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AN GHNÍOMHAIREACHT UM CHAOMHNÚ 
COMHSHAOIL 
Tá an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (GCC) freagrach 
as an gcomhshaol a chaomhnú agus a fheabhsú mar shócmhainn 
luachmhar do mhuintir na hÉireann. Táimid tiomanta do dhaoine 
agus don chomhshaol a chosaint ar thionchar díobhálach na 
radaíochta agus an truaillithe. 

Is féidir obair na Gníomhaireachta a roinnt ina 
trí phríomhréimse:
Rialú: Déanaimid córais éifeachtacha rialaithe agus comhlíonta 
comhshaoil a chur i bhfeidhm chun torthaí maithe comhshaoil a 
sholáthar agus chun díriú orthu siúd nach gcloíonn leis na córais sin. 

Eolas: Soláthraímid sonraí, faisnéis agus measúnú comhshaoil atá 
ar ardchaighdeán, spriocdhírithe agus tráthúil chun bonn eolais a 
chur faoin gcinnteoireacht ar gach leibhéal.

Tacaíocht: Bímid ag saothrú i gcomhar le grúpaí eile chun tacú le 
comhshaol atá glan, táirgiúil agus cosanta go maith, agus le hiompar 
a chuirfidh le comhshaol inbhuanaithe.

Ár bhFreagrachtaí

Ceadúnú
Déanaimid na gníomhaíochtaí seo a leanas a rialú ionas nach 
ndéanann siad dochar do shláinte an phobail ná don chomhshaol:
• saoráidí dramhaíola (m.sh. láithreáin líonta talún, loisceoirí, stáisiúin 

aistrithe dramhaíola); 
• gníomhaíochtaí tionsclaíocha ar scála mór (m.sh. déantúsaíocht 

cógaisíochta, déantúsaíocht stroighne, stáisiúin chumhachta); 
• an diantalmhaíocht (m.sh. muca, éanlaith);
• úsáid ghlanscartha agus scaoileadh rialaithe Orgánach 

Géinmhodhnaithe (OGanna); 
• foinsí radaíochta ianúcháin (m.sh. trealamh x-gha agus radaiteiripe, 

foinsí tionsclaíocha);
• áiseanna móra stórála peitril; 
• sceitheadh fuíolluisce;
• gníomhaíochtaí dumpála ar farraige. 

Forfheidhmiú Náisiúnta i leith Cúrsaí Comhshaoil 
• Clár náisiúnta iniúchtaí agus cigireachtaí a dhéanamh gach bliain 

ar shaoráidí a bhfuil ceadúnas ón nGníomhaireacht acu.
• Maoirseacht a dhéanamh ar fhreagrachtaí cosanta comhshaoil na 

n-údarás áitiúil.
• Caighdeán an uisce óil, arna sholáthar ag soláthraithe uisce 

phoiblí, a mhaoirsiú.
• Obair le húdaráis áitiúla agus gníomhaireachtaí eile chun dul i 

ngleic le coireacht chomhshaoil trí chomhordú a dhéanamh ar líonra 
forfheidhmiúcháin náisiúnta, díriú ar chiontóirí, agus maoirsiú a 
dhéanamh ar fheabhsúchán.

• Cur i bhfeidhm rialachán ar nós na Rialachán um Dhramhthrealamh 
Leictreach agus Leictreonach (WEEE), um Shrian ar Shubstaintí 
Guaiseacha agus na Rialachán um rialú ar shubstaintí a ídíonn an 
ciseal ózóin.

• An dlí a chur orthu siúd a bhriseann dlí an chomhshaoil agus a 
dhéanann dochar don chomhshaol.

Bainistíocht Uisce
• Monatóireacht agus tuairisciú a dhéanamh ar cháilíocht aibhneacha, 

lochanna, uiscí idirchreasa agus cósta na hÉireann, agus 
screamhuiscí; leibhéil uisce agus sruthanna aibhneacha a thomhas. 

• Comhordú náisiúnta agus maoirsiú a dhéanamh ar an gCreat-Treoir 
Uisce.

• Monatóireacht agus tuairisciú a dhéanamh ar Cháilíocht an Uisce 
Snámha.

Monatóireacht, Anailís agus Tuairisciú ar an 
gComhshaol 
• Monatóireacht a dhéanamh ar cháilíocht an aeir agus Treoir an AE 

maidir le hAer Glan don Eoraip (CAFÉ) a chur chun feidhme.
• Tuairisciú neamhspleách le cabhrú le cinnteoireacht an rialtais 

náisiúnta agus áitiúil (m.sh. tuairisciú tréimhsiúil ar Staid 
Chomhshaol na hÉireann agus Tuarascálacha ar Tháscairí). 

Rialú Astaíochtaí na nGás Ceaptha Teasa in Éirinn
• Fardail agus réamh-mheastacháin na hÉireann maidir le gás ceaptha 

teasa a ullmhú.
• An Treoir maidir le Trádáil Astaíochtaí a chur chun feidhme i 

gcomhair breis agus 100 de na táirgeoirí dé-ocsaíde carbóin is mó 
in Éirinn. 

Taighde agus Forbairt Comhshaoil 
• Taighde comhshaoil a chistiú chun brúnna a shainaithint, bonn 

eolais a chur faoi bheartais, agus réitigh a sholáthar i réimsí na 
haeráide, an uisce agus na hinbhuanaitheachta.

Measúnú Straitéiseach Comhshaoil 
• Measúnacht a dhéanamh ar thionchar pleananna agus clár 

beartaithe ar an gcomhshaol in Éirinn (m.sh. mórphleananna 
forbartha). 

Cosaint Raideolaíoch
• Monatóireacht a dhéanamh ar leibhéil radaíochta, agus measúnacht 

a dhéanamh ar a oiread is atá muintir na hÉireann gan chosaint ar 
an radaíocht ianúcháin.

• Cabhrú le pleananna náisiúnta a fhorbairt le haghaidh éigeandálaí 
ag eascairt as taismí núicléacha.

• Monatóireacht a dhéanamh ar fhorbairtí thar lear a bhaineann le 
saoráidí núicléacha agus leis an tsábháilteacht raideolaíochta. 

• Sainseirbhísí cosanta ar an radaíocht a sholáthar, nó maoirsiú a 
dhéanamh ar sholáthar na seirbhísí sin.

Treoir, Faisnéis Inrochtana agus Oideachas
• Comhairle agus treoir a chur ar fáil d’earnáil na tionsclaíochta 

agus don phobal maidir le hábhair a bhaineann le caomhnú an 
chomhshaoil agus leis an gcosaint raideolaíoch.

• Faisnéis thráthúil ar an gcomhshaol ar a bhfuil fáil éasca a chur ar 
fáil chun rannpháirtíocht an phobail a spreagadh sa chinnteoireacht 
i ndáil leis an gcomhshaol (m.sh. Timpeall an Tí, Mapaí Radóin).

• Comhairle a chur ar fáil don Rialtas maidir le hábhair a 
bhaineann leis an tsábháilteacht raideolaíoch agus le cúrsaí 
práinnfhreagartha.

• Plean Náisiúnta Bainistíochta Dramhaíola Guaisí a fhorbairt chun 
dramhaíl ghuaiseach a chosc agus a bhainistiú. 

Múscailt Feasachta agus Athrú Iompraíochta
• Feasacht chomhshaoil níos fearr a ghiniúint agus dul i bhfeidhm ar 

athrú iompraíochta dearfach trí thacú le gnóthais, le pobail agus le 
teaghlaigh a bheith níos éifeachtúla ar acmhainní.

• Tástáil le haghaidh radóin a chur chun cinn i dtithe agus in ionaid 
oibre, agus gníomhartha leasúcháin a spreagadh nuair is gá.

Bainistíocht agus Struchtúr an GCC 
Tá an ghníomhaíocht á bainistiú ag Bord lánaimseartha, ar a bhfuil 
Ard-Stiúrthóir agus cúigear Stiúrthóirí. Déantar an obair ar fud cúig 
cinn d’Oifigí:
• An Oifig um Inbhuanaitheacht Comhshaoil 
• An Oifig Forfheidhmithe i leith cúrsaí Comhshaoil 
• An Oifig um Fhianaise agus Measúnú 
• An Oifig um Chosaint Radaíochta agus Monatóireacht Comhshaoil
• An Oifig Cumarsáide agus Seirbhísí Corparáideacha 

Tá Coiste Comhairleach ag an nGníomhaireacht le cabhrú léi. Tá 
dáréag comhaltaí air agus tagann siad le chéile go rialta le plé a 
dhéanamh ar ábhair imní agus le comhairle a chur ar an mBord.
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94 ceadúnais 
chomhshaoil eisithe

72 leasuithe teicniúla 
curtha i gcrích 1,530+ cuairt ar shaoráidí tionsclaíocha, 

dramhaíola, agus ar shaoráidí dumpála 
ar farraige agus comhdhúil sho-ghalaithe 
orgánach (VOC)

CEADÚNAIS FORFHEIDHMIÚ
cuairt ar láithreáin 
fuíolluisce uirbeacha 
agus 61 cuairt ar láithreáin 
uisce óil

315

6 Treoracha um uisce óil eisithe
 d’Uisce Éireann

6,852

37,600+

ionchúisimh ar 
éisteadh leo

1,061,411
seisiúin ar www.epa.ie

28

110 iarratais ar eolas 
(63 AIE & 47 FOI) 

FAISNÉIS

Leantóirí Twitter GCC

104 ceadúnas radaíochta eisithe
 (75 athnuachan; 29 ceadúnas nua) 
agus 952 leasú teicniúil eisithe

246
Sraitheanna sonraí GCC
 a uaslódáladh chuig 
data.gov.ie 
(21,614 amharc san iomlán)

Príomhstaidreamh — 2018 in Uimhreacha

conclúid maidir le fógraí 
fotháirge Alt 2739

Chritéir maidir le dramhaíl nach 
dramhail a thuilleadh í comhaontaithe
le haghaidh poileitiléin ísealdlúis (LDPE)

1

iniúchadh ar Shealbhóirí 
Ceadúnais Raideolaíocha102

2,200
ceisteanna ón bpobal 
maidir leis an gcomhshaol 32 tuarascálacha taighde foilsithe: 

Uisce (8); Aeráid (14); 
Inbhuanaitheacht (10)

5 phríomh-mhion
díoltóir (a chuimsíonn 
nach mór 70% 
de mhargadh 
grósaeireachta 
na hÉireann) an 
Chairt um Chosc ar 
Chur Amú Bia

suíomh ar an liosta Suíomhanna 
Tosaíochta Náisiúnta um 
Fhorfheidhmiú in 2018; ba iad 
na hearnálacha agraibhia agus 
dramhaíola a chuimsigh formhór 
na suíomhanna ar an liosta

15 

gearáin comhshaoil a tuairiscíodh

(3,200 tríd an bhfeidhmchlár See it? Say It!; 1,606 tríd an Líne 
Náisiúnta Gearán Comhshaoil; 2,046 díreach chuig GCC, lena 
n-áirítear 897 a bhain le sealbhóirí ceadúnais)
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MISEANFÍS

LUACHANNAGuth iontaofa neamhspleách 
údarásach ar son an 
chomhshaoil is ea muid. 

Déanaimid cinntí oibiachtúla 
agus iad bunaithe ar an 
bhfianaise agus an t-eolas 
eolaíoch is fearr atá ar fáil. 

Bainistímid ár n-acmhainní 
go héifeachtach agus go 
héifeachtúil chun luach a 
chur ar fáil don phobal.

Déanaimid rialáil ar bhealach cóir 
comhréireach trédhearcach, agus 
dírímid orthu siúd nach mbíonn 
comhlíontach.

Déanaimid difríocht trí obair a 
dhéanamh le dreamanna eile chun 
iontaoibh, líonraí agus 
comhpháirtíochtaí a chruthú ar 
mhaithe le torthaí éifeachtacha a 
bhaint amach. 

Déanfaimid ár ndícheall go 
leanúnach feabhsú agus feabhas 
a bhaint amach trí fhoghlaim 
agus forbairt.

Táimid nuálaíoch, 
oiriúnaitheach agus 
toilteanach bealaí nua 
agus solúbtha oibre a l
eanúint.

Déanaimid seirbhísí a 
dhearadh agus a sholáthar 
ó dhearcadh an tsaoránaigh. 

Cuirimid ár seirbhísí ar fáil ar 
bhealach atá inniúil, 
cúirtéiseach agus 
sofhreagrach.

Oibrímid le chéile chun torthaí 
éifeachtacha a chur ar fáil.

Tacaímid lenár 
gcomhghleacaithe, tá 
iontaoibh againn astu agus 
is mór againn iad, agus bímid 
ag cumhachtú a chéile chun 
cinntí a dhéanamh. 

Bímid oscailte agus macánta 
lena chéile.

Tugaimid dúshlán a chéile 
agus spreagaimid a chéile 
go cuiditheach chun obair 
níos fearr a dhéanamh.

AN MÉID A DHÉANAIMID

Eolas

Rialáil

Abhcóideacht

Monatóireacht 
agus Measúnú

Ceadúnú

Comhpháirtíochtaí 
agus Líonrú

Ár Maoirseacht

An comhshaol a chosaint agus a 
fheabhsú mar shócmhainn 
luachmhar do mhuintir na hÉireann. 
Ár ndaoine agus an comhshaol a 
chosaint ar éifeachtaí díobhálacha 
radaíochta agus truaillithe.

Comhshaol glan folláin 
dea-chosanta a thacaíonn le 
sochaí agus geilleagar 
inbhuanaithe.

Ár nObair
Ár Seirbhís

Ár gComhghleacaithe

Sonraí, measúnuithe agus �anaise 
ardchaighdeáin spriocdhírithe thráthúil a 
chur ar fáil le cur le cinnteoireacht ag 
saoránaigh, gnóthaí agus an Rialtas.

Rialáil agus córais chloí comhshaoil 
éifeachtacha a chur i bhfeidhm, chun 
dea-thorthaí don chomhshaol agus do 
dhaoine a bhaint amach, agus díriú orthu 
siúd nach mbíonn ag cloí leo.

Obair a dhéanamh le dreamanna eile 
chun abhcóideacht a dhéanamh ar son 
comhshaoil atá glan, sláintiúil agus 
dea-chosanta agus ar son iompraíocht 
chomhshaoil inbhuanaithe.

Múscailt 
Feasachta

Iompraíocht 
Inbhuanaithe a 
Chur Chun Cinn

TreoirForfheidhmiú

Eolas Tráthúil 
agus

Inrochtana

Taighde
agus

Saineolas

MAR A DHÉANAIMID É
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An comhshaol a chosaint agus a 
fheabhsú mar shócmhainn 
luachmhar do mhuintir na hÉireann. 
Ár ndaoine agus an comhshaol a 
chosaint ar éifeachtaí díobhálacha 
radaíochta agus truaillithe.

Comhshaol glan folláin 
dea-chosanta a thacaíonn le 
sochaí agus geilleagar 
inbhuanaithe.

Ár nObair
Ár Seirbhís

Ár gComhghleacaithe

Sonraí, measúnuithe agus �anaise 
ardchaighdeáin spriocdhírithe thráthúil a 
chur ar fáil le cur le cinnteoireacht ag 
saoránaigh, gnóthaí agus an Rialtas.

Rialáil agus córais chloí comhshaoil 
éifeachtacha a chur i bhfeidhm, chun 
dea-thorthaí don chomhshaol agus do 
dhaoine a bhaint amach, agus díriú orthu 
siúd nach mbíonn ag cloí leo.

Obair a dhéanamh le dreamanna eile 
chun abhcóideacht a dhéanamh ar son 
comhshaoil atá glan, sláintiúil agus 
dea-chosanta agus ar son iompraíocht 
chomhshaoil inbhuanaithe.

Múscailt 
Feasachta

Iompraíocht 
Inbhuanaithe a 
Chur Chun Cinn

TreoirForfheidhmiú

Eolas Tráthúil 
agus

Inrochtana

Taighde
agus

Saineolas

MAR A DHÉANAIMID É

Dréacht-Straitéis

TorthaíCuspóirí An Méid a Bheidh Bainte Amach Againn faoi 2020

Rialtóir 
Iontaofa
Comhshaoil

Ceannaire 
Fianaise 
agus Eolas 
Comhshaoil

Abhcóide agus 
Comhpháirtí 
Éifeachtach

Freagairt ar 
Phríomhdhúshláin 
Chomhshaoil

Ar Fheabhas go 
hEagraíochtúil

Cinntiú go ndéantar forbairt leanúnach ar 
chur chuige comhréireach éifeachtach rialaitheach.

Ailíniú a dhéanamh ar acmhainní an GCC 
chun idirghabhálacha a spriocdhíriú agus 
an riosca comhshaoil a laghdú.

Baint Amach acmhainneacht iomlán eolas, 
scileanna, shaineolas agus láithreacht réigiúnach 
an GCC mar phríomh-acmhainní náisiúnta i 
gcosaint an chomhshaoil agus sláinte an duine.

Luathú an tsoláthair eolais thráthúil 
shaincheaptha le freastal ar riachtanais ar 
leith na ngrúpaí páirtithe leasmhara.

Neartú chumas agus acmhainn an GCC tionchar 
a imirt, abhcóideacht a dhéanamh agus dul i 
gcomhar le dreamanna eile le cabhrú le 
comhshaol glan sláintiúil atá cosanta go cuí a 
bhaint amach.

Teagmháil a dhéanamh leis an bpobal i gcosaint 
agus feabhsú an chomhshaoil.

Cur Chun Cinn a dhéanamh ar fheasacht níos 
mó ar thionchar cháilíocht an chomhshaoil 
ar shláinte an duine.

Dul i ngleic leis na dúshláin a bhaineann
le cáilíocht fheabhsaithe uisce a chur ar 
fáil in Éirinn. 

Teagmháil le comhpháirtithe straitéseacha eile 
chun forbairt freagartha iomlánaíche náisiúnta 
ar an athrú aeráide a chur chun cinn.

Feabhsú a dhéanamh ar chosaint aeir agus 
radaíochta in Éirinn. 

Forbairt a dhéanamh ar ár bhfoireann
agus ár n-eagraíocht a ailíniú chun na
torthaí comhshaoil is fearr a bhaint amach.

Díriú ar fhorbairt agus cur chun cinn
sláinte eagraíochtúla, folláine agus
sábháilteachta ag an obair.

Cur chun cinn a dhéanamh ar chultúr
ceannaireachta, athchóirithe agus
nuálaíochta.

  Cur chuige sofhreagrach rialaitheach atá 
bunaithe ar rioscaí agus a chuireann páirtithe 
leasmhara san áireamh agus a chosnaíonn an 
comhshaol agus daoine.

  Rioscaí laghdaithe comhshaoil ag áiseanna 
rialáilte an GCC trí idirghabhálacha 
saincheaptha agus trí chinntiú go mbíonn 
forálacha cuí airgeadais i bhfeidhm.

  Baint amach soláthair agus bainistíochta 
feabhsaithe uisce agus bonneagar uisce.

  Measúnuithe comhshaoil níos tráthúla atá 
bunaithe ar fhianaise le cur le polasaithe 
agus cinnteoireacht go náisiúnta, go 
réigiúnach agus go háitiúil.

  Soláthar feabhsaithe eolais ar an 
gcomhshaol do pháirtithe leasmhara, agus é 
ar líne, cothrom le dáta agus inrochtana.

  Clár taighde a dhíríonn ar bhearnaí eolais 
agus a chabhraíonn le réitigh ar fhadhbanna 
éiritheacha casta comhshaoil a aithint.

  Deiseanna spriocdhírithe le tosaíochtaí 
comhshaoil agus inbhuanaitheacht a 
chomhtháthú le polasaithe earnála, 
eacnamaíocha agus sóisialta.  

  Cláir rannpháirtíochta pobail a fhorbairt chun 
feasacht ar cheisteanna comhshaoil a mhéadú 
agus tacú le rannpháirtíocht an phobail i 
gcosaint an chomhshaoil.

  Comhoibriú le gníomhaireachtaí stáit agus 
comhlachtaí eile chun tairbhí dea-chomhshaoil 
don tsláinte agus d’fholláine a bhaint amach.

  Struchtúir éifeachtacha agus láidre i bhfeidhm 
chun torthaí níos fearr a chur ar fáil i gcáilíocht 
an uisce.

  Rúnaíocht um an athrú aeráide a bhunú sa 
GCC mar ionad feabhais a thacaíonn leis an 
aistriú náisiúnta go geilleagar ísealcharbóin.

  Na creata um cháilíocht aeir agus cosaint ar 
radaíocht a neartú chun daoine agus an 
comhshaol a chosaint tuilleadh.

  Ár bhfeidhmeanna agus acmhainní a ailíniú ar 
mhaithe le bheith sofhreagrach agus in ann 
dul in oiriúint do dhúshláin éiritheacha.

  Teagmháil leis an bhfoireann go léir chun 
timpeallacht thacúil ionad oibre a chruthú. 

  Cumas feabhsaithe i réimse an athraithe 
eagraíochtúil agus in úsáid TFC le tacú le 
hathchóiriú agus nuálaíocht.

2016-2020

Dréacht



LIOSTA NA NGIORRÚCHÁN 

AIE Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol

AQIH Innéacs Chaighdeán an Aeir don tSláinte

BAT Na Teicnící is Fearr atá ar Fáil

BSS Bunchaighdeáin Sábháilteachta

CAFÉ An Treoir um Aer Glan don Eoraip 

CTFTA An Coinbhinsiún faoi Thruailliú Fadraoin Trasteorann 
an Aeir

RTBM An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara 

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

RTPRÁ An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil

RCPA An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe

LMSC Líonra Malartaithe Sonraí Comhshaoil

GEC An Ghníomhaireacht Eorpach Comhshaoil 

EIONET An Gréasán Eorpach um Fhaisnéis agus um Fhaire 
ar an gComhshaol 

ELV Feithicil a bhfuil a ré caite

E-PRTR An Clár Eorpach um Scaoileadh agus Aistriú 
Truailleán 

ESD Cinneadh maidir le Comhroinnt Díchill an AE

ESRI An Institiúid Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta 

EU ETS Scéim an AE i ndáil le Trádáil Astaíochtaí

F-gas gás fluairínithe

FOI Saoráil Faisnéise

FPN Fógra um Íocaíocht Shocraithe

OGManna orgánach géinmhodhnaithe

HFC hidreafluaracarbón

FSS (HSE) Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte

IED An Treoir maidir le hAstaíochtaí Tionsclaíocha

BNÉC Bord Náisúnta na hÉireann um Chreidiúnú 

IPC Rialú Comhtháite ar Thruailliú 

IPCC An Painéal Idir-Rialtasach ar an Athrú Aeráide

IRC An Chomhairle um Thaighde in Éirinn

LAPN Líonra Coiscthe na nÚdarás Áitiúil

LDPE lipeapróitéin ísealdlúis

MImAS Córas um Measúnú ar Thionchar Mhoirfeolaíochta

MoU Meabhrán Tuisceana

mSv millisíveart

NEC An Treoir maidir le hUasteorainn Náisiúnta 
Astaíochtaí 

NECP An Plean Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide

NHEPA An Líonra Ceannairí Gníomhaireachta um Chosaint 
Comhshaoil

NHWMP An Plean Náisiúnta um Bhainistiú Dramhaíola Guaisí

NIECE An Líonra um Chomhlíonadh agus Forfheidhmiú 
Comhshaoil na hÉireann 

SPNF An tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra

NRCS An Straitéis Náisiúnta um Rialú Radóin

NWPP An Clár Náisiúnta um Chosc Dramhaíola

ODS substaintí ídithe ózóin 

ECFE An Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt 
Eacnamaíochta

PAN Réamhfhógraí Bliantúlá 

POP truailleáin orgánacha mharthanacha 

PCB défheinilí polaclóirínithe 

PRI Tionscnamh um Fhreagracht Táirgeoirí 

PRTR An Clár um Scaoileadh agus Aistriú Truailleán

RAL Liosta Bearta Ceartaitheach

RAPEX Córas um Mearfhaisnéis 

REACh Na rialacháin maidir le Clárú, Meastóireacht, Údarú 
agus Srianadh Ceimiceán

RoHS Srian ar Shubstaintí Guaiseacha

SEA Measúnú Straitéiseach Comhshaoil 

ÚFIE Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann

UNECE Coimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don 
Eoraip

WEEE Dramhthrealamh Leictreach agus Leictreonach

CTU An Chreat-Treoir Uisce

WWTP ionad cóireála fuíolluisce
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1. RÁITEAS AN ARD-ST IÚRTHÓRA

Mar chomhlacht poiblí neamhspleách a oibríonn i 

gcomhthéacs casta, comhlíonann an Ghníomhaireacht um 

Chaomhnú Comhshaoil (GCC) róil éagsúla maidir le páirtithe 

leasmhara éagsúla – is rialtóir, soláthraí eolais agus tacadóir 

ar son an chomhshaoil é. Oibrímid chun dul i dteagmháil leis 

an bpobal agus daoine a spreagadh chun díospóireacht a 

bheith acu faoi conas a dhéanfaidh Éire an t-aistriú riachtanach 

i dtreo todhchaí inbhuanaithe. Chun dul i ngleic le go leor 

d'fhadhbanna comhshaoil an lae inniu, tá freagairt trasearnála 

ag teastáil, mar aon le freagairt cheangailte sa rialtas agus 

freagairt ón tsochaí. Is soiléir dúinn ónár n-idirghníomhaíochtaí 

laethúla go bhfuil tuiscint níos fearr ag an bpobal, ag 

gnólachtaí agus ag an tsochaí i gcoitinne ar an nasc idir 

astaíochtaí laghdaithe agus timpeallacht ghlan, chomh maith 

lenár sláinte, ár bhfolláine agus ár ngeilleagar.

Tá léargas ar fáil i dTuarascáil Bhliantúil agus Cuntais 2018 

na GCC ar an dul chun cinn atá déanta ó thaobh chur i 

bhfeidhm ár straitéise reatha: Ár gComhshaol, Ár bhFolláine. 

Sa tuarascáil seo, tá sonraí faoinár n-obair le linn na bliana, 

mar aon le ráitis airgeadais na GCC, ar fáil. Cuirim béim thíos 

ar chuid de na príomhghníomhaíochtaí a bhí ar bun againn in 

2018.
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RÁITEAS AN ARD-STIÚRTHÓRA LEATHANACH 1

ATHRÚ AERÁIDE
Cibé bealach a mheasann tú é, ba bhliain urghnách í 2018. 

Mheabhraigh an nádúr dúinn arís cé atá i gceannas: tá an 

t-athrú aeráide linn anois agus beidh tionchar aige ar gach 

aon duine. De réir ollshuirbhé náisiúnta na GCC i Samhain, 

aontaíonn an pobal gurb é an t-athrú aeráide an dúshlán 

comhshaoil is mó atá os ár gcomhair mar náisiún. Aithníonn 

os cionn trian de na daoine fásta (37%) gurb é sin an dúshlán 

is mó atá os comhair na tíre agus luann 61% é sin i measc na 

dtrí cheist is práinní a mbeidh orainn dul i ngleic leo. Agus cé 

gur tháinig laghdú beag ar astaíochtaí gás ceaptha teasa na 

hÉireann in 2017, léiríonn réamh-mheastacháin na GCC nach 

bhfuil Éire chun sprioc laghdaithe an AE de 20% a bhaint 

amach.

Tacaíonn an GCC le cur i bhfeidhm, monatóireacht agus 

measúnú gníomhaithe ar son na haeráide trí astaíochtaí agus 

réamh-mheastacháin maidir le gáis ceaptha teasa a thabhairt 

le chéile, trí astaíochtaí ó na hearnálacha tionsclaíocha a rialú, 

agus trí thaighde san eolaíocht aeráide agus an Comhphlé 

Náisiúnta um Ghníomhú ar son na hAeráide. 

Beidh impleachtaí ag an aistriú is gá a dhéanamh chun Éire 

ísealcharbóin a bhaint amach ar an mbealach a theasaímid ár 

dtithe, an bealach a thaistealaímid, an bealach a tháirgimid 

bia, agus ar an mbealach a chosnaímid ár bhfolláine agus 

ár dtimpeallacht. Féadfaidh taighde cabhrú linn todhchaí 

inbhuanaitheach agus fholláin a bhaint amach. Díríonn Clár 

Taighde GCC isteach ar bhearnaí eolais agus cuireann sé bonn 

fianaise ar fáil do lucht déanta beartais sa rialtas. In 2018, 

bhronn an GCC €12.2 milliún chun cláir taighde chomhshaoil 

nua a mhaoiniú, go leor acu bainteach le ceisteanna aeráide. 

Is bealach maith chun idirghabhálacha rialtais a nascadh le 

tionscnaimh phobail áitiúla é an Comhphlé Náisiúnta um 

Ghníomhú ar son na hAeráide, ar tionscnamh de chuid 

Rialtas na hÉireann arna éascú ag an GCC é. Dearadh é chun 

daoine a spreagadh chun dul i ngleic leis an athrú aeráide. In 

2018, reáchtáil an Comhphlé Náisiúnta a chéad dhá Thionól 

Réigiúnacha, i mBaile Átha Luain agus i dTrá Lí. Chuir na 

Tionóil ardán ar fáil do dhaoine chun a gcuid tuairimí a roinnt 

faoi na príomhdhúsláin atá os comhair na hÉireann ó thaobh 

an athraithe aeráide de. Chomh maith leis sin, d'eagair an GCC 

dhá léacht phoiblí ar eolaíocht an athraithe aeráide, ar féidir 

breathnú orthu ar epa.ie.

RANNPHÁIRTÍOCHT SAORÁNACH
Aithníonn móramh mór de dhaoine fásta in Éirinn (86%) an 

tábhacht a bhaineann lenár gcomhshaol mar acmhainn don 

tír. I suirbhé náisiúnta na GCC in 2018, mheas na freagróirí go 

raibh an t-athrú aeráide, dramhaíl, cáilíocht uisce agus truailliú 

ar na dúshláin is mó atá os comhair na tíre.

