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STÁDAS NA GNÍOMHAIREACHTA

FREAGRACHTAÍ

Is comhlacht poiblí neamhspleách
í an Ghníomhaireacht um
Chaomhnú Comhshaoil (EPA)
a bunaíodh i mí Iúil 1993 faoin
Acht fán nGníomhaireacht um
Chaomhnú Comhshaoil, 1992. Ó
thaobh an Rialtais, is í an Roinn
Comhshaoil agus Rialtais Áitiúil a
dhéanann urraíocht uirthi.

Tá réimse leathan dualgas agus
cumhachtaí reachtúla ag an EPA
faoin Acht fán nGníomhaireacht
um Chaomhnú Comhshaoil.
Chomh maith leis sin, tá curtha
le hacmhainn an EPA maidir
le forfheidhmiú le cumhachtaí
san Acht um Chaomhnú an
Chomhshaoil 2003. Áirítear orthu
seo a leanas príomhfhreagrachtaí
an EPA:

Déanann Bord Feidhmeach
lánaimseartha comhdhéanta d’ArdStiúrthóir agus ceathrar Stiúrthóirí
bainistíocht ar an EPA. Cinntítear
neamhspleáchas trí nósanna
imeachta roghnaithe i gcás an
Ard-Stiúrthóra agus na Stiúrthóirí
agus an tsaoirse, de réir mar a
sholáthraítear sa reachtaíocht,
gníomhú as a stuaim féin. Tá an
sannadh, faoin reachtaíocht, maidir
le freagracht dhíreach as réimse
leathan feidhmeanna mar bhonn
taca ag an neamhspleáchas sin.
Faoin reachtaíocht, is cion sainiúil
é iarracht a dhéanamh tionchar a
imirt ar an Ghníomhaireacht, nó ar
aon duine a bhíonn ag gníomhú
thar ceann na Gníomhaireachta, ar
bhealach míchuí.
Cuidíonn Coiste Comhairleach ar
a bhfuil dhá chomhalta déag arna
gceapadh ag an Aire Comhshaoil,
Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil
leis an nGníomhaireacht.

◆

◆

clár hidriméadrach náisiúnta a
ullmhú agus a chur i bhfeidhm;

◆

ag cur i bhfeidhm eochairthuarascálacha na gCreatTreoracha Aeir agus Uisce

◆

dréacht a chur le chéile de
Phlean Leithroinnte Náisiúnta
do thrádáil liúntas astaithe gáis
ceaptha teasa; Údarás Inniúla
Náisiúnta a bhunú le ceadanna
trádála agus liúntais a eisiúint
orthu siúd atá clúdaithe ag an
scéim; monatóireacht, léargas,
agus fíorú maidir le hastuithe ó
chuideachtaí rannpháirteacha;
agus Clár Trádála Astuithe
Náisiúnta a bhunú;

ceadúnú a dhéanamh ar
phróisis thionsclaíocha mhóra/
choimpléascacha a bhféadfadh
cumas truaillithe suntasach a
bheith ag baint leo;

◆

monatóireacht ar chaighdeán
comhshaoil, lena n-áirítear
bunachair shonraí a bhunú ar a
mbeidh rochtain ag an bpobal;

◆

tuarascálacha tréimhsiúla
maidir le staid an chomhshaoil
a fhoilsiú;

◆

sárchleachtais comhshaoil a
chur chun cinn;

◆

taighde comhshaoil a chur
chun cinn agus a chomhordú;

◆

gníomhaíochtaí diúscartha
dramhaíola agus aisghabhála
suntasacha, lena n-áirítear
láithreacha líonta talún
a cheadúnú agus plean
bainistíochta guaisdramhaíola
náisiúnta a ullmhú;

◆

córas a chur i bhfeidhm a
cheadaíonn rialú astaithe
VOC a bhíonn mar thoradh ar
scaoileadh GMOanna isteach sa
chomhshaol in aon turas;

◆

rialacháin GMO a chur
i bhfeidhm agus a
fhorfheidhmiú ó thaobh
GMOanna a choinneáil
agus a scaoileadh amach sa
chomhshaol in aon turas;

◆

réiteach agus cur i bhfeidhm
an Chláir Náisiúnta um Chosc
ar Dhramhaíl le fócas ar leith
ar ghníomhaíochtaí fiontair
agus údarás áitiúla

◆

forfheidhmiú oibleagáidí
freagrachta an táirgeora
maidir le trealamh leictreach
agus leictreonach dramhaíola
(WEEE) a bhainistiú agus
maidir leis an srian ar
shubstaintí guaiseacha (RoHS)
i dtrealamh leictreach agus
leictreonach

◆

reachtaíochta cosanta
comhshaoil in Éirinn;
◆

ceadúnais IPPC agus ceadúnais
Dramhaíola a eisíonn an EPA a
fhorfheidhmiú;

◆

iniúchadh agus tuairisciú ar
fheidhmíocht údarás áitiúil
maidir lena bhfeidhmeanna
cosanta comhshaoil a chur ar
bun, lena n-áirítear:
–

–
–

–

◆

gníomh in aghaidh
údarás áitiúil nach bhfuil
ag comhlíonadh a gcuid
feidhmeanna cosanta
comhshaoil ar bhealach cuí;

◆

an dlí a chur nó cuidiú le
húdaráis áitiúla an dlí a chur ó
thaobh sháraithe suntasacha
reachtaíochta cosanta
comhshaoil ar bhealach
caoithiúil; agus

◆

cuidiú le húdaráis áitiúla a
gcuid feidhmíocht cosanta
comhshaoil a fheabhsú ar
bhonn cás ar chás, trí ghréasán
forfheidhmithe a bhunú le
malartú eolais a chur chun cinn
chomh maith le sárchleachtas,
agus trí threoir chuí a sholáthar.

cur i bhfeidhm rialachán an AE in
Éirinn maidir le hózón a laghdú

agus, faoin Oifig
Forfheidhmiúcháin Comhshaoil, a
bunaíodh i 2003 agus atá tiomanta
as reachtaíocht comhshaoil a chur
i bhfeidhm agus a fhorfheidhmiú
in Éirinn;
◆

feabhas a chur ar
chomhlíonadh reachtaíocht
cosanta comhshaoil in Éirinn;

◆

feasacht a ardú maidir leis
an tábhacht a bhaineann
le forfheidhmiú i gcás

forfheidhmiú maidir le
ceadúnais dramhaíola a
sháraítear;
gníomh maidir le dumpáil
mhídhleathach;
ceadanna bailithe
dramhaíola a chur i
bhfeidhm, agus
tionscnaimh a bheidh
mar fhreagracht ar an
táirgeoir a fhorfheidhmiú
(mar shampla, sa réimse
a bhaineann le dramhaíl
pacáiste);
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Misean

Fís
IS Í ÁR BHFÍS CHUN BHEITH:

IS É ÁR MISEAN É CHUN:

Mar ghníomhaí cumhachtach i gcomhair athruithe, idir
dhearcadh i dtaobh an chomhshaoil agus bhearta faoi

An chomhshaol nádúrtha a chosaint agus a fheabhsú
don ghlúin seo agus do ghlúnta na todhchaí, ag tógáil
phrionsabail chomhshaoil sóisialta agus eacnamaíochta

chaomhnú comhshaoil;
Mar eagraíocht a oibríonn le saincheisteanna comhshaoil
a chur i gcroílár na bpróiseas cinnteoireachta idirnáisiúnta,
náisiúnta agus áitiúil;

na forbartha inbhuanaithe san áireamh.
Mar eagraíocht inchreidte measúil a labhraíonn go misniúil
ar son chaomhnú an chomhshaoil;
Mar eagraíocht de scoth domhanda ina mbíonn daoine
mórtasach as a bheith ag obair inti.

Luachanna
IS IAD ÁR LUACHANNA NÁ:

Spriocanna agus Cuspóirí
IS IAD ÁR SPRIOCANNA AGUS CUSPÓIRÍ NÁ CHUN:

Ionracas, neamhspleáchas agus gairmiúlacht

Bheith mar ghníomhaí cumhachtach le haghaidh athruithe;

Seirbhís do leas-sealbhóirí

Eagraíocht ardfheidhmíochta a thógáil;

Luach Saothair

Freastal ar riachtanais ar leas-sealbhóirí;

Urraim agus tacaíocht do chomhghleacaithe

Measúnacht agus feabhas leanúnach a bheartú.

Toilteanach chun Foghlama

4

Cairt Eagrúcháin
Coiste Comhairliúcháin

An Oifig Cumarsáide &
Seirbhísí Corparáide

Ard-Stiúrthóir

An Oifig um Cheadúnúchán
agus Treoir

An Oifig um Measúnacht
Comhshaoil

An Oifig
Fhorfheidhmiúcháin
Comhshaoil

Cumarsáid, Straitéis
& Rialachas

Ceadúnúchán Comhshaoil

Monatóireacht Comhshaoil

Forfheidhmiú Ceadúnas

Seirbhísí Theicneolaíocht
an Eolais

Pleanáil & Treoir Comhshaoil

Seirbhísí Saotharlainne

Forfheidhmiú Údarás Poiblí

Seirbhísí Corparáide

Aonad na Trádála in
Astúcháin

Taighde, Faisnéisíocht &
Tuairisciú Comhshaoil

Forfheidhmiú Dlí

▲

▲

▲

Foirne Trasghearrtha

▲
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Bord Stiúrthóirí an EPA
Clé go Deas
Larry Stapleton · Stiúrthóir, An Oifig um Measúntacht Comhshaoil
Laura Burke · Stiúrthóir, Oifig na Sirbhísí Cumarsáide agus Corporáide
Padraic Larkin · Leas-Ard-Stiúrthóir agus Stiúrthóir, An Oifig um Cheadúnúchán agus Treoir
Mary Kelly · Ard-Stiúrthóir
Dara Lynott · Stiúrthóir, An Ofig um Fhorfheidhmiúchán Comhshaoil
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Ráiteas an Ard-Stiúrthóra
Bliain an-ghnóthach eile ab ea 2005 don

tarlú a thuilleadh. Tharla laghdú suntasach ar aistriú

Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil. Tá

mídhleathach dramhaíola trasteorann mar thoradh

fócas nua tugtha ag an leibhéal náisiúnta ag an Oifig

ar bhreis aireachais agus ar chomhoibriú trasteorann.

um Fhorfheidhmiúchán Comhshaoil (OEE) ó thaobh

Cé gur dea-scéal an méid seo, ní féidir glacadh leis

reachtaíocht chomhshaoil a fhorfheidhmiú in Éirinn.

go bhfuil deireadh ar fad le fadhbanna sa réimse

Rinne an OEE feidhmiú An Líonra Forfheidhmiúcháin

seo agus ní mór do na húdaráis forfheidhmiúcháin

Comhshaoil a mhaoirsiú, a raibh thar 900 ball

comhshaoil, ar a n-áirítear an EPA, leanúint le bheith

foirne ó 50 cinn de ghníomhaireachtaí san earnáil

ar an airdeall.

phoiblí agus sna ranna rialtais ag plé leis agus iad
ag forfheidhmiú dlí comhshaoil agus ag fáil réidh
le gníomhaíochtaí dramhaíola mídhleathaí. I 2005
chuidigh an Líonra le trácht dramhaíola mídhleathaí
chuig an Eoraip a laghdú, le comhlíonadh na
rialachán i dtaca le dramhaíl a onnmhairiú ag na
calafoirt agus leis na húdaráis áitiúla chun cur lena
gcumas reachtaíocht chomhshaoil a fhorfheidhmiú.
Bhí sé ar cheann de phríomhchuspóirí an EPA in
2005 dul i ngleic le gníomhaíochtaí dramhaíola
mídhleathaí in Éirinn agus tá áthas orm a rá go
bhfuil deireadh curtha anois le gníomhaíochtaí
móra dramhaíola mídhleathaí. Fuair imscrúdú
cuimsitheach a d’fhoilsigh an EPA i 2005 amach
nach raibh dumpáil mhídhleathach ar mhórscála ag

Nuair a tháinig na dumpaí móra mídhleathacha chun
solais i gcontae Chill Mhantáin agus in áiteanna eile
roinnt blianta ó shin fágadh mar oidhreacht uathu
láithreáin fhadhbacha a raibh bearta leasúcháin
de dhíth orthu. I dteannta leis na húdaráis áitiúla
tá an EPA ag leanúint lena hiarrachtaí chun na
réitigh is fearr a aimsiú do na láithreáin seo, agus tá
imscrúduithe coiriúla idir lámha i gcuid díobh. Tá mé
sásta go bhfuiltear ag dul chun cinn sa réimse seo.
D’éirigh go maith le forfheidhmiú na
gceadúnas a d’eisigh an EPA. Bhain an Oifig um
Fhorfheidhmiúchán Comhshaoil feidhm as roghanna
éagsúla forfheidhmiúcháin chun truailliú a chosc
nó a leasú, agus í ag fáil cúnaimh ón líonra de
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chúig shaotharlann atá againn a chuireann seirbhís

go gcomhlíonfaidh siad ceanglais na Treorach um

samplála agus anailíse ar fáil. Ar na roghanna

IPPC faoi 2007. Tá an obair seo faoi lán seoil faoi

seo airíodh cigireachtaí, iniúchtaí, fógraí dlí agus

seo agus athbhreithniú déanta ar na ceadúnais IPC

ionchúisimh. Cuireadh tús le 20 ionchúiseamh

ar fad maidir le comhlíonadh na Treorach IPPC agus

nua i 2005, agus is fiú a thabhairt faoi deara go

rinneadh leasú ar 123 díobh i 2005 le go mbeadh an

bhfuil cuid de na hionchúisimh seo á ndéanamh

treoir á comhlíonadh acu.

sna cúirteanna uachtaracha, rud a thaispeánann
a thromchúisí is atá na coireanna líomhanta seo.
Tháinig infheistíocht de thimpeall is €19 milliún ag
lucht ceadúnais trí fheabhsúchán ar infrastruchtúr
agus ar bhainistíocht na láithreán i lárionaid éagsúla
de bharr caingean dlí a rinne an EPA. Leanfaidh
an EPA le díriú ar fhorfheidhmiú na reachtaíochta
comhshaoil amach anseo.

Cuireadh tús i 2005 le Scéim Trádála Astuithe de
chuid an AE, a bhfuil an EPA freagrach as a feidhmiú
in Éirinn. D’éirigh go maith leis an bPlean agus
Modheolaíocht Náisiúnta Leithdháilte, a cuireadh i
gcrích i 2004, agus tá leithdháiltí 2005 eisithe do
chuntais na n-oibritheoirí. De réir mar a ghéilleann
comhlachtaí rannpháirteacha liúntais don chéad uair
in Earrach na bliana 2006, caithfidh an EPA tabhairt

Maidir le ceadúnú, bhí bliain dhúshlánach ag an

faoin dúshlán a chinntiú go ndéanfaí an próiseas seo

EPA, óir tionóladh dhá éisteacht béil ar mholtaí

a dheimhniú agus a riaradh go héifeachtach.

i dtaobh ghléasraí loisceora agus ina dhiaidh sin
d’eisigh sí na chéad cheadúnais le haghaidh loisceoirí
tráchtála bardasacha agus loisceoirí don dramhaíl
ghuaiseach. Tá na coinníollacha a bhaineann leis na
ceadúnais seo ar na coinníollacha is dochraidí san
Eoraip agus cuireann siad de dhualgas ar na gléasraí
na caighdeáin is airde a shroicheadh. Chuathas i
ngleic le saincheisteanna a d’ardaigh daoine sna
héisteachtaí béil, agus neartaigh siad cuid mhaith de
na coinníollacha sna ceadúnais dheiridh.

Tá cuid mhaith den obair ullmhúcháin déanta
cheana maidir le Plean Leithdháilte Náisiúnta
don dara tréimhse Kyoto 2008-2012 den scéim
trádála astuithe. Tá tábhacht ar leith ag baint leis
an obair seo de bharr na gcéimeanna suntasacha
chun tosaigh a rinneadh ag cruinniú Montreal de
Rannpháirtithe Phrótacal Kyoto. Tá an baol go
dtarlódh athrú aeráide do-athraithe ag bagairt
orainn, agus mar sin tá sé tábhachtach go ndíreodh
muid ár n-iarrachtaí ar bheartais laghdaithe agus

Ba dhúshlán é chomh maith don fhoireann

oiriúnaithe.

cheadúnúcháin i 2005 leasú na laithreán ar cuireadh
dramhaíl go mídhleathach iontu a cheadúnú, agus
go leor saincheisteanna casta le plé. Tá mé lánsásta
a rá go bhfuiltear ag déileáil leis an tsaincheist
seo anois go bhfuil an chéad cheadúnas leasaithe
eisithe agus tá mé ag tnúth leis na saincheisteanna
oidhreachtúla a bhain le cleachtas doghlachta na
dumpála mídhleathaí a tharla san am atá thart
a thabhairt chun críche. Ina theannta seo tá an
dualgas gach ceadúnas um IPC a athbhreithniú le

Tá an EPA freagrach as forfheidhmiú na rialachán a
phléann le hathchúrsáil na dramhaíola ó threalamh
leictreach agus leictreonach. Tugadh na rialacháin
seo isteach i Mí Lúnasa 2005. Tá thar 5,000 tonna
dramhaíola ón fhoinse seo bailithe cheana ag
ionaid athchúrsála ar fud na tíre. Má chuireann
muid san áireamh an chaoi ar éirigh le cáin na
málaí plaisteacha chomh maith le bailiú scagtha
dramhaíola tí a bheith ag feidhmiú go céimneach
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tá céimeanna móra chun tosaigh déanta ag Éirinn i

iomlánach ar fáil le cosaint fhadtéarmach a thabhairt

mbainistíocht dramhaíola.

do chomhshaol na huisce agus chun cáilíocht na
n-uiscí go léir a fheabhsú – uisce talaimh agus uiscí

Comhardaíonn an EPA An Clár Náisiúnta um
Chosc Dramhaíola (NWPP) agus é mar chuspóir
aige treocht úsáid mhéadaithe ábhair agus giniúint
dramhaíola a aisiompú, agus sheol sé clár oiliúna i
gcomhair dramhaíl a chosc agus a laghdú i 2005 i
gcomhpháirtíocht le IBEC agus an Clean Technology
Centre. Bhí tús curtha leis an oiliúint sin i gcás dhá

dromchla araon – i ngach Ballstát. Lean obair ar
ghnéithe éagsúla eile den Chreat-Treoir Uisce ar
aghaidh i rith na bliana, lena n-áirítear dearadh na
gclár monatóireachta agus na scéimeanna rangaithe,
agus teagmháil leis na comhlachtaí ábhartha éagsúla
sa Stát, i dTuaisceart Éireann, sa Ríocht Aontaithe
agus san EU.

chuideachta déag faoi dheireadh 2005.
Trína clár taighde tá an EPA ag cruthú an eolais agus na
D’eisigh an EPA roinnt tuarascálacha a bhain le
monatóireacht agus tuairisciú comhshaoil i 2005.
Tá cáilíocht ard uisce fós in Éirinn agus tá laghdú
tagtha ar thruailliú tromchúiseach, ach ar na
fadhbanna móra atá fós ann tá an t-eotrófú (róshaibhriú) ón talmhaíocht agus an t-easpa cóireála
fuíolluisce bardasaí. Mar sin féin léiríonn an treocht
fhadtéarmach sa cháilíocht uisce go bhfuil ráta
caillteanais sna huiscí de cháilíocht níos airde (Q5,

hoilteachta a theastaíonn chun comhshaol na hÉireann
a chosaint agus a bhainistiú. Lean an EPA ar aghaidh
i 2005 ag maoiniú tionscadal nua taighde idir staidéir
deasca agus thionscadail ilbhliantúla ar mhórscála. Go
dtí seo tá maoiniú tugtha aige do thaighdeoirí aonair
agus do eagraíochtaí – lena n-áirítear coláistí, institiúidí
taighde agus comhlachtaí – i gcomhair níos mó ná
300 tionscadal. Foilsíodh 12 thuarascáil taighde ar na
tionscadail móra i rith na bliana.

Q4-5) ag leanúint ar aghaidh. Ní mór é seo a
aisiompú. D’fhoilsigh an EPA tuarascáil náisiúnta i

D’fhógair an EPA deiseanna taighde i samhradh

2005 ar chomhlíonadh na n-údarás áitiúil maidir

na bliana 2005, a raibh seacht gcinn de limistéir

le caighdeán uisce óil agus léiríonn na figiúirí is

ábhair ag baint léi agus deontais ar luach thar 10

deireanaí gur chomhlíon níos mó ná 96 faoi gcéad

milliún le bronnadh. Cuireadh an-spéis san fhógra

de na soláthraithe poiblí uisce na caighdeáin uisce

faoi na deiseanna taighde. Cuireadh 128 thogra

óil. Ina dhiaidh sin féin, tá an leibhéal comhlíonta

taighde isteach agus fuarthas iarratas ar mhaoiniú

i ngrúpscéimeanna uisce príobháideacha, timpeall

sna limistéir ábhair ar fad, agus iad ag sárú go

is 78 faoin gcéad, míshásúil i gcónaí. Cé go bhfuil

mór an bhuiséid tháscaigh. Ba iad na limistéir

cáilíocht aeir d’ardchaighdeán is dúshlán fós

taighde ná Bithéagsúlacht; Comhshaol agus Sláinte;

na h-astuithe méadaithe tráchta do chumas na

Teicneolaíochtaí Comhshaoil; Ithreacha; Timpeallacht

hÉireann caighdeáin an EU ó thaobh cáilíocht aeir

Uirbeach; Creat Uisce agus Dramhaíl.

a chomhlíonadh amach anseo. Tá na leibhéil déocsaíde in Éirinn i gcónaí ar na cinn is lú san Eoraip.

