2019, lorg 

an Rialtas comhairle ón gComhairle Chomhairleach maidir leis an Athrú Aeráide faoi 

thodhchaí na taiscéalaíochta ola agus gáis amach ón gcósta. Thug an Chomhairle le fios 

nach bhfuil taiscéalaíocht chúltaca ola nua amach ón gcósta, na é a thabhairt i dtír, ag 

teacht le haistriú chuig todhchaí ísealcharbóin. Ghlac an Rialtas leis an gcomhairle sin agus 

fógraíodh nach mbronnfar ceadúnais taiscéalaíochta ach le haghaidh gás nádúrtha agus sin 

amháin, amach anseo.  

Foilsíodh Ráiteas Beartais ina leagtar amach an ról leanúnach don ghás nádúrtha 

dúchasach maidir le bheith mar bhonn taca le slándáil fuinnimh na hÉireann mar chuid den 

aistriú chuig geilleagar ísealcharbóin.  



60 

 

Ar na forbairtí reachtúla a rinneadh i rith 2019 bhí cur i bhfeidhm rialacháin nua a bhaineann 

le forálacha na Treorach leasaithe maidir le Measúnachtaí Tionchair Timpeallachta, ar 

feitheamh an Treoir a thrasuí go hiomlán isteach sa reachtaíocht maidir le peitriliam sa 

bhliain 2020.  

Táirgeacht Gáis 

Baineadh amach 46% d’éileamh na hÉireann ar ghás le táirgeacht Corrib Gas sa bhliain 

2019, agus Pointí Iontrála na hInse (Cionn tSáile) agus Moffat ag soláthar an 5% agus an 

49% eile faoi seach.  

Tá na gáscheantair ag Cionn tSáile agus ag Na Seacht gCeanna beagnach ídithe ar fad, 

agus thug an tAire cead sa bhliain 2019 i ndáil le hiarratas ó na hoibritheoirí chun scor den 

táirgeacht i rith 2020.  

Thug an tAire cead sa bhliain 2019 freisin chun saoráidí áirithe a dhíchoimisiúnú, agus tá tús 

le cur leis an obair sin chomh luath agus a scoirfear den táirgeacht in 2020.  

Taiscéalaíocht 

Rinneadh 4 Rogha Ceadúnaithe ó Bhabhta Ceadúnaithe Imeall an Atlantaigh 2015 a aistriú 

ina gCeadúnais Taiscéalaíochta Imeallchríche Nua i rith 2019.  

Tugadh toiliú do dhá ghníomhaíocht faoi cheadúnais i rith 2019 – ceann amháin chun tobar 

taiscéalaíochta a dhruileáil agus ceann eile chun suirbhé geoifisiceach éadomhain agus 

suirbhé grinnill a dhéanamh. 

Mianraí 

Sa bhliain 2019, rangaíodh Éire mar an gceathrú táirgeoir miotail since is mó san Eoraip i 

dtiúchan agus sa 17 ú háit ar domhan. Ina theannta sin, rangaíodh Éire mar an ochtú 

táirgeoir miotail luaidhe san Eoraip agus sa 27ú háit ar domhan.  

Faoi láthair tá 16 Léas/Ceadúnas Mianadóireachta Stáit i gcomhair luaidhe, since, gipsim, 

marmair agus cré thine. D'oibrigh dhá mhianach in Éirinn sa bhliain 2019; mianach luaidhe-

since san Uaimh i gContae na Mí agus mianach gipseam i gContae Mhuineacháin. Tá thart 

ar 600 duine fostaithe go díreach i ngníomhaíocht mianadóireachta, chomh maith le foireann 

chonarthach.  

Deonaíodh 33 Cheadúnas Sirtheoireachta sa bhliain 2019. Amhail dheireadh 2019, bhí 542 

Cheadúnas Sirtheoireachta i seilbh 47 gcuideachta taiscéalaíochta mianraí, i gcomparáid le 

614 cheadúnas amhail dheireadh 2018.  
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Lean an Roinn de mhonatóireacht a dhéanamh ar ghníomhaíochta mianadóireachta chun 

comhlíonadh le coinníollacha Cheadúnais agus Léasanna Mianadóireachta Stáit agus dea-

chleachtas a chinntiú. 

B'ionann infheistíocht dhíreach trí shealbhóirí ceadúnais a lorg chun na ceadúnais seo a 

oibriú agus os cionn €18 milliún sa bhliain 2018. Is iad sinc agus luaidhe na mianraí is mó a 

ndéantar taiscéalaíocht ina leith in Éirinn agus áirítear le mianraí eile a bhfuil spéis iontu ór, 

airgead, copar, litiam, mianraí GEM agus bairít. 