Tá ról tábhachtach ag an GCC maidir le feasacht a mhúscailt 

agus tacaíocht a thabhairt do thionscnaimh a mhéadaíonn 

rannpháirtíocht saoránach i gceisteanna a bhaineann leis 

an gcomhshaol. Feidhmíonn acmhainn ghréasáin na GCC, 

Comhshaol na hÉireann, mar gheata chuig na sonraí agus 

chuig an eolas is déanaí faoinár gcomhshaol. 

http://epa.ie
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I rith na bliana, sheol an GCC acmhainn ghréasáin maidir 

le hEolaíocht Shluafhoinsithe chun eolas a chur ar fáil faoi 

thionscnaimh náisiúnta. Féadfaidh acmhainní gréasáin, mar 

aon le huirlisí amhail grafaic faisnéise, cuidiú le sonraí casta a 

mhíniú trí scéalaíocht amhairc, rud a chuireann le modhanna 

tuairiscithe níos foirmeálta. Áirítear leis na samplaí in 2018 

cairteacha idirghníomhacha san acmhainn gréasáin maidir le 

Staidreamh Náisiúnta Dramhaíola agus an ghrafaic faisnéise 

faoi ábhair amhail roghanna faoi chóras teasa sa bhaile agus 

an tionchar a bhíonn acu, chomh maith le comhdhéanamh 

dramhaíola tí.

Ba chloch mhíle eile in 2018 é cur i gcrích na chéad bliana 

de chlár eolaíochta do shaoránaigh GLOBE, arna sholáthar i 

gcomhpháirt leis an GCC agus An Taisce. Ghlac trí scoil déag 

páirt san fheachtas uile-Eorpach um cháilíocht aeir earraigh. 

Fuair cúig cinn de na scoileanna sin tacaíocht ón GCC chun 

a dtaighde a chur i láthair ag Turas Taiscéalaíochta GLOBE, 

comhdháil idirnáisiúnta do dhaltaí scoile agus a múinteoirí ó 

40 tír a eagraíodh i gCill Áirne mí Iúil seo caite. 

Braitheann comórtas GCC Scéal do Chuid Stuif ('The Story 

of Your Stuff') ar an scéalaíocht amhairc. Don dara bhliain 

as a chéile, iarradh ar dhaltaí scéalta a chur isteach faoi 

shaolré earra a úsáidtear gach lá faoin téama ginearálta 

'inbhuanaitheacht'. Dhírigh na hiontrálacha ar gach rud, ó 

bhuataisí rubair go rothaí. D'inis an físeán a bhuaigh scéal faoi 

ghuma coganta. 

AN COMHSHAOL AGUS AN tSLÁINTE 
Cé go gcomhlíonann Éire i gcónaí na caighdeáin dhlíthiúla 

maidir le cáilíocht aeir, léiríonn na tuarascálacha bliantúla 

is déanaí a d'fhoilsigh an GCC maidir le Cáilíocht Aeir gur 

sháraigh an truailliú aeir i roinnt áiteanna cuid de na luachanna 

treorach is déine maidir le sláinte atá leagtha síos ag an 

Eagraíocht Dhomhanda Sláinte. 

Faoin gClár Náisiúnta um Mhonatóireacht ar Cháilíocht an 

Aeir Chomhthimpeallaigh 2017 - 2022, mhéadaigh líon na 

stáisiún monatóireachta beagnach faoi dhó in 2018, ó 19 in 

2017 go 45. Leanfaidh an GCC ar aghaidh ag cur le cumas 

agus le hacmhainneacht an líonra cáilíochta aeir chun eolas 

níos cuimsithí agus níos logánta atá comhtháite leis an 

gcomhairle sláinte poiblí a chur ar fáil ar líne. In 2018, chum 

an GCC grafaic faisnéise ar roghanna le tithe a théamh agus 

an tionchar a bhíonn ag na roghanna ar cháilíocht aeir agus ar 

shláinte. 

Léiríonn taighde GCC a cuireadh i gcrích in 2018 go bhfuil 

baint ag an ngás radaighníomhach radón le meastachán de 

300 cás d'ailse scámhóg in Éirinn gach bliain. Is mar gheall ar 

thiúchan radóin inár dtithe cónaithe, seachas caitheamh tobac, 

a fhaigheann daoine bás ón ailse scámhóg den chuid is mó, 

agus tá thart ar 500,000 duine ina gcónaí i dtithe ina bhfuil 

tiúchan radóin ann a sháraíonn an leibhéal inghlactha. Chun 

dul i ngleic leis an radón mar ghuais don tsláinte phoiblí, tá 

an GCC ag obair i gcomhar leis an Rialtas chun an Straitéis 

Náisiúnta um Rialú Radóin a leathnú amach, clár a bunaíodh 

in 2014. 

UISCE 
Léiríonn tuarascálacha na GCC ar cháilíocht uisce a foilsíodh in 

2018 go ndeachaigh cáilíocht an uisce in uiscí na hÉireann in 

olcas idir 2015 agus 2017, d'ainneoin roinnt feabhsúchán ar an 

iomlán. Tá ár n-uiscí is glaine á gcailliúint againn, agus ní mór 

tuilleadh airde a thabhairt ar chosaint na n-uiscí is glaine. 

Léiríonn an rath a bhí orainn maidir le dul i ngleic le 

diantruailliú agus maidir le maruithe iasc a laghdú gur féidir 

athruithe dearfacha a dhéanamh. Tá acmhainní breise 

suntasacha curtha ar fáil ag an Stát chun tacú le bearta áitiúla 

a thugann aghaidh ar thruailliú uisce. Leanfaidh an GCC ar 

aghaidh ag cur an eolaíocht agus an fhianaise ar fáil chun tacú 

le gníomhartha áitiúla agus ag tuairisciú go rialta faoi dhul 

chun cinn. 

De bharr nach gcóireáiletar uisce dramhaíola i gceart, tá 

dochar á dhéanamh dár n-aibhneacha agus d'uiscí an chósta. 

Sa tuarascáil is déanaí ar chóireáil dramhuisce uirbigh, a 

foislíodh i nDeireadh Fómhair, chuir GCC béim ar an bpointe 

nach raibh Éire ag tabhairt aghaidh tapa go leor ar easnaimh 

sa bhonneagar cóireála dramhuisce. Theip ar an gcóireáil i 28 

de 179 mórbhaile na hÉireann na caighdeáin a chomhlíonadh 

atá leagtha síos chun truailliú a chosc agus chun an tsláinte 

phoiblí a chosaint. Léirigh measúnuithe a foilsíodh i dtuarascáil 

bhliantúil GCC ar Uisce Snámha gur theip ar sheacht dtrá na 

caighdeáin a chomhlíonadh. Bíonn níos mó brú ar thránna 

uirbeacha ná ar thránna atá faoin tuath. Cé go bhfuil 

"ardchaighdeán" cáilíochta ag beagnach trí cheathrú d'uiscí 

snámha na hÉireann, féadfaidh na húdaráis áitiúla, Uisce 

Éireann, gnólachtaí agus úinéirí tí a thuilleadh a dhéanamh 

chun fáil réidh leis na foinsí éillithe bhaictéaraigh agus chun 

a chinntiú go ndéantar dramhuisce éillithe a bhailiú agus a 

chóireáil mar is cuí sula scaoiltear isteach sa timpeallacht é. 

Idir an dá linn, dheimhnigh an GCC sa tuarascáil bhliantúil 

ar uisce óil go gcomhlíonfaidh an t-uisce óil na caighdeáin 

AE reatha roimh 2020, 16 bliana tar éis an spriocdháta chun 

é a chomhlíonadh. Cé go bhfuil caighdeán ard i gcónaí ar 

cháilíocht an uisce óil i soláthairtí poiblí agus go bhfuil formhór 

ár soláthairtí sábháilte, caithfear tuilleadh infheistíochta a 

dhéanamh chun feabhas a chur ar shlándáil na soláthairtí uisce 

agus ar chomhlíonadh na gcaighdeán sláinte poiblí agus na 

gcaighdeáin nua, a bhfuil súil leo faoi 2020.

CEADÚNÚ AGUS FORFHEIDHMIÚ 
Cuid fhíorthábhachtach de ról na GCC i rialú comhshaoil 

astaíochtaí tionsclaíocha, diantalmhaíochta, dramhaíl 

agus acmhainní, dumpáil ar farraige, agus orgánaigh 

ghéinmhodhnaithe is ea iad cinntí maidir le ceadúnais. In 

2018, mhéadaigh an líon cinntí a eisíodh i leith iarratais ar 

cheadúnais thionsclaíocha agus dramhaíola i gcomparáid leis 

an mbliain roimhe. Cuireadh córas nua ceadúnaithe suas ar 
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an idirlíon freisin, agus tá deireadh tagtha anois le láimsheáil 

páipéir den chuid is mó sa phróiseas ceadúnaithe a bhaineann 

le mórthionscal agus dramhaíl. 

Is uirlis forfheidhmithe thábhachtach é córas Náisiúnta GCC 

um Shuíomhanna Tosaíochta le haghaidh Forfheidhmithe, a 

seoladh in 2017, chun comhlíonadh comhshaoil a spreagadh 

ag saoráidí tionsclaíocha agus dramhaíola. Díríonn an 

GCC isteach ar shealbhóirí ceadúnais nach gcloíonn leis 

na caighdeáin chomhshaoil agus glacann sí gníomhartha 

forfheidhmithe breise más gá. Tharraing foilsiú liosta 

na Suíomhanna Tosaíochta Náisiúnta aird ar shaoráidí 

neamhchomhlíontacha. Bhí 15 shaoráid, ar an iomlán, ar an 

liosta Náisiúnta GCC um Shuíomhanna Tosaíochta le linn 2018.

DRAMHAÍL 
I mí na Nollag, d'fhoilsigh an GCC na torthaí ó staidéar 

tréithrithe náisiúnta faoin dramhaíl, den chéad uair le 10 bliana 

anuas. Tugann sé léargas ar cad a chuireann úinéirí tí agus 

gnólachtaí isteach ina mboscaí bruscair, léirigh sé cé go bhfuil 

roinnt bruscair á chaitheamh amach sa dóigh mhícheart fós, 

tá feabhas mór tagtha ar chúrsaí. Tacóidh torthaí an staidéir 

le déanamh beartas maidir le bainistíocht dramhaíola agus 

le forbairt bhonneagair. Leagan sé béim ar thrí réimse ar gá 

díriú orthu sa todhchaí: plaisteach, dramhbhia agus ábhair 

aonúsáide.

Dheimhnigh athbhreithniú a rinne an GCC ar an bPlean 

Náisiúnta um Bhainistiú Dramhaíola Guaisí 2014–2020, a 

foilsíodh i nDeireadh Fómhair, go bhfuil dul chun cinn maith 

déanta ag Éirinn ó thaobh bainistíocht dramhaíola guaisí de. 

Cuimsíonn na gníomhartha tosaíochta ar gá a ghlacadh roimh 

2020 béim níos láidre ar dhramhaíl ghuaiseach a chosc agus 

an bonneagar cuí a fhorbairt chun go mbeidh Éire in ann 

brath uirthi féin níos mó ó thaobh cóireáil agus bainistíocht 

dramhaíola de. Tá uaillmhian ar leith sa Phlean chun 

easpórtálacha a laghdú má bhíonn tionchar níos fearr aige sin 

ar an gcomhshaol agus má tá sé sin indéanta go teicniúil agus 

ó thaobh an gheilleagair de.

GEILLEAGAR CIORCLACH 
Tacaíonn an Clár um Dhramhaíl a Chosc, faoi cheannaireacht 

GCC, le hiarrachtaí gnólachtaí, teaghlaigh agus earnálacha 

eile dramhaíl a chosc agus acmhainní a úsáid ar dhóigh 

níos éifeachtúla. Tacaíonn an Clár le haistriú Éireann chuig 

geilleagar ciorclach ísealcharbóin, geilleagar ina laghdófar 

dramhaíl agus ina gcoinneofar acmhainní laistigh den 

gheilleagar chun go n-úsáidfí arís agus arís iad.

I rith 2018, rinneadh athbhreithniú ar an gClár Náisiúnta um 

Dhramhaíl a Chosc chun bonn eolais a chur faoina chuid 

spriocanna don todhchaí. Déanfaidh struchtúr nua, atá 

ailínithe le Pacáiste an AE don Gheilleagar Ciorclach, an cás 

a dhéanamh ar son éifeachtúlacht ó thaobh acmhainní de 

trí cheannaireacht agus an geilleagar ciorclach. Díreoidh sé 

isteach go háirithe ar réimsí na bplaisteach, dramhaíl tógála 

agus scartála agus dramhbhia. 

In 2018, rinne an Clár infheistiú €1.8 milliún i dtionscnaimh 

a chuireann éifeachtúlacht acmhainní agus úsáid 

inbhuanaitheach acmhainní chun cinn in Éirinn. I measc na 

dtionscnamh, bhí Cosc ar Dhramhaíl Bia agus Feirmeoireacht 

Chliste. In 2018, sábháladh €7,170, ar an meán, thar 50 

feirm a ghlac páirt sa tionscnamh Feirmeoireacht Cliste agus 

laghdaíodh astaíochtaí gáis ceaptha teasa faoi 9% ar an meán. 

I Meitheamh, d'fhógair an GCC clár maoinithe nua ar fiú 

€600,000 é chun saintacaíocht a thabhairt do nuálaithe sa 

gheilleagar ciorclach atá ag obair i réimsí amhail dramhbhia, an 

tógáil agus scartáil, plaisteach agus an dearadh éiceolaíoch. 

Tugann cinntí rialála GCC maidir le fotháirgí agus deireadh 

dramhaíola tacaíocht leanúnach do gheilleagar ciorclach na 

hÉireann.

CONCLÚID
In 2018, bhain an GCC díol suntais tábhachtach amach, an 

bhliain ina ndearnadh comóradh ar 25 bliana ó bunaíodh 

é. Mar Ard-Stiúrthóir, ba mhaith liom an obair ollmhór atá 

déanta ag an bhfoireann, inné agus inniu, a aithint mar 

aon leis an mbreis is 25 bliain de ghníomhaíochtaí cosanta 

comhshaoil agus raideolaíocha atá déanta ag an eagraíocht.  

Ba mhaith liom obair dhian agus tiomantas na foirne i rith 

2018 go háirithe a aithint agus ba mhaith liom buíochas a 

ghabháil le mo chomh-Stiúrthóirí as ucht a gcuid díograise 

agus tacaíochta agus ár n-aidhmeanna straitéiseacha á mbaint 

amach.

I mí Lúnasa, chríochnaigh an Dr Micheál Ó Cinnéide a 

thréimhse oifige mar Stiúrthóir na GCC, tar éis dó teacht go dtí 

na Gníomhaireachta in 2008 agus bhí áthas orm fáilte a chur 

roimh an Dr Tom Ryan chuig Bord na Gníomhaireachta mar 

Stiúrthóir na hOifige um Fhorfheidhmiúchán Comhshaoil.

Ba mhaith liom beannachtaí a chur chuig na baill foirne GCC 

seo a leanas a d'imigh ar scor le linn 2018, tar éis dóibh 

blianta seirbhíse díograisí a chur ar fáil: Colman Concannon, 

Jane Brogan, Hugh McGinley, Marian O’Brien, Gary Clinton, 

Catherine Buttle, John Agnew, Marguerite McGrath, Peter 

Webster agus Joseph Reilly. Is mian liom chomh maith, ar mo 

shon féin agus ar son na ndaoine ar fad sa Ghníomhaireacht, 

comhbhrón a dhéanamh ar bhás ár gcomhghleacaí Matt 

Morgan, a cailleadh in Eanáir 2018. 

Ar deireadh, ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis an 

Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus 

Comhshaoil as a dtacaíocht leanúnach.

Laura Burke 

Ard-Stiúrthóir GCC



Cuireann an GCC córais ghéilliúntais 
éifeachtacha chun feidhme i dtaobh rialála 
agus comhshaoil, chun dea-thorthaí do dhaoine 
agus don chomhshaol a bhaint amach, agus 
chun díriú orthu siúd nach mbíonn ag cloí leo.
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2. RIALÁIL
2.1 CEADÚNÚ
Tá sainchúram leathan ag clár ceadúnaithe na GCC agus tá sé 

freagrach as réimse tascanna a bhaineann le ceadúnú, ceadú, 

toiliú nó deimhniú gníomhaíochtaí a d'fhéadfadh tionchar a 

bheith acu ar an gcomhshaol nó ar shláinte an duine. Áirítear 

leis an obair sin cur i bhfeidhm dhualgaisí na hÉireann faoi 

Theoracha éagsúla an AE trí mheasúnuithe comhshaoil a 

dhéanamh roimh cheadú nó diúltiú údaruithe. Cuimsíonn sé 

Measúnú Tionchair Comhshaoil agus Measúnú Cuí. 

Leis an Treoir maidir le hAstaíochtaí Tionsclaíocha, tá 

athraithe nua agus suntasacha tagtha ar an gcaoi ina 

rialaítear gníomhaíochtaí tionsclaíocha in Éirinn. Cinnteoidh na 

hathruithe seo go gcuimsíonn na ceadúnais na bearta ar fad 

ar gá leo chun leibhéal ard cosanta don timpeallacht a bhaint 

amach. In 2018, eisíodh 47 Cinneadh Beartaithe (PDanna) do 

cheadúnas Tionscalaíoch (Astaíochtaí Tionscalaíocha (IE) / Rialú 

Comhtháite ar Thruailliú (IPC)) agus ceadúnas Dramhaíola, 

suas 10 ó 37 in 2017. Anuas air sin, eisíodh 36 Cinneadh 

Críochnaitheach (FDanna) do IE/IPC agus Dramháil (Tábla 1). 

Éilíonn an Treoir ar an GCC athmhachnamh agus, más gá, 

nuashonrú a dhéanamh ar ár gcoinníollacha i leith ceadúnas 

tionsclaíoch laistigh de cheithre bliana tar éis conclúidí nua 

maidir leis na Teicnící is Fearr atá ar Fáil (BAT) a bheith foilsithe. 

Leanfaidh an obair seo ar aghaidh sna blianta atá le teacht mar 

de réir mar a leagann dátaí cur chun feidhme na gconclúidí 

BAT síos. Faoi dheireadh 2018, foilsíodh 14 Chinneadh Cur 

chun Feidhme (CID) ón gCoimisiún i leith conclúidí BAT. 

Mar thoradh air sin, beidh athbhreithniú de dhíth ar mhéid 

suntasach ceadúnas laistigh den chéad ceithre bliana eile 

maidir le measúnú na gceadúnas ceimiceach, na mórghléasraí 

dócháin, diantógáil circeola agus muc, agus coireáil uisce.

Le linn 2018, cuireadh ar bun córas clárúcháin a chomhlíonann 

riachtanais na rialachán a bhaineann le Gléasra Meánach 

Dócháin (MCP) roimh an dáta dlite. Tá 20 MCP cláraithe 

go dtí seo. Anuas air sin, bhí dul chun cinn déanta in 2018 

maidir leis na hIonaid Stairiúla Líonta Talún agus eisiúint 

na dTeastas Údaraithe. Bhí méadú chomh maith in 2018 

ar idirghníomhaíocht le soláthairtí gheilleagar ciorclach an 

rialúcháin dramhaíola, go háirithe i réimse na dramhaíola 

tógála agus ábhar. D'éascaigh an GCC beagnach 20 milliún 

tona d'aisghabháil ithreach agus clocha go náisiúnta in 2018 

trí cheadúnú na n-áiseanna aisghabhála ithreach agus clocha. 

Lean an obair a bhaineann le measúnú na dtoilithe Orgánach 

Géinmhodhnaithe (OGM) ar aghaidh in 2018 ag leibhéal cosúil 

leis na blianta roimhe sin. 

In 2018, d'eisigh an GCC dhá cheadúnas Dumpáil ar Farraige, 

ceithre Cheadúnas Doirtí Fuíolluisce agus cúig Theastas 

Údaraithe Doirtí Fuíolluisce (Tábla 1).

Ag teacht leis na gealltanais i bPlean Straitéiseach na GCC 

2016–2020, leathnaigh an GCC a seirbhís gréasáin amach 

chun cur isteach leictreonach na n-iarratas ar cheadúnas a 

chur san áireamh, chomh maith le próiseáil leictreonach agus 

cumarsáid leictreonach le páirtithe leasmhara. Leis seo, tá 

seirbhís níos éifeachtúla ag ár gcustaiméirí agus éascóidh sé 

tuairisciú sonraí níos éifeactúla agus níos cruinne chuig an 

gCoimisiún Eorpach. 

Trádáil astaíochtaí
Is í an GCC an tÚdarás forfheidhmithe agus feidhmithe Chóras 

an AE i ndáil le Trádáil Astaíochtaí (EU ETS) in Éirinn agus, dá 

bhrí sin, cuireann sí rialacha an AE i bhfeidhm chun go mbeidh 

cionroinnt chomhoiriúnaithe saor de liúntais astaíochtaí ann. 

Ceapadh na rialacha seo le cionroinnt shaor a laghdú de réir 

a chéile agus is príomhuirlis iad maidir leis an athrú atá le 

déanamh againn i dtreo sochaí neodrach ó thaobh carbóin de 

atá seasmhach ó thaobh na haeráide de.

Bhí 103 suiteáil dho-aistrithe (tionsclaíochtaí, stáisiúin 

chumhachta agus úsáideoirí ardfhuinnimh eile) le hastaíochtaí 

intuairiscithe ann do 2017. Den chéad uair, níor ghéill dhá 

Bíonn an GCC ag ceadúnú gníomhaíochtaí 
le cinntiú nach mbíonn a n-astaíochtaí ag 
cur sláinte daoine i mbaol ná ag déanamh 
dochair don chomhshaol.
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cheann de na suiteálacha a dhóthain lámhaltas chun a 

astaíochtaí a chlúdach roimh 30 Aibreán. Eisíodh pionós na 

n-astaíochtaí iomarcacha chuig an dá shuiteáil ag teacht 

le riachtanais na Treorach ETS. Léirigh an fhaisnéis ó na 

suiteálacha a chuimsigh an ETS in 2017 go raibh laghdú 4.8% 

ar astaíochtaí gás ceaptha teasa ó chuideachtaí Éireannacha. 

Bhí baint aige seo, den chuid is mó, leis an laghdú 8% 

astaíochtaí ón earnáil giniúna cumhachta, fad a bhí méaduithe 

beaga sna hearnálacha eile. Chuir an GCC béim ar an ngá 

le praghas ard ar charbóin chun infheistíocht a spreagadh i 

dteicneolaíochtaí ísealcharbóin.

Maidir le hoibreoirí aerárthaigh arna gclúdach ag Treoir ETS 

an AE agus ag na rialacháin leasaithe bainteacha, lean siad sin 

ag feidhmiú, ach bhí an feidhmiú sin laistigh de raon feidhme 

teoranta a chuimsigh eitiltí sa Limistéar Eorpach Eacnamaíoch 

amháin. Bhí ceithre oibreoir aerárthaigh déag os cionn 

tairseach chun a bheith ag tuairisciú d'Éirinn in 2017, de réir 

sonraí rialúcháin Euro, agus thuairiscigh an 14 go léir in am 

agus ghéill siad na lámhaltais riachtanacha faoi dheireadh Mhí 

Aibreáin 2018.

Úsáidtear Clárlann an Aontais mar uirlis chomhlíonta do 

shuiteálacha rialaithe agus d'oibreoirí faoi Scéim AE i ndáil 

le Trádáil Astaíochtaí. Tá sé d'oibleagáid ar na hoibreoirí 

seo, ó thaobh an dlí de, cibé an oibreoirí do-aistrithe nó 

aerárthaigh iad, cuntas a oscailt le Clárlann an Aontais chun a 

gcuid oibleagáidí comhlíonta maidir le hastaíochtaí carbóin a 

chomhlíonadh.

Cuirtear lamháltais ETS ar ceant ar chomhardán atá roinnte ar 

25 Bhallstát an AE. Rianaíonn an GCC ceant chuóta lamháltas 

na hÉireann gach seachtain agus seiceálann sé go bhfaigheann 

an Banc Ceannais an t-ioncam ceart. Ba é iomlán na n-ioncam 

a fuarthas ó cheant lámhaltas ETS an AE do-aistrithe 

(lámhaltais AE, EUAanna) agus lámhaltais eitlíochta (lámhaltais 

eitlíochta AE, EUAAanna) ná €142.1 milliún (€142,069,705), 

le €140,104,105 ó cheant lámhaltas do-aistrithe agus 

€1,965,600 ó lámhaltais eitlíochta (EUAAanna) faoi dheireadh 

Nollaig 2018.

Is trí Chlárlann an Aontais a thaispeánann Éire go bhfuil sí ag 

comhlíonadh Chinnidh an AE maidir le Comhroinnt Díchill. 

Thosaigh an tréimhse ceithre mhí don timthriall comhlíonta 

d'astaíochtaí neamh-ETS 2015 (m.sh. astaíochtaí iompair agus 

talmhaíochta) ar an 19 Nollaig 2017 le foilsiúchán Chinneadh 

2017/2377 ón gCoimisiún Eorpach. I ndiaidh treoracha 

foirmeálta a fháil ón Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son 

na hAeráide agus Comhshaoil ar an 13 Feabhra 2018, rinne 

an GCC na gníomhartha a bhí ag teastáil ar an gClárlann ESD. 

Taispeánann suíomh gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh go 

bhfuil Éire comhlíontach don timthriall comhlíonta ESD 2015. 

Thosaigh an timthriall comhlíonta 2016 ar an 28 Samhain 

2018.

Tábla 1. Tascanna ceadúnais an chláir cheadúnaithe chomhshaoil 2018

Cineál ceadúnais Líon 
iomlán na 
n-iarratas 

a fuarthas 
2018

Líon iomlán 
na n-agóidí 

a fuarthas 
2018

Líon iomlán 
na gCinntí 
Beartaithe 

a eisíodh 
2018

Líon iomlán 
na gCinntí 

Críochnaitheacha 
a eisíodh 2018

Líon Iomlán 
na gCinntí a 
Eisíodh 2018

Ceadúnais TAT/RCT (Dramhaíl AT san 
áireamh)

47 17 41 34 75

Ceadúnais Dramhaíola 3 0 6 2 8

Ceadúnais Fuíolluisce 4 N/B N/B 4 4

Deimhnithe Údarúcháin Fuíolluisce 1 N/B N/B 5 5

Ceadanna OGM (Úsáid shrianta) 30 N/B N/B 27 21

Ceadanna OGM (Scaoileadh 
beartaithe)

1 N/B N/B 1 1

Deimhnithe Ionaid Stairiúla Líonta 
Talún

3 N/B 5 4 9

Ceadanna do Dhumpáil ar Farraige 3 N/B N/B 2 2

Deimhnithe Clárúcháin (Dramhaíl) 16 N/B N/B 15 15

Iomlán 98 17 52 94 140

N/B, ní bhaineann le hábhar.

http://m.sh
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Tábla 2. Tascanna rialála eile an chláir cheadúnaithe chomhshaoil 2018

Tascanna Iomlán na 
dtascanna ar 
a ndearnadh 

measúnú in 2018

Iarrann Alt 11 41

Leasuithe ar Astaíochtaí Tionsclaíocha(IE)/Cosc Comhtháite ar Thruailliú (IPC) 47

Leasuithe IE (ar chuir GCC tús leo) 0

Leasuithe i dtaca le dramhaíl 3

Leasuithe i dtaca le Gléasraí Cóireála Fuíolluisce (WWTP) 15

Leasuithe maidir le Dumpáil san Fharraige 1

Iarratais faoi Airteagal 27 (fotháirge) 109

Airteagal 28 1

An Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach (OGM) 2

Treoir 2001/18/EC (GMO) (orgánaigh ghéinmhodhnaithe) 6

Aistriú 13

Achomhairc maidir le Truailliú Aeir 1

Comhfhreagras pleanála fiosraithe 353

Gléasraí Méanach Dócháin a cláraíodh 20

Iomlán 612

Ceadúnú cosanta ar radaíocht
In Éirinn, tá sé riachtanach ceadúnas a fháil ón GCC 

roimh ré chun aon chleachtas a bhaineann úsáid as foinsí 

radaghníomhacha nó trealamh radaghníomhach a tháirgeann 

radaíocht ianaithe (ar nós meaisín x-ghathach) a dhéanamh 

go dlíthiúil. Ag deireadh 2018, bhí 1749 ceadúnas i seilbh 

daoine nó eagraíochtaí thar réimse earnálacha, lena n-áirítear 

na hearnálacha fiaclóireachta, míochaine, tionsclaíocha, 

oideachais agus trédliachta. Le linn 2018, ceadaíodh 104 

iarratas ar cheadúnas (75 athnuachan agus 29 ceadúnas nua). 

Anuas air sin, próiseáladh 952 leasúchán ar cheadúnais reatha. 

Le linn na bliana, dúnadh 15 iarratas. Roimh cheadúnas a 

dhúnadh, ní mór don cheadúnaí a chinntiú go bhfaightear 

réidh leis na táirgí ceadúnaithe mar ba cheart nó gur seoladh 

ar ais chuig an déantúsaí nó chuig an soláthraí iad ar fad.

Tá na rialacháin in Éirinn maidir le húsáid shábháilte radaíochta 

ianaithe bunaithe ar an Treoir maidir le Bunchaighdeáin 

Sábháilteachta (BSS) na hEorpa. Bhí an t-ullmhúchán i 

gcomhair fheidhmiú leasuithe na Treorach is déanaí mar 

phríomhthosaíocht an GCC fós le linn 2018. Áiríodh sa chlár 

oibre soláthar tacaíochta teicniúla don RCGAC le linn an 

phróisis trasuímh, comhairliúchán le páirtithe leasmhara maidir 

le himpleachtaí na rialachán nua agus chun nuashonrú na 

gcóras TF chun údarú grádaithe a éascú, rud a thabharfar 

isteach faoi na rialacháin nua.
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2.2 FORFHEIDHMIÚ

Déanann an GCC reachtaíocht chosanta 
comhshaoil agus raideolaíoch a chur i 
bhfeidhm agus a fhorfheidhmiú in Éirinn.

Uisce Glan
Ina ról mar rialtóir comhshaoil do sheirbhísí uisce poiblí, dhírigh 

an GCC isteach ar sholáthar feabhsuithe bonneagair tosaíochta 

a dhéanann Uisce Éireann maidir le huisce óil agus fuíolluisce 

uirbeach.