Rinneadh dul chun cinn freisin ó thaobh Lárionad
um Taighde Comhshaoil (ERC) de chuid an EPA

Is í an Chreat-Treoir Uisce (WFD) an fhorbairt is

a fhorbairt, a bhfuil sé mar chuspóir aige cumas

tábhachtaí i réimse beartais uisce an EU le 25 bliain

taighde laistigh den EPA a chur ar aghaidh i

anuas. Cuireann an Chreat-Treoir creat agus clár

gcomhoibriú le coláistí tríú leibhéil agus comhlachtaí
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taighde eile.

dheireanaigh, Dul Chun Cinn a Choinneáil.

Mar a rinne muid roimhe seo, rinne muid iarrachtaí

Le roinnt blianta anuas tá níos mó tábhachta

i mbliana le feasacht an phobail ar shaincheisteanna

ag baint le dea-rialú corparáideach. Tá dea-rialú

géarchéimneacha comhshaoil a fheabhsú. Chuimsigh

corparáideach díreach chomh tábhachtach in

an obair seo an pháirt leanúnach atá againn

eagraíochtaí atá ag feidhmiú sna hearnálacha Stáit

sa chlár teilifíse EcoEye, chomh maith leis an

nó poiblí agus atá sé dóibh siúd atá ag feidhmiú

urraíocht a thugann muid dó, seoladh na bpacáistí

san earnáil phríobháideach. Tá rún daingean ag an

acmhainne oideachasúla a thagann le curaclaim na

EPA na caighdeáin is airde rialaithe chorparáidigh

mbunscoileanna agus na meánscoileanna, agus ina

a chothabháil chomh maith le seirbhís den scoth a

theannta sin an comhlachas leanúnach le tionscadail

chur ar fáil dár bpáirtithe leasmhara uilig.

eolaíochta na scoileanna. Glacann muid páirt gach
bliain i roinnt taispeántas agus i mbliana don chéad
uair bhí seastán againn ag an gComórtas Náisiúnta
Treafa. Tá an t-aiseolas a fhaigheann muid ónár
bpáirtithe leasmhara ar ócáidí mar seo thar a bheith
úsáideach don obair atá ar bun againn.

Ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil le foireann
an EPA as ucht an dianobair agus tiomantas a chuir
siad isteach i 2005. Le blianta beaga anuas, tá cuid
mhaith oibre nua i réimsí casta tugtha don EPA gan
aon mhéadú ar a hacmhainní. Tá áthas orm a rá go
bhfuil cead faighte i 2005 ag an EPA an fhoireann a

I ndiaidh roinnt eachtraí i Rinn an Scidigh i 2005 an

mhéadú go suntasach, rud a ligfidh dúinn an obair

EPA athbhreithniú ar a meicníochtaí chun an pobail

seo a chur i gcrích le hardchaighdeáin. Táim buíoch

a chur ar an eolas maidir le heachtraí a chuirtear

den Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais

in iúl dúinn. Faoi láthair foilsíonn an EPA sonraí ar

Áitiúil as a cúnamh maidir leis seo.

aon eachtra thábhachtach a chuirtear in iúl don EPA
agus a theastaíonn imscrúdú ina taobh ar a láithreán
gréasáin. Glacadh go han-mhaith leis an gcinneadh
seo agus leis an eolas a cuireadh ar fáil. Beidh an
EPA ag iarraidh dul chun cinn i 2006 ina gcuid
iarrachtaí muinín a chothú sna pobail.

Ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil chomh
maith le mo Chomhstiúrthóirí sa EPA as a ndúthracht
agus a ndianobair i 2005 agus de na Coistí
Comhairleacha a mbraitheann muid ar a gcomhairle
chiallmhar ar shaincheisteanna éagsúla, a fholaíonn
cosc ar dhramhaíl, orgánaigh ghéinmhodhnaithe

Ní bheadh obair mar seo indéanta gan na córais

agus thrádáil astuithe.

tacaíochta agus struchtúir eagrúcháin a ligeann don
EPA a shainordú a chur i gcrích nó gan foireann
dhíograiseach agus phroifisiúnta an EPA. Comhartha
den mhéid seo is ea gur dheimhnigh an Roinn
Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil gur

Ard-Stiúrthóir

éirigh leis an EPA na spriocanna feidhmíochta a
bhaint amach a leagadh amach do 2005 ó thaobh
tabhairt faoi dhúshláin an Chomhaontaithe Náisiúnta

Meitheamh 2006
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1
Athbhreithniú ar
Oibríochtaí
Leagtar réimse fairsing feidhmeanna agus dualgas ar an

An Oifig um Cheadúnúchán
& Treoir
Tá sainchúram leathan ar an Oifig um

EPA maidir leis an gcomhshaol a chosaint. Táthar freagrach

Cheadúnúchán agus Treoir, lena n-áirítear

as ceadúnú agus rialú na n-áiseanna móra tionsclaíochta

ceadúnú áiseanna móra tionsclaíocha agus

agus dramhaíola, as maoirsiú, iniúchadh agus forfheidhmiú

dramhaíola, áiseanna móra stórála peitril a cheadú

comhshaoil maidir leis na húdaráis phoiblí, as monatóireacht,

agus ceadanna a thabhairt maidir le horgánaigh

anailís agus tuairisciú comhshaoil, as comhordú ar an taighde

gheinmhodhnaithe. Cuireadh leis an sainchúram

i gcúrsaí comhshaoil, as Treoir an EU um Thrádáil Astuithe a

le tamall anuas le freagracht as an Treoir um

chur i bhfeidhm, as forfheidhmiú na reachtaíochta maidir le

Thrádáil Astúchán, an Treoir um Measúnú

Dramhthrealamh Leictreach agus Leictreonach, as comhordú ar an
gClár Náisiúnta um Chosc Dramhaíola (NWPP) agus as rialacháin
an EU um Ídiú Ozóin a chur i bhfeidhm in Éirinn.
Lena chois sin, tá ról lárnach ag an EPA i gcur i bhfeidhm roinnt
Treoracha de chuid an EU, lena n-áirítear an Chreat-Treoir Aeir,
an Treoir um Measúnú Straitéiseach Comhshaoil agus an Chreat-

Straitéiseach Comhshaoil agus an Chlár Náisiúnta
um Chosc na Dramhaíola a chur i bhfeidhm.
Leagadh rólanna tábhachtacha air in 2005 maidir
leis an Treoir um Dhramhthrealamh Leictreach
agus Leictreonach, an Treoir um Shrianadh ar
Shubstaintí Guaiseacha agus na Rialacháin um
Shubstaintí a Ídíonn Ozón a chur i bhfeidhm.

Treoir Uisce. Bíonn baint ag an EPA freisin le réimse leathan
gníomhartha ar leibhéal an EU agus ar an leibhéal idirnáisiúnta.
Idir an Oifig um Cheadúnúchán agus Treoir, an Oifig um
Fhorfheidhmiúchán Comhshaoil agus an Oifig um Measúnacht

CEADÚNÚ UM CHOSC AGUS RIALÚ
COMHTHÁITE AR THRUAILLIÚ (IPPC)

Tá nuachóiriú agus treisiú déanta ó mhí Iúil 2004

Comhshaoil déantar na feidhmeanna sin a liostaítear thuas ionas

maidir le réim ceadúnaithe IPC an EPA, atá ar

gur féidir leis an EPA an sainordú a chomhlíonadh. Tugtar cur síos

bun ó 1994, chun freastal do riachtanais Threoir

breise ar fheidhmeanna sonracha gach ceann de na hoifigí sin
agus ar a gcuid oibre in 2005 sa roinn ina dhiaidh seo.
Tacaíonn Oifig na Seirbhísí Cumarsáide agus Corparáide le hobair
na n-oifigí sin. Tugtar breis sonraí faoi obair an dá Oifig sin i
gCuid 2 na tuarascála.

an EU um Chosc agus Rialú Comhtháite ar
Thruailliú (IPPC).
Tá béim níos mó ar chosc sa chóras ceadúnaithe
IPPC agus d’aidhm leis laghdú ar na hastuithe
san aer, san uisce agus sa talamh, laghdú ar
dhramhaíl agus úsáid éifeachtúil a bhaint as
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fuinneamh. Bíonn gá le ceadúnas IPPC i gcás phróisis

agus níor leanadh de ina dhiaidh sin. Diúltaíodh

thionsclaíochta mhórscála nó chasta a bhfuil ináirithe

iarratas ar cheadúnas leasaithe maidir le stóráil ar

go dtiocfadh truailliú suntasach uathu.

ghaineamh agus gairbhéal dreideáilte in Inbhear
na Bóinne chomh maith. Bhí 3 cinn d’iarratais eile

Tá athbhreithniú déanta ar gach ceadúnas IPC

ar cheadúnais a tarraingíodh siar nó ar éiríodh

maidir le comhlíonadh choinníollacha na Treorach

astu. Chomh maith leis sin, eisíodh 29 Cinneadh

IPPC agus leasaíodh 123 ceadúnas in 2005 d’fhonn

Beartaithe. Féach Tábla 1.

an chomhlíonta. Cuirfear 64 ceadúnas eile faoi
athbhreithniú níos mine ag tosú in 2006. Eisíodh

Reáchtáladh dhá éisteacht ó bhéal in 2005 maidir

29 ceadúnas IPPC i rith na bliana agus bhí trí cinn

le dhá iarratas maidir le loisceadh ar dhramhaíl

d’iarratais ar cheadúnas a tarraingíodh siar nó

bhardasach agus dramhaíl ghuaiseach. Bhain na

ar éiríodh astu. Chomh maith leis sin, eisíodh 28

héisteachtaí sin le saoráidí beartaithe i nDamhliag,

Cinneadh Beartaithe. Tugtar sonraí in Tábla 1.

Co. na Mí agus i Rinn an Scidigh, Co. Chorcaí.
Tar éis moltaí thuarascálacha na gCathaoirleach
ar na héisteachtaí ó bhéal a mheas, cheadaigh an

CEADÚNÚ DRAMHAÍOLA

EPA na ceadúnais don dá shaoráid sin. Foráltar

Faoin Acht um Bainistiú Dramhaíola, 1996 is é an EPA

leis na ceadúnais do loisceadh ar dhramhaíl

atá freagrach as ceadúnú gach monarcha aisghabhála

neamhghuaiseach maille le haisghabháil fuinnimh

agus diúscartha dramhaíola den suntas, arna n-oibriú

i nDamhliag agus do loisceadh ar dhramhaíl

ag na húdaráis áitiúla nó oibritheoirí príobháideacha.

ghuaiseach agus ar dhramhaíl neamhghuaiseach

Leagtar síos coinníollacha géara maidir le hoibriú na

maille le haisghabháil fuinnimh i Rinn an Scidigh.

monarchana tríd an bpróiseas cheadúnú dramhaíola
d’fhonn cinntiú go ndéantar rialú docht maidir le

Cuirfear arís le polasaí ionracais agus follasachta an

haon tionchar a bheadh acu ar an gcomhshaol.

EPA le foilsiú ar líne na cáipéisíochta a tháinig maidir
le bearta ceadúnaithe EPA. Tosófar ag cur an chórais

Cheadaigh an EPA ceadúnais maidir le 9 láthair

i bhfeidhm sa chéad ráithe de 2006.

líonadh talún, 2 loisceoir, 2 shaoráid diúscartha
maidir le dramhaíl ghuaiseach, 4 shaoráid

Tá sonraí maidir le gach ceadúnas EPA ar fáil ag

mhúiríne agus saoráid amháin aisghabhála ábhair.

www.epa.ie/Licensing.

Diúltaíodh iarratas maidir le saoráid mhúiríne i gCo.

Te
Ch ast
lá ais
ra
it
he

Ce
C ad
O ho an
Lu rgá mh na
ai n dh um
ne ac ú
ac h il
h

O
M
G
liú
To
i

Ce
D ad
hr ún
am a
ha is
ío
la

Ce
IP ad
PC ún

TÁBLA 1
Bearta Ceadúnúcháin in 2005

ai

s

Thiobraid Árann ag céim an chinnidh bheartaithe

Iarratais a Breithníodh

83

60

20

4

-

Cinntí Beartaithe

28

29

-

2

-

Agóidí a Fuarthas

26

60

-

-

-

Cinntí Deiridh

29

26

17

4

157
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TOILITHE UM ORGÁNAIGH GÉINMHODHNAITHE
(GMO)

agus dáileadh peitril. Bhronn an EPA ceithre chead

Is é an EPA an t-údarás inniúil in Éirinn do chur

a eisíodh go dtí seo ag 29.

VOC, rud a fhágann líon iomlán na gceadanna VOC

i bhfeidhm na Rialúchán GMO maidir le húsáid
shrianta, scaoileadh d’aon turas sa chomhshaol agus
gluaiseacht trasteorann i gcás GMO.

TEASTAIS CHLÁRAITHE

Baineann an EPA leas as Teastais Chláraithe

Faoi dheireadh 2005 bhí 205 taifead ar chlár na n-

chun rialáil a dhéanamh ar shaoráidí aisghabhála

úsáideoirí GMO in Éirinn. Baineann níos mó ná 95%

dramhaíola tearcbhaoil de chuid na n-údarás poiblí.

díobh seo le húsáid shrianta, saotharlanna taighde
tríú leibhéal den chuid is mó agus iad arna n-aicmiú
de réir baoil ar leibhéal fánach.

D’eisigh an EPA 157 Teastas Cláraithe in 2005.
Eisíodh céad ceathracha acu sin faoi na Rialacháin
um Bainistiú Dramhaíola, 1998; eisíodh 4 Theastas

Bronnadh ceithre thoiliú déag le húsáid shrianta

Cláraithe faoi na Rialacháin um Bainistiú Dramhaíola

GMO in 2004 agus rinneadh scrúdú láithreach ar 15

(Dramhthrealamh Leictreach agus Leictreonach)

áitreabh ina mbaintear úsáid shrianta as GMO. Ag

2005; agus eisíodh 13 teastas maidir leis an dá

leibhéal na hEorpa, bronnadh trí thoiliú le GMO a

thacar rialachán in éineacht.

chur ar an margadh (scaoileadh d’aon turas) taobh
istigh den Aontas Eorpach agus bhí ról gníomhach
ag an EPA sa phróiseas rialála sin thar ceann na
hÉireann.

TRÁDÁIL ASTUITHE

Is é an EPA an t-údarás inniúil ar a bhfuil freagracht
maidir le Trádáil Astúchán a chur i bhfeidhm in Éirinn

Rinne an EPA riar i rith 2005 ar Chomhdháil Thogra

faoi Rialacháin na gComhphobal Eorpacha (Trádáil

Forfheidhmithe na hEorpa do rialtóirí forfheidhmithe

Astuithe Gáis Cheaptha Teasa) 2004. Cuireadh tús

GMO. Ar mhalartú eolais, fhaisnéise agus shaineolais

leis an Scéim Trádála Astuithe ar an 1 Eanáir 2005.

maidir le rialáil agus rialú ghníomhaíocht GMO a bhí

Oibríonn an scéim ar bhonn “Teorainn agus Trádáil”.

an bhéim ag an gComhdháil.

Tá dlite ar na 25 rialtas san EU uasteorainn astuithe
a shocrú maidir le gach monarcha a thagann faoin

Bhí dhá chruinniú ag an gCoiste Comhairleach GMO

scéim. Leithdháiltear liúntais i leith gach monarcha don

in 2005.

tréimhse áirithe atá i gceist. Socraítear líon na liúntas a
leithdháiltear ar gach monarcha maidir le haon tréimhse

CEADANNA UM CHOMHDHÚIL ORGÁNACH
LUAINEACH (VOC)

Tá freagracht ar an EPA as ceadanna a eisiúint d’aon
bheartaíocht lena mbaineann stóráil agus dáileadh
peitril ag críochfoirt a sháraíonn tréchur sainithe.
Rialaítear leis na ceadanna seo astúchán comhdhúl
orgánach luaineach (VOC) a eascraíonn ó stóráil

faoi leith de réir an Phlean Náisiúnta Leithdháilte.
Tar éis comhairliúchán poiblí leitheadach, d’fhoilsigh
an EPA an Modh Leithdháilte Náisiúnta agus
Cinnidh Leithdháilte Deiridh 2005–2007 i Márta
2005. Sainítear leis sin an bunús ar a ndéanfar
leithdháileadh liúntais astuithe gáis cheaptha
teasa i rith an chéad chéim den scéim. Déanfar
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leithdháileadh ar liúntais dar iomlán 66.96 milliún

Tá fáil ar shonraí iomlána faoi obair an aonaid

tonna mar a leagtar amach in Tábla 2.

Trádála Astuithe agus sonraí faoi na monarchana
ceadaithe san áireamh ag www.epa.ie/Licensing/

Eisíodh Ceadanna Astuithe Gáis Cheaptha

EmissionsTrading.

Teasa le monarchana ina bhfuiltear in acmhainn
monatóireacht agus tuairiscíocht a dhéanamh ar
astuithe de réir choinníollacha na Rialachán. Bhí cead
éifeachtach ag 109 monarcha ag deireadh 2005.

TREOIR THEICNIÚIL

Cuireann an EPA treoir theicniúil ar fáil maidir le
réimse ábhar d’fhonn treisiú leis an sárchleachtas

Bunaíodh Clár Náisiúnta Trádála Astuithe lena

comhshaoil chomh maith le bearta ceadúnaithe

gcinntítear cuntas cruinn ar eisiúint, aistriú, cur ar ceal

agus forfheidhmiúcháin. Foilsíodh cáipéisí treoracha

agus géilleadh liúntas astuithe taobh istigh den Scéim

in 2005 faoi Shubstaintí a Ídíonn Ozón, Rialacháin

Trádála Astuithe. Eisíodh na liúntais do 2005 de réir

Tuaslagóirí agus Measúnú Straitéiseach Comhshaoil.

an Chinnidh Leithdháilte Deiridh le Cuntas Cláir gach

Tá siad sin agus gach cáipéis threorach eile ar fáil ag

monarchan. Tá fáil ar an gClár ag www.etr.ie.

www.epa.ie/TechnicalGuidanceandAdvice.

Éilítear faoi rialacha an Chórais Trádála Astuithe go
ndéantar deimhniú bliantúil ar shonraí agus faisnéis
maidir le hastuithe gáis cheaptha teasa leis an EPA sula

AN CLÁR NÁISIÚNTA UM CHOSC DRAMHAÍOLA
(NWPP)

ngéilltear na liúntais. Cheap an EPA Bord Creidiúnaithe

Féachtar leis an gClár Náisiúnta um Chosc

Náisiúnta na hÉireann (INAB) chun painéal

Dramhaíola (NWPP), arb é an EPA a dhéanann

deimhnitheoirí a bhunú de dhaoine atá cáilithe chun

comhordú air, leis an gclaonadh fuílleach ábhair a

na hoibre sin agus atá creidiúnaithe ag an INAB.

úsáid agus fuílleach dramhaíola a ghineadh in Éirinn
a athrú. Foilsíodh an chéad tuarascáil bhliantúil

Reáchtáil an EPA cruinnithe chomh maith in 2005 le

faoin gclár in 2005 agus tá sé ar fáil ag www.epa.

geallsealbhóirí sa Scéim Trádála Astuithe mar ullmhú

ie/OurEnvironment/Waste/NationalWastePrevention

don Dara Plean Leithdháilte Náisiúnta maidir le

Programme. Tháinig an Coiste Náisiúnta um Chosc

liúntais astuithe i rith na tréimhse 2008–2012.

Dramhaíola le chéile faoi dhó in 2005 agus cuireadh
comhairle ar fáil maidir le tograí NWPP.