Tionscadal an Idirnascaire Cheiltigh 

Lean an Roinn de thacú le tograí maidir le hidirnascacht leictreachais cuí trí bhíthin 

phróiseas Thionscadail Leasa Choitinn an Aontais Eorpaigh sa bhliain 2019.  

Is cábla leictreachais 700MW 575km ar fhad (500 faoin fharraige), é an tIdirnascaire 

Ceilteach beartaithe, lena nascfar Éire agus an Fhrainc ar chostas €1 bhilliún. EirGrid agus 

oibreoir córais tarchurtha na Fraince, RTÉ, a bheartaíonn é a thógáil. Cheadaigh an tAontas 

Eorpach deontas €530m i mí na Nollag chun an tIdirnascaire Ceilteach a thógáil. Fuarthas 

an deontas trí bhíthin phróiseas Thionscadail Leasa Choitinn an Aontais Eorpaigh, rud a 

chiallaíonn gur tionscadal bonneagair é lena mbaineann an tosaíocht is airde ón Aontas 

Eorpach.  

Idirnascaire Greenlink  

Is idirnascaire 500MW 170km ar fhad é Idirnascaire Greenlink, le dul ó Pembroke sa 

Bhreatain Bheag go dtí an tOileán Mór, Loch Garman. 

An tIdirnascaire Thuaidh Theas 

Is píosa bonneagair ríthábhachtach d’oileán na hÉireann i gcónaí é an tIdirnascaire Thuaidh 

Theas. Leis an tionscadal seo, cuirfear feabhas ar an slándáil soláthair agus laghdófar 

costais tarchurtha leictreachais ar feadh an Mhargaidh Leictreachais Aonair uile-oileáin. I mí 

Feabhra, dhiúltaigh an Chúirt Uachtarach d’athrú ar an gcead pleanála don tionscadal in 

Éirinn ach tá fadhbanna dlí fós le réiteach i dTuaisceart Éireann.  

An Clár Náisiúnta um Méadrú Cliste 

Déanann CRU maoirseacht ar an gClár Náisiúnta um Méadrú Cliste. Is éard atá i gceist leis, 

méadair chliste nua a chur in áit os cionn 2 mhilliún méadar leictreachais. Chuir Líonraí BSL 

tús le rolladh amach na méadar cliste leictreachais i mí Mheán Fómhair agus táthar ag súil 

leis na chéad seirbhísí cliste go luath sa bhliain 2021.  
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An Pacáiste Fuinneamh Glan  

Leagtar amach samhail leictreachais an Aontais Eorpaigh don deich mbliana amach 

romhainn i bPacáiste Fuinneamh Glan an Choimisiúin Eorpaigh do gach Eorpach. Glacadh 

leis na gníomhartha reachtacha ar fad sa Phacáiste Fuinneamh Glan a bhaineann le 

dearadh an mhargaidh leictreachais (Treoir Leictreachais, Rialáil Leictreachais, Riosca-

Ullmhacht agus an Ghníomhaireacht um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh [ACER]) i mí na 

Bealtaine 2019.  

Cuireadh tús sa bhliain 2019 leis an obair chun an Pacáiste Fuinneamh Glan a thrasuí. 

Sainaithníodh sprioc maidir le feabhas ar éifeachtúlacht fuinnimh faoin mbliain 2030 agus 

foilseofar í i bPlean Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide na hÉireann. Foilsíodh an chéad 

chomhairliúchán maidir leis na roghanna d’Éirinn ó thaobh spriocanna coigilteas fuinnimh 

faoin Treoir maidir le hÉifeachtúlacht Fuinnimh a chomhlíonadh. Áiríodh leis sin cibé ar 

cheart d’Éirinn Scéim Oibleagáide Éifeachtúlachta Fuinnimh a úsáid chun tuilleadh coigiltis a 

dhéanamh i rith na tréimhse 2021-2030. 

Slándáil an tSoláthair Fuinnimh  

Lean an Roinn de bheith rannpháirteach i ngrúpaí oibre éagsúla maidir le slándáil an 

tsoláthair fuinnimh agus ghlac páirt i roinnt cleachtaí freagartha éigeandála faoi stiúir 

Oibritheoirí Córais Tarchurtha Gáis agus Leictreachais. Áiríodh orthu sin: 

 Reáchtáil EirGrid cleachtadh maidir le Plean Cumarsáide Éigeandála Athshlánaithe i 

ndiaidh Múchta (BECP) chun a phrótacal i gcás éigeandála leictreachais a thástáil.  

 Reáchtáil Líonraí Gáis Éireann Cleachtadh Éigeandála Náisiúnta Gáis inar 

ionsamhlaíodh easnamh sa soláthar gáis in Moffat, san Albain. Reáchtáladh an 

cleachtadh sin i gcomhthráth le cleachtadh éigeandála náisiúnta gáis sa Bhreatain 

Mhór, arna reáchtáil ag National Grid UK. 