Uisce óil

D'fhan méid na bhfógraí fadtéarmacha "fiuch uisce" go híseal, 

ní raibh ach 897 duine i 14 soláthar fós ar an bhfógra fiuchta 

uisce ag deireadh na bliana – ar an mórchuid de thoradh 

éilithe áitiúil agus de ghnáth laistigh den áitreabh. Tharla 

roinnt eachtraí gearrthéarmacha le linn na bliana, áfach, agus 

dá bharr bhí 82,020 duine ar an bhfógra fiuchta uisce ag am 

éigin le linn na bliana.

Thit an líon soláthar a bhí ar an Liosta Gníomhaíochta Feabhais 

(RAL) ó 77 ag deireadh 2017 go 63 ag deireadh 2018 agus 

thit líon na ndaoine a bhí ag fáil uisce ó sholáthar ar an RAL ó 

686,109 go 555,689.

D'fhoilsigh an GCC tuarascálacha ar leith maidir le soláthairtí 

uisce óil agus soláthairtí uisce príobháidigh chun aird 

a tharraingt ar na dúshláin éagsúla atá os comhair na 

gcineálacha soláthairtí éagsúla. Scríobhadh na tuarascálacha 

ag leanúint threoirlínte maidir le gnáthúsáide an Bhéarla chun 

a chinntiú go mbeadh na tuarascálacha níos sothuigthe don 

phobal.

Sceitheadh fuíolluisce cathrach

D'ísligh líon na gceantar tosaíochta fuíolluisce ó 148 go 132 

le linn 2018. Tharla an laghdú seo, go páirteach, de thoradh 

díbirt doirtidh amhchamrais ag sé shuíomh agus ciallaíonn sé 

sin go ndéantar camras ó choibéis 88,000 duine a chóireáil. 

Ní raibh pleananna i bhfeidhm, áfach, chun dul i ngleic leis 

na fadhbanna ag 25 ceirtleán ar an liosta tosaíochta faoi 

dheireadh 2018. Tá fiche a haon díobh siúd ina cheirtleán agus 

é mar an t-aon bhrú amháin a bhfuil tionchar aige ar cháilíocht 

uisce an dobharlaigh.

Bhí cás an Choimisiúin Eorpaigh faoi bhráid Chúirt 

Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh i gcoinne na hÉireann de 

bharr gur theip uirthi an Treoir um Fhuíolluisce a chomhlíonadh 

ar siúl i Meán Fómhair 2018. Fuair an GCC seacht gciontú i 

gcoinne Uisce Éireann mar gheall ar mhoilleanna ar sholáthar 

bonneagair (cúig chiontú) agus loiceadh i gcás doirteadh go 

screamhuisce a scor (dhá chiontú). 

Fuarthas réiteach ag 85 ceirtleán maidir le sárú fadtéarmach ar 

cheadúnais, agus mar sin baineadh torthaí dearfacha amach 

don chomhshaol. D'fhan líon iomlán sáruithe fadtéarmacha 

gan mórán athrú, rud a léiríonn go bhfuil fadhbanna fós ag 

teacht chun cinn ag ceirtleáin fuíolluisce.

Córais chóireála fuíolluisce baile (dabhacha 
séarachais)

D'eisigh an GCC Plean Náisiúnta Cigireachta nua don tréimhse 

2018–2021 i ndiaidh comhairliúcháin phoiblí go luath in 2018. 

Leagtar amach sa phlean na hiniúchtaí atá le déanamh sa 

chéad cheithre bliana eile.

D'eisigh an GCC Cód Cleachtais um Chórais Cóireála 

Fuíolluisce Baile leasaithe le haghaidh comhairliúcháin phoiblí 

ag deireadh 2018. 

Dochar don chomhshaol a chosc

Foráil airgeadais do dhliteanais chomhshaoil

Is tosaíocht í don GCC a chinntiú go ndéanann ceadúnaithe 

foráil airgeadais leordhóthanach chun na dliteanais 

chomhshaoil a bhaineann le heachtraí féideartha nó le dúnadh 

agus iarchúram láithreán a chumhdach. 

In 2018, fuair an GCC maoiniú breise €125 milliún d'fhoráil 

airgeadais ag láithreáin cheadúnaithe, agus dá bharr sin 

mhéadaigh iomlán an mhaoinithe thar na láithreáin ar 

fad go dtí níos mó ná €718 milliún. Chomh maith leis sin, 

athnuadh uirlisí forála airgeadais nó fuarthas cinn nua a bhfuil 

luach iomlán €333 milliún acu. Íslítear go mór an riosca 

don chomhshaol agus don Stát má dhéantar cinnte de go 

soláthraíonn an tionscal airgead do dhliteanais atá ar eolas 

agus dliteanais féideartha.

Faireachas margaidh, freagracht táirgeora agus 
ceimiceáin sa chomhshaol

Ceimiceáin (lena n-áirítear rialacháin bhreosla 
sholadaigh)

Éascaíonn Córas an Aontais um Mearfhaisnéis (RAPEX) 

malartú faisnéise idir Ballstáit agus an Coimisiún Eorpach faoi 

bhearta a ghlactar chun cosc nó srian a chur ar dhíolachán 
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tháirgí a bhféadfadh riosca tromchúiseach do shláinte an 

duine agus/nó don timpeallacht a bheith ag gabháil leo. I rith 

2018, d'fhiosraigh an GCC 39 fógra RAPEX den chineál seo, 

agus rinneadh cigireachtaí ar 50 allmhaireoir agus miondíoltóir 

ábhartha. Fuarthas amach go raibh dhá tháirge, a bhí mar 

ábhar na bhfógraí, á ofráil sa Stát ag eagraíocht amháin. 

Tugadh fógra don oibritheoir agus tarraingíodh siar na táirgí 

ón margadh.

Cuireann na Rialacháin maidir le Clárú, Measúnú, Údarú 

agus Srianadh Ceimiceán (REACh) agus na Rialacháin maidir 

le Truailleáin Orgánacha Bhuanmharthanacha araon srian 

ar thiúchan substaintí sonraithe dainséaracha i meascáin 

cheimiceacha agus earraí ceimiceacha, i measc rudaí eile. 

Baineann srian amháin den chineál seo le grúpa ceimiceán ar 

a dtugtar Pairifíní Clóirínithe Gearrshlabhracha (SCCPanna). 

Le linn 2018, rinne an GCC iniúchadh ar 20 sampla d'earraí tí 

ginearálta le haghaidh réimse ceimiceán iomchuí atá faoi chosc 

sa dhá ghrúpa Rialachán. Léirigh scrúduithe tosaigh go raibh 

ardléibhéal SCCPanna ar earra amháin, mata folcadáin. Tá 

tuilleadh iniúchtaí ar neamhchomhlíontacht le leanúint in 2019.

Bhí 19 shaoráid ina gcuirtear guail i málaí agus 38 soláthraí 

breosla soladaigh ar an gclár breosla ag deireadh 2018, faoi na 

Rialacháin um Bhreoslaí Soladacha ( I.R. Uimh. 326 de 2012) 

arna leasú. 

Freagracht Táirgeoirí

Tá freagrachtaí ag an GCC as cur i bhfeidhm na Rialachán 

maidir le Dramhthrealamh Leictreach agus Leictreonach 

(WEEE) agus Cadhnraí in Éirinn. Cuireann na rialacháin taca 

faoi thrí Thionscnamh um Fhreagracht Táirgeoirí (PRIanna) 

atá forbartha chun bainistíocht a dhéanamh ar na sruthanna 

dramhaíola tábhachta agus dúshlánacha seo. Is cuid lárnach 

i ról an GCC sa réimse seo é forfheidhmiú, ach déanann 

an GCC gníomhaíochtaí eile chomh maith chun cuidiú le 

comhlíonadh ginearálta a mhéadú agus chun feasacht a ardú 

maidir leis na PRIanna féin agus na dualgais éagsúla atá ag 

earnálacha éagsúla.

Bíonn freagrachtaí an GCC sa réimse seo dírithe ar "táirgeoirí", 

idir dhaoine agus eagraíochtaí, atá ag cur earraí ar an margadh 

in Éirinn den chéad uair. Bíonn an iarracht forfheidhmithe 

stiúrtha ag an GCC agus déanann údaráis áitiúla agus 

páirthithe leasmhara eile an iarracht a chomhordú. 

Anois is féidir leis an GCC Fógraí Íocaíochta Socraithe a eisiú i 

leith cionta áirithe faoi na Rialacháin WEE agus Cadhnraí. Chun 

béim a chur ar an údarás nua sin laistigh den phobal rialaithe, 

rinne an GCC sraith cleachtaí cumarsáide in 2018 agus táthar 

ag súil go dtosófar le heisiúint FPNanna go luath in 2019. 

Cuireann an fás leanúnach díolachán ar líne, go háirithe i 

réimse na n-earraí leictreonacha do thomhaltóirí, le méadú 

na faidhbe ar fud na hEorpa do chomhlachtaí forfheidhmithe 

táirgeoirí. Bíonn dualgais táirgeoirí faoi na rialacháin ag na 

"ciandíoltóirí", cé acu an bhfuil siad lonnaithe in Éirinn nó 

thar sáile, má tá siad ag soláthar go díreach chuig úsáideoirí 

in Éirinn. Le linn 2018, rinne an GCC 80 cigireacht ar shuíomh 

gréasáin ciandíoltóra, agus bhí 54 díobh lonnaithe in Éirinn; 

bhí an chuid eile dóibh lonnaithe in áit éigin san AE. Bhí siad 

go léir neamhchomhlíontach ar bhealach éigin. Eisíodh tuairiscí 

cigireachta agus fógraí neamhchomhlíontachta chucu go 

léir agus, más cuí, ordaíodh na ciandíoltóirí chun clárú mar 

tháirgeoirí in Éirinn.

I gcás na gciandíoltóirí lonnaithe lasmuigh d'Éirinn, bhí 

srian ar chumhacht na GCC agus tionchar na hiarrachta 

forfheidhmithe. Chun dul i ngleic leis sin, chuir an GCC 

an ball stáit AE iomchuí ar an eolas go raibh ciandíoltóir 

nach raibh cláraithe lonnaithe ina dhlínse agus ag díol le 

tomhaltóirí in Éirinn. Mar sin, d'fhéadfaí forfheidhmiú tarlú 

sa bhallstát sin. Bhain an GCC leas as a ballraíocht i Líonra 

Forfheidhmithe WEEE na hEorpa chun dul i dteagmháil leis an 

ngníomhaireacht iomchuí sa bhallstáit AE eile.

Eisíodh rialacháin náisiúnta chun bainistiú dramh-bhonn a 

rialú go déanach in 2017, agus áiríodh leis sin freagrachtaí nua 

don GCC maidir le forfheidhmiú dualgas ar leith ar tháirgeoirí 

bonn. Ag tosú in Aibreán, cuireadh i bhfeidhm feachtas 

náisiúnta maidir le forfheidhmiú táirgeora bonn; rinneadh 69 

cigireacht ar an láthair agus eisíodh 98 fógra forfheidhmithe.

Tá achoimre na staitisticí maidir leis na feachtais 

forfheidhmithe 2018 ar fáil i dTábla 3 thíos.

Tábla 3. Achoimre na Staitisticí faoin bhfeachtas forfheidhmithe 2018

Tasc Líon 
iomlán na 
dtascanna

Pleananna Bainistíochta Dramhaíola 
WEEE na dTairgeoirí Gnólacht le 
Gnólacht athbhreithnithe 

215 

Tuarascálacha Bainistíochta Dramhaíola 
WEEE na dTairgeoirí Gnólacht le 
Gnólacht athbhreithnithe 

545 

Iniúchtaí ar Tháirgeoirí Gnólacht le 
Gnólacht Threalamh Leictreach agus 
Leictreonach (EEE) 

59 

Scrúduithe ar Mhiondíoltóirí Gnólacht le 
Tomhaltóir EEE/Cadhnraí 

60 

Scrúduithe ar Chianndíoltóirí Gnólacht 
le Tomhaltóir EEE/Cadhnraí 

80 

Scrúduithe ar Thairgeoirí Bonn 69 

Substaintí a ídíonn ózón agus gáis cheaptha teasa 
fhluairínithe

Mar chuid d'obair chun substaintí a ídíonn ózón (ODS) agus 

gáis fhluairínithe (F-Gas) le hardacmhainn téimh dhomhanda 

a laghdú, foilsíonn an GCC treoirlínte agus déanann sí 

cigireachtaí deasca agus ar an láthair ar threalamh, úsáideoirí 

deiridh agus conarthóirí innealtóireachta a sheirbhísíonn an 

trealamh ábhartha agus imdháileoirí gáis. Ullmhaíonn an 
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GCC an Tuarascáil Náisiúnta ar Úsáid Chriticiúil Halóin agus 

Tuarascáil ar Thrádáil Neamhdhleathach Substaintí a Ídíonn 

Ózón le cur faoi bhráid an Choimisiúin Eorpaigh.

Áiríodh leis an dul chun cinn a rinneadh in 2018: 

\\ 23 cigireacht déanta

\\ suirbhéanna deasca ar 106 úsáideoir chun an Tuarascáil 

Náisiúnta ar Úsáid Chriticiúil Halóin 2017 a chur le chéile; 

\\ an Tuarascáil Náisiúnta ar Úsáid Chriticiúil Halóin 2017 

reachtúil agus an Tuarascáil maidir le Trádáil Mhídhleathach 

ODS 2017 a chur isteach chuig an CE roimh an spriocdáta 

30 Meitheamh;

\\ 76 iarratas dúnta agus measúnú ar an ocht ngearán a 

bhfuarthas;

\\ 114 Réamhfhógra Bliantúil (PANanna) a eisiúint do 

chonarthóirí a bhogann dramhgháis (ag clúdach an 

tréimhse 1 Aibreán 2018 go 31 Márta 2019);

\\ feachtas feasachta déanta maidir le dualgais saotharlainne 

ODS;

\\ feaseacht a ardú maidir le laghdú céim ar chéim 

hidreafluaracarbóin (HFC) in irisí trádála éagsúla;

\\ suíomh gréasáin ar leith cruthaithe maidir le himpleachtaí 

an Bhreatimeachta ar ODS agus F-Gháis;

\\ treoir nua a chruthú nó treoir reatha a nuashonrú.

Cigireachtaí comhshaoil agus gearáin

Cigireachtaí agus iniúchtaí 
Tábla 4.  Líon na gcigireachtaí a rinne de réir earnála in 2018

Gníomhaíocht Líon na 
gcigireachtaí

Ceadúnais Thionsclaíoch agus 
Dhramhaíola

1517

Ceadúnais um Sceitheadh Fuíolluisce 
Uirbigh

315

Ionaid cóireála uisce óil 61

Ceadanna do Dhumpáil ar Farraige 11

Ceadanna do Comhdhúile 
Orgánacha So-Ghalaithe (VOC)

6

Faireachán margaidh - ceimiceáin 50

Substaintí a Ídíonn Ózón agus Gáis 
Fhluairínithe

23

Gearáin
Tábla 5.  Líon na ngearán a fuarthas in 2018 agus líon na saoráidí a 

bhí faoi réir na ngearán sin de réir earnála

Gníomhaíocht Líon na 
nGearán

Líon na 
saoráidí 

faoi réir na 
ngearán sin

Ceadúnais Thionsclaíoch 
agus Dhramhaíola

799 122

Fuíolluisce 74 37

Uisce óil 24 15

Substaintí a Ídíonn Ózón 
agus Gáis Fhluairínithe

8 N/B

Líon iomlán na ngearán 905

Forfheidhmiú Ceadúnas Tionsclaíoch agus 
Ceadúnas Dramhaíola
Ceann de na tosaíochtaí straitéiseacha atá ag an GCC ná a 

chuid iarrachtaí i dtaca le forfheidhmiú a dhíriú ar láithreáin 

agus ar fhadhbanna a bhfuil tábhacht ag baint leo. In 2018, 

rinneadh seo ar an mbealach seo a leanas:

\\ liosta de na Láithreáin Tosaíochta Náisiúnta 

d'Fhorfheidhmiú a fhoilsiú go ráithiúil agus díriú isteach ar 

iarrachtaí forfheidhmithe na GCC ag na láithreáin seo;

\\ os cionn 1500 cuairt ar láithreáin a chur i gcrích, 

lena n-áirítear cigireachtaí ar láithreáin, cuairteanna 

monatóireachta agus freagra a thabhairt ar ghearáin maidir 

le núiseanna;

\\ 22% de na gearáin iomlán (lena n-áiríear boladh, torann 

agus smúit) a réiteach trí fheabhsuithe a chur i bhfeidhm 

in infreastruchtúr agus cleachtais oibriúcháin ag láithreáin 

cheadúnaithe;

\\ réitíodh 127 imscrúdú comhlíonta maidir le fadhbanna a 

bhain go sonrach le láithreáin;

\\ cuireadh deireadh le 28 ciontú sa Chúirt Dúiche, bhain 15 

díobh siúd le láithreáin tionscalaíochta agus dramhaíola. 

Cigireachtaí maidir le cosaint ar radaíocht
Déanann an GCC clár bliantúil de chigireachtaí maidir 

le cosaint ar radaíocht chun measúnú a dhéanamh ar 

choinníollacha comhlionta rialúcháin agus ceadúnais. Leis na 

cigireachtaí sin, bíonn an GCC in ann caighdeán na cosanta 

radaíochta a mheas ag na láithreáin faoi iniúchadh, fadhbanna 

coitianta nó fadhbanna atá ag teacht chun cinn sna láithreáin 

a aithint agus cultúr cosanta radaíochta láidir a chur chun cinn.

Leagtar an clár cigireachta amach go bliantúil bunaithe ar 

roinnt critéir, lena n-áirítear an riosca raideolaíoch a bhaineann 

leis na gníomhaíochtaí ceadúnaithe; an t-am atá caite ón 

gcigireacht dheireanach; agus cé acu ar tuairiscíodh teagmhas 

laistigh den earnáil oibriúcháin nó ar tháinig aon eolas iomchuí 

chun cinn maidir leis na gníomhaíochtaí ceadúnaithe nó na 

hearnálacha.
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In 2018, rinneadh 102 cigireacht cosanta ar radaíocht, 

lena n-áirítear seacht suirbhé slándála, le cúnamh ó 

Aonad Náisiúnta Coiscthe Coireachta an Gharda Síochána 

(Tábla 6). I measc an 102 cigireacht a rinneadh, bhí 80% 

neamhfhógartha. Ba é príomhthosaíocht an chláir chigireachta 

ná na hearnálacha tionsclaíocha agus leighis.

Cé go raibh na léibhéil chomhlíontachta go maith go hiondúil, 

léiríonn na torthaí go bhféadfaí feabhas a chur ar na réimsí 

gnásanna sábháilteachta radaíochta, smachtanna cothabhála 

agus oibríochta, agus cúrsaí riaracháin. Le linn 2018, cuireadh 

16 theagmhas intuairiscithe agus 14 dháileog intuairiscithe in 

iúl don GCC. Rinneadh fiosrúchán ar gach aon cheann acu 

mar ba chuí. 

I ndiaidh cuairt athmheasúnaithe a thug Bord Náisiúnta na 

hÉireann um Chreidiúnú (BNÉC) i mí an Mheithimh, d'éirigh 

leis an GCC creidiúnú a choinneáil de réir an chaighdeáin 

idirnáisiúnta ISO 17020 - Measúnú Comhréireachta le haghaidh 

comhlachtaí a dhéanann cigireacht.

Tábla 6.  Catagóirí ceadúnaithe cosanta radaíochta agus cuairteanna 
cigireachta ar tugadh fúthu le linn 2018

An earnáil ceadúnaithe Líon na 
gcigireachtaí 
a cuireadh i 

gcrích

Áiseanna ospidéil agus míochaine 48

Ceadúnaithe tionsclaíocha agus 
tráchtála (lena n-áirítear dáileoirí foinsí 
agus comhlachtaí iompair foinsí)

40

Oideachas agus taighde 8

Ceadúnaithe eile (tréidlianna íseal-
riosca agus meán-riosca, fiaclóirí, 
córais X-gha chaibinéid agus dáileoirí 
aonaid X-ghathacha)

6

Iomlán 102

Rialú ar neamhchosaint aerchriú 
Faoi I.R. Uimh. 125 de 2000, is gá do shealbhóir teastais um 

oibreoir aeir measúnú a dhéanamh ar dháileoga a fhaigheann 

aerchriúnna le fáil amach an bhfuil gá le bearta chun nochtadh 

do radaíocht chosmach a rialú agus na torthaí a thuairisciú 

don GCC. Do 2018, léirigh an t-eolas a fuarthas ó shé oibreoir 

aeir ceadúnaithe go bhfuair 569 duine dáileoga os cionn 4 

millisíveart (mSv), ach nach raibh dáileog ar bith os cionn 

na tairsí 6 mSv, thar a mbeidh oibleagáid ar oibreoirí aeir 

sceidil oibre aerchriúnna a eagrú ar mhaithe lena nochtadh 

a laghdú. Ó tosaíodh an mhonatóireacht ar aerchriúnna in 

2003, tá méadú leanúnach bliantúil tagtha ar líon na mball 

d'aerchriúnna atá neamhchosanta ar dháileoga os cionn 1 mSv 

(Figiúr 1). An méadú ar an éileamh ar thaisteal aeir is cúis leis 

sin, is dócha, agus an méadú ar líon na mball d'aerchriúnna 

atá de dhíth chun bealaí nua agus reatha a oibriú .
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Figiúr 1. Líon aerchriúnna atá ag fáil dáileoga radaíochta thar 1 mSv
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Ionchúisimh
Tá réimse uirlisí forfheidhmithe ar a thoil ag an GCC, idir 

eisiúint fógraí neamhchomhlíonta agus phróisis fhoirmiúla 

forfheidhmithe amhail ionchúiseamh. Tugtar faoi ionchúiseamh 

nuair a dhéantar sárú suntasach nó sárú mion minic ar 

reachtaíocht chomhshaoil/raideolaíocha nó ar choinníollacha 

ceadúnaithe agus/nó nuair nár tháinig feabhas ar 

chomhlíonadh de thoradh ar ghníomhartha forfheidhmithe.

I rith 2018, rinneadh 28 ionchúiseamh a chloisteáil sa Chúirt 

Dúiche, a raibh 22 ciontú mar thoradh orthu; tarraingíodh siar 

ceithre ionchúiseamh; i gcás amháin rinneadh na cúisimh a 

chaitheamh amach agus i gcás amháin eile tugadh an tAcht 

um Promhadh don chosantóir (Tábla 7).

Tábla 7. Gníomhaíochtaí forfheidhmithe dlí a rinneadh in 2018

Gníomhaíocht forfheidhmithe 
dlí

Aschur

Ionchúisimh sa Chúirt Dúiche a fuair 
Éisteacht

28

Fíneálacha a gearradh i gCúirt 
Dúiche

€96,000

Costais a bronnadh sa Chúirt 
Dúiche

€224,307

Líon iomlán na bhfíneálacha 
agus na gcostas

€320,307

Tabharthais charthanúla €8,750
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Cuireann an GCC comhairle agus treoir ar fáil do 
thionscal agus don phobal faoi réimse leathan 

gníomhaíochtaí comhshaoil chun cloí leis an 
gcleachtas is fearr a chinntiú.

Suíomhanna tionsclaíocha agus dramhaíola 
ceadúnaithe
Le linn na bliana, d'fhoilsigh an GCC doiciméad polasaí 

maidir le monatóireacht astaíochtaí san aer ó shimléir ag 

láithreáin cheadúnaithe ina sonraítear na critéir chuí agus 

an bunriachtanas chun riachtanais an chaighdeáin maidir le 

Ceadúnas Astaíochtaí Tionscalaíocha a bhaint amach dóibh 

siúd atá i mbun monatóireachta ar astaíochtaí. 

Maidir leis an bpolasaí, agus chun athruithe ar na cleachtais 

rialála agus monatóireachta a léiriú, d'athfhoilsigh an GCC 

treoir (ar a dtugar Nóta Treorach Aeir 2), mar aon le hinnéacs 

na modhanna tosaíochta chun feabhas a chur ar chaighdeán 

iomlán na monatóireachta astaíochtaí san aer ó shimléir. 

Anuas air sin, d'fhorbair an GCC nóta treorach (ar a dtugtar 

Nóta Treorach Aeir 8) chun cabhrú le roinnt bheag láithreán 

ceadúnaithe GCC atá ag smaoineamh faoina fhoireann 

inmheánach monatóireachta aeir a choimeád chun córas 

bainistíochta cáilíochta a fhorbairt.

Mar chuid d'aistriú leanúnach na n-idirbheart chuig ar líne 

atá ar bun ag an GCC, eisíodh comhairle chun cabhrú le 

hiarrathóirí rochtain a fháil nó freagra a thabhairt ar fhógra 

GCC, maidir le ceadúnas smachta dramhaíola nó truaillthe 

comhtháite, eisithe trí iarratas ar cheadúnas/athbhreithniú 

tríd an Líonra Malartaithe Sonraí Comhshaoil (LMSC), is é 

sin an tairseach ar líne. Anuas air sin, foilsíodh treoirlínte faoi 

thuairisciú maidir le dramhaíl chathrach in-bhithdhíghrádaithe 

tríd an tairseach LMSC

Dramhaíl
Tá freagrachtaí éagsúla ag an GCC maidir le cur i bhfeidhm 

Rialachán WEEE, Cadhnraí agus Bonn in Éirinn. Tá 

forfheidhmiú mar chuid lárnach i ról an GCC sa réimse seo, 

ach déanann an GCC gníomhaíochtaí eile chomh maith chun 

cur le comhlíonadh ginearálta agus chun feasacht a ardú 

maidir leis na Tionscnaimh um Fhreagracht Táirgeoirí féin agus 

na dualgais éagsúla atá ag earnálacha éagsúla. Le linn 2018, 

foilsíodh treoir chomhlíontachta mhearthosaithe do tháirgeoirí 

trealaimh leictrigh agus leictreonaigh gnó le gnó. Foilsíodh 

treoir i bhfoirm teimpléid le húsáid ag táirgeoirí cadhnraí 

féinchomhlíonta chun a bplean bainistíochta dramhaíola 

cadhnraí a ullmhú gach 3 bliana agus chun a dtuairisc 

bhliantúil maidir le bainistíocht dramhaíola cadhnraí a ullmhú 

i gcomhréir le Rialacháin (Cadhnraí agus Cnuasaitheoirí) an 

Aontais Eorpaigh 2014 (I.R. Uimh. 283 de 2014). Anuas air 

sin, cuireadh ar fáil fógraí reachtála samplacha chomh maith le 

haghaidh pleananna agus tuairiscí bainistíochta dramhaíola.

D'fhoilsigh an GCC rogha a bhunaigh critéir dheiridh 

dramhaíola maidir le millíní athchúrsáilte lipeapróitéin ísealdlúis 

(LDPE) faoi airteagal 28 de Rialacháin (Treoir Dramhaíola) 

na bPobal Eorpach 2011. Is modh rangaithe é deireadh 

dramhaíola chun an pointe a shocrú, chun críocha rialacháin 

dramhaíola, ag nach bhfuil gá a thuilleadh ábhar a rangú 

mar dhramhaíl tar éis tarrthála, lena n-áirítear athchúrsáil, 

oibriúchán agus comhlíonann sé critéir ar leith.

2.3 TREOIR
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Torann
Le linn 2018, d'fhoilsigh an GCC leasú de Threoir um 

Thorann Timpeallachta na GCC (2009). Tá an cur chuige 

do na pleananna gníomhaíochta maidir le torann Babhta 3 

bunaithe ar an gcéad treoir ach anois tá amlínte nuashonraithe 

ann, chomh maith le hathbhreithniú ar na pleananna 

gníomhaíochta Babhta 2 agus nuashonrú ar chomhthéasc 

an pholasaí straitéisigh. Áirítear sa nóta treorach leasaithe 

an t-eolas is déanaí maidir le torann timpeallachta agus 

sláinte; nuashonruithe maidir le treoir phleanála; sainaithint 

na gceantar tosaíochta torainn; agus eolas maidir le plean 

gníomhaíochta in aghaidh torainn do Cheirtleán Bhaile 

Átha Cliath. Leagann sé amach an próiseas atá ann do 

réamhscagadh an mheasúnaithe straitéisigh timpeallachta de 

phleananna gníomhaíochta in aghaidh torainn. 

Bainistíocht uisce
Láinseáil an GCC clár astarraingtí uisce i gcomhréir le 

Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Polasaí Uisce) (Rialacháin 

Asbhainte) 2018 (I.R. Uimh. 261 de 2018). Ag an am céanna, 

d'fhoilsigh an GCC treoir le heolas maidir le clárúcháin 

astarraingthe uisce – lena n-áirítear clárúchán trí thairseach 

LMSC an GCC – teimpléid le haghaidh méideanna an uisce 

astarraingthe a mheas in éineacht le samplaí oibrithe.

Dumpáil ar Farraige
Le linn 2018, foilsíodh treoir chun cabhrú le hiarrathóirí agus 

iad ag ullmhú, agus ag cur isteach ar, Cead um Dhumpáil ar 

Farraige mar aon le sreabhchairt achoimre faoin bpróiseas 

iarratais, lena n-áirítear na céimeanna éagsúla, achar ama agus 

fógraí reachtúla.

Substaintí a ídíonn ózón agus gáis cheaptha 
teasa fhluairínithe
Tar éis céimniú amach ráthúil na substaintí ídithe ózóin, cosúil 

le clórafluaracarbóin, halón agus R22, tá táirgeadh agus úsáid 

F-gáis mar HFCanna mar gháis in ionad ODS ag fás go láidir le 

blianta beaga anuas. Is gáis ceaptha teasa an-chumhachtacha 

iad F-gáis agus mar sin cuireann siad le hathrú aeráide 

domhanda má scaoiltear san atmaisféar iad. 

Go luath in 2018, d'fhoilsigh an GCC cuir i láthair ó sheimineár 

maidir le rialúchán F-gáis agus an céimniú síos i leith HFC 

inar tugadh aghaidh ar an gcóras cuóta agus baint amach 

an chéimnithe síos HFC san AE; aiseolas ón margadh agus 

dúshláin; agus mar atá cúrsaí in Éirinn maidir le céimniú síos 

HFC. 

Measúnú Comhshaoil
In 2018 lean an GCC le nuashonrú na bhfoinsí treoracha 

d'údaráis déanta pleananna maidir le Measúnuithe 

Straitéiseacha Comhshaoil (SEA) na bpleananna/clár/straitéisí 

cuí. Rinneadh nuashonrú ar Nótaí Dea-Chleachtais maidir le 

SEA do na hearnálacha foraoiseachta agus dramhaíola lena 

bhfoilsiú.