TÁBLA 2
Cinneadh Leithdháilte Deiridh 2005-2007
Monarchana a ceadaíodh roimh an 31 Márta 2004
Cur i leataobh maidir le hiontrálaí nua

65,006,999
1,004,400

Cur i leataobh maidir le Teas agus Cumhacht Cuimsithe

446,400

Ceant

502,201

Iomlán

66,960,000
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Sheol an EPA clár oiliúna in 2005 maidir le cosc

MEASÚNÚ STRAITÉISEACH COMHSHAOIL (SEA)

agus íoslaghdú dramhaíola i gcomhar le IBEC agus

Faoi Threoir Mheasúnú Straitéiseach Comhshaoil

an Clean Technology Centre. Bhí tús curtha leis

an EU, ní mór d’údaráis inniúla (ar nós údaráis

an oiliúint sin i gcás dhá chuideachta déag faoi

phleanála, ranna rialtais, údaráis bhainistiú

dheireadh 2005.

dramhaíola réigiúnacha) comhairle a dhéanamh leis

Seoladh Clár Taispeántais na nÚdarás Áitiúil maidir
leis an gCosc in 2005 agus bhí cuireadh ag gach
údarás áitiúil cur isteach ar chabhair deontais i dtaca
lena gcuid iarrachtaí dramhaíl a chosc go háitiúil.

na húdaráis comhshaoil deimhnithe agus pleananna
agus cláir shonracha a chur faoi mheasúnú
comhshaoil. Áirítear orthu sin pleananna forbartha
maidir le fuinneamh, iompar, teileachumarsáid
agus úsáid na talún, mar shampla, chomh maith le

Cuireadh acmhainn idirlín le chéile ina dtiomsaítear

pleananna maidir le bainistiú dramhaíola agus uisce.

eolas maidir le dramhaíl in Éirinn agus is féidir teacht

Is údarás comhshaoil deimhnithe an EPA in Éirinn

air ag www.epa.ie/ourenvironment/waste. Nasctar

(chomh maith leis an Roinn Comhshaoil, Oidhreachta

den chéad uair gach beartas agus plean dramhaíola

agus Rialtais Áitiúil agus an Roinn Cumarsáide, Mara

agus gach clár athchúrsála agus coiscthe in Éirinn go

agus Acmhainní Nádúrtha.

leictreonach ar na leathanaigh sin.

Rinneadh comhairle leis an EPA maidir le níos mó ná
100 plean in 2005 chun críche Scagtha agus Scópála

DRAMHTHREALAMH LEICTREACH AGUS
LEICTREONACH (WEEE)

maidir le SEA. Pleananna maidir le pleanáil ar úsáid
talún a bhí i gceist leis an gcuid ba mhó acu.

Tháinig Treoir an EU faoi Dhramhthrealamh
Leictreach agus Leictreonach (WEEE) i bhfeidhm

Thug an EPA acmhainní agus eolas SEA nua, arna

in Éirinn i mí Lúnasa 2005. Is é is aidhm leis an

bhunú ar an idirlíon, chun cinn a seoladh in 2005

Treoir cosc a chur ar dhramhaíl leictreach agus

chun cuidiú le lucht tiomsaithe plean/cláir agus leis

leictreonach agus an t-athúsáid, an t-athchúrsáil

an bpobal i gcoitinne agus eolas ábhartha faoin

agus modhanna eile aisghabhála a chur chun cinn.

gcomhshaol á lorg acu. Tá sé ar fáil ar shuíomh

Tá ról tábhachtach maidir leis an gcomhordú ar

idirlín an EPA ag www.epa.ie/TechnicalGuidanceandA

fhorfheidhmiú na rialacháin náisiúnta lena gcuirtear

dvice/StrategicEnvironmentalAssessment.

an Treoir sin i bhfeidhm leagtha ar an EPA.
Tá roinnt bearta déanta ag an EPA chun cur leis an
Tosaíodh ar chuairteanna cigireachta de chuid

acmhainneacht maidir le SEA in Éirinn. Eagraíonn an

an EPA ar áitribh mhiondíola nuair a tháinig na

EPA oiliúint agus ceardlanna d’údaráis comhshaoil

rialacháin i bhfeidhm an 13 Lúnasa 2005. Bhí os

agus rinneadh SEA píolótach ar Phlean Bainistiú

cionn 200 cuideachta faoi imscrúdú ag an EPA ag

Dramhaíola Réigiúnach Lár na Tíre.

deireadh 2005 maidir le neamhghéilliúnas ináirithe
do choinníollacha na Treorach. Bhí caingean dlí
tionscanta maidir le trí chás.
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Thuaisceart Éireann, na Boird Iascaigh, Feidhmeannas
na Seirbhísí Sláinte agus Ranna Rialtais éagsúla.
Bhí laghdú mór in 2005 ar an trácht dramhaíola
mídhleathach ó Phoblacht na hÉireann go Tuaisceart
Éireann mar gheall ar bhreis comhordaithe agus
treise leis an obair fhorfheidhmiúcháin ar an dá
thaobh den Teorainn.

An Oifig um Fhorfheidhmiúchán
Comhshaoil

Cuireadh laghdú chomh maith ar thrácht dramhaíola
mídhleathach go mór-roinn na hEorpa trí fheabhsú
an nós imeachta maidir le seoladh dramhaíola trasna

Tá an Oifig um Fhorfheidhmiúchan Comhshaoil

teorainneacha a rialú, cur leis an scrúdú ag calafoirt agus

freagrach as forfheidhmiú ceadúnas a d’eisigh an

páirt bhreise ag na húdaráis áitiúla i scrúduithe, arna

EPA maidir le bearta dramhaíola, tionsclaíochta

gcomhordú go hidirnáisiúnta, ar ualaigh dramhaíola.

agus eile. Comhlíontar ról maoirseachta freisin
maidir le gníomhartha chosanta comhshaoil ag na

Bhí sonrú na gceisteanna réigiúnacha maidir le

húdaráis áitiúla, trí iniúchadh a dhéanamh ar an

forfheidhmiúchán dramhaíola agus bearta breise

bhfeidhmíocht, trí chomhairle agus treoir a chur

maidir leis an bhforfheidhmiúchán dramhaíola

ar fáil agus trí threoracha a mbaineann ceangaltas

réigiúnach (m.sh. cigireacht chomhordaithe

dlí leo a thabhairt más cuí sin. Bhí sé ar cheann de

ilghníomhaireachta ar thaobh an bhóthair; cigireacht

phríomhchuspóirí na hOifige in 2005 dul i ngleic le

i gcomhar idir an EPA agus údaráis áitiúla ar

bearta dramhaíola neamhdhleathacha in Éirinn.

shaoráidí dramhaíola; agus cigireacht shaindírithe ar
shuíomhanna dramhaíola tógála agus scartála) ar na

AN LÍONRA FORFHEIDHMIÚCHÁIN COMHSHAOIL

Rinne an EPA comhordú ar Líonra Forfheidhmiúcháin
Comhshaoil Náisiúnta a bhaineann leas as

bearta ba thábhachtaí in 2005. Tarlaíonn na bearta
forfheidhmiúcháin chomhordaithe sin ar fud na tíre
ar bhonn rialta anois.

acmhainní, saineolas agus cumas imscrúdaithe gach

Cuireadh treoir chuimsitheach le chéile ar

gníomhaireacht den earnáil phoiblí agus gach roinn

cheisteanna forfheidhmiúcháin lena n-áirítear

rialtais a d’fhéadfadh cion a dhéanamh maidir le

teicnící braite agus cigireachta, láimhseáil agus

forfheidhmiú ar dhlí an chomhshaoil in Éirinn. Tá

réiteach ghearáin, bailiú fianaise agus ullmhú don

an líonra curtha sa siúl anois agus os cionn 900

chúirt, agus dáileadh sin ar os cionn 400 cigire

ball foirne as timpeall is caoga gníomhaireacht

forfheidhmiúcháin. Cuireadh oiliúint i scileanna

páirteach ann; áirítear orthu an Ghníomhaireacht um

ardleibhéil forfheidhmiúcháin maidir le dramhaíl

Chaomhnú Comhshaoil, na hÚdaráis Áitiúla ar fad,

mhídhleathach ar fáil in 2005 do 60 oifigeach

An Garda Síochána, An Biúró Náisiúnta um Imscrúdú

forfheidhmiúcháin ó na húdaráis áitiúla agus

Coiriúil, An Biúró Sócmhainní Coiriúla, na Coimisinéirí

cuireadh pleananna ar bun chun oiliúint a chur ar

Ioncaim, Seirbhís Comhshaoil & Oidhreachta

gach ball foirne eile a dteastaíonn sin ina leith.

Thuaisceart Éireann agus Seirbhís Póilíneachta
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Tugadh cur chuige comhsheasmhach maidir

dramhaíola agus an scála a bhaineann le beartaíocht

le cigireacht comhshaoil a dhéanamh de réir

mhídhleathach dramhaíola ar fud na tíre.

Mholtaí an EU faoi na Bunchritéir don Chigireacht
Chomhshaoil chun cinn freisin agus clár oiliúna sna
bunscileanna cigireachta do gach cigire comhshaoil
san áireamh. Tugadh córas gearáin chomhshaoil
náisiúnta chun cinn d’fhonn gearáin chomhshaoil a
láimhseáil agus a thabhairt chun réitigh.

Luaitear de thuairim sa tuarascáil nach bhfuil
dumpáil mhídhleathach mhórscála den chineál a
tharla i gCo. Chill Mhantáin i rith na tréimhse 1997
go dtí 2002 ar siúl níos mó. Tuigeadh ón imscrúdú
go raibh laghdú suntasach ar aistriú mídhleathach
dramhaíola thar teorainn mar gheall ar bhreis

Reáchtáladh comhdhála náisiúnta agus ceardlanna

aireachais agus comhoibrithe trasteorainn.

maidir le seoladh dramhaíola thar teorainn,
forfheidhmiúchán dramhaíola, forfheidhmiúchán

Príomhmhíreanna Suntais na Tuarascála:

uisce, cigireacht chomhshaoil agus imscrúdú faoi

Tuairiscíodh mar gheall ar 25 láthair líonta talún

ghearáin chomhshaoil don fhoireann i líonra an

neamhúdaraithe. Meastar isteach is amach le

fhorfheidhmiúcháin ar feadh na bliana 2005 a raibh

50,000 tonna in iomláine de dhramhaíl tís a

breis tuisceana ar na ceisteanna forfheidhmiúcháin

bheith sa líonadh talún sin.

sin de thoradh orthu.

Sonraíodh cúig cinn déag de shaoráidí dramhaíola

Tá roinnt ceisteanna tús áite sonraithe ag an

a bheith ag feidhmiú gan údarú chuige. B’ábhar

Líonra Forfheidhmiúcháin Comhshaoil do 2006

buartha roinnt de na saoráidí sin a bheith faoi

ar a n-áirítear treisiú ar an gcur chuige réigiúnach

úinéireacht agus faoi stiúir údarás áitiúil.

agus dlús a chur leis chun dul i ngleic le bearta

Is fadhb shuntasach an bailiú neamhúdaraithe

neamhúdaraithe dramhaíola agus leanacht den

ar dhramhaíl agus níos mó ná 50 faoin gcéad

fhorbairt ar bhearta ceangail idir an Garda Síochána

de na húdaráis áitiúla ag lua fadhbanna ina

agus comhlachtaí eile a dhéanann forfheidhmiú

leith. Baineann cuid den ardú a thuairiscítear

ar reachtaíocht na dramhaíola, go háirithe maidir

sa “dumpáil ruaige reatha” le bearta beagscála

le brath, imscrúdú agus ionchúiseamh choireanna

“fhear an veain”.

comhshaoil.

Luaigh timpeall is 80 faoin gcéad de na húdaráis
áitiúla an dó ar chúl an tí a bheith ina ábhar

BEARTA MÍDHLEATHACHA DRAMHAÍOLA

suntasach buartha. Dó den chineál sin is cúis le os

Choimisiúnaigh an Oifig um Fhorfheidhmiúchán

cionn 50 faoin gcéad de na hastuithe dé-oscsaíde

Comhshaoil mór-imscrúdú maidir le hiompar

in Éirinn agus is i gceantair tuaithe is fairsinge a

mídhleathach dramhaíola in Éirinn a tugadh chun

tharlaíonn sé.

críche agus a foilsíodh in 2005. Bhí an bhéim ar
an mbeartaíocht ó tugadh isteach an tAcht um
Bainistiú Dramhaíola 1996 agus leagadh amach den
chéad uair sa tuarascáil forléargas cuimsitheach ar
na ceisteanna bunúsacha in earnáil bhainistiú na

In 2003, bhí 21 faoin gcéad de theaghlaigh (líon
tí as gach cúig cinn) nach raibh freastal orthu ag
seirbhís bailiúcháin dramhaíola nó nach raibh ag
baint úsáide as. Bheadh suas le 287,000 tonna in
aghaidh na bliana de dhramhaíl tís i gceist leis sin.

EPA - Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais 2005 | 17

Dramhaíl tógála agus scartála an sruth dramhaíola

Láithreacha Líonta Talún Neamhúdaraithe

is cúis leis an leibhéal is airde den bheartaíocht

Nod an Mhapa

mhídhleathach. Dramhaíl tógála agus scartála a

1 Cill Mhuire, Baile Mhic Cullach, Co. Mhuineacháin (Suíomh 1)
2 Cill Mhuire, Baile Mhic Cullach, Co. Mhuineacháin (Suíomh 2)
3
Colemann Island, Cluain Eois, Co. Mhuineacháin
4
Oram, Baile na Lorgan, Co. Mhuineacháin
5 Tullycaghney, Baile na Lorgan, Co. Mhuineacháin
6
Droim Conrach, Co. na Mí
7
Timoole, Co. na Mí
8
An Inse, Co. na Mí
9
Cluain Ioraird, Co. na Mí
10
Maigh Dearmhaí, Co. na Mí
11
Pollardstown, Co. Chill Dara
12 Coiréal Roadstone, Baile Coimín, Co. Chill Mhantáin
13
Russborough, Co. Chill Mhantáin
14 Coill an Ghair, Áth na Sceire, Co. Chill Mhantáin
15
Cill Pheadair, Cill Mhantáin
16
Whitestown, Cill Mhantáin
17 Coiréal Stevenson, Caisleán an Ridire, Co. Chill Mhantáin
18
Oldcourt, Baile Uí Laighneáin, Co. Laoise
19
Ballycorman, Baile Uí Laighneáin, Co. Laoise
20
Ballynagarr, Baile Uí Laighneáin, Co. Laoise
21
An Baile Nua, Caisleán an Chomair, Co. Laoise
22
Cúl Gréine, Guaire, Co. Loch Garman
23
Páirtín, Co. an Chláir
24
Séipéal na Carraige, Co. Chorcaí
25
Weir Island, Carraig Tuathail, Co. Chorcaí

bhí in os cionn 80 faoin gcéad den dramhaíl a
dtángthas air i líonadh talún neamhúdaraithe.
Tá plean gníomhaíochta a d’eascair ón tuarascáil á
chur i bhfeidhm tríd an Líonra Forfheidhmiúcháin
Comhshaoil ag an EPA, na húdaráis áitiúla, an Roinn
Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil agus
gníomhaireachtaí eile.
FIGIÚR 1: Suíomhanna Áiseanna Dramhaíola agus
láithreacha Líonta Talún Neamhúdaraithe

Ionad

Saoráidí Dramhaíola Neamhúdaraithe
Nod an Mhapa

Treoir
Saoráidí Dramhaíola
Neamhúdaraithe
Láithreacha Líonta Talún
Neamhúdaraithe
An Teorainn Thuaidh Theas

Oibritheoir

1
Loftus Recycling Ltd
2
Beirnes Bins
3
An tUas. Greg Kinehan
4
An tUas. Hugh Moran
5
An tUas. John McCann
6
An tUas. Ciarán Yates
7
An tUas. Martin Bannon
8
Scully Skip Hire
9
Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas
10 Comhairle Contae Dhún Laoghaire Ráth an Dúin
11
Greenstar
12
Murray Waste
13
Duggan Skip Hire
14
Comhairle Cathrach Phort Láirge
15
An tUas. Seán Murphy
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FORFHEIDHMIÚ CEADÚNAIS

CÚRSAÍ DLÍ

Rinneadh 173 iniúchadh agus 703 scrúdú cigireachta

Is deis fhorfheidhmithe amháin atá ar fáil don EPA é

ar shaoráidí IPPC agus Dramhaíola in 2005.

ionchúiseamh. Tá fógraí dlí chun bearta sonracha a

Seirbheáladh 619 fógra neamhghéilliúnais i rith na

chur i bhfeidhm d’fhonn truailliú a sheachaint nó a

bliana. Eisíodh ocht gcinn d’fhógraí reachtúla chomh

chur ina cheart i measc na ndeiseanna eile.

maith. Ba maidir le bainistiú dramhaíola, saoráidí
beartaithe/toillte agus sárú theorainneacha astuithe
na príomhfhógraí neamhghéilliúnais. Féach Tábla 3.

Tugadh fiche cás sna Cúirteanna Dúiche in aghaidh
lucht ceadúnais in 2005. Ciontaíodh lucht ceadúnais
i 16 de na cásanna, cuireadh trí chás ar aghaidh go

I rith 2005 rinneadh 466 agus 657 gearán maidir le

dtí cúirteanna is airde agus díbhíodh cás amháin mar

saoráidí IPPC agus saoráidí dramhaíola faoi seach leis

gheall ar ghné theicniúil d’oibriú na cúirte. Bhain

an EPA. Bhain an chuid is mó de na gearáin sin le 50

an chuid is mó de na cúiseanna le sárú seasta ar

saoráid dramhaíola arbh boladh bréan an chúis ba

luachanna teorann astuithe, teip infrastruchtúr a

mhinice le gearáin fúthu. Bhain níos mó ná leath na

chur isteach agus teip faisnéis a chur ar fáil don EPA

ngearán a tháinig le sé cinn de shaoráidí. Bhí cúig

mar a éilítear de réir choinníollacha na gceadúnas.

cinn de shaoráidí IPPC ar bhain díreach os cionn
Threoraigh Stiúrthóir na nIonchúiseamh Poiblí go

40 faoin gcéad de na gearáin uilig faoin tionscal
ceadúnaithe leo. Gearáin faoi bholadh, cáilíocht aeir,

seirbhéailfí Leabhar Fianaise maidir leis na trí chás a
cuireadh faoi bhráid na gcúirteanna ab airde. Tá siad

torann, uisce agus deannach a bhí i gceist.

sin curtha chun trialach sa Chúirt Chuarda le dátaí i
dtús 2006.
Tá cás amháin faoi bhráid Stiúrthóra na
n
lá

an leanfar ar aghaidh le díotáil.

Io

m

m

ha

íl

nIonchúiseamh Poiblí faoi láthair d’fhonn a mheas

D

ra

PC
IP

TÁBLA 3
Bearta Fhorfheidhmithe
Ceadúnais in 2005
Cuairteanna Cigireachta

417

286

703

Ag deireadh mí na Nollag 2005, bhí 11 cás sa Chúirt

Iniúchadh

113

60

173

Dhúiche idir lámha ag an EPA agus tús curtha le 20

Cuairteanna Monatóireachta 561

114

675

ionchúiseamh eile.

7

1

8

Fógraí neamhghéilliúnais
a eisíodh

426

193

619

Gearáin

466

657

1123

10

10

20

Fógraí reachtúla a eisíodh

Ionchúisimh a rinneadh

Tháinig infheistíocht de timpeall is €19 milliún ag lucht
ceadúnais trí fheabhsúchán ar infrastruchtúr ionaid agus
ar bhainistíocht de bharr bhearta dlí a rinne an EPA.

FORFHEIDHMIÚ ÚDARÁS POIBLÍ

Comhlíonann an EPA ról maoirseachta maidir le
bearta cosanta comhshaoil na n-údarás poiblí.
In 2005, rinneadh 22 iniúchadh údaráis áitiúil ar
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mhonarchana fuíolluisce agus monarchana na

a dhéanamh chun foinsí uisce óil ar nós aibhneacha

cóireála ar uisce óil. Chomh maith leis sin, rinneadh

agus locha a chosaint agus bhí an baol don

244 imscrúdú ar bhun 455 gearán a rinneadh leis

soláthar uisce agus don tsláinte phoiblí a eascraíonn

an EPA maidir le bearta a raibh na húdaráis áitiúla

ón seadán cryptosporidium ar na príomhábhair

freagrach astu. Bhain tríocha naoi faoin gcéad de

bhuartha a dtarraingítear aird orthu sa tuarascáil.

na gearáin sin le cúrsaí uisce agus an chuid eile le
boladh, torann agus pleanáil den chuid is mó. De

MIANAIGH TRÉIGTHE

thoradh ar na himscrúduithe sin, eisíodh 76 fógra
comhairle agus molaidh le húdaráis áitiúla. Eisíodh
dhá threoir bheartaithe chomh maith maidir le cúrsaí
bainistiú dramhaíola, ceann le Comhairle Chontae
Loch Garman agus ceann le Comhairle Chontae Chill
Chainnigh. Tugadh réiteach ar an dá chás a bhí chun
sástachta na Gníomhaireachta. Féach Tábla 4.

Thug an EPA, an Roinn Cumarsáide, Mara
agus Acmhainní Nádúrtha agus Suirbhéireacht
Gheolaíochta Éireann faoi thogra i gcomhar i rith
2005 chun tréithe láithreacha mianaigh stairiúla na
hÉireann a shonrú. Tosaíodh ar an togra i ndeireadh
2005 agus meastar go mbeidh dhá bhliain i gceist
leis. Fágfar go mbeidh eolas ar chaighdeán níos
fearr ar fáil maidir le láithreacha mianaigh stairiúla
in Éirinn agus an tionchar a bhíonn acu ar an

TÁBLA 4
Bearta Forfheidhmiúcháin maidir
le hÚdaráis Phoiblí in 2005

gcomhshaol.