Slándáil an tSoláthair Ola 

Lean an Roinn de shlándáil an tsoláthair ola sa Stát a chinntiú sa bhliain 2019, de 

mhaoirseacht a dhéanamh ar an nGníomhaireacht Chúltaca Ola Náisiúnta (NORA) agus dá 

bainistiú ar chúltaca straitéiseach ola an Stáit, atá comhionann le 90 lá de ghlan-allmhairithe.  

Rinne an Roinn nuashonrú ar phleananna teagmhais a ligfeadh don Rialtas freagra a 

thabhairt ar mhóréigeandáil ola sa Stát, chun folláine agus sábháilteacht an phobail a 

chosaint sa chás go dtarlódh éigeandáil ola thromchúiseach.  
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Pleanáil Éigeandála ar an Leibhéal Náisiúnta 

Freastalaíonn an Roinn ar chruinnithe an Ghrúpa Náisiúnta Comhordaithe Éigeandálaí 

(NECG), mar fhreagra ar mhóréigeandáil, amhail adhaimsir. Tionóladh cruinniú NECG i mí 

an Mhárta 2019 mar fhreagra ar Stoirm Lorenzo. 

Rinne an Roinn rannchuidiú leis an bhforbairt ar na Treoirlínte um Bainistíocht Éigeandála 

Straitéisí ar Athléimneacht Bonneagair Chriticiúil, sa bhliain 2019, lenar áiríodh na treoirlínte 

a chur i bhfeidhm ar bhonn píolótach i leith líon comhlachtaí san earnáil fuinnimh. 

Maoiniú Taighde 

Tá an Roinn rannpháirteach i gclár taighde na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil, 

dar tugadh buiséad €11.17 milliún sa bhliain 2019. Osclaíodh gairmeacha do thaighde i mí 

Aibreáin 2019 agus fuarthas 48 dtogra. Bronnadh buiséad iomlán €4.96 milliún ar 23 

thionscadal agus cuireadh €1.76 milliún breise ar fáil do 4 thionscadal ón Liosta Ionadaithe 

Gairmeacha Oscailte 2018. D’fhoilsigh an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil an 

chéad tuarascáil bhliantúil ar ghníomhaíochtaí i mí an Mheithimh 2019 don Ghrúpa um 

Comhordú Taighde Aeráide agus d’fhoilsigh an dara tuarascáil i mí an Mheithimh 2020, inar 

leagadh amach gníomhaíochtaí taighde aeráide don bhliain féilire 2019. 

BREXIT 

Ghlac an Roinn páirt sa phleanáil theagmhasach uile-Rialtais a bhain leis na torthaí a 

d’fhéadfadh a bheith ar an idirbheartaíocht idir an tAontas Eorpach agus an Ríocht Aontaithe 

maidir le Comhaontú um Tharraingt Siar. Bhí an Roinn freagrach as dhá ghné ar leithligh 

den chomhaontú; an Margadh Leictreachais Aonair agus an Earnáil Gáis Fhluairínithe.  

Lean An Roinn dá hidirchaidreamh dearfach le fóraim ábhartha náisiúnta agus san Aontas 

Eorpach chun slándáil soláthair gáis na hÉireann ón Ríocht Aontaithe a chinntiú i gcás 

Bhreatimeacht gan chomhaontú.  

http://www.epa.ie/pubs/reports/research/climate/climateresearchcoordinationgroupreport.html
http://www.epa.ie/researchandeducation/research/nationalcoordination/crcg/
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4.2 Rialachas éifeachtach a chinntiú agus Maoirseacht ar 

na Comhlachtaí Stáit a fheidhmíonn faoi choimirce na 

Roinne 

Tá an Roinn freagrach as 17 gcomhlacht tráchtála, neamhthráchtála agus rialála. Tugadh 

isteach cur chuige sruthlínithe ar rialachas corparáideach i líon réimsí a bhaineann le 

Comhlachtaí Stáit, lena n-áirítear ceapacháin chuig Boird Stáit, iarratais ar chead ón Aire a 

phróiseáil, socruithe maoirseachta cuí a fhorbairt agus monatóireacht airgeadais. Tá an cur 

chuige sin ar rialachas ag cabhrú lena chinntiú go mbeidh an caidreamh idir an Roinn agus a 

cuid gníomhaireachtaí comhleanúnach agus go léireoidh sé dea-chleachtas. 

Tá socruithe rialachais leagtha amach sna reachtaí éagsúla atá mar bhonn taca leis na 

Comhlachtaí Stáit agus leis an gCód Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú 2016. 

Déanann an Roinn obair bhliantúil lena fhíorú go bhfuil Comhlachtaí Stáit ag comhlíonadh 

an Chóid. 