Cuireann an GCC sonraí, measúnuithe agus 
fianaise ardchaighdeáin spriocdhírithe thráthúil 
ar fáil chun tacú le saoránaigh, gnóthaí agus an 
Rialtas nuair a bhíonn cinneadh á dhéanamh acu.
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3. EOLAS
3.1 MONATÓIREACHT AGUS MEASÚNÚ

Cáilíocht an aeir
Tá dó breosla sholadaigh agus astaíochtaí ó iompar fós 

ina bpríomhbhagairtí ar ardchaighdeán an aeir in Éirinn 

agus is cúis imní iad na léibhéil ábhar cáithníneach 

(súiche) san aer. Bíonn na léibhéil arda go mór mór le linn 

mhíonna an gheimhridh nuair a bhaineann daoine úsáid 

as breoslaí soladacha mar ghual, móin agus adhmad agus 

bíonn tionchar mar sin ar cháilíocht aeir agus ar shláinte, 

go háirithe i mbailte beaga agus sráidbhailte. Ar fud na 

hÉireann baineann níos mó ná 1,100 bás roimh am go 

díreach le droch-chaighdeán aeir, de réir mheastacháin 

na Gníomhaireachta Eorpaigh Comhshaoil (GEC). Ar an 

mhórchuid, is de thoradh léibhéal ard ábhar cáithníneach 

mín ó dhó breosla sholadaigh é sin.

Déanann an GCC monatóireacht ar cháilíocht an aeir i 

líonra láithreán ar fud na hÉireann (Figiúr 2), cuireann sé 

an t-eolas in iúl don phobal agus tuairiscíonn sé sonraí de 

réir cheanglais na Treoracha um Aer Glan don Eoraip agus 

de réir an 4ú Macthreoir. D'fhoilsigh an GCC tuarascáil i 

Samhain 2018, Cáilíocht Aeir in Éirinn 2017 - Comharthaí 

Cáilíochta Aeir, a chuir ar fáil sonraí na monatóireachta ar 

cháilíocht aeir ón na stáisiúin mhonatóireachta atá mar 

chuid den Líonra Monatóireachta Náisiúnta ar Cháilíocht an 

Aeir Chomhthimpeallaigh. Sa tuarascáil rinneadh amach cé 

nach bhfuil na truailleáin aeir thar na luachanna i dtaca le 

teorainneacha dlíthiúla ag na láithreáin faoi mhonatóireacht 

in Éirinn in 2017, is féidir tionchar diúltach a bheith acu ar 

shláinte daoine de thoradh fadhbanna áitiúla le cáilíocht 

an aeir. Áiríodh sa tuarascáil graific faisnéise a leagann 

amach cáilíocht an aeir agus tionchar na roghanna le tithe 

a théamh ar an tsláinte (Figiúr 3) 

Cuireann an GCC measúnú atá bunaithe ar fhianaise agus eolas 
tráthúil ar fáil do na páirtithe leasmhara go léir, le tacú le 
gníomhú chun an comhshaol a chosaint agus a bhainistiú.

Figiúr 2. Láithreáin um mhonatóireacht ar chaighdeán an aeir
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Léirigh an tuarascáil chomh maith go bhfuil astaíochtaí 

dé-ocsaíde nítrigine ó iompar gearr do theorann an AE i 

gceantair uirbeacha. Léirigh sé chomh maith go bhfuil na 

léibhéil dé-ocsaíde nítrigine i gcodanna na hÉireann os cionn 

luachanna treoracha níos déine na hEagraíochta Domhanda 

Sláinte agus GEC maidir le cursaí sláinte, áfach.

D'fhorbair an GCC clár cúig bliana do mhonatóireacht ar 

cháilíocht feabhsaithe an aeir faoi Alt 65 d'Acht an GCC 

1992, arna leasú, mar fhreagra ar na dúshláin sin, le maoiniú 

ón Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide 

agus Comhshaoil (RCGAC). Mhéadaigh méid na stáisiún 

monatóireachta a chuireann eolas fíor-ama ar chaighdeán 

an aeir ar fáil don phobal, trí shuíomh gréasáin an GCC, 

faoi dhó in 2018 (ó 19 in 2017 go 46), agus tá 17 stáisiún 

monatóireachta aeir chomhthimpeallaigh nua curtha leis an 

líonra in 2018. Anuas air sin, rinneadh uasghrádú ar 10 stáisiún 

atá ann chun eolas fíor-ama a chur ar fáil agus cuireadh trí 

stáisiún atá ann faoi chúram údarás áitiúil le suíomh gréasáin 

an GCC. Tá an t-eolas ar fad le fáil ar acmhainn idirlín an GCC: 

www.airquality.ie.

Cáilíocht an uisce

An Chreat-Treoir Uisce

Is iad cuspóirí na Creat-Treorach Uisce (CTU) ná gach uisce 

ardstádais agus uisce stádais mhaith a chosaint, chun meath 

breise na n-uiscí go léir a chosc agus chun uiscí dromchla 

agus screamhuiscí díghrádaithe a thabhairt ar ais chuig dea-

stádas. Tá roinnt tascanna sannta don GCC faoi Rialacháin 

(Beartas Uisce) na gComhphobal Eorpach, 2003, tascanna 

a tháinig faoin gcatagóir "comhordú agus maoirseacht" de 

chlár monatóireachta CTU (Creat-Treoir Uisce) na hÉireann. 

Chuir Rialacháin (Beartas Uisce) an AE 2014 leis an ról seo, 

rud a chiallaigh go raibh ról níos leithne ag an GCC maidir 

leis na measúnuithe teicniúla agus eolaíochta a thacaíonn leis 

na gníomhartha, nó leis an gclár beart a dhéanfar de réir an 

phlean seo mar aon le ról foriomlán comhordaithe níos leithne.

Foilsíodh Plean Náisiúnta Bainistíochta Abhantraí 2018–2021 

CTU nua le linn 2018 agus d'aistrigh an bhéim go cur i 

bhfeidhm. Chuir an GCC an bonn fianaise ar fáil don phlean 

agus thug sí tacaíocht d'ullmhúchán an phlean ar son an 

Rialtais. Chomh maith leis sin, rinne an GCC na sonraí 

tacaíochta, fianaise tacaíochta agus na doiciméid theicniúla 

go léir a bhí mar bhonn taca ag an bplean a thabhairt le 

chéile agus rinne sé iad a thuairisciú go foirmiúil chuig an AE. 

Leis féin, rinne an GCC an t-eolas maidir le dul chun cinn na 

gClár Bearta de chuid CTU agus d'fhorbair an GCC rianaire do 

bhearta beartaithe amach anseo sa phlean reatha.

Mar cheannaire teicniúil na CTU, rinne an GCC comhordú 

ar chur le chéile na treorach measúnaithe dobharcheantair 

áitiúil agus thug sí tacaíocht don oiliúint a cuireadh ar fáil 

d'Fhoireann Measúnaithe Dobharcheantair Údaráis Áitiúil 

nua na CTU agus do chomhairleoirí inbhuanaitheachta 

talmhaíochta. Déanfaidh na baill foirne nua sin measúnú ar 

an 190 réimse aitheanta sa phlean agus cuirfear an t-eolas 

a bhaileoidh siad faoi bhrúnna agus faoi ghníomhaíochtaí a 

dhéanfar sna réimsí sin i modúl nuacheaptha den Fheidhmchlár 

CTU agus déanfar achoimre air ar an suíomh gréasáin: www.

catchments.ie.

I ndiaidh talmhaíochta, is iad brúnna hidreamhoirfeolaíocha, 

mar mhionathruithe cainéil agus struchtúir shaorga, an dara 

bhrú is tábhachtaí ar ár n-aibhneacha. Rinneadh dul chun 

cinn suntasach maidir le treithriú coinníll hiodromoirfeolaíoch 

ár n-uiscí le linn 2018 agus aithneoidh an clár críochnaithe 

measúnaithe na brúnna hiodromoifeolaíocha a d'fhéadfadh a 

bheith ina phríomhchúis le teipeadh aidhmeanna comhshaoil 

ár n-aibhneacha. 

Figiúr 3. Grafaic faisnéise ar cháilíocht an aeir agus gnéithe sláintiúla ar roghanna le tithe a théamh

http://www.airquality.ie
http://www.catchments.ie
http://www.catchments.ie
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Áiríodh le sampláil cheimiceach cáilíochta uisce agus anailís a rinneadh in 2018 sampláil fhisiciceimiceach ar uisce dromchla, agus 

rinneadh anailís ar 14,902 sampla ó aibhneacha, lochanna, inbhir agus uiscí cósta mar chuid de sin. Anuas air sin, tógadh trí 

bhabhta de shamplaí screamhuisce ó 265 tobar agus fuarán.

Go hachomair, rinne an GCC suirbhéanna éiceolaíocha sna háiteanna seo a leanas: 

\\ 944 láithreán abhann

\\ 65 loch

\\ 324 dobharlach idirchreasa agus cósta.

Tá tuilleadh eolais faoi na suirbhéanna éiceolaíocha agus faoin tsampláil uisce ar fáil i dTábla 8.

Tábla 8. Measúnuithe / sampláil a rinneadh i láithreáin in 2018

Aibhneacha Líon Lochanna Líon Uiscí idirchreasa agus cósta Líon

Suirbhé inveirteabraigh 1226 Teocht /Próifílí O2 62 Samplaí fisiciceimiceacha 3130

Suirbhé Macraifíte 120 Traschriosanna macraifíte 306 Samplaí fíteaplanctóin 400

Suirbhé fítibeantóis 191 Láithreáin Thraschriosanna 
Macraifíte

2855 Measúnuithe ar shuímh 
mhacralgaí cladaigh 
charraigigh

10

Suirbhé 
Hidreamoirfeolaíochta

167 Suirbhé inveirteabraigh 30 Measúnuithe gan choinne ar 
shuíomh macralgaí

15

Suirbhé fítibeantóis 42 Measúnuithe ar láithreáin féir 
mhara idirthaoidigh

8

Suirbhé i dtaca le Córas 
um Measúnú ar Thionchar 
Mhoirfeolaíochta (MImAS)

65

Foilsíodh dhá thuarascáil ar chomharthaí uisce in 2018 a bhaineann le sonraí ó 2016 agus 2017. Cuireann Figiúr 4 achoimre ar 

fáil faoi thorthaí Thuarascáil na gComharthaí Cáilíochta Uisce le haghaidh 2017 agus léirítear meath suntasach i gcáilíocht uisce 

aibhneacha ó rinneadh an measúnú deireanach. Cé gur tháinig feabhas ar 197 dobarloch, tháinig meath ar 269 – arb ionann é sin 

agus glanmheath de 72 dhobharloch.

Figiúr 4. Comharthaí Cáilíochta Uisce, 2017
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Le linn 2018, rinneadh athbhreithniú teicniúil ar an gclár 

náisiúnta monatóireachta CTU chun fáil amach an raibh an 

clár reatha oiriúnach don fheidhm. Rinneadh plé ar mheasúnú 

cáilíochta uisce maidir leis na cláir bearta san áireamh sa 

Phlean Náisiúnta Bainistíochta Abhantraí. Socraíodh an clár 

2019–21 a chur i bhfeidhm agus tá sé ar fáil do pháirtithe 

leasmhara seachtracha lena léamh ar Fheidhmchlár an CTU.

An Clár Hidriméadrachta

Lean an GCC de mhonatóireacht a dhéanamh ar thionchar 

astarraingtí uisce dromchla ar shruthanna aibhneacha agus de 

shonraí hidriméadracha a chur ar fáil le tacú le hoibleagáidí 

náisiúnta agus idirnáisiúnta tuairiscithe, le pleanáil agus 

bainistíocht acmhainní uisce, bainistíocht rioscaí tuilte, dearadh 

bonneagair agus réimse leathan gníomhaíochtaí eile.

Rinne an GCC 2401 measúnú le linn 2018 ar leibhéal/

sreabhadh uisce dhromchla agus ar leibhéil screamhuisce 

ar fud na tíre. Bhí na measúnuithe seo dírithe go príomha 

ar líonra láithreán reatha GCC/na n-údarás áitiúil, ach ina 

theannta sin, chuimsigh siad tomhais spriocdhírithe ar shreafa. 

Mar shampla, chun tacú le bunú sreafa de pheircintíl 95 lena 

gcur san áireamh i gceadúnais um ionaid chóireála fuíolluisce. 

Cuireadh minicíocht na gcuairteanna láithreáin in oiriúint do 

riachtanais an láithreáin agus d'inathraitheacht nádúrtha an 

chainéil abhann. Rinneadh na sonraí a tabhairt isteach i gcóras 

lárnach bogearraí agus iad a phróiseáil, agus tá na sonraí seo 

ar fáil le híoslódáil trí leathanaigh ghréasáin HydroNet GCC: 

www.epa.ie/hydronet/.

Le linn 2018, rinne an GCC na rudaí seo a leanas freisin:

\\ foilsiú an Chláir Náisiúnta Hidriméadrachta 2018–21;

\\ comhordú ar thomhais sreabhaidh ísil ar fud na tíre le linn 

an triomaigh in 2018 - úsáideadh na sonraí a bailíódh mar 

eolas ag an nGrúpa Náisiúnta Comhordaithe Éigeandálaí i 

mbainistíocht thionchar an triomaigh;

\\ forbairt, láinseáil agus bainistiú thairseach an Chlárúcháin 

Náisiúnta Astarraingthe mar fhreagairt ar na rialacháin 

maidir le clárúchán astarraingthe;

\\ an uirlis acmhainne uisce nua ó Wallingford Hydrosolutions 

a fhorbairt, “Qube”, uirlis a chuirfear in áit HydroTool in 

2019. 

Is feabhas suntasach í an uirlis “Qube” ar ‘HydroTool’ mar 

déanann sé samhlú agus eachtarshuíonn sé sonraí bailithe ón 

gclár náisiúnta monatóireachta hidriméadrachta agus cuireann 

sé meastacháin sreabhaidh ar fáil do na haibhneacha nach 

bhfuil monatóireacht dhíreach á déanamh orthu. Is féidir é a 

nuashonrú le sonraí "beo". Anuas air sin, is féidir na sonraí 

nuashonraithe maidir le hastarraingt agus screamhuisce 

dramhaíola a thabhairt isteach láithreach i samhaltú chun 

tionchar sreabhaidh abhann tríd an abhantrach a mheas. Agus 

é curtha i bhfeidhm go hiomlán, cuirfidh sé go mór le cumas 

na GCC chun meastachán a dhéanamh faoi thionchar carnach 

na mbrúnna ar fhoinsí uisce ar fud na tíre.

Cáilíocht an Uisce Snámha 

Le linn 2018, rinne an GCC measúnú ar thorthaí shéasúr 

snámha 2017 agus cuireadh na torthaí ar fáil don phobal sa 

Tuarascáil Uisce Snámha do 2017. Tá sonraí faoi mheasúnuithe 

ar cháilíocht an uisce snámha do 2017 léirithe i bhFigiúr 5. Tá 

na hathruithe bliain ar bhliain maidir le cáilíocht uisce snámha 

ó 2014 léirithe i bhFigiúr 6. Cuireadh isteach go foirmiúil 

measúnú maidir le huisce snámha 2018 chuig an AE i Nollaig 

2018 agus beidh sé ar fáil go poiblí le linn 2019. 

Figiúr 5. Cáilíocht an uisce snámha in 2017
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Figiúr 6. Athruithe bliain ar bhliain maidir le cáilíocht uisce snámha ó 2014 
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An Treoir um Thorann Timpeallachta
In 2018 lean an GCC ag obair ar chomhordú togra náisiúnta 

samhaltaithe torainn chun mapáil torainn timpeallachta 

bunaithe ar fhoinsí mórbhóthair, iarnróid agus aerfoirt a 

thabhairt chun críche. Is riachtanas é samhaltú agus mapáil 

torainn seo faoin Treoir um Thorann Timpeallachta agus 

déantar na mapaí a nuashonrú gach cúig bliana. Tá na 

léarscáileanna foilsithe anois ar shuíomh gréasáin na GCC. 

Is truailleán suntasach é an torann agus tuairiscítear níos 

mó agus níos mó anois go bhfuil nasc idir truailleán torainn 

agus an dochar don tsláinte. D'úsáid na húdaráis áitiúla na 

sonraí sna mapaí torainn seo le linn 2018 chun Pleananna 

Gníomhaíochta maidir le Torann a fhorbairt agus iad a chur 

ar fáil do chomhairliúchán poiblí. Ag deireadh na bliana bhí 

an obair sin ag dul ar aghaidh, agus bhí an GCC ag déanamh 

obair leanúnach ar chásanna nach raibh pleananna forbartha 

nó tugtha chun críche fós ina leith.

Seirbhísí saotharlainne don chomhshaol
Déanann an GCC anailís saotharlainne chun tacú le cur i 

bhfeidhm na gclár náisiúnta monatóireachta agus ceadúnaithe 

agus forfheidhmithe.

Déanann Saotharlanna GCC i gCaisleán an Bharraigh, 

Corcaigh, Baile Átha Cliath, Cill Chainnigh agus Muineachán 

monatóireacht le haghaidh forfheidhmithe, lena n-áirítear 

sampláil ag saoráidí ceadúnaithe agus iniúchadh ag 

láithreáin coireála circeola agus fuíolluisce. Déantar anailís 

sna saotharlanna ar shamplaí ó aibhneacha, lochanna, 

screamhuisce agus uiscí idirchreasa faoi Chláir Náisiúnta 

Mhonatóireachta don CTU. Le linn 2018, rinneadh raon 

anailíse sna saotharlanna uisce ar 16,486 sampla mar chuid 

den CTU agus cláir fhorfheidhmithe monatóireachta

Le linn 2018, bhailigh foireann údaráis áitiúil 95% de shamplaí 

ó aibhneacha agus lochanna don CTU agus rinneadh anailís 

orthu i saotharlanna uisce na GCC. Déanann Comhairle 

Cathrach Bhaile Átha Cliath anailís fós ar an (thart ar) 5% eile. 

Cuirtear na torthaí seo ar fáil d’údaráis áitiúla agus úsáideann 

an GCC iad chomh maith chun críche measúnaithe CTU. Cé 

go ndéanann an GCC an obair anailíse, déanann na húdaráis 

áitiúla an tsampláil agus déantar dearbhú uirthi trí chlár 

iniúchta a dtugann an GCC faoi. In 2018, rinneadh iniúchadh 

ar cheithre údarás áitiúil déag faoi riachtanais lámhleabhair 

samplála CTU na GCC.

I Deireadh Fómhair 2018, rinne Bord Náisúnta na hÉireann 

um Chreidiúnú (BNÉC) iniúchadh ar na saotharlanna aeir 

agus uisce faoi riachtanais ISO 17025 agus d'éirigh leo 

creidiúnú a choiméad don raon reatha. Tugadh raon solúbtha 

do na saotharlanna uisce a ligeann do mhéadú ar a raon 

creidiúnaithe, idir chuairteanna BNÉC, athruithe ar an raon 

tomhais, maitrisí a chur leis, athruithe trealaimh – leis an 

bprionsabal tomhais chéanna – agus paraiméadair bhreise a 

chur leis na tástálacha creidiúnaithe atá ann. Le linn 2018, 

cuireadh tús le hobair ar na hathruithe riachtanacha chun córas 

bainistíochta cáilíochta na GCC a chur ar aon dul le riachtanais 

nua den ISO/IEC 17025:2017, agus lean an obair ar aghaidh 

chun seirbhísí monatóireachta agus measúnaithe ar radaíocht a 

thabhairt faoi raon an creidiúnaithe aontaithe il-láithreán.

Tá briseadh síos ar uimhreacha na samplacha a ndearnadh 

anailís orthu in 2018 ar fáil i bhFigiúr 7.
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Figiúr 7. Líon na samplaí, de réir cineáil, a ndearnadh saotharlanna uisce GCC anailís orthu in 2018
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Monatóireacht ar radaíocht

Seirbhís tomhaiste radóin

Tar éis dó a bheith i bhfeidhm ar feadh 30 bliain, thosaigh 

saotharlann tomhais radóin na GCC ag tabhairt a seirbhís chun 

críche ar bhealach eagraithe ar an 31 Deireadh Fómhair 2018. 

Rinneadh an rogha sin i ndiaidh athbhreithniú cuimsitheach 

a léirigh go raibh an tseirbhís ar fáil ar bhealach sásúil ag an 

earnáil phríobháideach agus nach raibh an tseirbhís ag teastáil 

a thuilleadh chun freastal ar riachtanais Straitéise Náisiúnta um 

Rialú Radóin nó Straitéis na GCC. Coinneoidh an tsaotharlann 

acmhainn aici go dtí 1 Lúnasa 2019 chun brathadóirí a díoladh 

suas go 31 Deireadh Fómhair 2018 a phróiseáil, agus i ndiadh 

sin dúnfar an tseirbhís.

Seirbhís calabrúcháin uirlisí

Tacaíonn Seirbhís Calabrúcháin Uirlisí na GCC le monatóireacht 

a dhéanamh ar leibhéil radaíochta agus ar shábháilteacht 

radaíochta san ionad oibre trí sheirbhís chreidiúnaithe 

chalabrúcháin a chur ar fáil le haghaidh réimse uirlisí um 

chosaint ar radaíocht, lena n-áirítear méadair shuirbhéireachta, 

méadair éillithe agus dáileogmhéadair leictreonacha 

phearsanta.

Lean an tseirbhís lena cláir le linn na bliana chun uirlisí na GCC, 

Óglaigh na hÉireann agus na Cosanta Sibhialta a chalabrú 

mar aon le uirlisí custaiméirí tráchtála sna hearnálacha leighis, 

tionsclaíocha agus oideachais. Ghlac an tseirbhís páirt ráthúil 

chomh maith in dhá scéim Idirchomparáideacha idirnáisiúnta le 

linn na bliana. Chuathas chun cinn leis an obair ag cuíchóiriú 

agus ag nuachóiriú na seirbhíse, lena n-áirítear bunú córais 

áirithinte do ghléasanna – i ndiaidh moltaí ó athbhreithniú 

inmheánach ar an tseirbhís in 2017.

Seirbhísí radanailíseach

Tomhaiseann an GCC radaighníomhaíocht i réimse leathan 

bia-ábhar agus samplaí comhshaoil. Déantar an obair seo 

chun tacú le clár monatóireachta GCC ar radaighníomhaíocht 

chomhshaoil agus ar bhonn conartha thar ceann cliant 

seachtrach. I measc na seirbhísí anailíseacha ar conradh a 

cuireadh ar fáil le linn 2018, bhí tástáil ar tháirgí Éireannacha 

chun fáil amach an gcomhlíonann siad ceanglais na dtíortha 

iompórtála, tástáil uisce óil le fáil amach an gcomhlíonann 

sí ceanglais Rialacháin na gComhphobal Eorpach, tástáil ar 

thástálacha cuimilte a dhéantar ar fhoinsí raideolaíocha, tástáil 

samplaí dreidireachta le fáil amach an gcomhlíonann siad 

ceanglais an Achta um Dhumpáil ar Farraige, 1996, arna leasú, 

agus tomhas radóin in uisce óil. Tástáladh 544 sampla ar an 

iomlán le linn 2018.

Chuimsigh clár monatóireachta radaíochta GCC in 2018 

sampláil agus tástáil radaighníomhaíochta san aer, uisce 

óil, uisce farraige, feamainn, dríodar, éisc, sliogéisc agus 

ábhair bhia eile, chomh maith le tomhas leanúnach ar ráta 

an dáileog gáma chomhthimpeallaigh i stáisiúin sheasta 

mhonatóireachta ar fud na tíre. Lean an clár náisiúnta ar 

fhaireachán radaighníomhaíochta in uisce óil ar aghaidh in 

2018. Rinneadh monatóireacht ar 439 sampla anailísithe ar 

an iomlán mar chuid den chlár monatóireachta radaíochta. 

Léirigh torthaí an chláir mhonatóireachta seo cé gur féidir na 
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leibhéil radaighníomhaíochta saorga i gcomhshaol na hÉireann 

a bhrath go fóill, tá siad íseal agus ní baol suntasach iad do 

shláinte an duine.

Cuireann an GCC seirbhís deimhniúcháin ar fáil 

d'onnmhaireoirí táirgí bia agus táirgí eile Éireannacha. Ba é an 

líon teastas táirge a eisíodh in 2018 ná 3699.

An Líonra Náisiúnta Monatóireachta Radaíochta

Oibríonn an GCC an Líonra Náisiúnta Monatóireachta 

Radaíochta i gcomhar le Met Éireann, roinnt údarás áitiúil 

agus Óglaigh na hÉireann. Is é príomhaidhm an líonra ná 

foláireamh réigiúnach agus náisiúnta a chur ar fáil, chomh 

maith le tréithriú radanúiclídí atá ag teacht thar Éirinn i 

gcás scaipthe atmaisféaraigh ó theagmhas mór ag saoráid 

núicleach thar lear. Déanann an líonra seo tomhas leanúnach 

ar radaighníomhaíocht san aer agus déanann sé soláthar le 

haghaidh bailiú samplaí aerasóil agus uisce báistí. 

Chríochnaíodh athbhreithniú ar an líonra in 2018, agus tharla 

an nuashonrú is deireanaí idir 2004 agus 2007. Moladh san 

athbhreithniú líon na láithreán monatóireachta a mhéadú 

ó 21 go 23 chun an líonra a thabhairt go meánléibhéal 

dlúis láithreán an AE – oiriúnach le haghaidh tír bheag 

neamhnúicleách – agus gur chóir ionstraimíocht agus 

teicneolaíocht teileachumarsáide níos nua-aimseartha agus 

níos mó uathoibrithe a thabhairt isteach ar fud an líonra. 

Cuirfear tús le hathfhorbairt an líonra in 2019 agus táthar ag 

súil go mbeidh sé críochnaithe in 2022.

Samplóir aerosóil ardtoirte ar léibhéal dín – cuid den Líonra Náisiúnta Monatóireachta Radaíochta.
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3.2 TAIGHDE 

Tá bainistíocht éifeachtach an chomhshaoil á stiúradh 
ag an eolaíocht go méadaitheach. Tá an GCC ag cruthú 

an eolais agus an tsaineolais le brúnna a aithint, cur le 
beartas agus réitigh ar dhúshláin chomhshaoil a fhorbairt 

trína chlár taighde.

Tá freagracht reachtúil ar an GCC maidir le comhordú ar 

thaighde comhshaoil in Éirinn. Cabhraíonn an taighde seo, 

a rinneadh go príomha in institiúidí Éireannacha, go mór le 

hÉirinn le déileáil lena cuid dualgas idirnáisiúnta ag leibhéil an 

AE agus na Náisiún Aontaithe, agus chun iad a chomhlíonadh 

i réimsí an athraithe aeráide, cáilíochta uisce, cáilíochta aeir, 

inbhuanaitheachta, slándála agus na timpeallachta agus 

bithéagsúlachta. 

Cuireann taighde ar an gcomhshaol atá maoinithe ag an GCC 

tacaíocht eolaíochta riachtanach ar fáil d’fhorbairt beartais 

comhshaoil, dá chur i bhfeidhm agus do chinnteoireacht 

níos leithne chomh maith. Ó 1994 ar aghaidh, thug an GCC 

maoiniú do thaighde a chuir lenár dtuiscint náisiúnta ar an 

gcomhshaol, na dúshláin a bhíonn roimhe agus freagraí ar na 

dúshláin sin. Tá acmhainn taighde ar ardchaighdeán forbartha 

aici chomh maith, agus thacaigh sí le nuálaíocht a bhfuil 

meas air go hidirnáisiúnta. Is tionscnamh de chuid Rialtas na 

hÉireann clár taighde comhshaoil na GCC, maoinihe ag an 

RCGAC.

Dámhachtainí nua in 2018
In 2018, gheall an GCC €12.2 milliún chun tionscadail 

taighde nua a mhaoiniú mar chuid dá Ghairmeacha Taighde 

iomaíocha. Mar chuid dá ghairmeacha bliantúla, chuir an 

GCC Gairm Oscailte san áireamh agus dá bharr bhí méadú 

thart ar faoi thrí ar aighneachtaí i gcomparáid le blianta 

roimhe. Fuarthas comh-mhaoinú do Ghairmeacha Taighde 

na GCC 2018 ó 11 chomhlacht stáit: an Roinn Talmhaíochta, 

Bia agus Mara (RTBM), an tSuirbhéireacht Gheolaíochta na 

hÉireann (GSI), Foras na Mara (MI), Oifig na nOibreacha 

Poiblí (OPW), an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra 

(SPNF), an tÚdarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (SEAI), 

Met Éireann, an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt, 

na Scéimeanna Comhlíonta WEEE (WEEE Éireann agus Clár 

Athchúrsála na hEorpa) agus Ceantar Dramhaíola an Deiscirt.

Bronnadh dámhachtainí ar 52 tionscadal nua ar an iomlán faoi 

Ghairmeacha Taighde na GCC 2018: 14 i réimse an uisce, 18 i 

réimse na haeráide, 17 i réimse na hinbhuanaitheachta agus trí 

thionscadal faoi Scéim Fiontraíochta Glaise GCC 2018. Tá níos 

mó sonraí ar fáil ag: http://www.epa.ie/researchandeducation/

research/epafunding/researchawards/. 

http://www.epa.ie/researchandeducation/research/epafunding/researchawards/
http://www.epa.ie/researchandeducation/research/epafunding/researchawards/
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Bainistíocht agus cumarsáid taighde
Rinneadh an GCC 209 dtionscadal taighde reatha a bhainistiú 

in 2018 mar aon le 21 deontas ní ba bheaga (i.e. Staidéir 

mionscála, Deontais le Tacú le Taisteal Taighdeoirí agus 

Tacaíocht d’Imeachtaí). 

D'fhoilsigh an GCC 32 tuarascáil taighde nua in 2018 atá 

liostaithe in Aguisín 6.3 agus is féidir iad a íoslódáil ó shuíomh 

gréasáin an GCC: http://www.epa.ie/researchandeducation/

research/researchpublications/researchreports/.

I bhFeabhra agus Márta 2018, reachtáil an GCC sraith 

taispeántas taistil ar glacadh go maith leo in institiúidí tríú 

léibhéal Éireannacha chun an clár taighde a chur chun cinn 

agus chun idirghníomhaíocht níos leithne a spreagadh.