Iniúchadh
Imscrúduithe a Rinneadh

22
244

Fógraí Comhairle agus Molaidh

76

Treoracha Beartaithe a Seirbheáladh

2

Treoracha a Seirbheáladh

0

LÍONRA AN EU UM FHORFHEIDHMIÚ DHLÍ AN
CHOMHSHAOIL (IMPEL)

Líonra neamhfhoirmeálta d’údaráis comhshaoil i
mballstáit an EU agus i dtíortha iarratais atá i Líonra
an EU um Fhorfheidhmiú Dhlí an Chomhshaoil
(IMPEL). Cuireann IMPEL malartú eolais agus
taithí chun cinn chomh maith leis an bhforbairt
ar bhreis leanúnachais sa chur chuige maidir le dlí
an chomhshaoil a chur i bhfeidhm, a fheidhmiú

TUAIRISCIÚ AR GHÉILLIÚNAS NA NÚDARÁS ÁITIÚIL

D’fhoilsigh an EPA tuarascáil náisiúnta i rith
2005 faoi ghéilliúnas na n-údarás áitiúil maidir le
caighdeáin an uisce óil. Léirítear leis na figiúirí is

agus a fhorfheidhmiú. Déanann an OEE comhordú
ar bheartaíocht IMPEL in Éirinn agus cinntítear go
dtagann sé go slán leis an Líonra Forfheidhmiúcháin
Comhshaoil Náisiúnta.

deireanaí go raibh os cionn 96 faoin gcéad den

Bhí an EPA gníomhach i mbun roinnt tograí de chuid

soláthar uisce poiblí ag teacht le caighdeáin an uisce

IMPEL i rith 2005. Bhí Seoladh Dramhaíola Trasna

óil. Ina dhiaidh sin féin, tá an leibhéal géilliúnais i

Teorainneacha, ceadú dramhaíola, réiteach aighnis

ngrúpscéimeanna uisce príobháideacha, timpeall

agus an ceangal idir an comhshaol agus sláinte an

is 78 faoin gcéad, míshásúil i gcónaí. Nochtaíodh

phobail ar na réimsí a rabhthas páirteach iontu.

tuairim sa tuarascáil gur gá d’Údaráis Áitiúla níos mó
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claonta fadtéarmacha maidir le cáilíocht uisce in
aibhneacha agus i srutháin (féach Figiúr 2) go bhfuil
laghdú ag teacht ar líon na gcásanna tromthruaillithe
i mbealaí uisce mar sin le blianta beaga anuas agus
gurb é an t-eotrofú (an róshaibhriú ó chothaithigh)
ar uisce an bhagairt is mó i gcónaí i gcás uisce agus
gurb é an sileadh de bharr talmhaíochta agus ó

An Oifig um Measúnacht
Comhshaoil

bheartaíocht bhardasach is mó is siocair leis. É sin
ráite, léiríonn an claonadh fadtéarmach i gcáilíocht
uisce go leanann an ráta caillteanais do na huiscí
d’ardchaighdeáin (Q5, Q4-5). Is gá é seo a aisiompú.

Tá an Oifig um Measúnacht Comhshaoil (OEA)
freagrach as monatóireacht a dhéanamh ar an
uisce agus ar an aer sa timpeallacht, as cláir
mhonatóireachta náisiúnta a ullmhú agus as clár
náisiúnta hidriméadrach, as cabhair samplála agus
saotharlainne d’údaráis áitiúla agus as monatóireacht
agus seirbhísí éagsúla maidir le saotharlanna a chur

Lean an obair i rith na bliana ar chláir náisiúnta
monatóireachta a chur i bhfeidhm maidir le
screamhuisce, uisce thaoide, lochanna agus cáilíocht
bhitheolaíochta aibhneacha. Tá suirbhéanna ar 3,200
ionad abhann ar shraithchúrsa trí bliana i gceist leis
an mbeart deireanach sin.

ar fáil mar thac le feidhmeanna ceadúnaithe agus
forfheidhmithe an EPA.

AN CHREAT-TREOIR UISCE

Tá an Chreat-Treoir Uisce (WFD) ar an gcor is suntasaí
Tá freagracht chomh maith as an méid seo a leanas:
comhordú ar chlár náisiúnta taighde comhshaoil;
bunachair sonraí comhshaoil a bhunú; tuarascálacha
ar cháilíocht comhshaoil a chur ar fáil go rialta; agus
Tuarascálacha faoi Staid an Chomhshaoil a fhoilsiú
ar bhonn tréimhsiúil. Chomh maith leis sin, tagann

maidir le polasaí uisce an EU le 25 bliain anuas.
Cuireann an Treoir creat uileghabhálach agus clár ar
fáil chun cosaint fhadtéarmach ar an gcomhshaol
uisce a thabhairt i gcrích agus feabhas a chur ar
chaighdeán an uisce ar fad – idir screamhuisce agus
uisce ar dhroim talún – sna Ballstáit ar fad.

gnéithe tábhachtacha de Chreat-Treoir Aeir an EU
agus de Chreat-Treoir Uisce an EU a chur i bhfeidhm

Is é an EPA a thugann le chéile an Grúpa

faoi shainordú na hOifige agus bíonn an Oifig ina

Comhordaithe Teicniúil Náisiúnta maidir leis an

Lárphointe Náisiúnta in Éirinn ag Gníomhaireacht

gCreat-treoir Uisce. Rinne an grúpa comhordú

Comhshaoil na hEorpa (EAA).

ar ullmhúchán Thuarascáil Thréithíochta maidir
le Limistéir Abhantrach na hÉireann. Pléadh

MONATÓIREACHT AR CHAIGHDEÁN UISCE

Foilsíodh Tuarascáil ar Chaighdeán an Uisce in
Éirinn 2001-2003 in 2005 agus fuarthas go bhfuil
caighdeán ard tríd is tríd ag baint leis an uisce in
Éirinn i gcónaí. Meastar sa tuarascáil go léiríonn na

sa tuarascáil sin le tréithe fisice, ceimice agus
bitheolaíochta screamhuisce agus uisce dhroim talún
agus le tionchar an duine ar na huiscí sin chomh
maith le cuireadh measúnacht ar fáil ar an mbaol
nach mbainfí spriocanna na Treorach amach maidir
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FIGIÚR 2:
Cáilíocht Uisce in Éirinn
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leis na huiscí sin faoi 2015. Chuir an EPA achoimre
náisiúnta ar an Tuarascáil Tréithíochta faoi bhráid
Choimisiún na hEorpa i mí Márta 2005.
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Tá stádas maith coinnithe ar fud na tíre maidir le
caighdeán an aeir go ginearálta.
Is é an fás ar astuithe ó thrácht bóthair an

Leanadh den obair i rith na bliana ar ghnéithe eile

dúshlán is mó roimh Éirinn i gcónaí maidir le

den WFD, leagan amach chláir monatóireachta agus

bheith in ann cloí le caighdeáin cháilíochta aeir

scéimeanna aicmithe agus comhchaidreamh leis na

níos géire de chuid an EU san am atá romhainn.

comhlachtaí ábhartha éagsúla sa Stát, i dTuaisceart
Éireann, sa Bhreatain agus ar leibhéal an EU san áireamh.

Tá uasteorainneacha daingne socraithe ag an EU
maidir le gáis aigéadaithe a eascraíonn ó stáisiúin
chumhachta, ó thrácht bóthair, ó úsáid tuaslagóirí

MONATÓIREACHT AR CHAIGHDEÁN AEIR AGUS
FARDAL ASTUITHE

agus ón talmhaíocht (amóine) go príomha. Ní

Tugtar forléargas i dTuarascáil de chuid na

leo, sna príomhearnála sin san eacnamaíocht

Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil a

chun na teorainneacha sin a shásamh.

foilsíodh in 2005 ar chaighdeán an aeir agus ar
astuithe san aer in 2003 ar chaighdeán an aeir
máguaird in 2003 agus ar na claonta maidir le
hastuithe san aer idir 1990 agus 2003. De réir na
tuarascála:

mór athruithe ó bhun, a dtéann costas suntasach

Cuirtear sonraí faoin mbeartaíocht monatóireachta
ar fad ar an aer ar fud na tíre ar fáil ar shuíomh
idirlín an EPA le comhéadan bunaithe ar léarscáil. Is
féidir teacht ar an eolas trí mhapa na hÉireann ar a
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léirítear na suíomhanna monatóireachta éagsúla ag

CAIGHDEÁN UISCE SNÁMHA

www.epa.ie/OurEnvironment/Air/AccessMaps.

Tá cáilíocht uisce snámha na hÉireann ar
ardchaighdeán i gcónaí de réir thorthaí Tuarascála

Foilsíodh tuarascáil ar Leibhéil Dé-ocsaíde (i rith

a foilsíodh in 2005 ar cháilíocht an uisce snámha in

samhradh 2004) i gcomhshaol na hÉireann i mí

2004. Feictear ceangal sa tuarascáil idir ardcháilíocht

Deireadh Fómhair 2005 lenar deimhníodh go bhfuil

an uisce snámha agus infheistíocht le blianta beaga

leibhéil dé-ocsaíde na hÉireann i measc na leibhéil

anuas i saoráidí cóireála ar dhramhuisce. Rinneadh

is ísle san Eoraip i gcónaí. Léirítear sa tuarascáil go

monatóireacht ar 131 ionad snámha ar fad, in uisce

raibh leibhéil dé-oscsaíde in Éirinn 33 faoin gcéad

sáile agus i bhfíoruisce, i rith shéasúr snámha 2004.

níos ísle ná mar a bhíodh in 1995 go ginearálta agus
20 faoin gcéad níos ísle ná mar a bhíodh in 2000.

Léirítear sa tuarascáil go raibh 128 as na 131 láthair
snámha (98 faoin gcéad) a shásaigh na caighdeáin

D’ullmhaigh an EPA fardail astuithe san aer chomh

sainordaithe atá leagtha síos faoi reachtaíocht an

maith chun a gcur faoi bhráid eagrais idirnáisiúnta.

EU agus go raibh 115 as na 131 láthair snámha (88

Bhí iompar fadréime thruailliú aeir, tuarascáil fardail

faoin gcéad) a shásaigh na caighdeáin threoirlínte i

náisiúnta ar gháis cheaptha teasa agus sonraí ar dhé-

bhfad níos géire atá sonraithe ag an EU freisin.

ocsaíd sulfair agus ar ocsaídí nitrigine san áireamh.

FIGIÚR 3:
Buiséad Léirithe agus Buiséad a Iarradh maidir le gach Réimse Téamatach Taighde in 2005.
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TAIGHDE COMHSHAOIL

agus eagrais thaighde eile. Bhí 15 togra taighde

Tá an EPA ag cur an eolais agus tsaineolais is gá

curtha i bhfeidhm faoi dheireadh 2005 san ERC.

chun bainistíocht a dhéanamh ar an gcomhshaol in
Éirinn agus é a chosaint ar fáil tríd an gclár taighde.
Lean an EPA i rith 2005 ag déanamh airgeadaithe
ar thograí nua taighde, idir staidéir bhoird oibre
agus tograí mórscála ilbhliantúla. Go dtí seo, tá
ciste curtha ar fáil aige do thaighdeoirí aonair agus
d’eagraíochta – coláistí, institiúidí taighde agus
cuideachtaí san áireamh – maidir le os cionn 300
togra. Foilsíodh 12 tuarascáil taighde ar fad i rith na
bliana maidir leis na tograí ba mhó.

SEIRBHÍSÍ SAOTHARLAINNE

Glacadh timpeall is 22,750 sampla in 2005
a ndearnadh anailís orthu maidir le réimse
paraiméadar ceimice agus, nuair ba chuí sin,
micribhitheolaíochta. Bhí timpeall is 340,000 beart
tomhais anailíse ar fad i gceist leis sin. Tógadh na
samplaí as aibhneacha, locha, screamhuisce, uisce
taoide, síothlú ó líonadh talún, eisilteach agus astú
aeir. Mar chuid de chláir mhonatóireachta náisiúnta
i dtaca leis an bhforfheidhmiúchán comhshaoil agus

I samhradh na bliana 2005, d’fhógair an EPA gairm

maidir le cláir réigiúnacha thar ceann údarás áitiúil

thaighde de réir seacht gcinn de réimsí téamatacha

san oirdheisceart, san iarthar agus san oirthuaisceart

agus os cionn €10 milliún ar fad le bronnadh

a rinneadh an obair.

mar dheontais. Bhí an-ghlacadh leis an ngairm
thaighde. Cuireadh 128 togra taighde ar fad faoi
bhráid agus lorgaíodh cistí taighde i ngach ceann
de na réimsí téamatacha a bhí go mór os cionn an
bhuiséid léirithe (féach Figiúr 3). An Bhithéagsúlacht;
An Comhshaol agus an tSláinte; Teicneolaíochtaí
Comhshaoil; Ithreacha; An Comhshaol Uirbeach;
An Creat Uisce agus Dramhaíl na réimsí taighde atá
i gceist.

AN CLÁR IDIRCHALABRÚCHÁIN

Tháinig ardú de 5 cinn (go dtí 119) in 2005
ar líon na saotharlanna atá páirteach i gclár
idirchalabrúcháin an EPA. Tá saotharlanna de
chuid údarás áitiúil agus saotharlanna ar conradh,
saotharlanna eile a chuireann sonraí ar fáil don
Ghníomhaireacht agus cúig shaotharlann réigiúnach
na Gníomhaireachta féin san áireamh. Tá clár

Rinneadh dul chun cinn suntasach i rith na bliana, i

na saotharlann, a bhforáltar dó faoi Alt 66 de

gcomhar le Seirbhís Comhshaoil agus Oidhreachta

Acht an EPA 1992 ar fáil d’fhonn a iniúchta i

Thuaisceart Éireann, le feabhsú agus leathnú an

gCeanncheathrú an EPA agus ag http://www.epa.ie/

ábhair ar an suíomh idirlín taighde comhshaoil

PublicAuthorityServices/LaboratoryIntercalibration

Thuaidh Theas – aNSwer.

Programme/.

(Féach www.answer-online.org).
AN CLÁR HIDRIMÉADRACH

Rinneadh dul chun cinn chomh maith le forbairt
Ionad Taighde Comhshaoil (ERC) an EPA a bhfuil
d’aidhm leis cur leis an acmhainn taighde taobh
istigh den EPA i gcomhar leis na coláistí tríú leibhéal

Tiomsaítear eolas le clár hidriméadrach an EPA
ar na leibhéil, ar an líon agus ar an sreabhadh ó
líonra de 1500 stáisiún ar aibhneacha, locha agus
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screamhuisce. Foilsíodh staitisticí achomair don

i mí Márta 2005. Tá 219 mapa a cuireadh le chéile

chlár seo i rith 2005 ar shuíomh idirlín an EPA agus

le GIS sa tuarascáil. Chomh maith leis sin, tugadh

cuireadh eolas níos mionsonraithe ar fáil nuair

an obair ionann is chun críche ar fad ar thogra trína

a iarradh é i dtaca le réimse leathan d’fhorbairtí

bhféachtar le pleananna suímh digiteacha a fháil do

infrastruchtúir ar fud na tíre agus chun críche

gach suíomh lena mbaineann ceadúnas ón EPA. Tá

caomhnú comhshaoil chomh maith mar bhunús

togra bainistíochta ar shonraí uisce ar siúl faoi láthair

le bainstíocht ar bhaol ó thuillte agus mar threoir

a dhéanfaidh soláthar d’fheabhsú maidir le dualgais

maidir le hacmhainní uisce a thabhairt chun cinn. Bhí

tuairiscíochta idirnáisiúnta a shásamh chomh maith

leas as an gClár Hidriméadrach chomh maith maidir

le sonraí níos cuimsithí agus níos tráthúla a chur ar

le gnéithe éagsúla den chur i bhfeidhm ar an gCreat-

fáil faoi staid an chomhshaoil uisce.

treoir Uisce.
GNÍOMHAIREACHT COMHSHAOIL NA HEORPA (EEA)
EOLASAÍOCHT AGUS TUAIRISCIÚ

Lean an EPA, ina Lárphointe Náisiúnta dó, den ról

Bhí ról tábhachtach ag Aonad Eolasaíochta an

comhordaithe maidir le heolas a chur ar fáil do

EPA i dtiomsú, comhchóiriú agus deimhniú thacair

EEA chun críche measúnú comhshaoil ag leibhéal

GIS (Geographic Information Systems) ba ghá don

na hEorpa agus cuireadh tacaíocht ar fáil maidir le

Tuarascáil Tréithíochta maidir leis an gCreat-treoir

bearta éagsúla eile de chuid EEA.

Uisce agus dá chur faoi bhráid Choimisiún na hEorpa
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CREATLACH STRAITÉISEACH

2

Leanadh ag cur Creatlach Straitéiseach EPA
2003 – 2006 i bhfeidhm de réir an sceidil
i rith 2005. Cuireadh tuairiscí ar an gcur i

Rialachas
Corparáide agus
Forbairt Eagrúcháin

bhfeidhm faoi bhráid Bhord EPA uair sa ráithe.
Tugadh athbhreithniú leath slí ar an gCreatlach
Straitéiseach chun críche agus tugadh bearta tús
áite dá réir sin chun suntais.

RIALACHAS CORPARÁIDE

Tá an EPA dúthrachtach maidir le cloí leis na
caighdeáin rialachais corparáide is airde agus
cultúr an dea-rialachais a leabú i ngach Oifig
agus aonad gnó dá cuid. Mar chuid den chur
i bhfeidhm leanúnach ar an gCód Cleachtais
maidir leis an Rialachas ar Chomhlachtaí Stáit,
lean an EPA ag cur an Phlean Iniúchta

Cuireann an Oifig Chumarsáide agus Seirbhísí Corparáide (OCCS)
na córais agus na struchtúir eagrúcháin bunriachtanacha ar fáil a
ligeann don EPA an sainordú atá aige a chur i gcrích go críochnúil.
Tá bainistiú acmhainní daonna, sláinte agus sábháilteacht, oiliúint
agus forbairt foirne, airgeadas, bainistíocht ar áiseanna, caidreamh
poiblí agus cumarsáid, foilseacháin agus forbairt agus cúnamh

Inmheánaigh i bhfeidhm de réir a chéile.
Bhí ceithre chruinniú ag Coiste an Iniúchta
Inmheánaigh (IAC) in 2005. D’aontaigh an IAC
Plean Iniúchta leasaithe dhá bhliain chomh maith
maidir leis an tréimhse 2006 – 2007.
Thug an EPA Measúnacht Riosca Gnó foirmeálta
chun críche in 2005 agus ullmhaíodh Clár Riosca
Corparáide agus Polasaí maidir le Bainistiú Riosca.

maidir le teicneolaíocht an eolais ar fheidhmeanna OCCS.
Tá an Oifig freagrach chomh maith as straitéis eagrúcháin agus

SEIRBHÍS ARDCHAIGHDEÁIN DON
CHUSTAIMÉIR

pleanáil ghnó, rialachas corparáide, an t-iniúchadh inmheánach

Bunaíodh Foireann Trasghearrtha Seirbhíse
Ardchaighdeáin don Chustaiméir (QCS) sa EPA

san áireamh, comhordú ar thionscnamh seirbhíse ardchaighdeáin
don chustaiméir ag EPA agus taighde straitéiseach mar gheall ar
bheartas comhshaoil.

i rith 2005 d’fhonn tréith QCS a dhaingniú
níos doichte san eagraíocht agus maoirseacht
a dhéanamh ar na geallúintí a thugtar in Plean
Gníomhaíochta Seirbhíse Archaighdeáin don
Chustaiméir (QCS) 2003 - 2006 agus in Cairt
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an Chustaiméara. Ní dhearnadh aon ghearán faoin

agus a ndearcadh ar an EPA a mheas. Ba beart

tseirbhís don chustaiméir i rith 2005. Tá an Plean

breise é seo tar éis an chéad iniúchadh cumarsáide

Gníomhaíochta QCS agus Cairt an Chustaiméara ar

a rinne an EPA in 2003. Bhí ceisteanna maidir leis an

fáil ar shuíomh idirlín an EPA.

tSeirbhís Ardchaighdeáin don Chustaiméir (QCS) mar
chuid den iniúchadh.