Cothromaíocht Inscne ar Bhoird Stáit agus ar Choistí Reachtúla 

Tá an Roinn freagrach as ceapacháin chuig sé Bhord Stáit déag agus chuig Coiste 

Reachtúil. Tagann ceapacháin chuig na comhlachtaí seo i roinnt catagóirí a chuimsíonn 

Ionadaithe Rialtais, Aireachta, ionadaithe de bhrí oifige agus Ionadaithe Fostaithe Tofa. 

Le linn 2019, rinneadh 39 gceapachán, arbh fhir 59% díobh agus arbh mhná 41% díobh. Ba 

é an meánchothromaíocht inscne i mballraíocht na gcomhlachtaí seo, 59% fireann agus 

41% baineann amhail dheireadh na bliana. Tríd is tríd, bhí 9 gcinn de na comhlachtaí tar éis 

sprioc an Rialtais maidir le hionadaíocht 40% ón dá inscne a bhaint amach i dtéarmaí 

comhaltaí a bhí ag fónamh, agus leanfaidh na hiarrachtaí ar aghaidh ag tabhairt aghaidh ar 

na comhlachtaí sin nach bhfuil an sprioc fós bainte amach acu. 

Cuirfidh an Roinn moltaí an Ghrúpa Idir-rannach um Chothromaíocht Inscne ar Bhoird Stáit i 

bhfeidhm chun cothromaíocht inscne níos fearr a chur chun cinn ar na Comhlachtaí atá 

faoina coimirce. 

Lárionad Corparáideach na Roinne 

Tacaíonn Lárionad Corparáideach na Roinne le rannáin líne na Roinne a gcuspóirí gnó 

earnála a bhaint amach agus tá sé mar bhonn taca le cur i bhfeidhm an chláir oibre um 

Athchóiriú na Seirbhíse Poiblí agus Chlár Athnuachana na Státseirbhíse, chomh maith le 

soláthar éifeachtúlacht eagraíochtúil foriomláine. 
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Acmhainní airgeadais: 

Mar seo a leanas an t-aschur airgeadais don bhliain 2019:: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pleanáil Lucht Saothair 

Rinneadh nuashonrú ar Phlean Lucht Saothair na RCGAC sa bhliain 2019 agus bhí sí mar 

bhonn leis na comórtais earcaíochta seachtraí agus ardú céime inmheánacha, a socraíodh 

amach lena chinntiú go bhféadfaidh an Roinn príomhthosaíochtaí a sholáthar de réir 

amscálaí comhaontaithe. 

Leanann an Roinn de bheith rannpháirteach go gníomhach le hAthnuachan agus le 

hAthchóiriú na Státseirbhíse, ó thaobh tionscnaimh acmhainní daonna de, seirbhísí 

comhroinnte agus feabhsúcháin TFC. Áiríodh air sin bainistiú ar chomhaontuithe seirbhíse le 

seirbhísí comhroinnte le haghaidh acmhainní daonna agus Párolla agus Foghlaim agus 

Forbairt. 

Meantóireacht agus tacaíocht 

Bhí glacadh maith leis an dara clár meantóireachta a seoladh sa bhliain 2019 agus a bhí 

oscailte don fhoireann ar fad. Tá an Roinn tiomanta do ghluaiseacht foirne a chumasú, ag 

teacht le Gníomh 15 de Chlár Athnuachana na Státseirbhíse, agus do na daoine cearta a 

bheith san áit cheart ag an am ceart, agus na scileanna cuí acu chun spriocanna na Roinne 

a sholáthar. Éascaíonn an méid sin don Roinn a cuspóirí straitéiseacha a bhaint amach, 

straitéisí acmhainní daonna agus straitéisí Athnuachana na Státseirbhíse a sholáthar agus 

tacú le forbairt na foirne.  
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An Beartas um Bainistiú Tinrimh 

2.7% a bhí sa ráta ama a cailleadh de bharr saoire bhreoiteachta sa Roinn sa bhliain 2019, 

ráta atá laistigh den spriocráta foriomlán de 3.5% ar fud na Státseirbhíse. 

Bainistiú Feidhmíochta 

Leanann an Roinn d’fheasacht ar gach céim den ePMDS a chur chun cinn ar fud na Roinne, 

chomh maith leis an tábhacht a bhaineann le gach céim a thabhairt chun críche, agus le 

tacú le bainisteoirí líne nuair is gá. 94% an ráta tabhairt chun críche PMDS sa Roinn sa 

bhliain 2019. 