I mí na Samhna 2018, choimisiúnaigh an GCC athbhreithniú 

neamhspleách eatramhach ar an gclár taighde. Tá toradh an 

athbhreithnithe le foilsiú i lár 2019 agus déanfaidh sé eolas 

d'ullmhúchán na chéad chláir taighde eile, tar éis 2020.

Naisc náisiúnta

Comhordú taighde 

Tá freagracht reachtúil ar an GCC maidir le comhordú ar 

thaighde comhshaoil in Éirinn. De réir Straitéis Taighde 

na GCC 2014–2020, bunaíodh trí líonra náisiúnta (Grúpaí 

Comhordaithe Taighde), ag díriú ar Inbhuanaitheacht, Uisce 

agus an Aeráid. Éascaíonn an GCC na líonraí sin ar a bhfuil 

baill ó roinnt ranna rialtais, údaráis áitiúla, gníomhaireachtaí 

stáit agus páirtithe leasmhara eile.

Chas na grúpaí comhordaithe taighde le chéile roinnt uaireanta 

le linn 2018 agus lean an bhallraíocht ag dul i méid. Tá na 

grúpaí seo tábhachtach ar leibhéal náisiúnta; mar shampla, 

tá gníomh sa Phlean Náisiúnta Maolaithe go ndéanfaidh an 

Grúpa Comhordaithe Taighde ar an Aeráid tuarascáil bhliantúil 

a scríobh ar a ghníomhachtaí agus measúnú agus sintéis 

a chur ar fáil ar phríomhthórthaí an chláir taighde agus ar 

ghníomhachtaí taighde níos leithne gach cúig bliana. Tá an 

chéad thuarascáil le foilsiú in 2019. 

In 2018, d'eagraigh an GCC, i gcomhoibriú le Cumann Taighde 

Radaíochta na hÉireann, ceardlann comhairliúcháin leis an 

bpobal taighde chun riachtanais taighde agus tosaíochtaí 

taighde i dtaighde radaíochta a phlé. 

http://www.epa.ie/researchandeducation/research/researchpublications/researchreports/
http://www.epa.ie/researchandeducation/research/researchpublications/researchreports/
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Foireann ón GCC agus an tOllamh Fiona Lyng (ar dheis ar fad) ag an gceardlann faoi thosaíochtaí um thaighde radaíochta in Éirinn a shocrú.

Comhpháirtíochtaí straitéiseacha

Lean an GCC agus Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) 

lena gcomhpháirtíocht i dtaca le forbairt cláir náisiúnta maidir 

le taighde a bhaineann leis an gcomhshaol agus sláinte. 

Bronnadh sé dhámhachtain in 2018 faoi scéim scoláireachta 

iarchéime na GCC – an Comhairle um Thaighde in Éirinn 

2017/2018. Anuas air sin, chuir an GCC comh-mhaoiniú ar 

fáil don RTBM le haghaidh dámhachtana maidir le carbón 

orgánach ithreach agus don GSI le haghaidh dhá thionscnamh 

faoi amhábhair agus an geilleagar ciorclach a dhámhachtain. 

Leanann an GCC ag obair go dlúth leis an Institiúid Taighde 

Eacnamaíochta agus Sóisialta (ESRI) agus in 2018 shocraigh an 

GCC an dara céim de chlár taighde an GCC–ESRI a mhaoiniú le 

seacht dtogra breise.

Naisc náisiúnta

Bhí Taighde GCC gníomhach i ngníomhaíochtaí náisiúnta 

maidir le Nuálaíocht 2020 – straitéis cúig bliana na hÉireann 

faoi thaighde, forbairt, eolaíocht agus teicneolaíocht. 

Leagtar amach i Nuálaíocht 2020 plean oibre don dul 

chun cinn leanúnach ionas go mbeidh Éire ina ceannaire 

nuálaíochta domhanda, ag cur eacnamaíocht inbhuanaithe 

agus sochaí níos fearr chun cinn. Foilsíodh an tríú tuarascáil 

ar dhul chun cinn do Nuálaíocht 2020 in 2018 agus áiríodh 

leis gníomhaíochtaí ó chlár taighde an GCC. Bhí an GCC 

gníomhach chomh maith in athbhreithniú lár-téarma de 

Nuálaíocht 2020, mar aon le "Cleachtas Athnuachana maidir le 

Taighde a Chur in Ord Tosaíochta”.

Ghlac an GCC páirt ghníomhach sa Choiste Comhairleach 

Idir-rannach um Fhrithsheasmhacht in aghaidh Ábhar 

Frithmhiocróbach, a raibh an Roinn Sláinte agus an Roinn 

Talmhaíochta, Bia agus Mara mar chomhchathaoirligh air.

Naisc idirnáisiúnta
Fís 2020

Lean an GCC ag tacú le taighdeoirí agus iad ag ullmhú tograí 

faoin gClár Oibre ar Dúshláin don tSochaí 5 de chuid ‘Fís 

2020’. In 2018, chabhraigh an GCC le taighdeoirí comhshaoil 

Éireannacha breis is €2.6 milliún a aimsiú trí mhaoiniú 'Fís 

2020' an AE agus d'éirigh le cúig thionscadal. D'oscail an 

ghairm leathdheireanach faoi 'Fís 2020' an CE Dúshlán don 

tSochaí 5 (Clár Oibre 2019) i Samhain 2018.

BiodivERsA

Is lánchomhalta é an GCC de BiodivERsA. Is éard is 

BiodivERsA ann ná líonra eagraíochtaí maoinithe náisiúnta 

agus réigiúnacha a chuireann taighde tras-Eorpach ar 

bhithéagsúlacht, seirbhísí éiceachórais agus réitigh nádúr-

bhunaithe chun cinn. Cuireann an líonra deiseanna nuálaíocha 

ar fáil maidir le caomhnú agus bainistiú inbhuanaithe 

bithéagsúlachta (www.biodiversa.org). Faoin gComh-Ghairm 

2017–2018 BiodivERsA ar chásanna bithéagsúlachta agus 

seirbhísí éiceachórias, bronnadh maoiniú ar thionscnamh 

amháin comhordaithe ag Éirinn (an Coláiste Ollscoile, Baile 

Átha Cliath) in 2018. Tá costais na dtaighdeoirí Éireannacha 

comhchlúdaithe ag an GCC agus Foras na Mara. In 2018, 

gheall an GCC €0.5 milliún maoinithe don Chomh-Ghairm 

2018-2019 BiodivERsA ar Bhithéagsúlacht agus Sláinte. Táthar 

ag súil le torthaí i lár 2019.

Tionscnaimh Chomh-chláirithe

Is é aidhm na dTionscnamh Comh-Chláirithe (TCC) comhoibriú 

idir cláir thaighde náisiúnta san Eoraip a fheabhsú le dul i 

ngleic leis na príomhdúshláin shochaíocha ar bhealach atá 

níos éifeachtúla agus níos éifeachtaí. Tá an GCC páirteach 

in dhá TCC ag leibhéal rialála agus ag leibhéal an choiste 

http://www.biodiversa.org


TUARASCÁIL BHLIANTÚIL AGUS CUNTAIS NA GCC | 2018

LEATHANACH 26 EOLAS

feidhmiúcháin. Is éard atá i gceist maidir le cur i bhfeidhm TCC 

clár oibre taighde náisiúnta/réigiúnacha a chomhoiriúnú agus 

comh-ghníomhaíochtaí a fhorbairt mar fhreagra ar na dúshláin 

shochaíocha a aithnítear, chomh maith le tionscnaimh taighde 

trasnáisiúnta nua a chomh-mhaoiniú.

An Tionscnamh Clársceidealaithe Chomhpháirtigh um 

Uisce

Tá an TCC Uisce dírithe ar dhul i ngleic leis an ndúshlán 

mór chun córais inbhuanaithe uisce a bhaint amach le 

haghaidh geilleagair inbhuanaithe san Eoraip agus thar lear. 

Déanfar é sin trí chur chuige ildhisciplíneach, lena n-áirítear 

saincheisteanna eacnamaíocha, éiceolaíocha, sochaíocha agus 

teicneolaíocha.

Lean an GCC ar aghaidh ag tacú leis an TCC Uisce 

(www.waterjpi.eu/) agus lean sí páirt a ghlacadh sna 

tionscadail tacaíochta bainteacha atá maoinithe ag an CE: 

WaterWorks2014, WaterWorks2015, WaterWorks2017 ERAnet 

COFUNDs agus IC4Water - Gníomh Comhordaithe Tacaíochta.

I bhFeabhra 2018, gheall an GCC €0.5 milliún don Chomh-

Ghairm 2018 TCC Uisce faoi bhainistíocht inbhuanaithe uisce. 

D'éirigh le ceithre thionscnamh ag a raibh rannpháirtithe 

Éireannacha agus déanfar iad a bhronnadh go luath in 2019. 

Tá tuilleadh sonraí faoin ngairm le fáil ó: www.waterjpi.eu/

joint-calls/joint-call-2018.

An Tionscnamh Clársceidealaithe Chomhpháirtigh um 

Aeráid

Nascann an TCC Aeráide disciplíní eolaíocha, cumasaíonn 

sé taighde trasteorann agus méadaíonn sé idirghníomh idir 

eolaíocht agus cleachtas. Cuireann an TCC Aeráida leis an 

aidhm fhoriomlán chun Réimse Taighde Eorpaigh a fhorbairt 

agus tá sé ina bhonn taca ag na hiarrachtaí Eorpacha chun dul 

i ngleic le dúshlán sochaíoch an athraithe aeráide.

Lean an GCC ar aghaidh ag tacú leis an TCC Aeráida (www.

jpi-climate.eu) agus páirt a ghlacadh sna tionscadail tacaíochta 

bainteacha atá maoinithe ag an CE: ERA4CS agus AXIS 

ERAnet COFUNDs agus Gníomh Comhordaithe Tacaíochta 

SINCERE.

In 2018, chuir an GCC go gníomhach leis an TCC Aeráide agus 

tá eolaí sinsearach GCC ina chathaoirleach ar an tionscnamh 

cláir. Ghlac an GCC páirt in ullmhúchán ráiteas an TCC don 

chothrom lae 10 mbliana Comhdháil an TCC, “10 Years Joint 

Programming”, a bhí ar súil i Vín i Meán Fómhair 2018.

Gheall an GCC €0.45 milliún don Chomh-Ghairm TCC Aeráide 

2018 maidir le measúnú ar thionchair thras-earnálacha aeráide 

agus bealaí le haghaidh athrú inbhuanaithe ó bhonn, gairm a 

osclaíodh in Aibreán agus a dúnadh i nDeireadh Fómhair 2018. 

D'éirigh le tionscnamh amháin a raibh comhpháirtí Éireannach 

aige.

Táthar ag súil leis go mbronnfar dámhachtainí i lár 2019. Tá 

tuilleadh eolais le fáil ag: www.jpi-climate.eu/AXIS.

CONCERT

Díríonn “CONCERT - Comhchlár na hEorpa um Thaighde faoi 

Chosaint Radaíochta a Chomhtháthú” faoi 'Fís 2020' ar chur 

le comhtháthú inbhuanaithe na gclár taighde Eorpach agus 

náisiúnta ar chosaint radaíochta. Is gníomh comh-mhaoinithe 

é CONCERT chun iarrachtaí náisiúnta ar chosaint radaíochta 

a mhealladh agus a chur le chéile le cláir thaighde Euratom 

chun úsáid níos fearr a bhaint as taighde poiblí agus acmhainní 

forbartha agus chun dul i ngleic le dúshláin choitianta 

Eorpacha maidir le cosaint radaíochta níos éifeachtúla trí 

chomhiarrachtaí taighde sna príomhréimsí. Is comhpháirtí an 

tionscnaimh sin é an GCC ó 2017 agus in 2018 bhronn sí dhá 

dhámhachtain ón gComh-Ghairm 2017.

5 Ghníomhaireacht ShARE

In 2018, lean an GCC ag tacú le clár taighde Gníomhaireachtaí 

ShARE 5. Is creat solúbtha é ShARE le haghaidh taighde 

agus comhoibriú fianaise idir an cúig ghníomhaireacht 

comhshaoil in Éirinn agus sa Ríocht Aontaithe. Cabhraíonn 

ról an GCC in ShARE le fianaise a chur ar fáil chun tacú le 

rialúchán comhshaoil agus chun na leasanna a bhaintear as 

maoiniú agus acmhainní infheistithe a uasmhéadú. Tá an cur 

chuige comhoibrithe sin ag teacht le béim mhéadaithe an 

GCC ar chomhpháirtíocht agus líonrú agus cabhraíonn sé 

le comhlíonadh spriocanna straitéiseacha reatha na GCC sa 

réimse sin.

Fulbright

Bronnadh trí dhámhachtain Fulbright-GCC in 2018:

\\ Déanfaidh Roisin Hyde taighde ag Institiúid Teicneolaíochta 

Massachusetts – Teideal an Tionscadail: “Manufacture 

of a thin, lightweight, low impact, prototype precast 

geopolymer sandwich panel for retrofit cladding”.

\\ Taistealóidh an Dr Paul Bolger go hOllscoil Columbia – 

Teideal an Tionscadail: “Borderlands: From collaboration 

to transdisciplinarity enabling better sustainability research 

outcomes”.

\\ Déanfaidh an tOllamh Mary P. Corcoran taighde ag Ollscoil 

Quinnipiac – Teideal an Tionscadail: “Nurture nature: 

Assessing the role of civil-society as a change-agent in 

promoting environmental-awareness and sustainability 

through urban agriculture”.

http://www.waterjpi.eu
http://www.waterjpi.eu/joint-calls/joint-call-2018
http://www.waterjpi.eu/joint-calls/joint-call-2018
http://www.jpi-climate.eu/
http://www.jpi-climate.eu/
http://www.jpi-climate.eu/AXIS
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Acmhainní gréasáin agus na meáin shóisialta

Comhshaol na hÉireann

Tá aitheantas idirnáisiúnta ag an 

acmhainn gréasáin “Comhshaol 

na hÉireann” (www.epa.ie/

irelandsenvironment) agus cuireann 

sé rochtain ar fáil do shonraí comhshaoil faoi ocht dtéama 

comhshaoil: aer, aeráid, uisce, dramhaíl, dúlra, talamh 

agus ithir, comhshaol agus folláine, agus eacnamaíocht 

inbhuanaithe. Tá an t-eolas ar fáil i réimse leathan formáidí a 

bhfuil rochtain forleathan ann orthu, lena n-áirítear físeáin, 

cairteacha, grafaic faisnéise agus bileoga eolais. 

Rinneadh an acmhainn gréasáin a uasdátú go minic le linn 

2018 agus rinneadh na táscairí comhshaoil a uasdátú chomh 

maith nuair a foilsíodh sonraí nua. Eagraíodh an dara comórtas 

Scéal do Chuid Stuif chun an acmhainn gréasáin seo a chur 

chun cinn. Is comórtas náisiúnta é do dhaltaí meánscoile 

a reáchtálann an GCC. Sa chomórtas, tugtar dúshlán do 

dhaltaí saolré a gcuid "stuif" laethúil a scrúdú i bhfoirm 

chruthaitheach, ag cur saolré iomlán an ruda san áireamh. 

Tá réimse acmhainní ar shuíomh Chomhshaol na hÉireann an 

GCC chun tacú le taighde na ndaltaí. Cuireann sí taighde agus 

tuarascálacha inrochtana ar fáil ar ábhair cosúil leis an athrú 

aeráide, bitheagsúlacht agus bainistíocht dramhaíola.

Livegreen

Seoladh an acmhainn gréasáin Live Green, 

(www.livegreen.ie) a chuireann eolas 

ar fáil chun maireachtáil inbhuanaithe 

a chur chun cinn sa bhaile agus sa 

phobal. Clúdaíonn an suíomh gréasáin 

téamaí teaghlaigh amhail caomhnú uisce, cosc ar dhramhaíl, 

éifeachtúlacht fuinnimh, an pobal agus an tsláinte. Tacaíonn 

Uisce Éireann, Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann agus 

Éire Shláintiúil leis an suíomh gréasáin.

Rinneadh na cainéil meán sóisialta (Facebook agus Twitter) 

a uasdátú go rialta le linn 2018 mar mhodh éifeachtach le 

teagmháil a dhéanamh le teaghlaigh chun feasacht maidir le 

hinbhuanaitheacht a mhéadú. 

Radón

Is é an GCC an príomhsholáthraí 

eolais agus treorach do 

pháirtithe leasmhara maidir le 

gás radóin. Lean an acmhainn gréasáin radóin (www.radon.

ie) ar aghaidh ag tabhairt comhairle chabhrach agus phraiticiúil 

ar thástáil agus feabhsúchán radóin do theaghlaigh, gnóthaí 

agus daoine gairmiúla in earnáil na tógála le linn 2018. 

Breathnaíodh ar leathanaigh a bhaineann le radón níos mó ná 

100,000 uair le linn 2018.

Staitisticí náisiúnta ar dhramhaíl

Le linn 2018, chríochnaigh 

an GCC an chéad staidéar 

tréithrithe dramhaíola 

cathrach ó 2008. Lig 

torthaí an tionscnaimh shuntasaigh sin don GGG staitisticí 

suas chun dáta agus cruinne a chur ar fáil ar bhainistíocht 

dramhaíola tráchtála agus teaghlaigh, chomh maith le béim 

a chur ar na gníomhaíochtaí riachtanacha chun feabhas a 

chur ar athchúrsáil chathrach agus léibhéil athúsáide chun 

na spriocanna níos dúshlánaí anois a bhaint amach. Tá na 

tuarascálacha mionshonraithe foilsithe ar shuíomh gréasáin na 

GCC (www.epa.ie/pubs/reports/waste/wastecharacterisation) 

mar aon le bileog eolais achomair agus grafaicí faisnéise.

Dobharcheantair

Rinneadh ní ba mhó forbartha 

ar an acmhainn gréasáin 

'Dobharcheantair' (www.catchments.ie) in 2018 agus roinntear 

na sonraí treochta agus na deaiseanna is nuaí a bhí mar 

bhonn taca ag an bPlean Náisiúnta Bainistíochta Abhantraí 

2018 – 2021 leis an bpobal anois. Is acmhainn ghréasáin 

chomhoibritheach í an tairseach gréasáin 'Dobharcheantair' 

a bhfuil duais bainte amach aici a chuireann eolas ar fáil don 

phobal agus a d'fhorbair an GCC thar a cheann féin, thar 

ceann na Roinne Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil 

(DHPCLG), agus thar ceann na hearnála údaráis áitiúil (trí Oifig 

Uisce agus Pobail na nÚdarás Áitiúil). Tá liosta scaipeacháin 

digiteach de bhreis is 2,500 duine ag an nuachtlitir 

'Dobharcheantair' a théann i dteannta leis an suíomh gréasáin 

agus tá liosta scaipeacháin de 1,500 – 2,000 cóip in aghaidh 

an eagráin ag an bhfoirm chlóite.

Cuireann an GCC eolas saincheaptha ar fáil go tráthúil chun 
freastal ar shainriachtanais ghrúpaí pháirtí leasmhair

3.3 EOLAS TRÁTHÚIL AGUS INROCHTANA

http://www.epa.ie/irelandsenvironment
http://www.epa.ie/irelandsenvironment
http://www.livegreen.ie
http://www.radon.ie
http://www.radon.ie
http://www.epa.ie/pubs/reports/waste/wastecharacterisation/
http://www.catchments.ie
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Tránna

Cuireann an achmhainn ghréasáin 

'Tránna' (www.Beaches.ie) faisnéis 

ar fáil maidir le huisce snámha ag tránna agus lochanna na 

hÉireann. Dearadh an suíomh seo ar mhaithe le gléasanna 

soghluaiste ach go háirithe, agus ligeann sé d’úsáideoirí 

rochtain thapa a fháil ar fhaisnéis maidir le huisce snámha, 

lena n-áirítear caighdeán an uisce le déanaí ag a dtrá, má tá 

aon srian snámha i bhfeidhm agus faisnéis ar an aimsir agus 

ar an taoide. Tá faisnéis ar fáil ar an suíomh maidir leis na 

háiseanna atá ar fáil lena n-áirítear rochtain ar chathaoireacha 

rothaí trá, agus déantar é a uasdátú go rialta le linn an 

tsamhraidh de réir mar a fhaightear rochtain ar thorthaí 

monatóireachta ó údaráis áitiúla. Cuirtear mionsonraí maidir le 

teagmhais truaillithe agus gníomhartha feabhsúcháin ar fáil ar 

an bhfíd Twitter freisin (@EPABeaches). 

Acmhainní Mapála GeoPortal agus Tionscnaimh 
Shonraí Oscailte
Lean Tionscadal Sonraí Oscailte GCC ar aghaidh agus tá 246 

tacar sonraí GCC foilsithe anois. Baineann coincheap Sonraí 

Oscailte leis na sonraí atá ag gníomhaireachtaí poiblí a chur 

ar fáil ar bhealach a bhfuil rochtain éasca orthu ar líne lena 

n-athúsáid agus a n-athdháileadh. 

Chríochnaigh an GCC an chéad ghlúin eile de léarscáileanna 

cumhdaigh talún Corine (Corine 2018). Ba comhthionscadal 

é seo leis an LEE ina n-úsáidtear íomhánna satailíte ó chlár 

breathnóireachta Copernicus an domhain chun cumhdach 

talún a mhapáil (e.g. fairsinge spásúil agus athruithe ar 

bhogaigh, ceantair thalmhaíochta agus ceantair uirbeacha) ar 

fud na tíre. Roinneadh na sonraí ó Corine 2018 agus Athrú 

ar Chumdach Talún Corine 2012 – 2018 ar thairseach oscailte 

sonraí na Roinne Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe (RCPA) 

agus ar Geoportal an GCC (https://gis.epa.ie) áit ar féidir iad a 

léamh agus a íoslódáil.

19% PLAISTIGH

16% DRAMHAÍL ORGÁNACH 
(BÍA AGUS GAIRDÍN)

15% PÁIPÉAR, CÁRTA AGUS COIMEÁDÁIN DÍ

11% MÍNBHRUS

10% TEICSTÍLÍ

10% CLÚIDÍNÍ

9% MIOTAIL, GLOINE AGUS ADHMAD

2% DRAMHAÍL 
GHUAISEACH

GNÁTH-DRAMHAÍL

http://www.beaches.ie
https://gis.epa.ie
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Le linn 2018, cuireadh an Uirlis Measúnaithe Cuí ar fáil don 

phobal. Forbraíodh an uirlis seo i ndlúthchomhar leis an 

NPWS agus beireann sé sonraí beo óna sheirbhís ghréasáin. 

Ligeann an uirlis do chigirí GCC limistéir chaomhnaithe agus 

na suimeanna cáilitheacha a bhaineann leo a aithint taobh 

istigh d’achar ar leith ó limistéir a bhaineann le hiarratas nó 

athbhreithniú.

Scaoil an GCC comhéadan feidhmchláir (API) sonraí oscailte 

le haghaidh monatóireachta radaíochta. Is bealach é an API 

chun sonraí oscailte a phacáistiú ionas gur féidir iad a úsáid go 

réidh ag feidhmchláir sonraí oscailte agus forbróirí. Scoileadh 

an API le haghaidh monatóireacht radaíochta ar shuíomh 

gréasáin nua: https://data.epa.ie/. Cuirfear API nua na GCC ar 

an leathanach seo ionas gur féidir le forbróirí sonraí oscailte 

teacht ar API sonraí oscailte na GCC go léir in aon áit amháin.

Lean Clár Líonra Malartaithe Sonraí Timpeallachta (EDEN) 

ar aghaidh leis an obair a dhéanann sé in 2018 le réimse 

leathan gníomhaíochtaí maidir le forbairt anailíse agus obair 

thacaíochta. Is seirbhís roinnte í an clár seo le húdaráis áitiúla 

agus le gníomhaireachtaí poiblí chun roinnt agus taisceadh 

sonraí a éascú.

Fardail náisiúnta astaíochta
I mí na Nollag 2018, foilsíodh figiúir (shealadacha) maidir le 

hastaíochtaí gáis ceaptha teasa don tréimhse 1990–2017. 

Léiríonn na figiúir laghdú beag ar astaíochta sa bhliain 2017, 

agus ba é an laghdú ar úsáid ghuail agus mhóna le haghaidh 

giniúint leictreachais, a raibh fáilte roimhe, a bhí taobh 

thiar de sin. Tháinig laghdú beag ar astaíochtaí iompair, 

ach mhéadaigh astaíochtaí talmhaíochta go suntasach mar 

gheall ar leathnú amach leanúnach na bólachta. Beidh sé 

tábhachtach a chinntiú go leanfar de thábhacht an ghuail agus 

na móna a laghdú ó thaobh an meascán breosla le haghaidh 

giniúint leictreachais sa todhchaí.

Chuir an GCC astaíochtaí truailleáin aeir don bhliain 2016 faoi 

bhráid Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don 

Eoraip (UNECE) faoin gCoinbhinsiún maidir le hAerthruailliú 

Trasteorann Fadraoin (CLRTAP) agus faoin Treoir maidir le 

hUasteorainn Náisiúnta Astaíochtaí (NEC) an AE. I ndiaidh 

coigeartú a dhéanamh bunaithe ar fhoinsí nua, bhí Éire ag 

comhlíonadh a gealltanais maidir le ceithre as cúig thruailleán 

faoi réir uasteorann Threoir an NEC. Den chéad uair bhí Éire 

neamhchomhlíontach maidir le hamóinia, áfach, de réir mar a 

leanann astaíochtaí ó earnáil na talmhaíochta ag méadú. Beidh 

gá le dianiarrachtaí ón earnáil má tá laghdú le teacht ar na 

hastaíochtaí amóinia ó bhólacht náisiúnta atá ag méadú, chun 

go mbeidh Éire comhlíontach arís.

Réamh-mheastacháin ar astaíochtaí
D'fhoilsigh an GCC réamh-mheastacháin na n-astaíochtaí 

gáis ceaptha teasa suas go 2035 ag seiminéar i mBealtaine 

agus chruthaigh an GCC réamh-mheastacháin nuashonraithe 

níos déanaí sa bhliain le cur san áireamh le céad Phlean 

Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide (NECP) na hÉireann. De réir 

na réamh-mheastachán, tá an cuma ar an scéal go fóill nach 

gcomhlíonfar spriocanna 2020 agus 2030 na hÉireann faoin  

gCinneadh maidir le Comhroinnt Díchill agus an Rialúchán 

maidir le Comhroinnt Díchill atá le teacht. Áiríodh le réamh-

Tá sonraí ó Chumhdach Talún Corine 2018 do cheantar Bhaile Átha Cliath le feiceáil ar thairseach oscailte sonraí (data.gov.ie) na Roinne Caiteachais 
Phoiblí agus Athchóirithe.

https://data.epa.ie/
http://data.gov.ie
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mheastacháin an NECP cás a chuireann tionchar dochúil na 

mbeart sa Phlean Náisiúnta Forbartha san áireamh. Léirigh sé 

sin go laghdófar go suntasach an bhearna réamh-mheasta don 

sprioc chomhlíonta 2030, cé go bhfuil bearna réamh-mheasta 

shuntasach fós ann.

Rinneadh réamh-mheastacháin ar astaíochtaí truailleáin 

aeir agus cuireadh faoi bhráid Choimisiún Eacnamaíochta 

na Náisiún Aontaithe don Eoraip (UNECE) agus faoi bhráid 

an AE iad faoin gCoinbhinsiún maidir le hAerthruailliú 

Trasteorann Fadraoin (CLRTAP) agus an Treoir NEC. Cosúil 

leis an neamhchomhlíontacht a tuairiscíodh don bhliain 2016 

maidir le hamóinia don fhardal truailleán aeir, léiríonn na 

réamh-mheastacháin truailleáin aeir nach mbeidh Éire ag 

comhlíonadh an uasteorainn amóinia thar an tréimhse 2017–

2030 mura gcuirfear i bhfeidhm beart laghdaithe breise agus 

má mhéadaíonn líon na n-ainmhithe mar atá réamh-mheasta. 

I mí na Samhna, thug foireann saineolaithe athbhreithnithe 

ó na Náisiúin Aontaithe cuairt ar Éirinn chun athbhreithniú 

a dhéanamh ar 7ú Cumarsáid Náisiúnta na hÉireann agus 

an 3ú Tuarascáil Dhébhliantúil. Bhí fardal an gháis cheaptha 

teasa curtha ar fáil ag an GCC agus sonraí réamh-mheasta 

do na tuarascálacha sin in 2017, agus tugadh tacaíocht 

shuntasach don RCGAC le linn an phróisis athbhreithnithe, 

agus d'fhreagair siad go leor de na ceisteanna curtha le linn 

athbhreithnithe ráthúil.

Cáilíocht an aeir
Tá sonraí fíorama "suas chun dáta" maidir le truailleáin aeir 

roghnaithe fós á soláthar ag an GCC don Ghníomhaireacht 

Eorpach Comhshaoil le taispeáint ar léarscáileanna cáilíochta 

aeir na hEorpa agus baineadh amach na spriocanna go léir 

maidir le soláthar sonraí roimh an spriocdháta 2018.

I rith 2018, cuireadh eolas fíor-ama maidir le cáilíocht aier, 

lena n-áirítear eolas ón líonra monatóireachta atá leathnaithe 

go suntasach, i bhfoirm grafaice ar shuíomh gréasáin na GCC 

(www.epa.ie/air/quality) agus cruthaíodh aicearra chuig na 

leathanaigh sin (www.airquality.ie) le linn na bliana. Baineadh 

úsáid as sonraí áirithe chun Innéacs Chaighdeán an Aeir don 

tSláinte a ríomh, agus léiríodh uimhir ar an innéacs (ón 1 go 

dtí 10) le córas a bhí códaithe de réir dathanna agus a bhí 

bunaithe ar mhapaí. Cuireann an fíd Twitter, @EPAAirQuality, 

an pobal ar an eolas faoi cháilíocht an aeir ina réigiún féin.

Cáilíocht an uisce

An Chreat-Treoir Uisce

Foilsíodh Plean Náisiúnta Bainistíochta Abhantraí 2018–2021 

CTU nua le linn 2018 agus d'aistrigh an bhéim go cur i 

bhfeidhm.