CUMARSÁID

Sheol an EPA bróisiúr dar teideal An Comhshaol

Rinne an EPA urraíocht ar an gcéad chomhdháil

in Éirinn - Cad atá á dhéanamh? Cé atá á

Environment Ireland i mí Meán Fómhair d’fhonn

dhéanamh? i mí Aibreán ina dtugtar léargas ar na

fóram a chur ar fáil i bhfianaise theacht chun cinn na

príomhdhreamanna a bhfuil baint acu le cosaint,

tábhachta atá le clár oibre an chomhshaoil in Éirinn.

monatóireacht, faire agus pleanáil d’fhonn feabhas

Díríodh ag an gcomhdháil, ar ar fhreastail níos mó

ar an gcomhshaol. Tá teacht air ar shuíomh idirlín an

ná 300 toscaire, ar na cora is suntasaí sa bheartas

EPA ag www.epa.ie/ContactUs/WhoDoesWhat.

comhshaoil ó thuaidh agus ó dheas, ar an gclár oibre
comhshaoil atá i ndán; ar bhainistíocht comhshaoil

I measc na bhfoilseachán eile, bhí cáipéis

sárchleachtais agus ar cheisteanna ionchais agus ar

bhuaicphointí na bliana a foilsíodh agus a dáileadh

theicneolaíochtaí nua.

in Eanáir 2005 chun eolas a chur ar fáil faoi
phríomhbhearta an EPA le bliain anuas, trí cinn de

Rinneadh athbhreithniú ar phrótacail an EPA maidir

nuachtlitreacha an EPA, EPANews, agus an chéad

le fógra faoi eachtra agus déaileáil le héigeandáil.

nuachtlitir ag an líonra comhshaoil.

Moladh tar éis an athbhreithnithe go gcuirfí sonraí
faoi aon eachtra nua a dtugtar fógra faoi don EPA

Cuireadh deis nua foilsithe ar líne le suíomh idirlín

ar ghá imscrúdú mar gheall air ar fáil don phobal

an EPA i lár na bliana. Ligeann sin do chustaiméirí

ar shuíomh idirlín an EPA. Bíonn eolas faoi aon

siopadóireacht a dhéanamh maidir le foilseacháin an

eachtra dá leithéid ar fáil anois ar ag www.epa.ie/

EPA agus íocaíocht a dhéanamh le cárta creidmheasa

NewsCentre/IncidentNotification.

tríd an suíomh idirlín. Tugtar liosta d’fhoilseacháin an
EPA in 2005 in Aguisín 1.

Rinne oifig an chaidrimh leis na meáin sa EPA plé le
640 fiosrúchán ón bpreas in 2005, ardú 9 faoin gcéad

D’fhoilsigh an tAonad Taighde Polasaí Straitéisí

ón mbliain roimhe. Ritheadh feachtas réigiúnach

plépháipéar i mí Eanáir faoin gcostas agus an tairbhe

sna meáin i ndeireadh na bliana chun an tuiscint ar

a bhainfeadh le líonra de dhíleáiteoirí anaeróbacha

dhá cheist dramhaíola ar mó tábhacht ná riamh atá

lárnaithe a fhorbairt in Éirinn agus reáchtáladh

leo, “Fear an Veain” agus “An Dó ar Chúl an Tí”, a

ceardlann geallsealbhóirí chun na bacanna atá roimh

thabhairt chun cinn le sraith altanna agus fógraí.

dhíleá anaeróbach a thabhairt chun cinn a phlé.
D’fhoilsigh an tAonad sraith de pháipéirí Dearcadh

Rinne an EPA iniúchadh cumarsáide leitheadach i

an EPA chomh maith maidir le réimse ábhair, ag

ndeireadh na bliana chun riachtanais na gcustaiméirí

tarraingt béime ar mhórcheisteanna comhshaoil,
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an ról atá ag an EPA, ranna rialtais, údaráis áitiúla

SEIRBHÍSÍ THEICNEOLAÍOCHT AN EOLAIS

agus gníomhaireachtaí eile stáit, chomh maith le

Tá Straitéis an EPA maidir le Bainistiú Eolais &

liosta moltaí a thabhairt faoi bhearta a dhéanfaí. Tá

Teicneolaíocht (IM&T) dírithe ar thiomsú, anailís agus

siad sin ar fáil ar shuíomh idirlín an EPA ag http://

dáiliúchán a dhéanamh ar réimse fairsing eolais i

www.epa.ie/NewsCentre/EPAViewpoints/. Rinneadh

gcás líon mór eagraíochtaí agus daoine aonair ar

suirbhé náisiúnta ar thuiscint, ar dhearcadh agus ar

leibhéal áitiúil, náisiúnta agus idirnáisiúnta. Rinneadh

mheon an phobail maidir leis an gcomhshaol agus tá

dul chun cinn i rith 2005 ar leibhéal oibriúcháin agus

tuarascáil taighde bunaithe air sin le foilsiú in 2006.

ar leibhéal straitéiseach.

OIDEACHAS

Cuireadh acmhainn mhór nua do mhúinteoirí
Tíreolaíochta na hArdteistiméireachta le chéile le
dul leis an gcuraclam nua tíreolaíochta. Is féidir
teacht air ar shuíomh idirlín an EPA ag www.epa.
ie/Education/SecondLevelSchools/LeavingCertificateG
eographyPack.
Bhí taispeántas nua dramhaíola ag an EPA in ENFO
ar feadh trí seachtaine i mí Meitheamh agus ritheadh
ceardlanna do mhic léinn aige. Bhí caidreamh ag an
bhfoireann le geallsealbhóirí chomh maith, an pobal
ina measc, ag 20 imeacht náisiúnta agus áitiúil, ar a
n-áirítear Taispeántas Eolaí Óg agus Teicneolaíochta

Déanann an fhoireann taca IT freastal ar an
leibhéal oibriúcháin ar bhaill foirne i 10 n-ionad
éagsúil. Cuireadh feabhas ar infrastruchtúr agus ar
sheirbhísí Theicneolaíocht an Eolais trí uasghrádú
ar an gcóras ríomhphoist agus ar na háiseanna
stórála ar ríomhairí, leathnú ar úsáid as áiseanna
ríomhaireachta soghluaiste agus as áiseanna
físchomhdhála. Cuireadh tús le clár oiliúna bliantúil
sa IT don fhoireann in 2005 chomh maith.
Cuireadh próiseas rialachais ar bun chomh maith
le léirphlean teicneolaíochta chun cinntiú gur i
gcomhar le bainisteoirí sinsearacha i gceithre Oifig
na Gníomhaireachta a dhéantar cinntí infheistíochta
maidir le teicneolaíocht an eolais.

BT, Féile Eolaíochta BA agus an Comórtas Náisiúnta
Treafa.

Leanfar ag feabhsú na seirbhíse IT do na hoifigí
réigiúnacha in 2006. Beidh béim chomh maith ar

Craoladh an tríú sraith den chlár teilifís don phobal
ar fad EcoEye go luath in 2005 agus athchraoladh
é i rith an tsamhraidh. Bhí timpeall is 300,000 ag
féachaint ar gach clár, an líon is mó riamh ag an
tsraith. Bhí an ceathrú sraith de EcoEye á thabhairt
le chéile i rith na bliana d’fhonn a chraolta i rith an
chéad ráithe de 2006.

chórais a fhorbairt don mhonatóireacht agus don
tomhas ar cháilíocht uisce de réir Chreat-Treorach
an Uisce agus na gcóras forfheidhmiúcháin.
Cuirfidh sin feabhas maidir leis an teacht atá ar
eolas slánchuimsitheach comhshaoil ón taobh
amuigh agus ón taobh istigh. D’fhonn freastal ar an
síorbhorradh san éileamh ar eolas, rachfar i gcomhar
le geallsealbhóirí inmheánacha agus seachtracha, a
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chuireann sonraí comhshaoil ar fáil nó a bhaineann

i rith na bliana a mb’ionann a líon agus 1608 lá

úsáid astu, chun cinntiú go dtugtar a gcion siúd san

oiliúna ar fad. Lean an Ghníomhaireacht chomh

áireamh agus na córais nua á leagan amach.

maith den dúthracht ag cuidiú le baill foirne cúrsaí
staidéir a bhaineann le hábhar a leanacht ina gcuid

ACMHAINNÍ DAONNA

ama féin.

Ba 264 líon ceadaithe na foirne ag an EPA ar an 31

Chomh maith le tabhairt chun cinn mhodúl an

Nollaig 2005. Tá 123 den fhoireann lonnaithe ag an

Aiseolais Aníos mar chuid den Chóras Bainistíochta

gCeanncheathrú i Loch Garman agus fuílleach na

agus Forbartha Feidhmíochta (PMDS), thug an

foirne lonnaithe in Oifigí Chigireachta Réigiúnacha

Ghníomhaireacht creat croí-inniúlachta chun cinn

agus in Oifigí eile ar fud na tíre.

chomh maith a cuireadh i bhfeidhm i rith 2005. I

Rinneadh forbairt ar chóras nua bhainistiú eolais
faoi Acmhainní Daonna ar ríomhaire i rith na bliana
agus cuireadh i bhfeidhm é. Cuireadh córas Ama
agus Tinrimh atá bunaithe ar an ngréasán agus atá
idircheangailte leis an gcóras nua Acmhainní Daonna

measc na n-ábhar croí-inniúlachta a sonraíodh maidir
le gach ball foirne, tá Seirbhís don Chustaiméir,
Obair Mheithil, Cumarsáid agus Ardchaighdeán agus
Soiléire Oibre. Cuireadh oiliúint sa réimse sin ar gach
ball den fhoireann.

isteach ar fud an EPA freisin.
SLÁINTE AGUS SÁBHÁILTEACHT

Rinneadh iniúchadh agus athbhreithniú ar
pholasaithe agus nósanna imeachta uile an EPA in
2005 d’fhonn cinntiú go bhfuiltear ag teacht leis an
reachtaíocht agus an sárchleachtas is deireanaí.

Tá an EPA dúthracht do shábháilteacht, sláinte
agus leas na foirne a chinntiú trí chloí go docht
le Caighdeáin Sláinte agus Sábháilteachta / Cóid
Chleachtais agus trí oiliúint oiriúnach, cláir feasachta
sábháilteachta agus trealamh cosanta pearsanta a

OILIÚINT AGUS FORBAIRT FOIRNE

Leanadh de dhúthracht an EPA maidir le hoiliúint
agus forbairt foirne in 2005 le hathnuachan an
chreidiúnaithe ar chaighdeán “Feabhas Trí Dhaoine”
de chuid FÁS, caighdeán náisiúnta na hÉireann
maidir le forbairt acmhainní daonna.
Rinneadh caiteachas díreach ab airde ná €485,000
ar oiliúint i rith na bliana, ag teacht leis an sprioc
d’infheistíocht san oiliúint don tseirbhís phoiblí de 4
faoin gcéad de na costais phárolla. Bhí baill foirne
páirteach i gclár de 194 cúrsa oiliúna, ceardlann,
comhdháil agus seimineár in Éirinn agus thar lear

chur ar fáil.
Tá ionadaithe foirne ó gach Foireann Chigireachta
Réigiúnach de chuid an EPA ar Chomhchoiste
Comhairleach Sábháilteachta an EPA. In 2005
rinneadh leathnú ar an gCoiste trí na Bainisteoirí
Réigiúnacha, ina mBainisteoirí Sábháilteachta Áitiúla
dóibh, a thabhairt isteach air.
In 2005, cuireadh béim ar aird níos mó a tharraingt
ar chúrsaí sábháilteachta, sláinte & leasa, a raibh clár
oiliúint shábháilteachta forleitheadach san áireamh
leis, agus ar roinn Sláinte & Sábháilteachta ar an
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Inlíon a thabhairt chun cinn. Tugadh athbhreithniú

inmheánach agus ní dhearnadh achomharc le hOifig

cuimsitheach ar na Cóid Chleachtais Sábháilteachta

an Choimisinéara Faisnéise maidir le haon cheann

chun cinn in 2005 chomh maith.

acu ina dhiaidh sin. Bhí achomharc ón mbliain 2004
arna mheas i gcónaí ag Oifig an Choimisinéara ag

COINNEÁIL AN DUL CHUN CINN

deireadh na bliana.

Tá an EPA tiomanta i gcónaí maidir lena gcuireann
an Comhaontú Náisiúnta, Coinneáil an Dul chun

CLÁR CAIPITIL

Cinn de dhúshláin roimhe. D’éirigh leis an EPA na

Lean an EPA ag féachaint le breis cóiríochta a

spriocanna feidhmíochta a leagadh amach do 2005

chur ar fáil do thrí cinn de na Foirne Cigireachta

a bhaint amach. Díríonn Plean Gníomhaíochta

Réigiúnacha. Fuarthas ceadú agus airgeadú maidir

Choinneáil an Dul chun Cinn ar cheisteanna ar

le hOifig Chigireachta Réigiúnach nua a thógáil i

nós úsáid éifeachtach as acmhainní, seirbhís don

gCill Chainnigh agus bronnadh conradh dhá mhí

chustaiméir, r-rialtas chomh maith le nuachóiriú

dhéag i mí Meán Fómhair 2005. Tosaíodh ar an obair

eagrúcháin agus solúbthacht. Bíonn páirt shuntasach

leathnúcháin ar an Oifig Chigireachta Réigiúnach

ag Coiste Páirtnéireachta an EPA sa mhaoirseacht ar

i gCaisleán an Bharraigh i mí Feabhra 2005 agus

chur i bhfeidhm an Phlean. Cuireadh dhá thuairisc ar

tugadh chun críche é faoi dheireadh an chéad ráithe

an dul chun cinn faoi bhráid na Roinne Comhshaoil,

de 2006. Tugadh an obair athchóirithe chun críche

Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil in 2005 agus ghlac

ar an gcéad chéim den chóiríocht bhreise a fuarthas

an Roinn leo.

ó Chomhairle Chontae Chorcaí d’Oifig Cigireachta
Réigiúnach in Inis Carra i mí na Nollag 2005.

BORD AN EPA

Fuarthas cead dearadh agus pleanáil a dhéanamh

Bhí ceathracha seacht cruinniú de chuid Bhord an

maidir le fairsingiú ar Cheanncheathrú an EPA in

EPA ann in 2005 agus 36 cruinniú teicniúil san

2005 chomh maith.

áireamh.
COMHAIRLEOIRÍ
SAORÁIL FAISNÉISE (FOI)

Bhain an EPA leas as seirbhísí chomhairleoirí i rith

Tháinig 21 iarratas FOI chuig an EPA i rith 2005.

2005 chun staidéar / imscrúdú speisialta a dhéanamh

Astu sin, tugadh an fhaisnéis iomlán i gcás 4 iarratas

ar réimse ceisteanna agus ábhair comhshaoil. Tugtar

acu, páirt den fhaisnéis i gcás 9 gcinn, pléadh

liosta de na comhairleoirí a fostaíodh (iad siúd a bhí

le 5 cinn taobh amuigh de FOI agus diúltaíodh

páirteach sa Chlár um Thaighde Comhshaoil agus

5 iarratas. Tháinig dhá iarratas ar athbhreithniú

Fhorbairt Teicneolaíochta agus Nuálaíocht (ERTDI) ina
measc) in Tábla 5.
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TÁBLA 5
Na comhairligh a fostaíodh i 2005
AEA Technology Plc

Carl Bro Intelligent Solutions

Scan Image Services Ireland (SISI)

Infratech Ltd

Millward Brown IMS

Evros-The Computer Centre

Achilles Procurement Services

Clara Clark Event Management

SLR Consulting Ltd

Institute of Public Administration

McCauley Analytical Institute

Environment & Resource Mngt

Advance Systems (Ire) Ltd

Clean Technology Centre

Speed-It Ltd

JSR IT Consultancy

Newstead Consulting Ltd

Eireann Design

AG Education Services Ltd

Shane Colgan

Sysco Software Solutions

Kingsley Recruitment

Organisation Design Consultants Ltd

Enviros Consulting Ltd

Alcontrol Geochem (Ireland)

Consult-Us Ltd

TE Labs

Nicholas Kenny

Brenda O’Hanlon

ESRI Ireland Ltd

AMAS Limited

Crowleys DFK

Terminal Four

Komex

Pyramid Consulting

Fehily Timoney & Co

Apex Geoservices Ltd

Clarion Consulting

TMS Consultancy Ltd

Levett-Therivel

E.G.Pettit & Company

Federal Security Services

Aquatt Uetp Ltd

Computer Futures Solutions

TMS Environment Ltd

Mayo Editorial Electronic
Publishing Services Ltd

Project Management Ltd

Focus Environmental

Coyle Hamilton Willis

B2E Ltd

Pricewaterhouse Coopers

TNO Enviro, Energy & Process
Innovation

Paul Mooney Associates

Conservation Services

Forfas

BEC Consultants

Propylon

Tobin Environmental Services

Maclean Environmental Ltd

Compass Informatics Ltd

Graphite HRM Ltd

Byrne O’Cleirigh Ltd

Rsk Ensr Environment Ltd

Trinity College Dublin

Murray Consultants Ltd

Barry Doyle & Company

Sage Ireland

Cantab Consulting (Kent) Ltd

RPS MCOS

URS Ireland Ltd

Motherway Begley Ltd.

Dataworks Ltd

Ceridian ITS

LHM Casey Mcgrath

Renaissance Contingency Services Ltd

Whitehopleman

Marsh Ireland Limited

Euro Environmental Services

Indecon (Ireland)

Is iad na comhairleoirí ar íocaíodh suim is mó ná €1000 leo in 2005 atá ar an liosta thuas.
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AN TACHT UM ÍOC PRAS CUNTAS, 1997

Tháinig An tAcht um Íoc Pras Cuntas i bhfeidhm

Deartar na rialuithe seo chun neamhchomhlíonadh

an 2 Eanáir 1998. Tagann an Ghníomhaireacht um

ábhartha an Achta a chosc chomh fada agus is féidir,

Chaomhnú Comhshaoil (EPA) faoi théarmaí tagartha

cé nach féidir dearbhú absalóideach a thabhairt.

an Achta. Tuarascáil ar chleachtais íocaíochta an EPA
don bhliain dar chríoch 31 Nollaig 2005 is ea é seo a

Tharla íocaíochtaí malla 56 uaire le linn 2005, a raibh

leanas.

luach thar €317 ag baint leo, agus sháraigh siad seo

Is é beartas an EPA féachaint chuige go n-íoctar

luach na n-íocaíochtaí malla seo. San iomlán ba é

gach sonrasc go pras. Cuireadh córais agus nósanna

0.33% de luach iomlán an n-íocaíochtaí clúdaithe ag

imeachta ar leith i bhfeidhm le go bhféadfaí gach

an Acht na híocaíochtaí malla, agus ba é €217 an t-ús

sonrasc a thaifeadadh agus le cinntiú go ndéanfar

pionóis a bhain leo.

an dáta dlite faoi 23 lá ar an meán. Ba é €58,341

íocaíochtaí roimh an dáta dlite. Déantar sonraisc
cheannaigh a thaifeadadh go laethúil sa Rannóg
Cuntas, agus leantar iad go córasach le cinntiú go

Ard-Stiúrthóir

ndeimhnítear agus go gcuirtear ar ais gan mhoill iad le
híoc. Eisítear seiceanna de réir mar is gá chun íoc pras
a chinntiú.

Meitheamh 2006
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AGUISÍN 1
FOILSEACHÁIN EPA 2005
Tá an chuid is mó d’fhoilseacháin
EPA ar fáil chun a íoslódála ó
shuíomh idirlín an EPA ag www.epa.
ie/NewsCentre/ReportsPublications/.

Uisce

Aistríodh teidil fhoilseacháin na
bliana 2005 de chuid an EPA go
Gaeilge; ní hé sin le rá go bhfuil na
foilseacháin féin ar fáil as Gaeilge.