Foghlaim agus Forbairt 

Lean an Roinn de chur chuige córasach a chur i bhfeidhm maidir le hanailís a dhéanamh ar 

riachtanais Foghlama agus Forbartha, agus ar ord tosaíochta a thabhairt ina leith, agus 

pleanáil, taifeadadh agus meastóireacht ar réitigh, trí bhíthin na nithe seo a leanas, go 

príomha: 

 an fhoireann Foghlama agus Forbartha. 

 cur i bhfeidhm leanúnach na mbeartas agus na nósanna imeachta maidir le tacaíocht 

oideachas d’Fhoghlaim agus d’Fhorbairt.  

 dlúthchomhoibriú le OneLearning, an tAonad lárnach Foghlama agus Forbartha don 

Státseirbhís.  

 Córas Bainistíochta Foghlama OneLearning.  

 cumarsáid rialta le baill foirne maidir leis na hathruithe, trí bhíthin ríomhphoist, 

póstaeir, leathanach inlín, agus cur i láthair ag fóraim ghráid agus ag ceardlanna 

rannpháirtíochta fostaithe. 

An Beartas um Nochtadh Cosanta agus doiciméad na dTreoirlínte  

Tá Beartas na Roinne um Nochtadh Cosanta agus doiciméad na dTreoirlínte ar fáil don 

fhoireann ar an Inlíon.  

Cumarsáid 

Chun tacú le cumarsáid sruthlínithe ón rialtas, thug foireann cumarsáide na Roinne tacaíocht 

do, nó bhí i gceannas ar, líon tionscnamh agus imeachtaí cumarsáide de chuid Rialtas na 

hÉireann sa bhliain 2019, ina measc Éire a Ullmhú don Bhreatimeacht, Tionscadal Éireann 
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2040, an Plean um Ghníomhú ar son na hAeráide, na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe, 

agus an Comórtas Náisiúnta Treabhdóireachta.  

Anuas ar na gnáthghníomhaíochtaí meán, chuir an Roinn fás mór ar a cainéil dhigiteacha, 

lena n-áirítear Twitter, Facebook agus Linked In, chun tacú le hobair bheartais a chur in iúl 

agus a chur chun cinn. D’oibrigh an Roinn go dlúth le gníomhaireachtaí amhail an 

Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, SEAI, ComReg, agus BAI chomh maith, chun 

príomhthionscnaimh a chur in iúl. 

Rud atá lárnach don fhorbairt ar chumarsáid chomhtháite an Rialtais ais ea www.gov.ie, 

láithreán gréasáin aonair chun an t-inneachar ar líne ar fad le haghaidh gach Roinn Rialtais 

a thabhairt le chéile. Tugadh athbhreithniú mór ar an inneachar ar láithreán gréasáin na 

Roinne chun críche sa bhliain 2019, mar ullmhúchán don aistriú deiridh chun an ardán sin, a 

dhéanfar sa dara ráithe de 2020. 

Rannpháirtíocht Páirtithe Leasmhara  

Is príomh-fhócas de chuid na Roinne é rannpháirtíocht páirtithe leasmhara agus an phobail. 

Tá treoir maidir le rannpháirtíocht páirtithe leasmhara ar fáil do gach ball foirne sa Roinn, 

agus éascaíonn an Roinn rannpháirtíocht an phobail agus idirchaidreamh leis an bpobal 

faoina hoibleagáidí i ndáil le Coinbhinsiún Aarhus.  

Rinneadh dlúth-chaidreamh le saoránaigh, eagraíochtaí agus páirtithe leasmhara eile i rith 

2019 faoi raon réimsí beartais, amhail an geilleagar ciorclach, tobhaigh chomhshaoil, 

fuinneamh glan, bithbhreoslaí, oiriúnú aeráide, taiscéalaíocht agus ceadúnú peitriliam, 

cibearshlándáil, fuinneamh in-athnuaite agus cáilíocht an aeir. Rinne an Roinn dlúth-

chaidreamh le páirtithe leasmhara i ndáil le beartais agus treoirlínte míchumas freisin i rith 

2019.  

Cumarsáid Inmheánach agus Rannpháirtíocht Foirne 

Bronnadh Gradam Sármhaitheasa agus Nuálaíochta na Seirbhíse Sibhialta ar an Roinn sa 

bhliain 2018 as Athnuachan na Státseirbhíse a Stiúradh i ndáil lena tionscnamh 

Rannpháirtíochta Fostaithe.  

TFC 

Lean an Roinn de seirbhísí comhroinnte rathúla a fheidhmiú leis an Roinn Talmhaíochta, Bia 

agus Mara maidir le soláthar seirbhísí oibríochtúla TFC, agus Meabhrán Tuisceana um 

Sheachadadh Seirbhíse mar bhonn taca leo.  

https://www.gov.ie/ga/
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Tá an Roinn nasctha leis an timpeallacht Tógáil le Roinnt arna soláthar ag Oifig Phríomh-

Oifigeach Faisnéise an Rialtais (OGCIO) agus baineann úsáid as na feidhmchláir bogearraí 

atá ar fáil tríd an ardán seirbhísí comhroinnte sin do rolladh amach Inlín agus 

Comhfhreagras leictreonach.  