Foilsíodh dhá thuarascáil ar chomharthaí uisce in 2018 a 

bhaineann le sonraí ó 2016 agus 2017. Léirigh tuarascáil 

na gcomharthaí cáilíochta uisce 2017 gur tháinig laghdú 

suntasach ar cháilíocht uisce abhainn ó rinneadh an measúnú 

deireanach. Cé gur tháinig feabhas ar cháilíocht uisce i 197 

dobarlach, tháinig laghdú ar 269 – glanlaghdú 72 dobharlach. 

Uisce Óil agus Fuíolluisce

Le linn 2018, d'fhoisligh an GCC a tuarascálacha bliantúla 

Tuarascáil ar Uisce Óil le aghaidh Soláthairtí Poiblí 2017, Díriú 

ar Sholáthairtí Uisce Poiblí 2017 agus Cóireáil Fuíolluisce 

Uirbigh in 2017. Tá léargas ar fáil sna tuarascálacha seo ar 

cháilíocht an uisce agus an doirte fuíolluisce in Éirinn, agus tá 

an tuairisc bunaithe ar shonraí monatóireachta ó Uisce Éireann 

agus ó údaráis áitiúla agus ar an rialú a dhéanann an GCC ar 

sholáthairtí poiblí. 

Is éard atá i Liosta Gníomhartha Feabhsúchain (RAL) GCC 

ach liosta de na soláthair uisce phoiblí a mbaineann na 

fadhbanna is measa leo. Ní mór gníomhaíocht a dhéanamh 

ag na soláthairtí chun an baol a d’fhéadfadh a bheith ann ar 

cháilíocht an uisce a laghdú. Déantar nuashonrú ar an liosta 

seo gach ráithe, agus luaitear láthair gach soláthair, lena 

n-áirítear an fáth a bhfuil an soláthar ábhartha ar an liosta 

agus dáta críochnaithe measta na n-oibreacha maolaithe atá le 

cur i bhfeidhm.

Tá na tuarascálacha ar uisce óil agus an RAL ar fáil ar shuíomh 

gréasáin na GCC: www.epa.ie/water/dw/.

Liosta de na ceantair ina bhfuil tionchar ag an doirteadh 

fuíolluisce ar an gcomhshoal nó ceantair nach bhfuil ag 

comhlíonadh na mbunchaighdeán is ea Liosta Tosaíochta 

Ceantar Uirbeach na GCC. Tá eolas faoi Liosta Tosaíochta 

Ceantar Uirbeach na GCC ar fáil chomh maith ar 

Léarscáileanna Cóireála Camrais na GCC (https://gis.epa.ie/
EPAMaps/SewageTreatment)

Staitisticí náisiúnta ar dhramhaíl 
In 2018, d'fhoilsigh an GCC na sonraí staitistiúla dramhaíola 

nua ar an acmhainn ghréasáin nua 'Staitisticí Náisiúnta 

Dramhaíola' (www.epa.ie/nationalwastestatistics). Rinneadh 

sé de na 'caibidlí' téamacha a nuashonrú: Cathrach, Tógáil 

agus Scartáil, WEEE, Pacáistiú, Feithiclí a bhfuil a Ré Caite agus 

Múiríniú agus Díleá Anaeróbach. Anuas air sin, cuireadh eolas 

leis an acmhainn ghréasáin maidir le bonneagar dramhaíola 

agus comharthaí agus nuashonraíodh na codanna 'dul chun 

cinn i dtreo spriocanna' leis an eolas is déanaí ar fáil.

Cuireadh staitisticí náisiúnta don bhliain tagartha 2016 maidir 

le hathúsáid agus athchúrsáil agus athúsáid agus téarnamh 

feithiclí a bhfuil a ré caite (ELVanna), maidir le WEEE agus 

maidir le pacáistiú faoi bhráid an Choimisiúin Eorpaigh tríd an 

RCGAC. Is iad seo a leanas roinnt de na príomhthorthaí ó na 

haighneachtaí:

http://www.epa.ie/air/quality
http://www.airquality.ie
http://www.epa.ie/water/dw/
https://gis.epa.ie/EPAMaps/SewageTreatment
https://gis.epa.ie/EPAMaps/SewageTreatment
http://www.epa.ie/nationalwastestatistics/
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\\ Theip ar Éirinn arís in 2016 sprioc na Treorach dhúshlánaí 

ELV a chomhlíonadh maidir le hathúsáid agus téarnamh a 

tháinig i bhfeidhm in 2015 agus bhain sí amach an sprioc 

athúsáide agus athchúrsála.

\\ Sháraigh Éire spriocanna na Treorach WEEE maidir le 

bailiúchán agus téarnamh na 10 gcatagóir WEEE.

\\ Cé gur éirigh le hÉirinn na spriocanna reatha maidir 

le Treoir Pacáistithe a bhaint amach, mhol an GCC go 

bhfuil sé d'onóir mhífhortúnach ag Éirinn a bheith chun 

tosaigh san Eoraip (ar bhonn per capita) ó thaobh giniúint 

dramhaíola pacáistithe de, rud a tharraingíonn aird ar an 

ngá atá ann le haghaidh tuilleadh oibre coisc.

Foilsíodh na torthaí ón staidéar tréithrithe dramhaíola 2018 i 

mí na Nollag agus thug sé léargas faoi conas a tháinig athrú 

ar bhainistíocht dramhaíola in Éirinn ó rinneadh an staidéar 

deireanach deich mbliana ó shin. 

Áirítear leis na torthaí:

\\ Mar gheall ar úsáid mhéadaithe na n-araidí donna sna 

10 mbliana seo caite, tá laghdú suntasach ar dhramhaíl 

orgánach (bia agus dramhaíl ón ngairdín) sna haraidí 

teaghlaigh iarmharacha 'dubha'. Bíonn beagnach 50% 

de dhramhaíl orgánach teaghlaigh fós á chur isteach sna 

'haraidí míchearta', áfach, i.e. san araid athchúrsáile nó 

araid dhubh.

\\ Bíonn beagnach 70% d'ábhar araidí dubha de chuid 

gnólachtaí Éireannacha san araid mhícheart agus 

d'fhéadfadh é a chur san araid athchúrsála nó san araid 

dhonn.

\\ Tá an phlaistic anois ar an gcineál dramhaíola is mó san 

dramhaíl ghinearálta ó theaghlaigh, in áit dramhaíola 

orgánaí (bia agus ón ngairdín), agus mhéadaigh sciar de 

phlaistic sa dramhaíl ó ghnólachtaí beagnach faoi dhó.

An clár Eorpach um scaoileadh agus aistriú 
truailleán 
Rinneadh na sonraí maidir le hÉirinn don bhliain 2016 i 

dtaca leis an gClár Eorpach um Scaoileadh agus Aistriú 

Truailleán (E-PRTR) a uaslódáil chuig suíomh gréasáin GCC 

i Meitheamh 2018. Seoladh na sonraí E-PRTR don bhliain 

2016 chuig an gCoimisiún Eorpach i Márta 2018 i ndiaidh 

bhailiú agus bailíochtú na sonraí. Le linn 2018, de thoradh 

an mhéadaithe ar ghníomhaíocht gheilleagrach, bhí méadú 

ar líon na saoráidí intuairiscithe. Ar an iomlán, bhí laghdú ar 

scaoiltí príomhthruailleán san aer cosúil le dé-ocsaíd charbóin, 

ocsaídí nítrigine agus amóinia, fad a tháinig méadú ar scaoiltí 

ocsaíde nítriúla. Tháinig méadú ar líon iomlán nítrigine, clóiríde 

agus fluairíde agus líon scaoiltí carbóin orgánaigh ar uisce, go 

háiríthe ó ionaid mhóra cóireála fuíolluisce uirbeacha agus an 

earnáil mhianra. Tháinig méadú chomh maith ar chainníochtaí 

dramhaíola guaisí arna seoladh thar lear le haghaidh téarnaimh 

agus diúscartha ó shaoráidí intuariscithe PRTR. Tháingi laghdú 

ar dhramhaíl ghuaiseach arna seoladh le haghaidh diúscartha 

agus tháinig méadú ar dhramhaíl ghuaiseach arna seoladh le 

haghaidh téarnaimh.

Tuairisciú ar thruailleáin orgánacha 
mharthanacha faoi Rialacháin an AE
Is substaintí iad truailleáin orgánacha marthanacha (POPanna) 

a bhíonn i gcónaí sa chomhshaol, a ndéantar bithchairn 

díobh tríd an ngréasán bia, agus atá contúirteach don 

tsláinte dhaonna agus/nó don chomhshaol. Is tosaíocht 

iad na truailleáin seo, agus áirítear ina measc lotnaidicídí 

(déchlóraidhéfheiniltríchlóireatán (DDT), mar shampla), 

ceimiceáin thionsclaíocha défheinil pholaclóirínithe (PCB), mar 

shampla) agus fotháirgí neamhbheartaithe a eascraíonn as 

próisis thionsclaíocha (amhail dé-ocsainí agus fúráin).

Is í aidhm na reachtaíochta AE sa réimse seo ná a chinntiú 

go gcomhlíonfar gealltanais an AE agus na mBallstát faoi 

chomhaontuithe idirnáisiúnta amhail Coinbhinsiún Stócólm 

ar Thruailleáin Orgánacha Mharthanacha. Is é an GCC an 

comhlacht atá inniúil maidir le bailiúchán na sonraí a bhfuil 

gá leo le haghaidh tuairiscí faoi rialacháin an AE. Maidir leis 

seo, chuir an GCC an tuarascáíl bhliantúil isteach, de réir mar 

is gá faoi Airteagal 12 de Rialúchán POPanna an AE, a léirigh 

nach ndearnadh in Éirinn, nár impórtáladh go hÉirinn ná nár 

easpórtáladh ó hÉirinn aon cheann de na POPanna i gceist. 

Anuas air sin, chabhraigh an GCC leis an RCGAC maidir le 

cur le chéile tuarascála ar chur i bhfeidhm riachtanais an 

Choinbhinsiúin Stócólm, de réir mar is gá faoi Airteagal 15 den 

Choinbhinsiún.

Faisnéis ar fhorfheidhmiú 
In 2018, lean an GCC ar aghaidh d'fheabhas a chur ar 

rochtain phoiblí ar eolas forfheidhmithe tríd an liosta de na 

Láithreáin Tosaíochta Náisiúnta d'Fhorfheidhmiú a fhoilsiú 

go ráithiúil. Liostaítear na láithreacha tionsclaíochta agus 

dramhaíola ceadúnaithe a bhfuil na taifid comhlíonta is measa 

acu thar thréimhse sé mhí sa liosta seo. Foilsíodh tuarascáil ar 

fhorfheidhmiú ceadúnais tionsclaíochta agus dramhaíola in Iúil 

chomh maith. 

Leanadh ar aghaidh na príomhcháipéisí forfheidhmithe a 

fhoilsiú, cosúil le tuarascálacha iniúchta agus monatóireachta 

do láithreáin cheadúnaithe.



Oibríonn an GCC le dreamanna eile chun 
abhcóideacht a dhéanamh ar son comhshaoil 
atá glan, sláintiúil agus a bhfuil cosaint 
mhaith air agus obair a dhéanamh ar son 
iompraíocht chomhshaoil inbhuanaithe.
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4. ABHCÓIDEACHT
4.1 COMHPHÁIRTÍOCHTAÍ AGUS LÍONRÚ

Chun ár gcuid oibleagáidí agus cuspóirí straitéiseacha a chur i 
gcrích, leanfaimid d'obair a dhéanamh i gcomhpháirt le daoine 

agus le cabhair ó dhaoine chun torthaí dearfacha a bhaint 
amach ar mhaithe leis an gcomhshaol. 

Coistí Oireachtais
Cuireann an GCC fáilte roimh an deis chun teagmháil a 

dhéanamh le agus eolas a thabhairt do Chomhchoistí agus 

Roghchoistí an Oireachtais maidir lena bhfeidhmeanna 

maoirseachta reachtúla agus riaracháin i ndáil le cosaint an 

chomhshaoil. Le linn 2018, bhí an GCC ina comhairleoir ar 

réimse coistí cosúil leis an gComhchoiste ar Chumarsáid, 

an tAthrú Aeráide agus an Comhshaol, an Comhchoiste ar 

Thithíocht, Pleanáil agus Rialtas Áitiúil, agus an Comhchoiste 

ar Thalmhaíocht, Bia agus Cúrsaí Mara. Áirítear leis na hábhair 

athrú aeráide, cáilíocht uisce, polasaí/laghdú dramhaíola, 

loscadh agus an Stáisiún Núicleach Hinkley Point C.

An Comhaontú Maoirseachta
De réir mar is gá faoin gCód Cleachtais um Rialachas 

Comhlachtaí Stáit (foilsithe ag an RCPA), tá Comhaontú 

Maoirseachta i bhfeidhm a leagann amach go soiléir an 

caidreamh idir an máthair-Roinn agus an GCC. Tá an 

Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus 

Comhshaoil (RCGAC) ina máthair-roinn don GCC, agus tá 

Comhaontú Maoirseachta forbartha idir an RCGAC agus 

an GCC. Aithníonn an Comhaontú Maoirseachta go bhfuil 

freagracht ag an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais 

Áitiúil (RTPRÁ) as roinnt réimsí a bhfuil baint dhíreach acu le 

sainchúram na GCC, agus sainmhíníonn sé caidreamh na GCC 

leis an RTPRÁ chomh maith.

Tá Comhaontú Seirbhíse mar chuid den Chomhaontú 

Maoirseachta agus díríonn sé ar phríomhthosaíochtaí agus 

aidhmeanna na GCC. Sainmhíníonn sé úinéireacht shoiléir na 

seirbhíse agus freagracht maidir le róil agus freagrachtaí do 

gach comhpháirtí lena chinntiú go comhlíonfar aidhmeanna 

reachtúla na GCC ar bhealach éifeachtúil agus éifeachtach.

Meabhráin Tuisceana
Tá comhaontuithe Meabhrán Tuisceana (MT) i bhfeidhm ag 

an GCC le heagraíochtaí éagsúla a bhfuil ról acu i gcúrsaí 

comhshaoil nó a chuireann le cúrsaí a bhaineann leis. Tá 

MTanna i bhfeidhm ag an GCC leis na heagraíochtaí seo a 

leanas faoi láthair:

\\ An Bord Pleanála

\\ Líonraí Bhord Gáis

\\ An Phríomh-Oifig Staidrimh

\\ An Chomhairle Chomhairleach um Athrú Aeráide

\\ An Coimisiún um Rialáil Fóntais

\\ An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara 

\\ An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta (An 

tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra)

\\ An Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide 

agus Comhshaoil, Comhairle Contae Chill Chainnigh agus 

Galmoy Mines Ltd

\\ An Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach

\\ Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann

\\ An tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta

\\ Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte

\\ Foras na Mara

\\ Met Éireann

\\ Stiúrthóireacht Náisiúnta um Bhainistíocht Dóiteáin agus 

Eigeandála

\\ Oifig um Rialúchán Núicleach (RA)

\\ Oifig na nOibreacha Poiblí

\\ Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann

\\ Rialtóirí Uisce Óil na Ríochta Aontaithe.

Foilsítear MTanna ar shuíomh gréasáin GCC nuair a dhéantar 

comhaontú faoi seo leis an bpáirtí eile. 

An Ghníomhaireacht Eorpach Comhshaoil
Tá príomhról ag an nGníomhaireacht Eorpach Comhshaoil 

(GEC) maidir le faisnéis neamhspleách ar an gcomhshaol a 

chur ar fáil don phobal agus dóibh siúd atá ag forbairt, ag 

glacadh le, ag cur i bhfeidhm agus ag déanamh measúnú ar 

pholasaithe ar an gcomhshaol. Bailíonn an GEC sonraí agus 

déanann sé measúnuithe ar réimse leathan topaicí a bhaineann 

leis an gcomhshaol i gcomhar leis an nGréasán Eorpach um 

Fhaisnéis agus um Fhaire ar an gComhshaol (EIONET) agus 

na 33 tír atá ina mbaill de. Leanann an GCC ar aghaidh lena 
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ról gníomhach agus tacúil maidir le hobair na GEC agus 

aimníodh an GCC mar Lárionad Náisiúnta in Éirinn le haghaidh 

comhordú oibre leis an GEC. Cuireann an GCC sonraí 

comhshaoil agus ionchur ar fáil d'obair na GEC thar raon 

réimsí tríd na Lárionaid Náisiúnta Tagartha. Tá Laura Burke, 

Ard-Stiúthróir GCC na hÉireann, ina Cathaoirleach reatha ar 

Bhord Bainistíochta na GEC. Déanann Bord Bainistíochta na 

GEC ionadaíocht ar gach tír atá ina bhaill den GEC, ar an 

gCoimisiún Eorpach agus ar Pharlaimint na hEorpa chomh 

maith. Ceadaíonn Bord Bainistíóchta na GEC na cláir oibre 

bliantúla agus ilbhliantúla, tuarascálacha bliantúla agus buiséad 

na GEC. Ceapann an bord an tArd-Stiúrthóir chomh maith.

Tá an GCC páirteach go gníomhach sa Líonra Eorpach 

Ceannairí Gníomhaireachta um Chosaint Comhshaoil (NHEPA). 

Is líonra neamhfhoirmiúil é de na ceannairí agus stiúrthóirí 

gníomhaireachta um chosaint comhshaoil agus comhlachtaí 

den chineál sin ar fud na hEorpa. Bíonn baill an líonra in ann 

tuairimí agus eispéiris a roinnt lena chéile i dtaca le ceisteanna 

ar ábhair spéise iad do gach eagraíocht atá gafa le cur i 

bhfeidhm praiticiúil an bheartais i leith comhshaoil ar bhonn 

laethúil. Reachtáil an GCC cruinniú an Líonra GCC (Ceannairí 

GCC) in 2018.

Athrú aeráide
Leanann an GCC ag tacú leis an obair a dhéanann an RCGAC 

ar cheisteanna a bhaineann leis an aeráid agus déanann 

sé ionadaíocht fós ar Éirinn ag fóraim idirnáisiúnta ar athrú 

aeráide, lena n-áirítear cruinnithe móra an Phainéil Idir-

Rialtasaigh ar an Athrú Aeráide (IPCC). 

Rinne an GCC ionadaíocht ar son na hÉireann ag dhá 

chruinniú iomlánacha den IPCC i bPáras i Márta, agus Incheon 

i bPoblacht na Cóiré i mí Dheireadh Fómhair. Ba é aidhm 

an chruinnithe i gCóiré ná ainm a chur le agus glacadh le 

Tuarascáil Speisialta IPCC maidir le téamh ag 1.5°C. Reáchtáil 

an GCC, in éineacht leis an RCGAC, ócáid speisialta chun 

30 bliain ó bunaíodh an IPCC a ceiliúradh ar an 30 Lúnasa. 

Reáchtáil an GCC agus an RCGAC cruinniú Údair Tosaigh IPCC 

ar an Tuarascáil Speisialta ar Thalamh, a bhí ar siúl i mBaile 

Átha Cliath le linn Mheán Fómhair.

Thacaigh an GCC leis an RCGAC le linn chruinniú 

Fhochomhlachtaí Chreat-Choinbhinsiún na Naisiún Aontaithe 

maidir leis an Athrú Aeráide i mBealtaine, agus ag an 24ú 

Comhdháil na bPáirtithe (COP24) i mí na Nollag sa Pholainn, a 

dhírigh ar na rialacháin maidir le cur i bhfeidhm Chomhaontú 

Pháras agus breithniúchán maidir leis an Tuarascáil Speisialta 

IPCC.

Cuireann an GCC tacaíocht rúnaíochta ar fáil don Chomhairle 

Chomhairleach um Athrú Aeráide. Le linn 2018, d'ullmhaigh 

agus d'fhoilsigh Rúnaíocht na GCC an dara tuarascáil reachtúil, 

de réir mar a éilítear ar an gComhairle faoin Acht um Aeráid 

2015. Leagadh béim ar leith ar praghsáil charbóin i gcaibidil 

amháin na tuarascála. D'fhoilsigh an Rúnaíocht trí pháipéar 

taighde chomh maith le linn 2018 faoi 'Shraith Páipéar 

Oibre na Comhairle'. D'eagraigh agus reáchtáil an Rúnaíocht 

cúig chruinniú Comhairle agus ceithre chruinniú Oiriúnaithe 

(fo-choiste) le linn na bliana. 

Tugann an GCC, trí mhéan fhoireann na Seirbhísí Aeráide, 

tacaíocht don RCGAC maidir le rolladh amach agus cur i gcrích 

an Phlé Náisiúnta maidir le Gníomhaíocht Aeráide. Reáchtáladh 

dhá ocáid phoiblí móra le linn 2018; ocáid réigiúnach 

phíolótach i mBaile Átha Luain i Meitheamh agus ocáid 

leantach i dTrá Lí i mí na Samhna. Ina dhiaidh sin, reáchtáladh 

sraith ceardlann ar rannpháirtíocht phoiblí i gcomhoibirú le 

Coláiste na hOllscoile, Corcaigh.

Tugann Foireann na Seirbhísí Aeráide comhairle don GCC ar 

chúrsaí a bhaineann leis an aeráid, ar thaighde agus déanann 

sí obair ar son aighneachtaí maidir le príomhphleananna 

earnálacha trí phróiseas straitéiseach na measúnuithe 

comhshaoil.

Thacaigh an GCC leis an ionad Cool Planet Experience, a 

lainseáladh in Eanáir 2018. Chuir an GCC oiliúint ar fáil do na 

Cool Planet Champions (www.coolplanetexperience.org/pages/

http://www.coolplanetexperience.org/pages/champions
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champions), a chuir eolas ar fáil go gníomhach maidir leis an 

athrú aeráide don phobal agus do scoileanna (i.e. ambasadóirí 

áitiúla ar son athraithe). Choimisiúnaigh an GCC Cool Planet 

chun leagan móibíleach den uirlis aireamháin carbóin a 

fhorbairt, uirlis a d'fhéadfadh a thabhairt chuig comhdhálacha 

agus imeachtaí mar ghléas rannpháirtíochta.

Reáchtáil an GCC, i gcomhar le Fiontraíocht Éireann agus 

Acadamh Ríoga na hÉireann, cur i láthair Ghníomhaireacht 

Spáis na hEorpa faoi bhreathnóireacht Domhain agus 

breathnóireacht aeráide.

Eolaíocht saoránach
Lean an GCC ar aghaidh ag obair le comhpháirtithe 

straitéiseacha ar roinnt tionscnamh eolaíochta do shaoránaigh 

le linn 2018. Leis na tionscnaimh sin, spreagtar daoine le 

bheith ina rannpháirtithe gníomhacha maidir le comhchruthú 

sonraí comhshaoil, go háirithe laistigh dá bpobail. Ina measc 

seo bhí:

\\ An Clár GLOBE (www.globe.gov), i gcomhpháirtíocht leis 

An Taisce:

 \ Ghlac trí scoil Éireannacha déag páirt san fheachtas 

Cáilíocht Aeir an Earraigh, agus thug siad breis is 350 

tomhas do bhunachar sonraí GLOBE.

 \ Chuaigh cúig scoil Éireannacha ar aghaidh chun a 

gcuid taighde a chur i láthair ag Turas Taiscéalaíochta 

Foghlama GLOBE (GLE) i gCill Áirne in Iúil.

\\ D'óstáil an GLE breis is 400 scoláire, múinteoir agus 

comhordaitheoir idirnáisiúnta GLOBE ag siopóisiam 

eolaíochta seachtaine. Le linn na seachtaine, chuir na 

scoláirí a dtaighde i láthair agus rinne siad obair allamuigh i 

bPáirc Náisiúnta Chill Áirne.

\\ Lean an clár GLOBE (Éire) faoi rath agus chuigh breis 

is 30 scoil isteach chun tomhais mheitéareolaíocha 

agus cáilíochta aeir a thógáil le linn na bliana acadúla 

2018/2019.

\\ Shocraigh an GCC agus an tIonad Náisiúnta Sonraí 

Bithéagsúlachta (NBDC) tionscnamh eolaíochta do 

shaoránaigh a fhorbairt, tionscnamh a dhíríonn ar uisce 

glan. Tá raon an tionscnaimh comhaontaithe ag an dá 

eagraíocht agus déanfar é a rolladh amach in 2019.

\\ Rinneadh tuilleadh forbartha ar thionscnamh eolaíochta do 

shaoránaigh uile-Eorpach GCC/GEC (https://epa-citizen-

science.discomap.eea.europa.eu/) a dhíríonn ar cháilíocht 

aeir le linn na bliana. Comhordóidh an tionscnamh sin 

scoileanna ar fud na hEorpa a thógánn tomhas dé-ocsaíde 

nítrigine chun tuiscint níos fearr a fháil ar fhadhbanna 

cáilíochta aeir aitiúil agus athruithe iompraíochta 

gaolmhara a bhaineann le hiompar.

\\ Cuireadh i gcrích acmhainn ghréasáin a chuireann 

eolaíocht do shaoránaigh chun cinn (www.epa.ie/

irelandsenvironment/getinvolved/citizenscience/) chomh 

maith in 2018.

Turas Taiscéalaíochta Foghlama GLOBE (GLE) i gCill Áirne in Iúil.

Measúnú Straitéiseach Comhshaoil
Lean an GCC ag tacú le rannpháirtíocht earnála maidir le 

Measúnú Straitéiseach Comhshaoil (SEA) agus dea-chleachtais 

i leith SEAanna a chur i bhfeidhm ar fud na n-údarás poiblí 

ar fad. Lean an GCC leis an bpríomhról atá aige ó thaobh 

aighneachtaí faoi phríomhphleananna/príomhchláir/straitéisí 

náisiúnta agus réigiúnacha a bhaineann lna SEAanna 

bainteacha a athbhreithniú agus a dhéanamh. 

Aighneachtaí SEA a rinneadh le linn na bliana:

http://www.coolplanetexperience.org/pages/champions
http://www.globe.gov
https://epa-citizen-science.discomap.eea.europa.eu/
https://epa-citizen-science.discomap.eea.europa.eu/
http://www.epa.ie/irelandsenvironment/getinvolved/citizenscience/
http://www.epa.ie/irelandsenvironment/getinvolved/citizenscience/
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\\ Plean i leith Foraiseacha agus Diúilicín Péarla Fionnuisce

\\ Plean Feidhmithe Eangaí EirGrid 2017–2022

\\ Straitéis Idirghabhála an Phlean Náisiúnta Leathanbhanda

\\ Athbhreithniú ar Mháistirphlean Chalafort Átha Cliath

\\ Straitéisí Réigiúnacha Spásúla agus Eacnamaíocha (obair 

scóipe SEA)

\\ Máistirphlean Chalafort Phort Láirge (obair scóipe SEA)

\\ Athbhreithniú ar na Treoirlínte Forbartha maidir le 

Fuinneamh Gaoithe (obair scóipe SEA)

\\ Straitéis Turasóireachta 10 mBliana de chuid Fháilte Éireann 

(obair scóipe SEA)

\\ Plean Feidhmiúcháin Comhtháite an Údaráis Náisiúnta 

Iompair 2019–2024 (obair scóipe SEA).

Tá aighneachtaí GCC ar phríomhphleananna/SEAanna ar fáil 

ag http://www.epa.ie/pubs/epasub/

Áirítear leis na gníomhaíochtaí eile le linn 2018 :

\\ rannpháirtíocht i ngrúpaí treoracha do phleananna 

tósaíochta i mbun SEA nó ag an gcéim feidhmiúcháin;

\\ comhordú Fóraim Náisiúnta SEA, dírithe ar dheachleachtais 

agus comhroinnt eolais a chur chun cinn i measc údarás 

poiblí maidir le SEA;

\\ an dara hathbhreithniú maidir le héifeachtúlacht SEA in 

Éirinn; agus

\\ ionchur a dhéanamh maidir le measúnacht REFIT 

(óiriúnacht agus feidhmíocht rialála) an Choimisiúin 

Eorpaigh ar an Treoir SEA.

NIECE
Déanann an GCC an Líonra um Chomhlíonadh agus 

Forfheidhmiú Comhshaoil na hÉireann (NIECE) a chomhordú 

go fóill. Baineann an líonra leas as na hacmhainní agus an 

saineolas uile atá ar fáil sa tír chun cur chuige níos leanúnaí 

agus éifeachtúla i leith forfheidhmiú reachtaíochta comhshaoil 

in Éirinn a chomhordú.

Chríochnaigh an GCC athbhreithniú ar NIECE agus d'fhoilsigh 

an GCC straitéis don líonra NIECE (2018–2022). D'eagraigh an 

líonra NIECE trí chomhdháil náisiúnta sna trí réimse tosaíochta, 

is iad sin uisce, dramhaíl agus aer, le linn 2018. Thug sé le 

chéile príomhpháirtithe leasmhara ó gach earnáil leis an aidhm 

chun rialúchán ar ghníomhaíochtaí sna hearnálacha sin a 

sholáthar.

An Chreat-Treoir Uisce
Foilsíodh Plean Náisiúnta Bainistíochta Abhantraí CTU 2018–21 

nua le linn 2018 agus d'aistrigh an bhéim go cur i bhfeidhm. 

Chuir an GCC an bonn fianaise ar fáil don phlean agus thug 

sí tacaíocht don Rialtas maidir le hullmhúchán an phlean. Mar 

cheannaire teicniúil na CTU, rinne an GCC comhordú ar chur 

le chéile na treorach measúnaithe dobharcheantair áitiúil agus 

thug sí tacaíocht don oiliúint a cuireadh ar fáil d'Fhoireann 

Measúnaithe Dobharcheantair Údaráis Áitiúil nua na CTU agus 

do chomhairleoirí inbhuanaitheachta talmhaíochta. 

Tá an GCC ag glacadh páirt i struchtúir rialachais nua CTU trí 

fhreastal ar chruinnithe ráithiúla den chúig choiste réigiúnacha 

oibríochta, agus cruinnithe ráithiúla den chúig choiste 

réigiúnacha bainistíochta. Déanann an GCC cathaoirleacht 

ar an nGrúpa Náisiúnta Forfheidhmithe Teicneolaíoch CTU 

agus tá sí ionadaithe ag cruinnithe an Choiste Náisiúnta 

Comhordaithe agus Bainistíochta CTU.