Cáilíocht an Uisce Óil in Éirinn.
Tuarascáil don Bhliain 2004 (& CD
Rom) €25

Aer

Tuarascáil faoi Uisce Snámha in
Éirinn 2004
(ar an idirlíon amháin)

Tuarascáil Aercháilíochta agus
Astuithe san Aer 2003 €20
Leibhéil Dé-oscsaíde sa Chomhshaol
in Éirinn – An Tríú Measúnú
(Samhradh 2004) Bunaithe ar Leibhéil
i mBainne na Bó 2005 €10

Corparáid
An EPA – Buaicphointí na Bliana 2004
Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais
na Gníomhaireachta um Chaomhnú
Comhshaoil 2004

Cáilíocht Uisce in Éirinn 2001–2003 (&
CD Rom) €30
maille le 3 léarscáil€10 an ceann

Tuarascálacha Speisialta agus
Tuarascálacha Comhdhála
Dúnadh na Bearna, Briathar don
Bheart. Tuarascáil Comhdhála
Trádáil Astuithe Gáis Cheaptha
Teasa: Modh Leithdháilte Náisiúnta
2005–2007 €5
Nuacht an Líonra Forfheidhmiúcháin
Iúil 2005

Nótaí Treoracha
An Comhshaol in Éirinn – Cad atá á
dhéanamh? Cé atá á dhéanamh?
An Ghníomhaireacht um Chaomhnú
Comhshaoil – Sinne agus ár gcuid
Oibre
epaNews Feabhra 2005
epaNews Iúil 2005
epaNews Samhain 2005

Dramhaíl
Tuarascáil an Bhunachair Sonraí
Náisiúnta Dramhaíola 2003 (ar an
idirlíon amháin)
An Clár Náisiúnta um Chosc
Dramhaíola – Tuarascáil Bhliantúil
Cineál agus Oiread na Beartaíochta
Dramhaíola Neamhúdaraithe in
Éirinn €20

a Aicmiú: Limistéir Chaomhnú Dúlra
Ainmnithe. Tuarascáil Deiridh€5
An Chreat-Treoir Uisce: Staidéar Boird
d’fhonn Modh Monatóireachta ar
‘Riocht Deilbhíochta’ Aibhneacha na
hÉireann a leagan amach. Tuarascáil
Sintéise
Scrúdú ar Chruthú Fo-ithreach agus
Scagairí Gainimh Srathaithe don
Chóireáil ar Uisce Dramhaíola ó
Chórais ar an Suíomh. Tuarascáil
Sintéise
Leasú Organ-Mhianrach a
Tháirgeadh as Meascán de Chruáin
Sciodar na Muc agus Dramhaíl
Inbhithdíghrádaithe eile – Tuarascáil
Deiridh €7
An Chreat-Treoir Uisce: Samhalta
Matamaitice a chur in Úsáid mar
Dheiseanna Taca le Cinntí. Tuarascáil
Sintéise

Nóta Treorach IPPC: Stóráil
agus Aistriú Ábhar do Bhearta
Sceidealaithe €10

An Chreat-Treoir Uisce: Modh Oibre a
thabhairt chun cinn don tSonraíocht
ar Screamhuisce Neamhthruaillithe.
Tuarascáil Sintéise

Treoirlínte Sárchleachtais maidir le
Bratadh agus Athbhail ar Fheithiclí
(& CD Rom) €7

An Chreat-Treoir Uisce: Sonraíocht ar
Chuinsí Tagartha agus Tástála maidir
le Tíopeolaíocht Aibhneacha. €10

Treoirlínte Sárchleachtais maidir le
Tirimghlanadh (& CD Rom) €7

Leibhéil Chothaitheach agus an
Diúilicín Riabhach: Líon na nDiúilicíní
i Loch Cé. Tuarascáil Sintéise

Bainistiú Dramhaíola agus Ceadúnú
IPPC: Gnéithe den Nós Imeachta
maidir le Ceadúnú – Agóidí agus
Éisteachtaí ó Bhéal €2

Tuarascálacha Taighde
Comhshaoil
Cánacha Leasú Talún: Cúrsaí Chur i
bhFeidhm. Tuarascáil Deiridh €5
An Chreat-Treoir Uisce: Stádas an
Uisce – Cáilíocht Uisce a Shonrú agus

Athrú Aeráide: Tuar Réigiúnach i leith
na hÉireann. Tuarascáil Deiridh €7
Eotrófú ó Chúiseanna Talmhaíochta
– Ceimic Fhosfarais na hIthreach
Mianra agus Móna in Éirinn.
Tuarascáil Deiridh €10
Tá na foilseacháin ar fad le ceannach
ar líne nó ó Dhíolachán Foilseachán
EPA ar +353 1 2680100
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APPENDIX 1
EPA PUBLICATIONS 2005

3
Ráitis Airgeadais

The majority of EPA publications are
available to download from the EPA
website at www.epa.ie/publications.

Bathing Water Report 2004
(web only)

Conference and Special Reports

Air

Bridging the Gap, Information for
Action. Conference Report

Air Quality and Emissions to Air
Report 2003 €20

Dioxin Levels in the Irish
Environment - Third Assessment
(Summer 2004)
Based on
in
Tuarascáil
an Levels
Ard-Reachtaire
Cows’ Milk 2005 €10

·

Greenhouse Gas Emissions Trading:
National Allocation Methodology
2005-2007 €5

Cuntas
agus Ciste
Enforcement Network News July 2005

Tuarascáil an Ard-Reachtaire
Cuntas agus Ciste le cur i láthair
An Investigation into the
Thithe
an Oireachtais

Performance of Subsoils and
Stratified Sand Filters for the
Treatment of Wastewater from
Tá ráitis
airgeadais
Gníomhaireachta
On-site
Systems.naSynthesis
Report um

Chaomhnú Comhshaoil don bhliain dar críoch
Production of Organo-Mineral

31 Nollaig
2005
iniúchta
agam
Fertilisers
from
Mixtures
of faoin Acht um
Composted Pigum
Slurry
Solids and
Ghníomhaireacht
Chaomhnú
Comhshaoil, 1992.
other Biodegradable Wastes - Final
Report
Tá na
ráitis€7airgeadais, a ullmhaíodh faoi

na Water
beartais
chuntasaíochta
arna
Framework
Directive:
The leagan

Guidance Notes

Application
of Mathematical
Models
amach
sna ráitis,
comhdhéanta
de na

Beartais
Chuntasaíochta, an Cuntas Ioncaim
Report

EPA Annual Report and Accounts 2004

IPPC Guidance Note: Storage and
Transfer of Materials for Scheduled
Activities €10

Ireland’s Environment - Who Does What?

Best Practice Guidelines on Vehicle

Comhardaithe,
an Ráiteas
ar Shreabhadh Airgid
the Characterisation
of Unpolluted

Corporate

EPA - Annual
Highlights
2004
Ráiteas
um Fhreagrachtaí

na Gníomnhaireachta

·

Ráiteas faoi Chóras na Rialuithe Airgeadais
Coating &Inmhéanacha
Refinishing (& CD Rom) €7

The Environmental Protection
Agency - Who We Are, What We Do
epaNews February 2005

·

Best Practice Guidelines on Dry
Cleaning (& CD Rom) €7

Beartas Chuntasaíochta
Waste Management and IPPC

epaNews July 2005
epaNews November 2005

Waste

·

Licensing: Aspects of Licensing
Procedures - Objections and Oral
Hearings €2

Cuntas Ioncaim agus Caiteachais

National Waste Database Interim
Report 2003 (web only)

·

Raiteas ar Ghnóthachain agus

National Waste Prevention
Programme - Annual Report

Environmental Research
Reports
Fertiliser Taxes: Implementation
Chaillteanais
Aitheanta
Issues. Final Report €5

·

Water Framework Directive: Water
Status - Identification and Ranking
The Nature and Extent of
Water Quality: Nature Conservation
Clár
Unauthorised Waste Activity
in Comhardaithe
Designated Areas. Final Report €5
Ireland €20

as Decision-Support Tools. Synthesis

agus Caiteachais, an Ráiteas Gnóthachan
Water Framework Directive:

agus
Caillteanas Aitheanta Iomlán, an Clár
Development of a Methodology for
Groundwater.
Synthesis Report
agus
na nótaí gaolmhara.
Water Framework Directive:
Characterisation of Reference
FREAGRACHTAÍ CHOMHALTAÍ NA
Conditions and Testing of Typology
GNÍOMHAIREACHTA AGUS AN ARDof Rivers. Final Report €10

REACHTAIRE CUNTAS AGUS CISTE FAOI SEACH
Nutrient Levels and the Zebra:
Mussel Population in Lough Key.
airgeadais
ullmhú de réir an Achta
Synthesisa Report

Tá an Ghníomhaireacht freagrach as na ráitis
um

Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil,
Climate Change: Regional Predictions

1992
as Final
rialtacht
na€7
n-idirbheart a chinntiú.
for agus
Ireland.
Report
Ullmhaíonn an Ghníomhaireacht na ráitis
Eutrophication from Agricultural

airgeadais
réir Cleachtais
Chuntasaíochta
Sources -de
Phosphorous
Chemistry
of Mineral
and
Soils in in
Ireland.
a nGlactar
Leis
goPeat
Coitianta
Éirinn. Tá
Final Report €10

freagrachtaí cuntasaíochta Chomhaltaí na

·

All publications can
also be
Gníomhaireachta
leagtha
amach sa Ráiteas um

·

Is é m’fhreagrachtsa ná na ráitis airgeadais a

purchased either on-line or from EPA
Publications’ Sales at +353 1 2680100

Water Framework Directive: A Desk
Water
Study to determine a Methodology
Ráiteas
um Shreabhadh Airgid
Water Quality in Ireland
2001-2003
for the Monitoring of the
(& CD Rom) €30 and 3 associated
‘Morphological Condition’ of Irish
maps €10 each
Rivers. Synthesis Report

Fhreagrachtaí na Gníomhaireachta.

The Quality of Drinking
Water
Nótaí
do in
na
Ireland. A Report for 2004 (& CD
Rom) €25

rialúcháin agus Caighdeán Idirnáisiúnta maidir le

Ráitis Airgeadais

iniúchadh de réir cheanglas ábhartha dlí agus
hIniúchóireacht (Ríocht Aontaithe agus Éire).
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Tuairiscím mo thuairim maidir le cibé an dtugann na

ar fhianaise a bhaineann le suimeanna agus rialtacht

ráitis airgeadais léargas fíorcheart, de réir Cleachtais

na n-idirbheart airgeadais a chuirtear san áireamh

Chuntasaíochta a nGlactar Leis go Coitianta in

sna ráitis airgeadais, agus leis na hidirbhearta a

Éirinn. Tuairiscím freisin cibé, dar liom, an raibh

fhoilsítear iontu. Chomh maith leis sin, cuimsíonn an

leabhair chuntais chuí coinnithe. Lena chois sin,

t-iniúchadh measúnacht ar na meastacháin agus ar

deirim cibé an dtagann na ráitis airgeadais leis na

na breitheanna suntasacha a rinneadh agus na ráitis

leabhair chuntais.

airgeadais á n-ullmhú, agus measúnacht le féachaint
an n-oireann na beartais chuntasaíochta don bhail

Tuairiscím ar aon chás ábhartha nár feidhmíodh
suimeanna airgid chun na gcríoch a bhí beartaithe
nó sa chás nach leanann na hidirbhearta do na

atá ar chúrsaí na Gníomhaireachta, ar feidhmíodh na
beartais sin ar bhealach leanúnach agus ar foilsíodh
iad ar bhealach sásúil.

húdaráis a rialaíonn iad. Tuairiscím freisin mura bhfuil
an fhaisnéis agus na mínithe ar fad faighte agam

Phleanáil mé agus rinne mé m’iniúchadh sa chaoi is go

agus atá riachtanach chun críocha m’iniúchta.

bhfaighinn an fhaisnéis agus na mínithe ar fad a mheas
mé a bheith riachtanach ionas go mbeadh leordhóthain

Scrúdaím an Ráiteas maidir le Rialú Inmheánach
Airgeadais le féachaint an léirítear ann gur
chomhlíon an Ghníomhaireacht an Cód Cleachtais
maidir le Rialachas Comhlachtaí Stáit agus tuairiscím
ar aon chás ábhartha nach ndéanann sé amhlaidh,
nó más rud é go bhfuil an ráiteas míthreorach nó

fianaise agam a d’fhágfadh cinnteacht réasúnach
ann go bhfuil na ráitis airgeadais saor ó mhíráiteas
ábhartha, cibé calaois nó neamhrialtacht nó earráid
eile is cúis leis sin. I dteacht ar mo thuairim, rinne mé
meastóireacht ar a shásúla is a cuireadh faisnéis i láthair
sna ráitis airgeadais san iomlán freisin.

nach dtagann sé le faisnéis eile atá ar eolas agam de
bharr na ráitis airgeadais a bheith iniúchta agam. Ní
cheanglaítear orm a bhreithniú cibé an gclúdaíonn

TUAIRIM

an Ráiteas maidir le Rialú Inmheánach Airgeadais

Is é mo thuairim go dtugann na ráitis airgeadais

gach priacal agus rialú airgeadais, ná teacht ar

léargas fíorcheart, de réir Cleachtais Chuntasaíochta

thuairim maidir le héifeachtacht na nósanna

a nGlactar Leis go Coitianta in Éirinn, ar riocht

imeachta maidir le priacail agus rialú.

ghnóthaí na Gníomhaireachta ag 31 Nollaig 2005
agus ar a hioncam agus ar a caiteachas don bhliain

AN BUNÚS ATÁ LE MO THUAIRIM AR NA RÁITIS

dar críoch sin.

I mbun m’fheidhme mar Ard-Reachtaire Cuntas agus

Is é mo thuairim go raibh leabhair chuntais chuí

Ciste, rinne mé m’iniúchadh ar na ráitis airgeadais de

coinnithe ag an nGníomhaireacht um Chaomhnú

réir Caighdeán Idirnáisiúnta maidir le hIniúchóireacht

Comhshaoil. Tá na ráitis airgeadais ag teacht leis na

(Ríocht Aontaithe agus Éire) arna n-eisiúint ag an

leabhair chuntais.

mBord um Chleachtais Iniúchóireachta agus trí
thagairt a dhéanamh do na nithe ar leith is gá a chur
san áireamh i ndáil le cúrsaí bainisteoireachta agus
oibriúcháin a ghabhann le comhlachtaí Stáit. Déantar
scrudú mar chuid den iniúchadh, ar bhonn tástála,

Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste
Iúil 2006
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Ráiteas um Fhreagrachtaí na
Gníomhaireachta
De réir Alt 50 (1) den Acht fán nGníomhaireacht
um Chaomhnú Comhshaoil, 1992, ní mór don
Ghníomhaireacht ráitis airgeadais a ullmhú ar
cibé bealach a cheadódh an tAire Comhshaoil,
Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil i gcomhairliúchán
leis an Aire Airgeadais.
Agus an Ghníomhaireacht ag ullmhú na ráiteas
airgeadais sin, ní foláir di:
◆ beartais chuntasaíochta oiriúnacha a roghnú agus iad
a fheidhmiú go comhsheasmhach ansin;
◆ breithiúnais agus meastacháin a dhéanamh atá
réasúnach agus stuama;
◆ ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn gnóthais leantaigh
mura bhfuil sé mí-oiriúnach glacadh leis go leanfaidh
an Ghníomhaireacht ar aghaidh ag feidhmiú
◆ aon rud nach bhfuil ag réiteach go hábhartha le
caighdeáin chuntasaíochta infheidhmithe a nochtadh

agus a mhíniú.

Tá an Ghníomhaireacht freagrach as leabhair chuntais
chuí a choinneáil a nochtann le cruinneas réasúnach
ag aon tráth staid airgeadais na Gníomhaireachta
agus a chuireann ar a cumas a chinntiú go
gcomhlíonann na ráitis airgeadais Alt 50 den Acht
fán nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil.
Tá freagracht ar an nGníomhaireacht chomh maith
a cuid sócmhainní a chosaint agus céimeanna
réasúnacha a ghlacadh le cosc a chur ar chalaois agus
ar neamhrialtachtaí eile agus iad a aimsiú.

Ard-Stiúrthóir

Stiúrthóir
11 Iúil 2006
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Ráiteas faoi Chóras na Rialuithe
Airgeadais Inmheánacha

◆ Feidhmeanna a tharmligean nuair is cuí sin.

1. Thar ceann Bhord Stiúrthóirí an EPA, admhaím ár

◆ Cód Iompair Ghnó maidir le Stiúrthóirí agus Baill
Foirne a ghlacadh chucu féin de réir mar a éilítear
sa Chód Cleachtas maidir leis an Rialachas ar

bhfreagracht maidir le cinntiú go gcoinnítear agus
go n-oibrítear córas éifeachtach rialuithe airgeadais
inmheánacha, maidir le cuntais na Gníomhaireachta
a ullmhú agus gach dualgas reachtúil a bhaineann
leis an nGníomhaireacht a chomhlíonadh.

◆ Athbhreithniú agus faomhadh a dhéanamh
ar bheartais agus nósanna imeachta uile na
Gníomhaireachta.

Chomhlachtaí Stáit.

ii) Rinne an Ghníomhaireacht measúnacht fhoirmiúil
rioscaí i rith 2005 d’fhonn na príomhrioscaí gnó
atá roimh an eagraíocht a thabhairt chun suntais.

2. Admhaíonn Stiúrthóirí na Gníomhaireachta chomh

Ullmhaíodh clár rioscaí corparáide, mar aon le plean

maith gur cinnteacht réasúnach amháin seachas

gníomhaíochta chun maolú a dhéanamh ar thionchar

cinnteacht iomlán is féidir a chur ar fáil le córas na

a bheadh ag na príomhrioscaí inrialaithe. Ghlac Bord

rialuithe airgeadais inmheánacha go ndéantar na

an EPA le beartas bhainistiú rioscaí don eagraíocht a

sócmhainní a chosaint, go ndéantar idirbhearta a

mbaineann sceideal leis don athbhreithniú ar an gclár

údarú agus a thaifeadadh i gceart, agus go ndéantar

rioscaí agus don tuairisciú ar bhearta bainistíochta

earráidí nó mírialtacht ábhartha a chosc nó go

maidir le rioscaí. Cuireann gach Stiúrthóir ráiteas

dtabharfaí faoi deara go tráthúil iad.

dearbhaithe rathúil ar fáil don Ard-Stiúrthóir ag
admháil na freagrachta maidir le nuashonrú,

3. Na Príomhbhearta Rialaithe

monatóireacht agus athbhreithniú leanúnach ar chlár

i) Tá bearta déanta ag Stiúrthóirí na

na rioscaí ina (h)oifig féin agus le cinntiú go gcuirtear

Gníomhaireachta chun an timpeallacht rialaithe chuí

an Beartas Bainstithe Riosca i bhfeidhm.

a chinntiú taobh istigh den Ghníomhaireacht trí:
iii) Tá córas na rialuithe airgeadais inmheánacha
◆ Ráiteas Straitéise an EPA 2003-2006 a fhoilsiú.
◆ Clár oibre mionsonraithe a aontú maidir le gach
bliain, agus monatóireacht agus meastóireacht a
dhéanamh ar an dul chun cinn ar bhonn rialta.
◆ Cruinnithe Boird a thionól go rialta chun bainistíocht
agus maoirseacht a dhéanamh ar obair na
Gníomhaireachta.
◆ Córas Bainistíochta agus Forbartha Feidhmíochta a
chur i bhfeidhm do gach ball foirne.
◆ Freagrachtaí bainistíochta a shonrú go sainiúil.
◆ Tacar nósanna imeachta airgeadais a ghlacadh
chucu féin d’fhonn an rialú ar na gnéithe airgeadais
suntasacha a bhaineann le gnó na Gníomhaireachta.
◆ Sceideal cuimsitheach de shocruithe árachais a
choimeád chun leas na Gníomhaireachta a chosaint.
◆ Rialacháin agus buanorduithe a chur ar bun agus a
leanacht maidir le gnó an Bhoird a reáchtáil.
◆ Cinntiú go sásaítear ceanglais na nAchtanna um Eitic
in Oifigí Poiblí agus Altanna 37 & 38 den Acht um An
Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil 1992,
maidir le Deimhniú agus Nochtadh ar Leasanna.

bunaithe ar eolas bainistíochta rialta, ar chóras
tarmligin agus freagrachta, ar thacar nósanna
imeachta airgeadais, ar nósanna imeachta riaracháin
lena n-áirítear deighilt na ndualgas agus ar
dhianseiceáil leanúnach ag an bhfeidhm airgeadais.
Áirítear air go háirithe:
◆ Córas buiséadaithe cuimsitheach lena mbaineann
buiséad bliantúil a ndéanann Stiúrthóirí na
Gníomhaireachta athbhreithniú agus forcheadú air.
◆ Buiséid agus údarás buiséadach agus freagracht
maidir le feidhmeanna sonracha a shannadh do
bhainisteoirí áirithe.
◆ Údarás maidir le gach íoc amach ar airgead na
Gníomhaireachta, le híoc na dtuarastal, na bpinsean,
na gcreidiúnaithe, agus na gcostas srl. a shrianadh do
Stiúrthóirí agus do thriúr Bainisteoirí Cláir ainmnithe.
◆ Athbhreithniú rialta agus leanúnach ar gach íocaíocht
a dhéanann an lucht bainistíochta sinsearach.
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◆ Athbhreithnithe rialta ag Bord na Stiúrthóirí
ar fhaisnéis agus ar thuarascálacha airgeadais
tréimhsiúla agus bliantúla (lena n-áirítear cuntais
bhainistíochta) ina léirítear an fheidhmíocht
airgeadais i gcomparáid leis na mbuiséad.
◆ Spriocanna a shocrú chun an fheidhmíocht airgeadais
agus feidhmíocht eile a thomhas.
◆ Disciplíní bhainistiú tionscadail maidir le cláir thógála
agus mórthionscadail chomhairleoireachta.
◆ Cuntasaíocht Airgeadais nua-aimseartha ar ríomhaire,
córais bhogearraí Phárolla, Cheannacháin agus Chlár
Sócmhainní Seasta mar bhonn le rialuithe airgeadais
inmheánacha na Gníomhaireachta.
◆ Nósanna imeachta maidir le comhairleoirí a fhostú.
◆ Córas rialaithe maidir le cheadú ginearálta chonarthaí

caipitil agus chonarthaí comhairleoireachta.

iniúchadh. Déantar athbhreithniú rialta ar an dul
chun cinn i gcur na bpleananna feidhme i bhfeidhm
agus tuairiscítear mar gheall air don Choiste Iniúchta
Inmhéanaigh agus don Bhord uair sa ráithe.
Rinneadh athbhreithniú ar Phlean an Iniúchta
Inmheánaigh 2004-2006 in 2005 i bhfianaise
rioscaí a sonraíodh i gClár na Rioscaí chomh
maith le hathruithe agus ceisteanna maidir leis an
Rialachas Corparáide a tháinig chun cinn san Earnáil
Phoiblí le trí bliana anuas. D’aontaigh Coiste an
Iniúchta Inmheánaigh an Plean leasaithe Iniúchta
Inmheánaigh seo a bhaineann leis an tréimhse 2006

iv) Rinneadh staidéar ar na himpleachtaí airgeadais

agus 2007 i mí na Samhna 2005 agus ghlac Bord an

a bhaineann le rioscaí gnó tríd an bpróiseas

EPA leis i mí na Nollag 2005. Tá an Plean Iniúchta

measúnaithe rioscaí gnó agus le hullmhú Phlean

á chur i bhfeidhm de réir an sceidil, ar bhonn

Iniúchta Inmheánaigh an EPA. Déanfar iad seo a

céimnithe, agus saineolas ón taobh amuigh in úsáid.

iniúchadh agus a mheasúnú a thuilleadh le cur i
bhfeidhm céimnitheach an phlean iniúchta reatha.
Eisíodh nósanna imeachta chun tréithe airgeadais
suntasacha ghnó na Gníomhaireachta a rialú, agus
tá uasteorainneacha údaraithe leagtha síos ag an
mBord maidir le ceannachán.