Rinne an Roinn na nithe seo a leanas sa bhliain 2019:  

 Straitéis nua ISD (2020-2022) a thabhairt chun críche. 

 Na beartais agus na nósanna imeachta inmheánacha ar fad maidir le slándáil a 

nuashonrú, i gcomhar leis an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara.  

 Taighde a dhéanamh ar Lárionad Sonraí Geo-eolaíochta Náisiúnta nua agus tús a 

chur leis, chun éascaíocht a dhéanamh do shonraí spásúlachta a chur ar fáil ar an 

ngréasán. 

 Éascaíocht a dhéanamh do shonraí faoi chlúdach a chur san áireamh ar mhapaí 

faoin bPlean Náisiúnta Leathanbhanda, chun infheistíochtaí tráchtála ar mhaithe le 

feabhas a chur ar an gclúdach leathanbhanda ar fud na tíre a léiriú.  

 Éascaíocht a dhéanamh ar mhapaí níos mionsonraithe ó thaobh clúdach de a chur 

ar fáil lena n-úsáid ag an bpobal chun iad a chur ar an eolas faoi fhorbairtí 

leathanbhanda ina gceantar. 

 Leanadh le forbairt a dhéanamh ar chuir i bhfeidhm earnálacha, agus tacú leo, maidir 

le Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann, agus sna hearnálacha Fuinnimh, 

Cumarsáide agus Acmhainní nádúrtha. 

Saoráil Faisnéise (SF) 

Fuarthas 464 iarratas SFFOI i rith 2019, rud a léiríonn ardú 28% i gcomparáid le 2018. 
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Aguisín I: Reachtaíocht 

Billí a Tionscnaíodh i gceachtar den dá Theach Oireachtais sa 

bhliain 2019 

An Bille Craolacháin (Leasú) 2019 

Ionstraimí Reachtúla: 

I.R. Uimh. Teideal 

13, 2019 Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Athchúrsáil Long) (Dramhaíl) 2019 

30, 2019 
Rialacháin maidir leis an Acht um Chosaint Raideolaíoch 1991 (Radaíocht 

Ianaíoch) 2019 

124/2019 
Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Measúnacht Tionchair Timpeallachta) 

(Taiscéalaíocht Peitriliam) (Leasú) 2019 

164, 2019 
Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Measúnacht Tionchair Timpeallachta) (An tAcht 

Forbartha Mianraí 1940) (Leasú) 2019 

182, 2019 Na Rialacháin um Bainistiú Dramhaíola (Tobhach Líonta Talún) (Leasú) 2019  

190, 2019 
An tOrdú um an Acht An tAcht um Chosaint Raideolaíoch 1991 (Radaíocht 

neamhianúcháin) 2019 

233, 2019 
Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Trealamh Dramhaíola Leictreach agus 

Leictreonach) (Leasú) 2019  

246, 2019 
Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Srian ar Shubstaintí Guaiseacha áirithe i 

dTrealamh Leictreach agus Leictreonach) (Leasú) 2019 

250, 2019 
Na Rialacháin um Bainistiú Dramhaíola (Cead agus Clárú Saoráidí) (Leasú) 2019 

343, 2019 Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Rochtain Oscailte ar an Idirlíon) 2019  

347, 2019 
Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Líonraí agus Seirbhísí maidir le 

Cumarsáidí Leictreonacha) (Príobháideachas agus Cumarsáid Leictreonach) 

(Leasú)  367, 2019  Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Gás Ceaptha Teasa Fluairínithe) (Leasú) 2019 

489, 2019 
Rialachán maidir le Raidió-Theileagrafaíocht (Ceadúnais do Bhandaí 400 Mhz) 

2019  

497, 2019 
An tOrdú um an Acht um Rialáil Leictreachais 1999 (Oibleagáidí Seirbhíse Poiblí) 

(Leasú) 2019 
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506, 2019 
Rialacháin maidir le hOrgánaigh Ghéinmhodhnaithe (Scaoileadh Amach d’Aon 

Ghnó) (Leasú) 2019 

533, 2019 
Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Próiseas Kimberley) (Trádáil Diamant Garbh) 

2019 

534, 2019  
Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Gás Ceaptha Teasa Fluairínithe) (Leasú) (Uimh. 