Colún Comhshaoil

Is éard atá sa Cholún Comhshaoil ná 26 eagraíocht 

neamhrialtasach náisiúnta comhshaoil a oibríonn lena 

chéile chun ionadaíocht a dhéanamh ar dhearcaidh earnáil 

comhshaoil na hÉireann. Tá comhaontú i bhfeidhm ag an GCC 

chun cruinniú a bheith aige leis an eagraíocht uair amháin 

sa bhliain ar a laghad, chun an eagraíocht a chur ar an eolas 

agus chun dearcaidh a roinnt maidir le ceisteanna comhshaoil 

in Éirinn. Tharla dhá chruinniú den chineál sin idir an GCC 

agus Líonra Comhshaoil na hÉireann (IEN) i Meitheamh 

agus i Samhain 2018. Tá an GCC ag obair chomh maith 

leis an IEN chun forbairt a dhéanamh ar léarscáil de ghrúpa 

comhshaoil lonnaithe sa phobal go náisiúnta. Cabhróidh sé sin 

le riachtanais cumais tacaíochta agus rannpháirtíocht áitiúil a 

fhorbairt, cosúil leis an ngníomh Plé maidir le hAeráid.

Cáilíocht an aeir

Bhí an GCC mar chathaoirleach ar an Meitheal Faisnéise Sláinte 

ar Cháilíocht Aeir agus rinne sí éascaíocht air le linn 2018. 

Cuireann an grúpa seo fóram ar fáil do pháirtithe leasmhara 

comhshaoil agus sláinte, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte 

(FSS) san áireamh, chun ábhair a bhaineann le cáilíocht aeir a 

phlé.

Sábháilteacht núicléach
Tá ról gníomhach ag an GCC i gcoistí náisiúnta agus 

idirnáisiúnta a bhíonn ag plé le sábháilteacht núicléach. 

Tugann sé seo deis don GCC a cuid freagrachtaí maidir le 

monatóireacht a dhéanamh ar shuiteálacha núicléacha agus 

sábháilteacht raideolaíoch a chomhlíonadh agus comhairle 

a chur ar an Rialtas faoi impleachtaí den chineál sin d'Éirinn. 

In 2018, áiríodh leis sin ullmhú aighneachta chuig an 

cgomhairliúchán trasteorann maidir leis an Stáisiún Núicleach 

Hinkley Point C, atá á thógáil faoi láthair. Bhí an GCC os 

comhair an Chomhchoiste Oireachtais ar Chumarsáid, Athrú 

Aeráide agus Comhshaoil maidir le Hinkley Point C.

Ceannairí na nÚdarás Inniúil um Chosaint 
Raideolaíoch na hEorpa

Is cumann deonach na n-údarás sábháilteachta radaíochta 

san Eoraip é Ceannairí na nÚdarás Inniúil um Chosaint 

Raideolaíoch na hEorpa (HERCA) a dhíríonn ar réitigh 

http://www.epa.ie/pubs/epasub/
http://www.epa.ie/pubs/epasub/
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phraiticiúla agus chomhoiriúnaithe éascú i gcás fadhbanna 

tábhachtacha rialúcháin a bhaineann le cosaint radaíochta. 

Cuireann HERCA fóram ar fáil d'údaráis náisiúnta chun eolas 

agus taithí maidir le feidhmiúchán reachtaíochta Eorpaí agus 

caighdeán idirnáisiúnta a roinnt agus bhí ról fíorthábhachtach 

aige le linn trasuíomh na Treorach maidir le Bunchaighdeáin 

Sábháilteachta Euratom.

Bíonn ról gníomhach ag an GCC in obair HERCA, agus tá 

ionadaithe aici ar Bhord na gCeannairí HERCA mar aon le 

Grúpaí Oibre maidir le hÉigeandálaí, Feidhmeanna Leighis, 

Foinsí agus Cleachtais Neamh-Leighis, agus Oideachas agus 

Oiliúint. Le linn 2018, d'óstáil an GCC cruinniú an Ghrúpa 

Oibre maidir le hÉigeandálaí i gCaisleán Bhaile Átha Cliath.

Grúpa Rialtóirí Sábháilteachta Núicléiche na hEorpa 

Déanann an GCC ionadaíocht ar son na hÉireann i bhfóraim 

Eorpacha agus idirnáisiúnta ar cheisteanna maidir le 

sábháilteacht núicléach. Tá an GCC fós gníomhach sa Ghrúpa 

Rialtóirí na hEorpa um Shábháilteacht Núicléach (ENSREG) 

go háirithe, agus ina chuid oibre ar shábháilteacht núicléach, 

reachtaíocht sa réimse seo san áireamh, mar aon lena chuid 

tionscnamh chun socruithe trédhearcachta a fheabhsú. Le linn 

2018, áiríodh leis sin suirbhé na n-eagraíochtaí rialála san AE a 

fhorbairt maidir le conas a chuireann siad na Prionsabail maidir 

le hOscailteacht agus Trédhearcacht ENSREGi bhfeidhm, rud a 

stiúir an GCC.

Comhaontú Déthaobhach leis an RA maidir le 
saincheisteanna raideolaíocha agus núicleacha

Bíonn cruinnithe rialta ag an GCC lena comheagraíochtaí 

sa Ríocht Aontaithe, lena n-áirítear an Ghníomhaireacht 

Comhshaoil agus an Oifig um Rialú Núicléach, chun 

ceisteanna raideolaíocha agus núicléacha a phlé. In 2018, 

díríodh ar Sellafield, tógáil nua núicléach sa Ríocht Aontaithe, 

forbairtí idirnáisiúnta i dtaca le sábháilteacht núicléach agus 

raideolaíoch, agus pleanáil i gcomhair éigeandáil núicléach. 

Anuas air sin, tacaíonn an GCC leis an RCGAC maidir le 

cruinnithe an Ghrúpa Teagmhála ar Chúrsaí Radaíochta RA–

Éire a thionóltar faoi dhó sa bhliain. In 2018, d'oibrigh an GCC 

leis an Roinn Gnó, Fuinnimh agus Straitéise Tionscalaíocha sa 

RA chun socruithe phraiticiúla a chomhaontú chun tacú leis an 

gcomhaontú déthaobhach RA–Éire maidir le fógra luath i gcás 

timpiste núicleach nó eachtra le tábhacht raideolaíoch.

Dualgais idirnáisiúnta maidir le bainistíocht 
dramhaíola radaighníomhaí

Is coinbhinsiún idirnáisiúnta é an Comhchoinbhinsiún ar 

Shábháilteacht Breosla Núicleach Caite agus ar Shábháilteacht 

Bainisíochta Dramhaíola Radaighníomhaí a théann i ngleic 

le saincheist an bhreosla chaite agus le sábháilteacht 

bainistíochta dramhaíola radaighníomhaí ar bhonn domhanda. 

Déanann sé é sin trí bhunphrionsabail sábháilteachta a bhunú 

agus próiseás athbhreithnithe a chruthú. Gach trí bliana, ní 

mór do na tíortha ar fad a shínigh an Coinbhinsiún, Éire san 

áireamh, a léiriú go bhfuil an coinbhinsiún á chomhlíonadh 

acu, agus ní mór dóibh dul faoi athbhreithniú piaraí arna chur i 

bhfeidhm ag na páirtithe eile a shínigh an conradh.

Mar chuid den phróiseas seo, chabhraigh an GCC leis an 

RCGAC maidir le hullmhú an tuarascáil náisiúnta de chuid 

na hÉireann a cuireadh faoi bhráid na Gníomhaireachta 

Idirnáisiúnta d'Fhuinneamh Adamhach (IAEA) in 2018. 

Rinne an GCC athbhreithniú ar thuarascálacha náisiúnta eile 

agus chuir an GCC ceisteanna isteach fúthu agus, anuas 

air sin, fuair agus d'fhreagair Éire ceisteanna ó pháirtithe 

conarthacha. Rinne an GCC cur i láthair ag an 6ú Cruinniú 

Athbhreithniúcháin de chuid an Choinbhinsiúin maidir 

leis na gníomhaíochtaí in Éirinn ón rinneadh an cruinniú 

athbhreithniúcháin deireanach in 2015; conas a chuaigh Éire 

i ngleic leis na dúshláin agus na moltaí a aithníodh le linn an 

5ú Cruinniú Athbhreithniúcháin; na dúshláin a bhfuiltear ag 

súil leo in Éirinn le linn na chéad tréimhse athbhreithniúcháin 

eile (2018–2021). Leis an bpróiseas piarmheasúnaithe, 

thángthas ar an gconclúid go raibh Éire ag comhlíonadh a 

ndualgais faoin gComhchoinbhinsiún agus tugadh faoi deara 

dea-chomhlíonadh maidir le laghdú dramhaíola. Tugadh faoi 

deara chomh maith gur éirigh leis an gclár laghdaithe foinse 

radaighníomhaigh an comhthéacs maidir le riachtanais stórála 

dramhaíola in Éirinn a athrú.

Chomh maith leis sin, in 2018, bhí ar Éirinn tuairisciú don 

Choimisiún Eorpach faoi conas a raibh sí ag cur riachtanais 

na Treorach Dramhaíola Radaighníomhaí Euratom 2011 i 

bhfeidhm. Chabhair an GCC leis an RCGAC chun an dréacht 

tosaigh de thuarascáil náisiúnta na hÉireann a ullmhú. 

Cuireadh sé sin isteach don Choimisiún i Lúnasa 2018.

An Straitéis Náisiúnta um Rialú Radóin

Is straitéis ceithre bliana thrasrialtais í an Straitéis Náisiúnta um 

Rialú Radóin (NRCS) a bhfuil d'aidhm aici líon na mbásanna de 

bharr cásanna ailse scamhóige mar thoradh ar radón a laghdú 

in Éirinn. Críochnaíodh agus rinneadh athbhreithniú ar Chéim 

1 den NRCS in 2018. Seo a leanas cuid de na gníomhartha 

tosaíochta a cuireadh i gcrích le linn na bliana: 

\\ cur i gcrích taighde comhoibríoch leis an gColáiste 

Ollscoile, Baile Átha Cliath a dheimnigh meán an tiúchain 

radóin ar an taobh istigh, agus é ualaithe de réir daonra, 

agus líon na gcásanna ailse scámhóga gaolmhara (300 in 

aghaidh na bliana); 

\\ tabhairt faoi scéim phíolótach chun an ráta freagartha 

a mheas nuair atá tástáíl radóin saor in aise, agus nuair 

atá deontas leasúcháin 50% ar fáil – ghlac breis is 200 

teaglach i gcontae na Gaillimhe agus i gcontae Ros Comáin 

leis an gcuireadh chun tástála agus tá naoi dteach aimsithe 

atá os coinn an léibhéil tagartha;
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\\ ag dul i mbun cumarsáidemaidir le Lá Radóin na hEorpa, a 

ceiliúradh ar an 7 Samhain, le fógraí ar an raidió, agallaimh 

ar an raidió, feachtas ar Twitter agus ailt ar líne.

Anuas air sin, le linn 2018, lean an GCC ag tacú le taighde 

chun dul i ngleic leis na bearnaí eolais maidir le radón lena 

n-áirítear:

\\ cuireadh deireadh le taighde rinne scrúdú ar an nasc idir 

cúlfheistiú fuinnimh agus tiúcháin radóin in Ollscoil na 

hÉireann (NUI), Gaillimh; 

\\ lean taighde in NUI Gaillimh ag déanamh scrúdú ar na 

bearta coisctheacha radóin is fearr le hagahidh tithe a 

thógáil in Éirinn; 

\\ taighde in Ollscoil na Banríona, Béal Feirste chun tiúcháin 

radóin i dtithe éighníomhacha a mheas. 

Pleanáil éigeandála

Eagraíonn an GCC clár bliantúil de chleachtaí éigeandála chun 

saineolas a chuid ball foirne a chothú agus a fhorbairt. Ghlac 

an GCC páirt i seacht gcleachtadh éigeandála idirnáisiúnta in 

2018, a bhí eagraithe ag an gCoimisiún Eorpach agus an IAEA. 

D'óstáil an GCC ceann amháin de na cleachtaí idirnáisiúnta, 

ConvEx-2c, a bhí bunaithe ar chás dhá phléascadh “buama 

salach” le radaigníomhaíocht i lár na cathrach Bhaile Átha 

Cliath. D'fhreagair an GCC i bpáirtíocht leis an Roinn Dlí agus 

Cirt agus Comhionannais, An Garda Síochána, An tIonad 

Eachtraí agus Eigeandála den IAEA, cúig eagraíocht idirnáisiúta 

agus 70 Ball Stáit IAEA.

I ndiaidh an athbhreithnithe straitéisigh ar ullmhacht 

éigeandála agus socruithe freagartha an GCC, bhí plean 

gníomhaíochta forbartha chun moltaí an athbhreithnithe a 

chur i bhfeidhm agus cuireadh ar bun foireann inmheánach 

tras-oifige chun tacú le forbairt agus cothabháil na socruithe 

sa GCC maidir le freagairt ar eigendálaí timpeallachta agus 

radaíochta.

Lean an GCC ag obair le heagraíochtaí eile chun ullmhacht 

eigeandála agus cumais freagartha i gcás teagmhas núicléach 

agus radaíochta a choiméad agus a fhorbairt. Áiríear leis 

an obair sin an Dréachtphlean Náisiúnta Éigeandála i gcás 

Teagmhas Núicléach a chur i gcrích. Cuireadh faoi bhráid 

Thascfhórsa an Rialtais um Phleanáil Éigeandála in Iúil é. 

Anuas air sin, cuireadh oiliúint ar oifigigh dóiteáin, pearsanra 

ó Óglaigh na hÉireann agus Cosaint Shibhialta maidir le 

freagairt ar eigeandálaí radaíochta. Bhí foireann na GCC ina 

rannpháirtithe gníomhacha sa Ghrúpa Náisiúnta Comhoibrithe 

Éigeandála le linn na freagartha ar stoirm Emma agus ar 

thriomach an tsamhraidh in 2018.

Chuaigh an GCC isteach sa Líonra Freagartha agus Cúnaimh 

(RANET) an IAEA, agus chuir sí le comhlíonadh dhualgais 

na hÉireann faoin Choinbhinsiún maidir le Cúnamh i gCás 

Teagmhas Núicléach nó Eigeandáil Raideolaíocha. Cuireadh 

saineolas na GCC maidir le samhaltú scaipthe atmaisféaraigh, 

measúnú dáileoga radaíochta agus sampláil chomhshaoil agus 

an anailís ar radaighníomhaíocht i samplaí le RANET.

D'óstáil an GCC an 4ú ceardlann idirnáisiúnta NERIS (Clár 

Eorpach ar Ullmhacht, Freagairt agus Téarnamh i gCás 

Éigeandáil Núicléach agus Raideolaíoch) ar an ábhar 

“ullmhacht éigeandála núicléach agus raideolaíochta a chur in 

oiriúint do dhomhain atá ag athrú”. Bhí an chomhdháil ar siúl 

i gCaisleán Bhaile Átha Cliath le breis is 130 i láthair agus 40 

páipéar curtha i láthair.

Ceardlann Idirnáisiúnta NERIS ar Ullmhacht, Freagairt agus Téarnamh 
Eigeandála

Ghlac an GCC páirt in dhá thionscnamh maidir le hullmhacht 

agus freagairt eigeandála. Ba é an chéad cheann díobh siúd 

ná tionscnamh Fís 2020 an AE ar a dtugtar CONFIDENCE (Ag 

déileáil le Neamhchinnteacht ar mhaithe le Samhaltú agus 

Cinnteoireacht Nios Fearr i leith Éigeandálaí Núicléacha). 

D'óstáil an GCC an chéad cheardlann chomónta den 

tionscnamh in Aibreán inar ghlac 80 duine ó 17 dtír éagsúla 

páirt. Mar chuid den tionscamh seo, reáchtáil an GCC 

ceardlann do pháirtithe leasmhara i nDeireadh Fómhair 2018 

a thug ionadaithe le chéile ón earnáil bhia agus bheathaithe, 

miondíoltóirí bia agus an rialtas chun scrúdú a dhéanamh 

ar na gníomhaíochtaí a d'fhéadfadh a chur i bhfeidhm chun 

biashlabhra na hÉireann a chosaint i gcás timpiste núicléach. 

Ghlac an GCC páirt chomh maith san fhoireann lárnach 

tionscadail do thionscadal an Ghréasáin Eorpaigh um Chur 

chun Feidhme agus um Fhorghníomhú Dhlí an Chomhshaoi 

(IMPEL). Díríonn an tionscadal ar shocruithe bunaidh ar fud 

na hEorpa maidir le teagmhais chomhshaoil agus freagairt 

eigeandála a mheasúnú.

Ghlac an GCC páirt san fhoireann a d'fhorbair an Treoirleabhar 

Sábháilteachta IAEA ar Shocruithe maidir le Deireadh 

Éigeandála Núicléiche nó Raideolaíchenua, a foilsíodh i Márta 

2018.

https://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/12269/Arrangements-for-the-Termination-of-a-Nuclear-or-Radiological-Emergency
https://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/12269/Arrangements-for-the-Termination-of-a-Nuclear-or-Radiological-Emergency
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4.2 MÚSCAILT FEASACHTA
Ár bpríomhtheachtaireachtaí a chur in iúl
Cuireann an GCC seirbhís 24 uair an chloig ar fáil do na meáin 

chumarsáide agus le linn 2018 rinne siad 560 fiosrú do na 

meáin a láimhseáil agus d’eisigh siad 40 preaseisiúint. Luadh 

an GCC i níos mó ná 9500 alt nuachtáin i rith na bliana.

Is é suíomh gréasáin GCC ár bpríomhuirlis chumarsáide chun 

eolas a scaipeadh ar an bpobal, agus bhí breis is 1,061,000 

seisiú air in 2018. Bhí buaiceanna i ngníomhaíocht ar an 

láithreán gréasáin i rith na bliana ar aon dul le clúdach 

ar shaincheisteanna comhshaoil sna meáin agus foilsiú 

tuarascálacha. Rinneadh go leor cuairteanna ar an láithreán 

gréasáin i ndáil le haisghabháil eolais ar láithreáin ghréasáin 

arna gceadúnú ag an GCC; eolas a fháil faoi cheadúnú agus 

forfheidhmiú; foilseacháin GCC a íoslódáil; gairmeacha sa 

GCC; agus eolas a fháil faoi réimsí téamacha lena n-áirítear an 

t-athrú aeráide, aer, uisce, dramhaíl, radón, srl. 

Bhí tairseach nua ar líne forbartha ar an suíomh gréasáin 

d'eolaíocht do shaoránaigh in Éirinn le linn 2018. Ligeann 

sé seo do dhaoine den phobal a bhfuil suim acu teacht ar 

eolas faoin GCC agus tionscnaimh náisiúnta eolaíochta do 

shaoránaigh araon in aon áit amháin.

Lean an GCC de chur le húsáid na meán sóisialta mar bhealach 

lena chuid teachtaireachtaí a chur in iúl. Bhí os cionn 37,600 

leantóir ar chuntas Twitter na GCC faoi dheireadh na bliana, 

agus freastalaíonn an cuntas sin ar ábhair suime ar leith a 

chuimsíonn conas maireachtáil ar bhealach 'glas', nuacht faoin 

aeráid, nuacht faoi thaighde, cáilíocht an aeir, eolas ar uisce 

snámha, nuacht faoi radón, dramhaíl agus acmhainní uisce. 

Rinneadh níos mó 76,400 amharc ar fhíseáin de chuid GCC ar 

YouTube i rith 2018.

Sheol an GCC an comórtas “Scéal do chuid Stuif” i rith 2017 

chun feasacht a mhúscailt i measc daltaí 

meánscoile faoi: nádúr teoranta acmhainní; 

tairbhí na hathchúrsála agus na hathúsáide; 

agus saolré táirgí agus na hathruithe a 

thagann ar tháirgí lena linn. Moladh do 

dhaltaí úsáid a bhaint as an eolas ar na 

leathanaigh ghréasáin www.epa.ie/irelandsenvironment/ chun 

spreagadh a fháil, taighde cúlra a dhéanamh agus a 

n-iontrálacha a chruthú chun saolré táirge a léiriú.

Eagraíodh, cuireadh chun cinn agus rolladh amach an dara 

comórtas Scéal do dhuid Stuif do mheánscoileanna go luath 

in 2018. Chríochnaigh an comórtas i mBealtaine 2018 agus 

d'éirigh go maith leis; fuarthas clúdach agus aiseolas maith. 

Tháinig na buaiteoirí, Amber Pomeranz agus Lauren Lehane, 

scoláirí ag Presentation Secondary School, Baile an Mhuillin, 

Co. Chiarraí, le chéile chun scéal guma coganta a insint – óna 

stair go dtí conas a dhéantar é san am i láthair agus conas 

atáthar ag teacht ar bhealaí nuálacha chun a thionchar 

diúltach ar an gcomhshaol i ndiaidh úsáide a laghdú. Bhronn 

an GCC na duaiseanna ar na scoláirí agus an scoil agus fuair 

siad cur i láthair agus léacht spreagúil ó ambasadóir Scéal do 

Chuid Stuif na bliana seo, Easkey Britton. Tá tuilleadh eolais 

maidir leis an bhfís a bhuaigh ar: www.thestoryofyourstuff.ie.

Amber Pomeranz agus Lauren Lehane, Milltown Presentation Secondary 
School, Co. Chiarraí – buaiteoirí chomórtas Scéal do Chuid Stuif 2018.

Arís eile chuir an GCC maoiniú ar fáil mar thacaíocht do Eco 

Eye agus craoladh an 16ú sraith de ar RTE 1 níos luaithe sa 

bhliain. Bhí beagnach 500,000 duine ar an meán ag breathnú 

ar gach clár den tsraith. Leanann an tsraith seo d'fheasacht 

chomhshaoil a mhúscailt agus eolas cuimsitheach a chur ar 

fáil don phobal faoi cheisteanna comhshaoil. Sa tsraith seo, 

breathnaíodh ar an ról lárnach atá ag an gcomhshaol inár 

sláinte agus rinneadh staid reatha chomhshaol na hÉireann a 

iniúchadh.

Cheiliúir an GCC Lá Bliantúil Radóin na hEorpa (7 Samhain) le 

roinnt imeachtaí a spreag an pobal chun dul i mbun tástála le 

haghaidh radóin ina dtithe.

Má chuirimid eolas inrochtana ar fáil go tráthúil dár 
bpáirtithe leasmhara, feabhsóidh sin rannpháirtíocht 

an phobail i gcinnteoireacht maidir leis an 
gcomhshaol, agus beidh an t-eolas riachtanach ar a 

dtoil ag daoine le gur féidir leo roghanna fiúntacha a 
dhéanamh i dtaca leis an gcomhshaol.

http://www.epa.ie/irelandsenvironment/
http://www.thestoryofyourstuff.ie
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Comhdhálacha agus taispeántais
Thacaigh an GCC le 53 imeacht plé leis an bpobal i rith 

2018. I measc imeachtaí lárnacha náisiúnta agus áitiúla, 

bhí Taispeántas BT le haghaidh Eolaithe Óga agus na 

Teicneolaíochta (áit ar bhronn an GCC Gradam Speisialta 

Comhshaoil chomh maith), an Comórtas Náisiúnta 

Treabhdóireachta agus Féilte Eolaíochta réigiúnacha. Leis na 

himeachtaí sin, tugadh deis idéalach feasacht a mhúscailt i 

measc an phobail faoi chúrsaí comhshaoil agus a dtacaíocht a 

fháil dóibh.

Reáchtáladh an chomhdháil bhliantúil de chuid Chomhshaol 

Éireann, a eagraíodh i dteannta leis an GCC agus an RCGAC, 

i mí Dheireadh Fómhair, agus bhí breis is 300 duine i láthair. 

Léirigh an clár 2018 nádúr foriomlán chomhshaol na hÉireann 

agus an domhain atá ag athrú. Áiríodh leis cur i láthair ó 

phríomhchainteoirí maidir le beartas timpeallachta agus 

clúdaíodh téamaí cosúil le cáilíocht aeir, cáilíocht uisce, athrú 

aeráide agus éifeachtúlacht acmhainne.

Tá roinnt de na príomhchomhdhálacha agus imeachtaí eile a 

bhí ar siúl i rith 2018 thíos.

Mórthaispeántas na Scoileanna Glasa
I bhFeabhra, reáchtáladh Mórthaispeántas na Scoileanna 

Glasa i gCumann Ríoga Bhaile Átha Cliath. Ba é gníomhaíocht 

ar son na haeráide téama na bliana, agus d'fhreastail breis 

is 4500 scoláire agus múinteoir air. Thug an GCC tacaíocht 

don imeacht trí chur i láthair maidir le cáilíocht aeir agus rína 

bheith ann ar stalla in éineacht leis An Taisce chun Bliain 2 den 

phíolót GLOBE a chur chun cinn.

Sraith léachtaí ar athrú aeráide
I mBealtaine, thug an tOllamh Tiarna Krebs a léacht “Tackling 

Climate Change: rhetoric or reality?” Chuaigh an léacht, 

leis an Dr John Bowman mar chathaoirleach, i ngleic le cad 

atá de dhíth chun an t-aistriú aeráide a bhaint amach agus 

chun tuiscint a fháil ar conas is féidir le hÉirinn a bheith níos 

seasmhaí i gcoinne thionchar an athraithe aeráide. D’fhreastail 

os cionn 400 duine ar an léacht agus freisin rinneadh í a 

shruthú beo trí láithreán gréasáin GCC. Bhí os cionn 400 

amharc ag taifeadadh den léacht ar chainéal GCC: (https://

www.youtube.com/watch?v=mJizCozhKU0)

I mí Dheireadh Fómhair, thug an tOllamh Hugh Montgomery 

an dara léacht sa sraith, dar teideal: “Health and Climate 

Change - A Febrile Planet?”. Dhírigh an léacht ar thionchar 

an athraithe aeráide ar an tsláinte agus folláine daonna. Is 

féidir amharc air ar chainéal YouTube na GCC: (https://www.
youtube.com/watch?v=XOIf6yb7q5A)

An Ócáid Náisiúnta Uisce
I Meitheamh reáchtáladh an Ócáid Náisiúnta Uisce bhliantúil, 

dar teideal “Pathways to Progress”, i nGaillimh. Is príomhfhóram 

í an ócáid seo d'údaráis áitiúla, comhlachtaí poiblí eile, baill 

d'eagraíochtaí neamhrialtais agus gairmithe uisce le bheith ag 

foghlaim faoi athruithe reatha ar bheartas agus cleachtais uisce 

na hÉireann. D’fhreastail cuid mhór toscairí ar an ócáid; bhí níos 

mó ná 350 toscaire i láthair thar an dá lá.

Léacht phoiblí
I Lúnasa, i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, leag 

Cathaoirleach an IPCC, an Dr Hoesung Lee, amach éachtaí an 

IPCC ag ócáid phoiblí speisialta dar teideal: “Celebrating 30 

years of the IPCC”. 

Ócáid Náisiúnta Forfheidhmithe Dramhaíola 
I mí Dheireadh Fómhair, reáchtáladh an Ócáid Náisiúnta 

Forfheidhmithe Dramhaíola, dar teideal “Working Together 

on Waste Crime”, i bPort Laoise. D'fhreastail níos mó ná 170 

ionadaí ón GCC, údaráis áitiúla agus comhlachtaí poiblí eile atá 

freagrach as forfheidhmiú reachtaíochta dramhaíola.

Ócáid Náisiúnta Aeir
I mí na Samhna, reáchtáladh an Ócáid Náisiúnta Aeir, dar 

teideal “Towards a Clean Air Future”, i gCill Chainnigh. 

D'fheastail 150 ionadaí ón GCC, ón FSS, údaráis áitiúla, 

tionscalaíocht, comhairleoirí agus grúpaí taighde tríú léibhéal.

Comhdháil na Plaistice
I Samhain, reáchtáladh Comhdháil na Plaistice, faoin dteideal 

“Moving Ireland into the New Plastics Economy”, i mBaile Átha 

Cliath chun plé a chothú i measc na bpáirtithe leasmhara go 

léir faoi conas is féidir le hÉirinn meonta agus córais a athrú i 

dtreo gheilleagar na plaistice níos inbhuanaithe a fhaigheann 

réidh le húsáid neamhriachtanach agus a uasmhéadaíonn 

athchúrsáil agus athúsáid. Sa chomhdháil, rinneadh plé chomh 

maith ar impleachtaí na 'Stráitéise Eorpaí maidir le Plaistic i 

nGeilleagar Ciorclach' an Choimisiúin Eorpaigh d'Éirinn.

An Chomhdháil um Sláinte agus Folláine Comhshaoil

I Samhain, d'óstáil an GCC agus an FSS i gcomhar le chéile 

an tríú comhdháil sa tsraith faoin tsláinte agus folláine 

comhshaoil i mBaile Átha Cliath. D’fhreastail níos mó ná 150 

toscaire ón FSS agus an GCC agus iad siúd atá ag obair sa 

réimse sláinte, folláine agus rannpháirtíocht saoránach ar 

an gcomhdháil, chomh maith le hionadaithe ó eagraíochtaí 

neamhrialtasacha agus acadóirí. Tá cuir i láthair agus taifeadtaí 

físeáin ón gcomhdháil ar fáil ar chainéal YouTube GCC: https://
www.youtube.com/playlist?list=PLFesobjWT1FgqhsvwHjeojH-
ya1JrZmpm

Oideachas
Rinne an GCC urraíocht ar cheacht faoi dhramhaíl bia san 

acmhainn ilmheánach do scoileann dara léibhéal, 'Science and 

Technology in Action'. In 2018, lean an GCC dá chuid ábhar 

oideachais agus acmhainní eile ar líne a chur chun cinn trí 

fhoilsiú spriocdhírithe alt in irisí comhshaoil agus oideachais, 

agus trí thionscnaimh fhor-rochtana.