Tháinig Coiste an Iniúchta Inmheánaigh le chéile
ceithre huaire in 2005.
4. Athbhreithniú Bliantúil ar na Rialuithe

Is féidir liom a dhearbhú go ndearna an EPA
athbhreithniú foirmiúil ar na córais rialaithe airgeadais

v) Cathaoirleach seachtrach atá ar Choiste Iniúchta

inmheánaigh i gcomhair 2005, chomh maith leis na

Inmhéanaigh na Gníomhaireachta chomh maith

hiniúchtaí inmheánacha a rinneadh agus a luaitear in

le lucht saineolais eile ón taobh amuigh (in ionad

alt 3 (v) thuas. Rinneadh an t-athbhreithniú sin ag baint

páirt ag Stiúrthóirí neamhfheidhmiúcháin) agus

leasa as saineolas ón taobh amuigh arna bhunú ar

ionadaithe sinsearacha ón nGníomhaireacht féin.

mhionscrúdú ar cháipéisíocht bhainistíochta airgeadais

Rinneadh Plean Iniúchta Inmheánaigh an EPA 2004

agus rialaithe. Ba é tuairim a tháinig de thoradh ar an

– 2006 a chur i bhfeidhm de réir a chéile agus

athbhreithniú go raibh córas na rialuithe airgeadais

rinneadh iniúchadh inmheánach i rith 2005 i réimsí

inmheánacha ag obair go héifeachtúil.

Párolla, Acmhainní Daonna, Oiliúint agus Forbairt
/ PMDS agus Coinbhlíocht Leasa agus Nochtadh /

Arna shíniú thar ceann an Bhoird

Deimhniú Leasanna. D’aontaigh an Coiste Iniúchta
Inmhéanaigh agus Bord na Gníomhaireachta
le pleananna feidhme chun díriú ar mholtaí ón

Ard-Stiúrthóir
11 Iúil 2006
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4. Maoiniú an Aonaid Trádála Astuithe

Beartais Chuntasaíochta

Bunaíodh an tAonad Trádála Astuithe (ETU) laistigh

1. Bonn Cuntasaíochta

den Ghníomhaireacht i 2003. I 2003 agus i 2004

Tá na ráitis airgeadais ullmhaithe faoi chomhghnás
an chostais stairiúil agus ar shlí atá ceadaithe ag
an Aire Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais
Áitiúil le comhthoiliú an Aire Airgeadais de réir Alt
50 den Acht fán nGníomhaireacht um Chaomhnú
Comhshaoil, 1992.

ba é leithdháileadh ó Vóta na Roinne Comhshaoil,
Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil a d’íoc as costais
an ETU. I 2005 tá costais an ETU á maoiniú i
bpáirt ó chomhardú de leithdháileadh na bliana
2004 ón Vóta, a tugadh ar aghaidh ó 2004, agus
i bpáirt trí aithint gur costas infhála ag deireadh

Ullmhaítear na ráitis airgeadais ar bhonn fabhruithe,

na bliana é comhardú neamhchistithe chostais an

ach amháin mar a luaitear thíos, agus de réir

ETU. Déanfar an méid seo a aisghabháil ó fháltais

gnáthchleachtais chuntasaíochta a nglactar leo go

cheantáil liúntas ag an nGníomhaireacht, atá ar siúl

ginearálta. Glactar le caighdeáin tuairiscithe airgeadais

i 2006 chun costais riaracháin na scéime um trádáil

a mholann na comhlachtaí cuntasaíochta aitheanta de

astuithe a chlúdach. Folaíonn treoir an Rialtais don

réir mar is infheidhme iad.

Ghníomhaireacht maidir le scéim um trádáil astuithe
de chuid an EU ceantáil seo chuid de liúntais
iomlána (nach sáróidh 1%).

2. Deontais Oireachtais

Is iad na deontais iarbhír a fuarthas sa tréimhse
cuntasaíochta na figiúirí a thaispeántar.

5. Sócmhainní Seasta agus Dímheas

Sloinntear sócmhainní seasta ag costas lúide
dímheas carntha. Soláthraítear dímheas faoin modh

3. Táillí Ceadúnais

Éilítear ar iarratasóirí ceadúnais táille iomlán an
iarratais cheadúnais a íoc ag an tráth ina ndéantar an
t-iarratas. Cionroinntear na suimeanna a fhaightear

dronlíneach ag na rátaí atá luaite thíos a mheastar
chun na sócmhainní a laghdú chuig a luachanna
inréadaithe ag deireadh a saoil oibre:

don Chuntas Ioncaim agus Caiteachais nuair a thugtar

◆ Foirgnimh

na céimeanna seo a leanas den phróiseas ceadúnaithe

◆ Troscán agus Feistis

chun críche:

◆ Trealamh Saotharlainne agus Allamuigh15%

2%
10%

◆ Iarratas

30%

◆ Trealamh TF agus Ríomhaireachta

25%

◆ Cinneadh Beartaithe

50%

◆ Mótarfheithiclí

20%

◆ Eisiúint Ceadúnais

20%
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6. Maoiniú Caipitil

iad glan ar ranníocaíochtaí pinsin foirne a

Sásaítear sócmhainní seasta na Gníomhaireachta

choinníonn an Ghníomhaireacht. Glactar le méid a

agus céimeanna chun cinn chun obair atá ar siúl a

chomhfhreagraíonn don táille pinsin mar ioncam sa

mhaoiniú ó theaglaim de dheontais chaipitil, iasachtaí

mhéid is gur féidir é a aisghabháil, agus go bhfuil

ceadaithe agus leithroinntí as ioncam reatha. Aistrítear

sé clúdaithe ag deontais a fuarthas sa bhliain faoi

maoiniú a thagann ó dheontais (lena n-áirítear iad

chomhair na n-íocaíochtaí pinsean.

sin a úsáidtear le hiasachtaí a aisíoc) chuig cuntas
caipitil a amúchtar de réir dímheasa na sócmhainní
comhghaolmhara.
7. Stoic

Léirítear sochar agus dochar achtúireacha ó
dhliteanais scéime i Ráiteas Iomlán na nGnóthachain
agus na gCaillteanas Aitheanta agus aithnítear ceartú
comhfhreagrach sa mhéid is féidir a aisghabháil ón
Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil.

Díscríobhtar gach stoc, lena n-áirítear stoic inchaite,
sa bhliain ina gceannaítear iad.

Luach reatha íocaíochtaí pinsean sa todhchaí atá
tuillte ag an bhfoireann go dtí seo is ea dliteanais

8. Féichiúnaithe

Déantar foráil d'fhiacha amhrasacha, nuair atá sé sin
ag teastáil, sna cuntais. Díscríobhtar drochfhiacha, de
réir mar a thagann siad aníos, os coinne na forála sin.

phinsean. Is éard atá i maoiniú pinsean iarchurtha
ná an tsócmhainn chomhfhreagrach a dhéanfar
a aisghabháil sa todhchaí ón Roinn Comhshaoil,
Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil.
Mar thoradh ar an athrú ar bheartas cuntasaíochta

9. Aoisliúntas

de bharr FRS 17 a thabhairt isteach glactar le costas

Feidhmíonn An Ghníomhaireacht um Chaomhnú

pinsean tuillte mar chaiteachas sa bhliain seachas

Comhshaoil scéimeanna pinsean a bhfuil sochar

íocaíochtaí do phinsinéirí, agus chomh maith leis

sainithe acu agus a mhaoinítear go bliantúil de réir

sin aithnítear suim maoinithe chomhfhreagrach.

mar a théitear ar aghaidh ó airgead atá ar fáil dó,

Ina theannta sin aithníonn an Clár Comhardaithe

lena n-áirítear airgead a sholáthraíonn an Roinn

dliteanas carnach ó phinsin tuillte ag fostaithe

Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil, agus ó

amhail 31 Nollaig 2005 taobh le sócmhainn

ranníocaíochta pinsin bainte de thuarastail fhoirne.

chomhfhreagrach, cé gur nochtadh an dliteanas seo i

Braitheann costais phinsean ar na sochair phinsin
tuillte ag fostaithe sa tréimhse agus léirítear

nóta amháin roimhe seo.
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Cuntas Ioncaim agus Caiteachais Don Bhliain dar chríoch 31 Nollaig 2005
2005

Ioncam

Nóta

Deontais Oireachtais

1

Costais In-aisghabhála maidir le Trádáil Astuithe

2

Clár Idirchalabrúcháin Saotharlann agus Seirbhísí Eile
Ioncam ó Shaotharlanna Réigiúnacha

2004

€

€

25,051,463

24,064,856

421,671

0

257,814

274,324

1,837,877

1,732,087

Gníomhaíochtaí Ceadúnúcháin

3

925,794

1,181,702

Gníomhaíochtaí Forfheidhmiúcháin

4

6,928,920

6,271,104

Fáltais Ilghnéitheacha

5

207,424

196,016

4,123,525

3,622,166

39,754,488

37,342,255

Maoiniú iarchurtha glan i gcomhair pinsean

18(b)

Caiteachas
Tuarastail agus ÁSPC I

6

13,598,682

12,701,089

Costais Phinsean

18(c)

5,179,770

4,551,375

Speansais Taistil

7

1,250,541

1,111,526

Costais Saotharlainne agus Allamuigh

8

898,197

943,788

Costais Chóiríochta

9

912,049

957,665

Costais Riaracháin Eile

10

4,961,101

4,289,602

Comhairligh agus Deontais

3,165,264

2,212,116

Taighde Comhshaoil

7,014,901

7,317,157

1,595,389

1,722,853

38,575,894

35,807,171

Dímheas

15
11

Aistriú chuig Cuntas Caipitil

(Easnamh) / Oibríochta
Barrachas ar Threalamh a Thrádáil isteach agus a Dhíol
(Easnamh) / Barrachas roimh Ús

1,309,549

1,455,917

39,885,443

37,263,088

(130,955)

79,167

4,992

18,639

(125,963)

97,806

Ús faighte

12

1,007

637

Ús Iníoctha agus Muirir Chosúla

13

(106,736)

(130,667)

(Easnamh) / Barrachas don Bhliain

(231,692)

(32,224)

(Easnamh) / Barrachas ag 1 Eanáir

(18,201)

14,023

(249,893)

(18,201)

(Easnamh) / Barrachas ag 31 Nollaig
Baineann torthaí na bliana le hoibríochtaí leanúnacha.

Is cuid de na Ráitis Airgeadais seo é an ráiteas faoi bheartais chuntasaíochta agus an ráiteas faoi
shreabhadh airgid, chomh maith le nótaí 1 go 21.

Ard-Stiúrthóir
11 Iúil 2006

Stiúrthóir
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Ráiteas ar Ghnóthachain agus Chaillteanais Aitheanta
2005

2004

€

€

(231,692)

(32,224)

Caillteanas taithí ar dhliteanais scéimeanna pinsean

(4,076,000)

(3,438,000)

Athruithe ar an mbonn tuisceana maidir le luach reatha
dliteanas scéimeanna pinsean

(7,600,475)

(4,819,834)

(11,676,475)

(8,257,834)

11,676,475

8,257,834

(231,692)

(32,224)

Nóta
Easnamh don Bhliain

Caillteanas Achtúireach ar Dhliteanas Pinsin

18(f)

Coigeartú ar Mhaoiniú Pinsean Iarchurtha

Iomlán Gnóthachan agus Caillteanas Aitheanta don Bhliain

Baineann torthaí na bliana le hoibríochtaí leanúnacha.
Is cuid de na Ráitis Airgeadais seo é an ráiteas faoi bheartais chuntasaíochta agus an ráiteas faoi shreabhadh airgid,
chomh maith le nótaí 1 go 21.

Ard-Stiúrthóir
11 Iúil 2006

Stiúrthóir
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Clár Comhardaithe Amhail 31 Nollaig 2005
2005

2004

€

€

15

18,399,887

18,617,827

16

6,566,070

4,628,149

1,459,128

4,600,979

8,025,198

9,229,128

Creidiúnaithe (Méideanna atá dlite laistigh de bhliain amháin) 17(a)

4,353,470

6,623,658

Glan-Sócmhainní Reatha

3,671,728

2,605,470

Creidiúnaithe (Méideanna atá dlite tar éis níos mó ná bliain amháin) 17(b)

(2,993,892)

(3,223,431)

Sócmhainní Iomlána lúide Dliteanais Reatha
Roimh Phinsin

19,077,723

17,999,866

Nóta

Sócmhainní Seasta
Sócmhainní Reatha
Féichiúnaithe agus Réamhíocaíochtaí
Airgead ar Láimh agus sa Bhanc

Lúide Dliteanais Reatha

Maoiniú Pinsean Iarchurtha

18(d)

80,800,000

65,000,000

Dliteanais Phinsean

18(e)

(80,800,000)

(65,000,000)

0

0

19,077,723

17,999,866

19,327,616

18,018,067

(249,893)

(18,201)

19,077,723

17,999,866

Sócmhainní Iomlána lúide Dliteanais Reatha

Arna n-ionadú ag:
Cuntas Caipitil

11

Cuntas Ioncaim agus Caiteachais

Is cuid de na Ráitis Airgeadais seo é an ráiteas faoi bheartais chuntasaíochta agus an ráiteas faoi
shreabhadh airgid, chomh maith le nótaí 1 go 21.

Ard-Stiúrthóir
11 Iúil 2006

Stiúrthóir
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Ráiteas um Shreabhadh Airgid Don Bhliain dar chríoch 31 Nollaig 2004
2005

2004

€

€

Nóta
Réiteach (Easnamh) chuig Glan-Insreabhadh
Airgid ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin
(Easnamh) don Bhliain

(231,692)

(32,224)

12

(1,007)

(637)

(4,992)

(18,639)

Aistriú chuig Cuntas Caipitil

11

1,309,549

1,455,917

Muirear dímheasa don bhliain

15

1,595,389

1,722,853

(Méadú) i bhFéichiúnaithe

(1,937,921)

(1,421,416)

(Laghdú) / Méadú i gCreidiúnaithe (ach amháin Creidiúnaithe Iasachta)

(2,272,238)

2,358,256

Glan-insreabhadh airgid ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin

(1,542,912)

4,064,110

1,007

637

Gníomhaíochtaí infheistithe
Íocaíochtaí le sócmhainní seasta a shealbhú

(1,372,457)

(1,196,602)

Glan-insreabhadh Airgid Roimh Airgeadú

(2,914,362)

2,868,145

(227,489)

(213,529)

(3,141,851)

2,654,616

Ús faighte
(Barrachas) ar Dhiúscairt Trealaimh

Torthaí ar infheistíochtaí agus seirbhísiú airgeadais
IÚs faighte

Airgeadú
Iasachtaí a aisíocadh
(Laghdú) / Méadú in Airgead
Réiteach ar ghlansreabhadh airgid chuig gluaiseacht in iarmhéideanna airgid
(Laghdú) / Méadú in airgead sa bhliain

(3,141,851)

2,654,616

Cistí ag 1 Eanáir

4,600,979

1,946,363

Cistí ag 31 Nollaig

1,459,128

4,600,979

Is cuid de na Ráitis Airgeadais seo é an ráiteas faoi bheartais chuntasaíochta agus an ráiteas
faoi shreabhadh airgid, chomh maith le nótaí 1 go 21.

Ard-Stiúrthóir
11 Iúil 2006

Stiúrthóir
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Nótaí do na Ráitis Airgeadais
2005

2004

€

€

12,529,674

11,607,464

2,519,000

2,440,000

400,972

1,064,028

Cistiú Taighde

7,000,000

7,250,000

Cláir Eile

2,601,817

1,703,364

25,051,463

24,064,856

1 Deontais Oireachtais
Vóta na Roinne Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil:
Deontais ón Vóta:

Reatha
Caipiteal
Deontas - Gníomhaíochtaí um Trádáil Astuithe

Is leithroinnt shonrach é Cistiú Taighde faoi chomhair chostas Taighde Comhshaoil. Caitheadh €7,014,901 ar na
gníomhaíochtaí taighde seo i 2005 (2004 €7,317,157).

€

€

Costais an Aonaid um Trádáil Astuithe

822,643

1,064,028

Deontas ón Státchiste a fuarthas chun ETU a Mhaoiniú

400,972

1,064,028

16,800

0

Costais in-aisghabhála ó Cheantáil Liúntas

404,871

0

Maoiniú Iomlán Chostais an ETU

822,643

1,064,028

2 Gníomhaíochtaí an Aonaid Trádála Astuithe (ETU)

Táillí Cláraithe Oibritheora Trádála Astuithe

Bunaíodh an tAonad Trádála Astuithe (ETU) laistigh den Ghníomhaireacht i 2003. I 2003 agus i 2004 ba é leithdháileadh ó
Vóta na Roinne Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil a d’íoc as costais an ETU, i 2005 tá costais an ETU á maoiniú
i bpáirt ó chomhardú de leithdháileadh na bliana 2004 ón Vóta, a tugadh ar aghaidh ó 2004, agus i bpáirt trí aithint gur
costas infhála ag deireadh na bliana é comhardú neamhchistithe chostais an ETU, ar féidir é a aisghabháil ó cheantáil na
liúntas i 2006.

3 Gníomhaíochtaí Ceadúnúcháin - IPPC agus Dramhaíl

€

€

Táillí Ceadúnais réamhíoctha ag 1 Eanáir

892,448

819,584

Táillí Faighte

772,222

1,254,566

(2,800)

0

(736,076)

(892,448)

925,794

1,181,702

Lúide Aisíocaíochtaí Íoctha
Táillí ceadúnais réamhíoctha ag 31 Nollaig
Méid curtha chun sochair don Chuntas Ioncaim agus Caiteachais

Faoi Alt 83 den Acht fán nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, 1992 tá an EPA freagrach as ceadúnú próiseas
tionsclaíocha móra/casta nó eile a bhféadfaí truailliú mór eascairt astu. Faoi Alt 40 den Acht um Bainistiú Dramhaíola
1996, tá an EPA freagrach as gach mórghníomhaíocht aisghabhála dramhaíola agus diúscartha curtha i bhfeidhm ag na
húdaráis áitiúla agus fiontair phríobháideacha a cheadúnú. Is as táillí a ghearrtar maidir le próiseáil cheadúnais den sórt
sin a fhaigheann an EPA a cuid ioncaim ceadúnúcháin.
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2005

4 Gníomhaíochtaí Forfheidhmiúcháin - IPPC agus Dramhaíl
Muirir Forfheidhmiúcháin ar gearradh sonrasc orthu

2004

€

€

6,928,920

6,271,104

Rinneadh athbhreithniú i rith 2005 ar na táillí a cuireadh sonrasc amach dóibh i 2004 agus i mblianta roimhe sin agus
measadh go raibh suim de €584,404 do-athfhála agus díscríobhadh é.
Faoi Alt 96 den Acht fán nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, 1992 tá an Ghníomhaireacht freagrach as rialú
próiseas tionsclaíocha móra/casta nó eile a d'fhéadfaí truailliú mór eascairt astu. Faoi Alt 15 den Acht um Bainistiú
Dramhaíola 1996, tá an EPA freagrach as gach mórghníomhaíocht aisghabhála dramhaíola agus diúscartha curtha
i bhfeidhm ag na húdaráis áitiúla agus fiontair phríobháideacha a rialú. Is as táillí a ghearrtar maidir leis an obair
mhonatóireachta seo a fhaigheann an Ghníomhaireacht a cuid ioncaim fhorfheidhmiúcháin.