2) 2019 

599, 2019 Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Éifeachtúlacht Fuinnimh) (Leasú) 2019 

618, 2019 Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Ceadúnú Dramhaíola) (Leasú) 2019  

684, 2019 
Na Rialacháin um Bainistiú Dramhaíola (Cosc ar Loscadh Dramhaíle) (Leasú) 

2019 

 

Fodhlíthe maidir le hIascaigh Intíre 

Rinneadh na fodhlíthe seo a leanas sa bhliain 2019: 

Fodhlí Uimh. Teideal 

 

 

971,2019 Caomhnú Bradán agus Breac Geal Ceantar an Choireáin (Uimh. 7 nó Ceantar 

Chiarraí) 
972, 2019 Caomhnú Bradán agus Breac Geal (Líonta Tarraingthe agus Sciob-Líonta) 

328, 2019 Caomhnú Breac Geal agus Slatiascaireacht Breac Rua (Uimh. 5 nó Ceantar 

Chorcaí) (Bá Ros Ó gCairbre agus An Ruaraigh) (Séasúr Dúnta Fodhlí) 

330, 2019 Caomhnú Bradán agus Breac Geal (Aibhneacha Dúnta) Fodhlí  

973, 2019 Fodhlí Slatiascaireachta  

974, 2019 Caomhnú Bradán agus Breac Geal (Teorainneacha Mála) 

975, 2019 Caomhnú Bradán agus Breac Geal (Gabháil agus Scaoileadh) 

976, 2019 Caomhnú Bradán agus Breac Geal (An tSláine) 

977, 2019 Caomhnú Bradán agus Breac Geal (An tSiúir) 

978, 2019 Caomhnú Breac Geal 

979, 2019 Caomhnú Bradán agus Breac Geal (Líonta Tarraingthe agus Sciob-Líonta) 
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Aguisín II: Údaruithe Peitriliam 

Ba ann do 54 údarú peitriliam amhail an 31 Nollaig 2019. Ina measc sin bhí: 

 3 Léas Peitriliam 

 2 Ghealltanas Léasa 

 36 Ceadúnas Taiscéalaíochta (3 cinn acu faoi réir iarratas leantach) 

 8 gCéadrogha ar Cheadúnú (5 cheann acu faoi réir iarratas leantach) 

 5 Cheadúnas Sirtheoireachta Peitriliam 

Deonaíodh ocht nÚdarú Peitriliam i rith 2019, eadhon, ceithre Cheadúnas 

Taiscéalaíochta Imeallchríche agus ceithre Cheadúnas Sirtheoireachta Peitriliam. Tá 

mionsonraí faoi na húdaruithe nua amach ón gcósta sin leagtha amach sa tábla seo a 

leanas: 

Uimh. an 

Údaraithe 

Cineál an Údaraithe Ceadúnaí 

 

FEL1/19 Ceadúnas Taiscéalaíochta 

Imeallchríche  

AzEire Limited 

FEL2/19 Ceadúnas Taiscéalaíochta 

Imeallchríche 

Total E&P Ireland B.V. 

Providence Resources Plc  

Sosina Exploration Ltd 

FEL3/19 Ceadúnas Taiscéalaíochta 

Imeallchríche 

CNOOC Petroleum Europe Limited  

DNO North Sea (U.K.) Limited 

FEL4/19 Ceadúnas Taiscéalaíochta 

Imeallchríche 

Europa Oil and Gas (lnishkea) Limited 

PPL1/19 Ceadúnas Sirtheoireachta 

Peitriliam 

Providence Resources Plc 

PPL2/19 Ceadúnas Sirtheoireachta 

Peitriliam 

SDA Searcher Data Analytics Limited 

PPL3/19 Ceadúnas Sirtheoireachta 

Peitriliam 

CNOOC Petroleum Europe Limited 

PPL4/19 Ceadúnas Sirtheoireachta 

Peitriliam 

Predator Oil and Gas Ventures Limited 
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Aguisín III: Comhlachtaí faoi choimirce na Roinne 

Tá mionsonraí leagtha amach thíos ar na 17 gcomhlacht Stáit tráchtála, neamhthráchtála 

agus rialála de chuid na Roinne. 

Cumarsáid 

An Post 

Is é An Post an soláthróir seirbhísí poist is mó in Éirinn. Cuireann sé seirbhísí poist, 

cumarsáide, miondíola agus tarchur airgid ar fáil. Mar cheann de na cuideachtaí tráchtála is 

mó in Éirinn, fostaíonn An Post os cionn 9,600 duine ag pointí miondíola, próiseála agus 

seachadta. 

An Coimisiún um Rialáil Cumarsáide (ComReg) 

Is é ComReg an comhlacht reachtúil atá freagrach as an earnáil cumarsáide leictreonaí a 

rialáil. Áirítear air sin na hearnálacha teileachumarsáide, cumarsáide raidió, tarchur 

craoltóireachta agus cúrsaí poist. 

An Ghníomhaireacht Forbartha don Mhol Digiteach (DHDA) 

Bunaíodh an Ghníomhaireacht Forbartha don Mhol Digiteach faoin Acht um 

Ghníomhaireacht Forbartha don Mhol Digiteach 2003. Déanann sí maoirseacht ar an 

bhforbairt ar an Mol Digiteach, mol suaitheanta na hÉireann in earnáil na meán digiteach. 

Fuinneamh 

Bord Soláthair an Leictreachais (BSL) 

Bunaíodh BSL i gcomhréir leis na hAchtanna Bhord Soláthair an Leictreachais, 1927-2001. 

Is comhlacht corparáideach é a rialaíonn agus a fhorbraíonn líonra leictreachais na 

hÉireann. Tá baint ag BSL le leictreachas a ghiniúint agus a sholáthar d’úsáideoirí baile 

agus tráchtála. Tá os cionn 7,000 duine fostaithe leis agus is é an Fóntas Leictreachais is 

mó sa Stát é. Tá a phunann á éagsúlú go gníomhach ag BSL chun fuinneamh in-athnuaite 

agus líonraí cumarsáide a chur san áireamh ann. 

EirGrid 

Bunaíodh EirGrid cpt chun feidhmiú mar an Oibreoir Córais Tarchurtha ag teacht le 

riachtanais na Treorach ón Aontas Eorpach maidir le Leictreachas. Tháinig feidhm le EirGrid 

mar an Oibreoir Córais Tarchurtha an 1 Iúil 2006. 
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An Coimisiún um Rialáil Fóntas (CRU) 

Bunaíodh an CRU sa bhliain 1999. Tugadh an Coimisiún um Rialáil Fuinnimh (CER) air 

roimhe sin agus is é príomh-rialaitheoir neamhspleách na hÉireann é. Tá raon leathan 

freagrachtaí air san earnáil fuinnimh, maidir le cúrsaí eacnamaíochta, cosaint custaiméirí 

agus sábháilteachta.  

Bord na Móna 

Is é Bord na Móna an soláthróir táirgí agus seirbhísí atá bunaithe go príomha ar mhóin. 

Soláthraíonn an chuideachta táirgí agus seirbhísí sna hearnálacha gnó bainistiú dramhaíola, 

giniúint leictreachais, fuinneamh in-athnuaite agus comhshaoil. 

An Ghníomhaireacht Chúltaca Ola Náisiúnta (NORA) 

Bunaíodh NORA mar ghníomhaireacht neamhspleách faoi Acht NORA 2007. An 

phríomhfheidhm atá aici, an 90 lá de chúltaca straitéiseach ola na hÉireann a choimeád, 

lena úsáid i gcás cur isteach ar an soláthar ola. 

Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (SEAI) 

Bunaíodh SEAI, ar ar tugadh SEI roimhe sin, sa bhliain 2002, chun forbairt fuinnimh 

inbhuanaithe a chur chun cinn agus tacú léi. 

Corparáid Náisiúnta Pheitriliam na hÉireann (INPC) 

Is cuideachta stáit é INPC a bhí ina úinéir ar scaglann An Gheata Bháin agus Teirminéal 

Bhá Bheanntraí ar Fhaoide. Dhíol an Stát iad sa bhliain 2001, agus níl aon fhoireann ag 

INPC ó shin. Déanann bord teicniúil de thriúr maoirseacht air anois. Baineann feidhmeanna 

an bhoird le seasamh le cearta agus oibleagáidí an Aire faoin gComhaontú Díola agus 

Ceannaigh 2001. Éilimh chomhshaoil a bhainistiú atá i gceist leis sin, go príomha. 

Gníomhú ar son na hAeráide agus an Comhshaol 

An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil 

Tá an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil freagrach as an gcomhshaol in Éirinn a 

chaomhnú trí bhíthin ceadúnú, forfheidhmiúchán agus treoir. Bunaíodh í sa bhliain 1993 

faoin Acht um an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil 1992 mar chomhlacht poiblí 

neamhspleách. 
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Acmhainní Nádúrtha 

Iascaigh Intíre Éireann 

Bunaíodh Iascaigh Intíre Éireann faoin Acht um Iascach Intíre 2010. Is é Iascaigh Intíre 

Éireann an ghníomhaireacht atá freagracht as iascaigh intíre agus acmhainní 

slatiascaireachta farraige na hÉireann a chosaint, a bhainistiú agus a chaomhnú. 

Gníomhaireacht na Lochanna 

Bunaíodh Gníomhaireacht na Lochanna faoin Acht um Chomhaontú na Breataine-na 

hÉireann, 1999. Is comhlacht Thuaidh Theas í faoi chomhurraíocht na Roinne. Is éard is 

aidhm leis an ngníomhaireacht caomhnú, bainistiú, cur chun cinn agus forbairt éifeachtach a 

sholáthar d’acmhainní iascaigh agus muirí i gceantair an Fheabhail agus Chairlinn. Tá sí 

freagrach as dobharshaothrú a fhorbairt agus a cheadúnú agus as turasóireacht mhuirí a 

fhorbairt. 

 