5 Fáltais Ilghnéitheacha
Éilimh Árachais
Díolacháin Foilseachán

€

€

800

319

37,369

50,190

169,255

145,507

207,424

196,016

€

€

(a) Tuarastail

12,671,311

11,872,590

PRSI Fostóirí

927,371

828,499

13,598,682

12,701,089

Ilghnéitheach

6 Tuarastail agus PRSI na Foirne

(b) Seo a leanas líon na bhfostaithe an 31 Nollaig:
Ceanncheathrú

Loch Garman

119

114

Cigireachtaí

Caisleán an Bharraigh

21

20

Réigiúnacha:

Corcaigh

30

24

Baile Átha Cliath

62

58

Cill Chainnigh

15

15

Muineachán

11

9

8

8

266

248

Oifigí Réigiúnacha:

Oifigí Réigiúnacha:

€

€

1,160,014

1,061,668

Speansais Mhótarfheithiclí

105,435

95,114

Aisíocaíochtaí Taistil

(14,908)

(45,256)

1,250,541

1,111,526

7 Speansais Taistil
Taisteal agus Cothabháil
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2005

2004

€

€

Speansais Saotharlainne agus Allamuigh

576,718

652,663

Deisiúcháin ar Threalamh agus Cothabháil

308,533

279,649

12,946

11,476

898,197

943,788

8 Costais Saotharlainne agus Allamuigh

Éadaí Cosanta

€

€

Cíos agus Rátaí

298,325

391,546

Cumhacht, Solas agus Téamh, Glantóireacht

443,483

413,580

Deisiúcháin, Cothabháil, Slándáil

170,241

152,539

912,049

957,665

€

€

Teileafón agus Postas

258,417

262,484

Priontáil Foilseachán agus Soláthairtí Stáiseanóireachta

481,099

460,050

9 Costais Chóiríochta

10 Costais Riaracháin Eile

Árachas

86,513

96,028

1,315,080

1,380,901

14,400

9,500

Táillí Rialachas Corporáide agus Iniúchta Inmhéanaigh

133,498

806

Táillí Dlí

175,474

478,709

95,185

31,726

4,995

4,770

86,810

83,008

Costais Forbartha agus Oiliúna Foirne

485,482

540,297

Fógraíocht

234,094

151,148

Caidreamh Poiblí, Seoltaí agus Imeachtaí Chur Chun Cinn

938,973

534,478

Díscríobh Táillí Forfheidhmithe Do-Athfhála

584,404

0

Muirir Ríomhairí agus Próiseáil Sonraí
Táille Iniúchta

Costais Cheapacháin Foirne
Ús agus Muirir Bhainc
Leabhair, Tréimhseacháin agus Leabharlann

Soláthar Tionscadal PHARE
Ilghnéithigh

0

194,646

66,677

61,051

4,961,101

4,289,602
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€

11 Cuntas Caipitil
Ag 1 Eanáir 2005

€
18,018,067

Aistriú chuig an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais:
Ioncam Leithroinnte
chun críche Caipitil

Sócmhainní Seasta Breise

1,387,757

Le Breiseanna amach anseo a Mhaoiniú (féach nóta 16)

1,300,000

Aisíocaíocht Iasachta

227,489
2,915,246

Lúide
Diúscairtí Sócmhainní Seasta ag Costas

37,447

Lúide dímheas roimhe sin ar dhiúscairtí

(27,139)
10,308

Muirear dímheasa don bhliain

1,595,389

Aistriú glan ón gCuntas Ioncaim agus Caiteachais

1,309,549

Ag 31 Nollaig 2005

12 Ús Faighte
Ús ar thaisce bainc

13 Ús Iníoctha agus Muirir Chomhchosúla
Iasachtaí Bainc iníoctha le Tráthchodanna

19,327,616

2005

2004

€

€

1,007

637

1,007

637

€

€

106,736

130,667

106,736

130,667

14 Cánachas
Tá an Ghníomhaireacht díolmhaithe go sonrach faoi fhorálacha Alt 32, agus Sceideal 2, den Acht Airgeadais, 1994.
Dá réir sin níl aon mhuirir chánachais curtha san áireamh sna cuntais.
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15 Sócmhainní Seasta
Iomlán

Foirgnimh

Troscán
& Feistis

Trealamh
Trealamh SaotharRíomhaireachta lainne & Allamuigh

Mótarfheithiclí

€

€

€

€

€

32,236,772

17,311,304

2,157,845

3,398,143

8,524,878

1,387,757

472,359

98,884

431,248

318,315

66,951

(37,447)

-

-

-

-

(37,447)

33,587,082

17,783,663

2,256,729

3,829,391

8,843,193

874,106

13,618,945

2,107,542

1,169,477

2,941,209

6,961,512

439,205

1,595,389

358,312

184,619

309,625

588,057

154,776

(27,139)

-

-

-

-

(27,139)

Ag 31 Nollaig 2005

15,187,195

2,465,854

1,354,096

3,250,834

7,549,569

566,842

Glan-Luach de réir na leabhar
Ag 31 Nollaig 2005

18,399,887

15,317,809

902,633

578,557

1,293,624

307,264

Ag 31 Nollaig 2004

18,617,827

15,203,762

988,368

456,934

1,563,366

405,397

€

Costas
Ag 1 Eanáir 2005
Ceannacháin
Diúscairtí
Ag 31 Nollaig 2005

844,602

Dímheas
Ag 1 Eanáir 2005
Muirear don bhliain - Meastachán
Ar Dhiúscairtí

Tógadh ceanncheathrú nua don Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (EPA) san áit a bhfuil Eastát Chaisleán
Bhaile Sheonach, Co Loch Garman, ar shuíomh a bhfuil a theideal dílsithe i dTeagasc. Tá an Ghníomhaireacht i mbun
cainteanna faoi láthair le léas fadtéarmach a fháil don suíomh seo ó Theagasc. Is iad Oifig an nOibreacha Poiblí (OPW)
a mhaoinigh an obair thógála ar fhoirgneamh na ceanncheathrún trí iasacht tráchtála. Maoiníonn an Ghníomhaireacht
aisíocaíochtaí bliantúla na hiasachta a dhéanann OPW. Cuirtear an ghné úis de na haisíocaíochtaí a chlúdaíonn an EPA
san áireamh don bhliain a dtagann siad chun cinn. Tá an tsócmhainn agus na socruithe maoinithe bainteacha taifeadta i
leabhair an EPA le substaint na n-idirbhearta bunúsacha a léiriú.
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2005

2004

€

€

Féichiúnaithe

1,652,591

1,619,292

Réamhíocaíochtaí

1,605,584

1,000,962

Airleacain don OPW

3,307,895

2,007,895

6,566,070

4,628,149

16 Féichiúnaithe agus Réamhíocaíochtaí

Réamhíocaíochtaí
Tugadh €600,000 do Chomhairle Contae Chorcaí i 2003 , maidir le comhaontú chun an chuid eile den fhoirgneamh ag Inis
Cara a cheannach, atá á roinnt faoi láthair ag an EPA agus ag an gComhairle. Tugadh réamhíocaíocht €250,000 eile do
Chomhairle Contae Chorcaí i 2004 chun an chuspóra seo.
Cuireadh in iúl don Ghníomhaireacht i 2003 nach mbeadh an líonra Leathanbhanda atá beartaithe do Limistéar
Mórchathrach Loch Garman ag dul chomh fada le Ceanncheathrú na Gníomhaireachta, ar thailte Eastát Chaisleán Bhaile
Sheonach. Tar éis an scéal a phlé leis an Roinn Cumarsáide, Mara agus Acmhainní Nádúrtha comhaontaíodh go síneofaí
an líonra Leathanbhanda chuig Caisleán Bhaile Sheonach. D'aontaigh an Gníomhaireacht €100,000 a thabhairt don Roinn
Cumarsáide, Mara agus Acmhainní Nádúrtha faoi chomhair na gcostas breise. Críochnaíodh obair ar ionsuiteáil
an Leathanbhanda i gCaisleán Bhaile Sheonach i 2005, ach ní raibh an córas cábla snáthoptaice ag feidhmiú go dtí
Márta 2006.

Airleacain don OPW
I 2001 tugadh airleacan de €507,895 do Oifig na nOibreacha Poiblí faoi chomhair cheannach láithreáin don chigireacht
réigiúnach nua i gCill Chainnigh. Críochnaíodh an idirbheartaíocht cheannaigh i 2004, agus tugadh cead dul ar aghaidh
go céim na dtairiscintí leis an dtionscnamh seo. Tugadh réamhíocaíocht €1,500,000 breise don OPW i 2004, agus
€1,300,000 eile i 2005 le cur ar a gcumas an costas leanúnach tógála a mhaoiniú. Beifear in ann an foirgneamh a
áitiú i 2006.
Tá airgead Féichiúnaithe dlite laistigh de bhliain amháin.

17 Creidiúnaithe agus Fabhruithe
(a) Méideanna atá dlite laistigh de bhliain amháin:
Táillí Ceadúnais
Speansais Trádála agus eile
Tráthchodanna dlite ar cheannach Sócmhainní Seasta

€

€

736,076

892,448

3,281,119

5,396,985

336,275

334,225

4,353,470

6,623,658

2,993,892

3,223,431

(b) Méideanna atá dlite tar éis níos mó ná bliain amháin:
Tráthchodanna dlite ar cheannach Sócmhainní Seasta
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18 Costais Phinsean
(a) Scéim Pinsean
Feidhmíonn an Ghníomhaireacht scéimeanna aoisliúntais a bhfuil sochar sainithe acu don fhoireann, agus ní mhaoinítear
iad seo. Íoctar teidlíochtaí aoisliúntais faoi na scéimeanna seo ó ioncam reatha agus gearrtar ar an gCuntas Ioncaim agus
Caiteachais iad, glan ar ranníocaíochtaí aoisliúntais fostaithe, sa bhliain ina bhfuil siad iníoctha. D'eisigh an Bord um
Chaighdeáin Chuntasaíochta Caighdeán Cuntasaíochta, Caighdeán Tuarascála Airgeadais Uimhir 17 - Sochair Scoir (FRS
17), i Samhain 2000. Tá sé éigeantach géilleadh don chaighdeán nua ón mbliain airgeadais 2005 i leith. Tá na torthaí atá
leagtha amach thíos bunaithe ar luach achtúireach na ndliteanas maidir le foireann an EPA agus iarfhoireann An Foras
Forbartha amhail 31 Nollaig 2005.
Is iad seo a leanas an bonn tuisceana airgeadais a úsáideadh chun dliteanais scéime faoi FRS17 a áireamh:

Bonn tuisceana

2005

2004

Ráta lascaine

4.25%

4.75%

Ráta méadaithe tuarastal

3.50%

3.50%

Ráta méadaithe na bpinsean a bhfuil á n-íoc

3.25%

3.25%

Ráta boilscithe

2.00%

2.00%

Ag glacadh leis an mbonn tuisceana seo, agus ag baint feidhme as modh na n-aonad réamhmheasta mar a moladh in FRS
17, measadh gurbh é €80.8m ( i gcomparáid le €65m amhail 31 Nollaig 2004) luach na ndliteanas pinsean fabhraithe.

€

€

5,700,000

5,030,000

(1,576,475)

(1,407,834)

4,123,525

3,622,166

(c) Anailís ar chostais phinsean iomlána gearrtha ar Chaiteachas
Costas Seirbhíse Reatha

€
2,500,000

€
2,130,000

Ús ar Dhliteanais na Scéime Pinsean

3,200,000

2,900,000

Ranníocaíochtaí Fostaithe Faighte

(520,230)

(478,625)

5,179,770

4,551,375

(b) Maoiniú iarchurtha glan i gcomhair pinsean don bhliain.
Maoiniú in-aisghabhála maidir le costais phinsean na bliana reatha
Deontais Stáit feidhmithe chun pinsinéirí a íoc
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18 Costais Phinsean (ar lean)
(d) Sócmhainn Maoinithe Iarchurtha i gcomhair Pinsean
Aithníonn an EPA gur sócmhainní a fhreagraíonn do dhliteanas iarchurtha neamh-mhaoinithe do phinsin atá sna
suimeanna sin ar bhunús na dtuairimí a dhéantar cur síos orthu thuas agus roinnt imeachtaí san am atá caite. Ar na
himeachtaí seo tá an bunús reachtúil i gcomhair bunaithe na scéimeanna aoisliúntais, agus an beartas agus cleachtas atá i
bhfeidhm faoi láthair i leith mhaoiniú phinsin seirbhíse poiblí, ranníocaíochtaí ó fhostaithe agus an próiseas meastacháin
bliantúil. Cé nach bhfuil aon aontas foirmiúil ann leis an Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil maidir leis na
suimeanna áirithe sin níl aon fhianaise ag an EPA nach leanfaidh leis an mbeartas maoinithe sin faoi chomhair suimeanna
den chineál sin de réir chleachtas reatha. Ba é luach na sócmhainne maoinithe iarchurtha i gcomhair phinsin an 31 Nollaig
2005 ná €80.8 milliún (2004: €65 milliún).

2005

2004

€
65,000,000

€
53,120,000

Costas Seirbhíse Reatha

2,500,000

2,130,000

Costais Úis

3,200,000

2,900,000

Caillteanas/(gnóthachan) achtúireach

11,676,475

8,257,834

Pinsin íoctha i rith na bliana

(1,576,475)

(1,407,834)

Dliteanas Pinsean Glan ag 31 Nollaig

80,800,000

65,000,000

2005

2004

(4,076)

(3,438)

5.0%

5.3%

Caillteanas Achtúireach - Méid ( €'000)

(11,676)

(8,258)

Céatadán luach reatha dliteanas scéime

14.5%

12.7%

(e) Gluaiseacht i nDliteanas Pinsean Glan sa bhliain airgeadais
Dliteanas Pinsean Glan ag 1 Eanáir

(f) Stair na nGnóthachan agus na gCaillteanas Taithí
Gnóthachain/(Caillteanais) Taithí ar Dhliteanais Scéime
Méid ( €'000)
Céatadán luach reatha dliteanas scéime
Iomlán gnóthachan agus caillteanas aitheanta sa Ráiteas

19 Figiúirí Comparáideacha
Tá roinnt athruithe déanta ar an gcaoi a gcuirtear rudaí i láthair sna ráitis airgeadais agus rinneadh na figiúirí
comparáideacha a athlua nuair ba ghá sin ar bhealach atá comhsheasmhach le cur i láthair na bliana reatha.

20 Leas Bhaill an Bhoird
Tá modhanna oibre maidir le teacht ar chinnidh glactha ag an nGníomhaireacht de réir an Achta fán nGníomhaireacht
um Chaomhnú Comhshaoil, 1992 agus an Achta um Iompar Sealbhóirí Oifigí Poiblí, 1995 agus na rialúcháin a ritheadh
faoi. Lean an Ghníomhaireacht an modh oibre seo i gcaitheamh na bliana.

21 Glacadh le Ráitis Airgeadais
Ghlac an Bord Stiúrthóirí leis na Ráitis Airgeadais an 11 Iúil 2006.

Clóbhuailte ar Fedrigoni Symbol Satin, páipéar cúntach don chomhshaol.

STÁDAS NA GNÍOMHAIREACHTA

FREAGRACHTAÍ

Is comhlacht poiblí neamhspleách
í an Ghníomhaireacht um
Chaomhnú Comhshaoil (EPA)
a bunaíodh i mí Iúil 1993 faoin
Acht fán nGníomhaireacht um
Chaomhnú Comhshaoil, 1992. Ó
thaobh an Rialtais, is í an Roinn
Comhshaoil agus Rialtais Áitiúil a
dhéanann urraíocht uirthi.

Tá réimse leathan dualgas agus
cumhachtaí reachtúla ag an EPA
faoin Acht fán nGníomhaireacht
um Chaomhnú Comhshaoil.
Chomh maith leis sin, tá curtha
le hacmhainn an EPA maidir
le forfheidhmiú le cumhachtaí
san Acht um Chaomhnú an
Chomhshaoil 2003. Áirítear orthu
seo a leanas príomhfhreagrachtaí
an EPA:

Déanann Bord Feidhmeach
lánaimseartha comhdhéanta d’ArdStiúrthóir agus ceathrar Stiúrthóirí
bainistíocht ar an EPA. Cinntítear
neamhspleáchas trí nósanna
imeachta roghnaithe i gcás an
Ard-Stiúrthóra agus na Stiúrthóirí
agus an tsaoirse, de réir mar a
sholáthraítear sa reachtaíocht,
gníomhú as a stuaim féin. Tá an
sannadh, faoin reachtaíocht, maidir
le freagracht dhíreach as réimse
leathan feidhmeanna mar bhonn
taca ag an neamhspleáchas sin.
Faoin reachtaíocht, is cion sainiúil
é iarracht a dhéanamh tionchar a
imirt ar an Ghníomhaireacht, nó ar
aon duine a bhíonn ag gníomhú
thar ceann na Gníomhaireachta, ar
bhealach míchuí.
Cuidíonn Coiste Comhairleach ar
a bhfuil dhá chomhalta déag arna
gceapadh ag an Aire Comhshaoil,
Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil
leis an nGníomhaireacht.

◆

◆

clár hidriméadrach náisiúnta a
ullmhú agus a chur i bhfeidhm;

◆

ag cur i bhfeidhm eochairthuarascálacha na gCreatTreoracha Aeir agus Uisce

◆

dréacht a chur le chéile de
Phlean Leithroinnte Náisiúnta
do thrádáil liúntas astaithe gáis
ceaptha teasa; Údarás Inniúla
Náisiúnta a bhunú le ceadanna
trádála agus liúntais a eisiúint
orthu siúd atá clúdaithe ag an
scéim; monatóireacht, léargas,
agus fíorú maidir le hastuithe ó
chuideachtaí rannpháirteacha;
agus Clár Trádála Astuithe
Náisiúnta a bhunú;

ceadúnú a dhéanamh ar
phróisis thionsclaíocha mhóra/
choimpléascacha a bhféadfadh
cumas truaillithe suntasach a
bheith ag baint leo;

◆

monatóireacht ar chaighdeán
comhshaoil, lena n-áirítear
bunachair shonraí a bhunú ar a
mbeidh rochtain ag an bpobal;

◆

tuarascálacha tréimhsiúla
maidir le staid an chomhshaoil
a fhoilsiú;

◆

sárchleachtais comhshaoil a
chur chun cinn;

◆

taighde comhshaoil a chur
chun cinn agus a chomhordú;

◆

gníomhaíochtaí diúscartha
dramhaíola agus aisghabhála
suntasacha, lena n-áirítear
láithreacha líonta talún
a cheadúnú agus plean
bainistíochta guaisdramhaíola
náisiúnta a ullmhú;

◆

córas a chur i bhfeidhm a
cheadaíonn rialú astaithe
VOC a bhíonn mar thoradh ar
scaoileadh GMOanna isteach sa
chomhshaol in aon turas;

◆

rialacháin GMO a chur
i bhfeidhm agus a
fhorfheidhmiú ó thaobh
GMOanna a choinneáil
agus a scaoileadh amach sa
chomhshaol in aon turas;

◆

réiteach agus cur i bhfeidhm
an Chláir Náisiúnta um Chosc
ar Dhramhaíl le fócas ar leith
ar ghníomhaíochtaí fiontair
agus údarás áitiúla

◆

forfheidhmiú oibleagáidí
freagrachta an táirgeora
maidir le trealamh leictreach
agus leictreonach dramhaíola
(WEEE) a bhainistiú agus
maidir leis an srian ar
shubstaintí guaiseacha (RoHS)
i dtrealamh leictreach agus
leictreonach

◆

reachtaíochta cosanta
comhshaoil in Éirinn;
◆

ceadúnais IPPC agus ceadúnais
Dramhaíola a eisíonn an EPA a
fhorfheidhmiú;

◆

iniúchadh agus tuairisciú ar
fheidhmíocht údarás áitiúil
maidir lena bhfeidhmeanna
cosanta comhshaoil a chur ar
bun, lena n-áirítear:
–

–
–

–

◆

gníomh in aghaidh
údarás áitiúil nach bhfuil
ag comhlíonadh a gcuid
feidhmeanna cosanta
comhshaoil ar bhealach cuí;

◆

an dlí a chur nó cuidiú le
húdaráis áitiúla an dlí a chur ó
thaobh sháraithe suntasacha
reachtaíochta cosanta
comhshaoil ar bhealach
caoithiúil; agus

◆

cuidiú le húdaráis áitiúla a
gcuid feidhmíocht cosanta
comhshaoil a fheabhsú ar
bhonn cás ar chás, trí ghréasán
forfheidhmithe a bhunú le
malartú eolais a chur chun cinn
chomh maith le sárchleachtas,
agus trí threoir chuí a sholáthar.

cur i bhfeidhm rialachán an AE in
Éirinn maidir le hózón a laghdú

agus, faoin Oifig
Forfheidhmiúcháin Comhshaoil, a
bunaíodh i 2003 agus atá tiomanta
as reachtaíocht comhshaoil a chur
i bhfeidhm agus a fhorfheidhmiú
in Éirinn;
◆

feabhas a chur ar
chomhlíonadh reachtaíocht
cosanta comhshaoil in Éirinn;

◆

feasacht a ardú maidir leis
an tábhacht a bhaineann
le forfheidhmiú i gcás

forfheidhmiú maidir le
ceadúnais dramhaíola a
sháraítear;
gníomh maidir le dumpáil
mhídhleathach;
ceadanna bailithe
dramhaíola a chur i
bhfeidhm, agus
tionscnaimh a bheidh
mar fhreagracht ar an
táirgeoir a fhorfheidhmiú
(mar shampla, sa réimse
a bhaineann le dramhaíl
pacáiste);
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