Clár Junior Achievement Ireland
Lean an GCC leis an gcomhpháirtíocht le Junior Achievement 

Ireland (JAI) in 2018, le 20 ball foirne ó na hoifigí GCC go 

léir ag sólathar clár do 494 scoláire i 15 bhunscoil agus 

meánscoil. Is é aidhm JAI ná scoláirí a spreagadh chun fanacht 

ar scoil agus an leas is mó is féidir a bhaint as na deiseanna 

ata á soláthar ag a gcuid oideachas agus déantar é sin trí 

chlár a chur ar fáil ina bhfuil páirt ag oideachas fiontair, 

scileanna STEM (eolaíocht, teicneolaíocht, innealtóireacht agus 

matamaitic) mar aon le scileanna gnó agus saoil.

http://epa.newsweaver.co.uk/general/97j665bj8z7?a=5&p=52774138&t=19271135
http://(www.youtube.com/watch?v=mJizCozhKU0
https://www.youtube.com/watch?v=mJizCozhKU0
https://www.youtube.com/watch?v=mJizCozhKU0
http://epa.newsweaver.co.uk/general/97j665bj8z7?a=5&p=52774138&t=19271135
http://(www.youtube.com/watch?v=9UP_-Bvf5fU
https://www.youtube.com/watch?v=XOIf6yb7q5A
https://www.youtube.com/watch?v=XOIf6yb7q5A
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFesobjWT1FgqhsvwHjeojH-ya1JrZmpm
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFesobjWT1FgqhsvwHjeojH-ya1JrZmpm
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFesobjWT1FgqhsvwHjeojH-ya1JrZmpm
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4.3 IOMPRAÍOCHT INBHUANAITHE A CHUR CHUN CINN

Déanaimid ár ndícheall tionchar a imirt ar 
athrú dearfach iompraíochta, trí thacú le 

gnóthaí, pobail agus teaghlaigh a bheith níos 
éifeachtúla ó thaobh acmhainní de.

Cosc dramhaíola
Lean Líonra Coiscthe na nÚdarás Áitiúil (LAPN) de chabhair 

teicniúil a chur ar fáil, chomh maith le maoniú le haghaidh 

éifeachtúlacht acmhainne agus cosc dramhaíola a chur chun 

cinn ag an léibhéal áitiúil. Cuireadh deontais agus tacaíochtaí 

ar fáil do 24 údarás áitiúil atá ag dul i ngleic le tionscnaimh, 

lena n-áirítear: féilte áitiúla glasaithe; cosc ar ábhair aonúsáide 

agus feasacht maidir le dramhaíl bia a ardú.

Le linn 2018, rinne an clár Feirmeoireacht Chliste 50 measúnú 

éifeachtúlachta acmhainne ar an bhfeirm agus léirigh siad 

coigilteas costais de €7,170 in aghaidh na feirme ar an meán 

agus lagdú 9% ar an meán ar astaíochtaí gás ceaptha teasa. 

Leanadh leis an gclár a chur chun cinn go láidir laistigh den 

earnáil talmhaíochta, atá á chur i gcrích i gcomhpháirtíocht le 

Feirmeoirí Aontaithe na hÉireann, agus cuireadh os comhair 

sheisiúin Thionól na Saoránach maidir leis an athrú aeráide é.

Bhí an scéim maoinithe Fiontar Glas athshuite chun díríú ar 

thacú le nuálaíocht sna príomhréimsí geilleagair ciorclaigh: 

plaistic, dramhbhia, tógáil agus scartáil agus dearadh 

éiceolaíoch. Le linn na bliana, cuireadh ar bun comhpháirtíocht 

straitéiseach leis an Rediscovery Centre, Ionad Náisiúnta na 

hÉireann don Gheilleagar Ciorclach. Ar aon dul le forbairtí an 

gheilleagair chiorclaigh, lean suíomh gréasáin na hÉireann, 

Freetrade Ireland, ag cur ardán ar fáil chun ligean don phobal 

earraí nach bhfuil de dhíth a ofráil saor in aisce le haghaidh 

athúsáide. Rinneadh breis is 12,000 malartú ar shuíomh 

ghréasáin FreeTrade Ireland.

Lean clár tacaíochta an NWPP ar son éifeachtúlacht acmhainne 

ar aghaidh le linn 2018, lena n-áirítear tacaíocht do Ghnó 

Glas, Cúram Sláinte Glas, post feidhmiúcháin don Gheilleagar 

Ciorclach in Ibec agus an clár Siombóise Tionscalaíochta 

SMILE (Ag Sábháil Airgid trí Nascanna Tionscalaíochta agus 

Malartaithe). I measc bhuaicphointí na bliana, cuireadh i 

gcrích 65 measúnú éifeachtúlachta acmhainne i gcomhlachtaí 

a d'aimsigh bealaí d'oibritheoirí gnó chun dramhaíl a chosc 

agus a lorg carbóin a laghdú, agus tabhairt chun críche na 

tagarmharcanna úsáide uisce d'ospidéil in Éirinn. I ndiaidh 

athbhreithniú an NWPP, tá na cláir sin tagtha chun críche. 

Áirítear leis na réimsí fócais nua tógáil agus scartáil agus 

plaistic agus tionscnaimh nua ar bhonn náisiúnta a sheolfar in 

2019.

An Clár Náisiúnta um 
Chosc Dramhaíola
I ndiaidh an Clár Náisiúnta um 

Chosc Dramhaíola (NWPP) a 

athbhreithniú in 2018, rinne an 

GCC an clár a leasú. Maidir le 

forbairt beartais bainistíochta 

dramhaíola, d'athraigh an NWPP 

an cur chuige chun glacadh 

le coincheap an gheilleagair 

chiorclaigh. Is é aidhm an chláir 

léibhéil dramhaíola iarmharaí 

a laghdú; cloífear go hiomlán 

le prionsabail an chéimlathais 

dramhaíola, áfach, agus is é cosc an 

príomhfhócas go fóill.
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Déanann an NWPP cathaoirleacht ar fho-ghrúpa den Grúpa 

Acmhainne maidir le Dramhaíl Tógála ar Chosc Dramhaíola, 

Dea-Chleachtas ar an láthair. Tabharfar chun críche torthaí ón 

bhfo-ghrúpa sin in 2019.

Deireadh a Chur le Cur Amú Bia 
In 2018, tharla 23 dúshlán maidir le Deireadh a Chur le 

Cur Amú Bia, agus ghlac 425 rannpháirtí páirt. (Tá an 

laghdú dramhbhia ar an meán ag grúpa Dúshláin idir 25% 

agus 40%, agus meastachán laghdaithe 2 kg in aghaidh 

an teaglaigh in aghaidh na seachtaine thar thréimse an 

Dúshláin Chomhoibrigh an GCC le mic léinn ón MA Dearadh 

Idirghníomach sa Choláiste Náisiúnta Ealaíne is Deartha ar 

thionscnamh chun dramhbhia a laghdú sa theaghlach. Rinne 

an tionscnamh taighde ar iompraíocht agus saincheisteanna 

maidir le dramhbhia sa teaghlach agus dearadh réitigh 

nuálaíochta chun é sin a laghdú. Forbraíodh pacáiste 

acmhainní maidir le dramhbhia do mhúinteoirí Eacnamaíochta 

Baile tríd an gcomhoibriú LAPN idir Stopfoodwaste.ie, 

Comhairle Contae na Gaillimhe, Comhairle Contae Ros Comáin 

agus Comhairle Contae Mhaigh Eo agus VOICE – cathanacht 

comhshaoil ar son iompraíocht dhearfach chomhshaoil. Tá sé 

seo á phíolótú trí Chumann na Múinteoirí Eacnamaíochta Baile. 

Reáchtáladh an chéad Sheachtain náisiúnta 'Deireadh a Chur 

le Cur Amú Bia' in Eanáir 2018, agus tharla roinnt imeachtaí 

ar fud na tíre a dhírigh ar an mbia is mó a caitheadh amach 

agus conas is féidir leas a bhaint astu. Le linn na seachtaine, 

lainseáladh na leathanaigh ghréasáin 'A–Z na mBianna' 

(agus fuarthas breis is 7,300 amas ó shin) agus shínigh cúig 

mhiondíoltóir móra (arb ionann é sin agus beagnach 70% den 

mhargadh grósaeireachta in Éirinn) an Chairt Dramhbhia – ag 

gealladh oibre i dtreo cur chuige comónta agus fadtéarmach 

chun dul i ngleic le dramhbhia san earnáil.

Tá an suíomh gréasáin StopFoodWaste.ie mar 

phríomhthaisclann eolais do shealbhóirí tí, agus rinneadh 

110,000 cuairt air in 2018. Lean 'Deireadh a chur le Cur Amú 

Bia' de chur le húsáid na meán sóisialta mar bhealach lena 

chuid teachtaireachtaí a chur in iúl. Faoi dheireadh na bliana, 

bhí breis is 5,500 leantóir ar Twitter ag Deireadh a Chur le Cur 

Amú Bia (meántionchar Tweet in 2018: 30,000) agus 7,000 

leantóir ar Facebook (meánchlúdach laethúil in 2018: 20,000). 

Tháinig buaiceanna gníomhaíochta ar an suíomh gréasáin agus 

ar na meáin shóisialta le chéile leis an tseachtain 'Stop Food 

Waste' in Eanáir, Stoirm Emma i Márta (nuair a bhí 'bealaí 

chun arán a choiméad úr' ina hábhar cuardach coitianta) agus 

Lá an Fhuílligh Bhia i Nollaig.

Dramhaíl ghuaiseach a chosc agus a bhainistiú
Foilsíodh tuarascáil ar dhul chun cinn an Phlean Náisiúnta 

reatha um Bhainistiú Dramhaíola Guaisí (NHWMP), (2014–

2020), i nDeireadh Fómhair 2018 agus rinneadh scrúdú 

ar dhul chun cinn tosaíochtaí áirithe agus gníomhaíochtaí 

molta atá leagtha amach sa phlean. Leag an t-iniúchadh 

seo gníomhaíochtaí tosaíochta amach le bheith déanta sa 

chuid eile de shaolré an phlean. Go hiondúil, bhí léibhéal 

maith feidhmithe maidir leis an NHWMP, agus bhí 23 den 27 

moladh idir lámha nó curtha i gcríoch, agus bhí tromlach na 

ngníomhaíochtaí eile in am chun a bheith curtha chun cinn le 

linn shaolré an phlean. 

Áirítear leis na réimsí tábhachtacha a stiúir an GCC na 

bailiúcháin dramhaíola feirme guaisí ar éirigh leo (2013–2017); 

fardal acmhainní náisiúnta téarnaimh agus diúscartha 

dramhaíola guaisí a chur i gcrích, chomh maith le treoir maidir 

le bainistíocht dramhaíola teaghlaigh guaisí ag láithreáin 

conláiste cathrach.

Ach léirigh an tuarascáil an riachtanas chun béim níos mó a 

leagan air seo a leanas:

\\ an gá chun sruth dramhaíola agus comharthaí sain-earnála 

a fhorbairt chun cabhrú le laghdú/díothú dramhaíl nach 

dtuairiscítear;

\\ saoráidí bailiúcháin dramhaíola guaisí méadaithe a chur ar 

fáil do theaghlaigh agus gnólachtaí beaga, chun freastal ar 

riachtanais úsáideora; agus

\\ léibhéal, nó cumas, na hÉireann a mhéadú i dtaobh 

neamhspleáchais maidir le cóireáil agus bainistiú 

dramhaíola guaisí.

Thosaigh tionscnamh turgnamhach ar thréithriú cineálacha 

agus cáilíochtaí leigheasanna bailithe le linn an fheachtais 

'Diúscairt Chuí Leigheasanna Nár Úsáideadh' (DUMP) go 

déanach in 2018, agus tá torthaí agus tuarascáil deiridh 

le teacht go luath in 2019. Tá tionscnamh beag tréithrithe 

dramhaíola ag teastáil ag an tionscnamh beartaithe maidir leis 

an leigheas agus pacáistíocht bailithe le linn an fheachtais agus 

anailís ar scéimeanna eile 'tóg ar ais' leighis atá i bhfeidhm san 

AE/lasmuigh den AE.

Ba chóir go gcabhródh cur i bhfeidhm leanúnach na 

dTionscnamh um Fhreagracht Táirgeoirí reachtúil reatha 

le guaiseacht/comhpháirteanna guaiseacha táirgí ar leith 

a laghdú agus cabhrú le bailiú/laghdú dramhaíola guaisí 

nach dtuariscítear. Ar an mbealach céanna, cuirfidh cur i 

bhfeidhm leanúnach rialúcháin maidir le Truailleáin Orgánacha 

Mharthanacha (POPanna) agus Défheinilí Polaclóirínithe 

(PCBanna) níos mó agus níos mó le díothú na substaintí 

guaiseacha sin ó tháirgí agus próisis. Leanann an GCC de 

bheith ina ghníomhaire láidir ar son athraithe agus molann an 

GCC beartais maidir le cosc ar dramhaíl ghuaiseach agus tá 

tionchar aici ar na beartais sin. 

http://Stopfoodwaste.ie
http://StopFoodWaste.ie


Forbróimid ár mbaill foirne agus déanfaimid ár 
n-eagraíocht a ailíniú chun torthaí den scoth 
don chomhshaol a éascú, agus chun é seo a chur 
i gcrích, díreoimid ar fhorbairt agus ar chur 
chun cinn sláinte, folláine agus sábháilteachta 
oibre in eagraíochtaí, agus cothóimid cultúr 
ceannaireachta, leasúcháin agus nuálaíochta.
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5. FEABHAS EAGRAÍOCHTA
5.1 STRUCHTÚR NA HEAGRAÍOCHTA
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Seirbhísí Airgeadais 
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Majella Byrne
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Rialachas Corparáideach

Clárbhainisteoir
Frank Clinton

TFC & Cumarsáid

Clárbhainisteoir
Mary Frances Rochford
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Clárbhainisteoir
David Flynn

Ceadúnú Comhshaoil

Clárbhainisteoir
Mary Gurrie

Forfheidhmiú Ceadúnas

Clárbhainisteoir
Darragh Page

Forfheidhmiú Náisiúnta

Clárbhainisteoir
Andrew Fanning
Bainistíocht Uisce

Clárbhainisteoir
An Dr. Jonathan Derham

Fianaise Chomhshaoil

Clárbhainisteoir
David Pollard 
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& Tacaíocht Ghnó

Clárbhainisteoir
An Dr. Stephen Fennell
Monatóireacht Comhshaoil
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Bord Stiúrthóirí na GCC

Sa phictiúr (ó chlé go deas): An Dr Matthew Crowe (Stiúrthóir, an Oifig um Fhianaise agus Measúnú), An Dr Micheál Lehane (Stiúrthóir, An Oifig um 
Chosaint Radaíochta agus Monatóireacht Chomhshaoil), An Dr Eimear Cotter (Stiúrthóir, An Oifig um Inbhuanaitheacht Chomhshaoil), Laura Burke Uasal 
(Ard-Stiúrthóir), An tUas Gerard O’Leary (Stiúrthóir, an Oifig Cumarsáide agus Seirbhísí Corparáideacha) agus an Dr Tom Ryan (Stiúrthóir, An Oifig um 
Fhorfheidhmiúchán Comhshaoil)*.

*Ceapadh an Dr Tom Ryan ag an Rialtas mar Stiúrthóir na GCC ar an 25 Lúnasa 2018 i ndiaidh don Dr Micheál Ó Cinnéide’s imeacht i Lúnasa, tar éis dó a 

bheith ina Stiúrthóir ó Lúnasa 2008.

An Dr. Micheál Ó Cinnéide

Cruinnithe Boird

Tá seisear Stiúrthóirí Feidhmiúcháin lánaimseartha ar Bhord 

GCC. Tionóladh 51 cruinniú den Bhord in 2018 ar an 

iomlán: 13 chruinniú ghinearálta ag ar pléadh le ceisteanna 

corparáideacha beartais, rialachais, straitéise, airgeadais agus 

pleanála, chomh maith le 39 cruinniú teicniúil ag ar pléadh 

le hiarratais ar cheadúnais, ionchúisimh agus ceisteanna 

oibriúcháin.
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Sa phictiúr (ó chlé go deas): Laura Burke Uasal, An Dr Rónán Kennedy, An tUas. Sean Finlay, An Dr Cara Augustenborg, Elaine Nevin Uasal, An tUas. 
Harold Kingston, An Dr Áine Ryall, An Dr Ina Kelly, An tUas. Sean Finan agus Mary Donohoe Uasal (Rúnaí an Bhoird). Tá na daoine seo a leanas as 
láthair ón ngriangraf: Collette Byrne Uasal, An tOllamh Fiona Lyng agus an tUas. Frank Conlon.

Comhaltaí Ceaptha ó Chomhlachtaí Forordaithe 

Collette Byrne Uasal (ainmnithe ag Cumann na mBainisteoirí 

Contae agus Cathrach)

An Dr Ina Kelly (ainmnithe ag Stiúrthóirí Sláinte Poiblí de chuid 

Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte)

An Dr Cara Augustenborg (ainmnithe ag Líonra Comhshaoil na 

hÉireann)

An Dr Rónán Kennedy (ainmnithe ag Cumann Dlí Comhshaoil 

na hÉireann)

An tUas. Harold Kingston (ainmnithe ag Feirmeoirí Aontaithe 

na hÉireann)

Elaine Nevin Uasal (ainmnithe ag Comhairle Náisiúnta na nÓg)

D'éirigh an tOllamh Fiona Lyng (ainmnithe ag Cumann Taighde 

Radaíochta na hÉireann) as an gCoiste in 2018.

Baill Ceaptha ag an Aire 

An Dr Áine Ryall

An tUas. Sean Finlay

An tUas. Sean Finan

D'éirigh an tUas. Frank Conlon as an gCoiste in 2018.

Cathaoirleach

Laura Burke Uasal, Ard-Stiúrthóir, GCC

Cruinnithe

Tháinig tús le téarma oifige an 7ú Coiste Comhairleach i mí na 

Nollag 2016 agus críochnóidh sé i mí na Nollag 2019. In 2018, 

tionóladh ceithre chruinniú in ionaid éagsúla de chuid an GCC, 

áit ar scrúdaigh an Coiste raon leathan ceisteanna.

Coiste Comhairleach GCC
Cuireann Coiste Comhairleach ar a bhfuil 12 chomhalta 

cúnamh ar fáil do Bhord Feidhmiúcháin GCC. Ainmníonn 

eagraíochtaí sainordaithe na comhaltaí sin agus ceapann an 

tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus 

Comhshaoil iad. Tá Ard-Stiúrthóir GCC ina bhall agus ina 

Chathaoirleach ar an gCoiste de bhrí oifige. Maireann téarma 

oifige an Choiste trí bliana.

Tá réimse leathan feidhmeanna comhairleacha ag an gCoiste 

Comhairleach faoin Acht GCC 1992, arna leasú, lena 

n-áirítear moltaí a dhéanamh don GCC, nó don Aire, maidir le 

feidhmeanna na GCC.
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Coistí Comhairleacha Eile

Coiste Comhairleach um Dhumpáil san Fharraige 

Reáchtáladh cruinniú amháin den Choiste Comhairleach ar 

Dhumpáil ar Farraige in 2018. Leanann ballraíocht reatha 

an choiste ar aghaidh le haghaidh na tréimhse ó Dheireadh 

Fómhair 2016 go Deireadh Fómhair 2019. Tharla tuilleadh plé 

idir an GCC agus an coiste trí mheán cumarsáid leictreonach 

le linn na tréimhse. Chuathas i gcomhairle leis an gcoiste 

maidir le gach aon iarratas ar cheadúnas. Chuir sí le nósanna 

imeachta nua maidir le hiarratas agus treoir d'iarratasóirí 

ceadúnais – leagadh síos an riachtanas réamhchomhairliúcháin 

ag iarratasóirí leis an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus 

Fiadhúlra in ullmhúchán measúnuithe riosca mamaigh mara. 

Phléigh an coiste chomh maith monatóireacht Bhá Bhaile Átha 

Cliath, léibhéil gníomhaíochta níos ísle maidir le harsanaic 

agus nicil le haghaidh ábhair dreidire a rangú, rud a leasaigh 

Foras na Mara, agus tionscnamh leanúnach Interreg maidir le 

hathúsáid thairbheach dríodar.

An Coiste Comhairleach ar Orgánaigh 
Ghéinmhodhnaithe

Reáchtáladh cruinniú amháin den Choiste Comhairleach OGM 

(GMO AC) le linn 2018. Ba é sin a chéad chruinniú den 8ú 

GMO AC (2017 – 2020). Rinne an GCC forléargas ar rialúchán 

OGManna in Éirinn a chur os comhair an Choiste, agus chomh 

maith leis sin phléigh an Coiste togra ar son plé níos leithne 

ar eiticí agus impleachtaí teicniúla a bhaineann le teicnící nua 

pórúcháin plandaí a rialú, petunia géinmhodhnaithe agus 

veicteoirí mallvíreasacha a rangú de réir riosca.

I rith na bliana, chur an Coiste ráitis ar fáil trí chumarsáid 

leictreonach maidir le roinnt fógraí a fuair an GCC, go háirithe 

fógra amháin faoi úsáid shrianta miocrorgánaigh amháin 

ghéinmhodhnaithe cineál 3; fógra amháin ar fheidhmíocht 

trialach cliniciúla inar úsáideadh táirge leigheasach daonna ina 

raibh miocrorgánach géinmhodhnaithe; agus ceithre fhógra ón 

nGníomhaireacht Leigheasra Eorpach (EMA) maidir le húdarú 

táirgí leigheasacha daonna ina raibh OGManna. Bhí ráitis an 

GMO AC san áireamh i dtuarascáil an Chigire don Stiúrthóir 

nó don Bhord, de réir mar ba chuí.

An Coiste Comhairleach um Shláinte

Cuireadh an Coiste Comhairleach um Shláinte ar bun in 2011, 

agus is é an cuspóir atá aige ná cabhrú leis an GCC agus 

comhairle a chur uithi maidir leis na himpleachtaí sláinte poiblí 

a bhaineann le ceisteanna cosanta comhshaoil. Tá ionadaithe 

ó eagraíochtaí poiblí a oibríonn ar cheisteanna comhshaoil 

agus sláinte ar an gcoiste, lena n-áiritear Feidhmeannacht na 

Seirbhíse Sláinte, an tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta, an 

Bord Taighde Sláinte, An Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe 

ar son na hAeráide agus Comhshaoil (RCGAC), An Roinn 

Talmhaíochta, Bia agus Mara, An Roinn Sláinte, An Bord 

Pleanála, Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann, an tÚdarás 

Rialála Táirgí Sláinte, An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais 

Áitiúil (RTPRÁ) agus Cumann na mBainisteoirí Cathrach agus 

Contae (CCMA). Chas an coiste le chéile trí huaire le linn 

2018 agus áiríodh leis na hábhair ndearnadh iniúchadh orthu 

sainmhíniú ar shláinte daonna i gcomhthéacs Measúnaithe ar 

Thionchar Timpeallachta, bearnaí taighde i réimse comhshaoil 

agus sláinte, fadhbanna uisce and sláinte. lena n-áirítear 

dobharcheantair agus sláinte, an plean náisiúnta iniúchta i 

leith dabhcha séarachais, an clár astarraingtí agus triomach 

samhraidh, agus nuashonruithe ar thaighde comhshaoil agus 

sláinte. 

An Coiste Comhairleach um Chosaint Raideolaíoch

Reáchtáil an Coiste Comhairleach um Chosaint Raideolaíoch 

a chruinniú deireanach in 2018 tar éis dó a thréimshe oifige 

trí bliana a chur i gcrích. Chuir an GCC nuashonruithe ar fáil 

don choiste maidir le trasuíomh na Treorach leasaithe maidir 

le Bunchaighdeáin Sábháilteachta an AE; athfhorbairt an 

Líonra Náisiúnta Monatóireachta Radaíochta; gníomhaíochtaí 

nua tógála núicléiche sa RA; agus, deiseanna nua maonithe 

Eorpacha chun tacú le taighde radaíochta in Éirinn. 
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Leagtar amach sa Chreat Straitéis Forbartha Acmhainní 

Daonna (FAD) 2017–2021 an chaoi a bhfuil sé beartaithe ag an 

GCC a bheith ina heiseamláir um stiúrthóireacht agus forbairt 

a cuid ball foirne agus acmhainní eagrúcháin chun a sainordú 

a bhaint amach. In 2018, d'aistrigh an fócas ó straitéis go 

gníomh. Áiríodh leis sin cur i bhfeidhm agus cur chun cinn 

raon tionscnamh faoi cheithre sprioc na Straitéise FAD. Is iad 

seo a leanas na príomhghníomhartha tosaíochta a cuireadh ar 

aghaidh in 2018:

\\ suirbhé ar rannpháirtíocht fostaithe i nDeireadh Fómahir 

2018.

\\ Athbhreithniú ar ár dtacaíochtaí reatha do shláinte agus 

folláine fostaithe agus Clár Cúnaimh Fostaithe nua a 

thabhairt isteach.

\\ Tosú ar athbhreithniú ar ár gcreat inniúlachta agus 

athbhreithniú ar ár gcur chuige earcaíochta.

\\ Grúpa oibre a chur le chéile chun líonra bainistíochta 

daoine a bhunú.

\\ Struchtúir nua FAD agus samhail soláthair a chur i 

bhfeidhm. 

\\ Tús a chur le hathbhreithnithe na bpróisis gnó HR chun 

bearta éifeachtúlachta a spreagadh.

Mar aon leis sin, dhéileáil HRD le leibhéal ard earcaíochta, 

agus thug sé comhairle agus tacaíocht ar thionscnaimh agus 

idirghníomhaíochtaí eile le linn na bliana.

Le linn 2018, fuair an GCC ceadú do 19 bpost breise. Mar sin, 

ba ionann líon na mball foirne faofa atá ag an GCC ar an 31 

Nollaig 2018 agus 411, agus tá 159 díobh siúd lonnaithe ina 

ceannceathrú i Loch Garman agus tá an chuid eile lonnaithe 

go straitéiseach i gcúig Chigireacht Réigiúnacha agus dhá Oifig 

Hidriméadrachta ar fud na tíre.

Baill foirne GCC ar Lá na Gníomhaireachta, 2018

Leanadh ar aghaidh le cur i bhfeidhm leanúnach Chóras 

Bainistíochta Faisnéise na nAcmhainní Daonna in 2018. 

Rinneadh forbairtí agus bearta éifeachtúlachta chun ról na 

mbainisteoirí líne maidir le bainistíocht ball foirne a fheabhsú 

agus cumas tuairiscithe feabhsaithe i leith bainistíocht foirne a 

chur ar fáil.

Lean an GCC ag idirghníomhú le raon leathan institiúidí tríú 

leibhéal faoin gclár intéirneachta chun déanamh cinnte de 

go nglactar isteach mic léinn ar an gcaighdeán is airde agus 

go dtugtar deis do mhic léinn oibriú in eagraíocht seirbhíse 

poiblí atá an-éifeachtach agus fíorchasta. Cuireadh ar fáil agus 

líonadh 11 intéirneacht íoctha le linn 2018 ar an iomlán.

Leanadh ar aghaidh leis an gclár socrúcháin samhraidh do 

mhic léinn in 2018 agus tugtha deis do 27 mac léinn tríú 

leibhéal an teoiric agus na scileanna a d'fhoghlaim siad le 

linn a gcuid oibre cúrsa a chleachtadh agus a fheabhsú i 

dtimpeallacht ábhartha oibre, fad a chuireann siad leis an 

eagraíocht féin.

5.2 ACMHAINNÍ DAONNA
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Scileanna agus cumais
De réir na Straitéise FAD, cuireann an GCC réimse leathan 

tacaíocta ar fáil don fhoireann go léir chun cabhrú leo an ról 

atá acu faoi láthair a chur i gcrích agus a fhorbairt. Anuas 

air sin, tugatar tacaíocht dóibh chun ullmhú le haghaidh 

róil eile amach anseo agus chun feabhsú a dhéanamh 

ar dhoimhneacht na scileanna agus an eolais ar fud na 

heagraíochta chun tacú le cur i gcrích shainordú agus 

spriocanna straitéiseacha na GCC. Léirítear an tiomantas 

seo sa leithdháileadh buiséid ar fhoghlaim agus forbairt, arb 

ionann é agus tuairim is 2.5% den chaiteachas párolla. I rith 

2018, ghlac an fhoireann páirt i go leor imeachtaí amhail 

cúrsaí oiliúna, ceardlanna, comhdhálacha agus seimineáir. Is 

deiseanna neamhfhoirmiúla foghlama iad na himeachtaí sin, 

agus measann an GCC gur fóram suntasach foghlama iad. Ba 

ionann é seo agus os cionn 2289 lá oiliúna – 5.7 lá oiliúna in 

aghaidh an duine ar an meán.

Ceannaireacht láidir
Tá roinnt tionscnamh ar fáil do cheannairí sa GCC, amhail cur 

i bhfeidhm leanúnach an chláir um Scileanna Riachtanacha 

Bainistíochta agus Ceannaireachta. Bhí an clár deartha ar dtús 

chun oiliúint bhainistíochta a thabhairt d'aon duine atá ag 

athrú ó phost mar bhainisteoir neamh-dhaoine go bainisteoir 

daoine. Tá sé leathnaithe ó shin chuig lucht éisteachta níos 

leithne, is é sin bainisteoirí ó gach leibhéal a bhfuil suim acu a 

gcuid cumais ceannaireachta a athnuachan agus a athdhíriú.

Cuimsíonn an clár agus léiríonn sé na bunluachanna atá ag 

an GCC agus dírítear freisin ann ar fhoghlaim ghníomhach. 

Tugann sé sin an t-eolas, scileanna agus iompar do 

bhainisteoirí GCC lena gcuid clár oibre agus, faoi dheireadh, 

Straitéis GCC a chur i gcrích. 

Tá an Tionscnamh Forbartha Foirne deartha chun tacú le 

foirne agus chun cumais a chruthú sa GCC. Tá sé bunaithe 

ar an mbuntuiscint go mbaineann na foirne go léir tairbhe as 

athbhreithniú ar chomhlíonadh agus go héascaítear soláthar 

torthaí nuair a chothaítear rannpháirtíocht agus muinín láidir i 

measc na bhfoirne.

Comhpháirtíocht
Tá Coiste Comhpháirtíochta GCC, Meitheal, ar bun ó 1999 

i leith. Le linn 2018, lean Meitheal dá ról i gcomhairliúchán 

foirne maidir le cur i bhfeidhm Plean Straitéise GCC agus 

na Straitéise FAD agus i bhforbairt tionscnamh na Foirne 

Glaise. Thacaigh Meitheal arís eile le baint na GCC i Junior 

Achievement Ireland agus tionscnaimh fo-rochtana eile agus 

stiúir sí rannpháirtíocht na GCC i Lá Náisiúnta um Fholláine sa 

Láthair Oibre.

Folláine Láthair Oibre ag an GCC

Ghlac an GCC, faoi stiúir Meitheal, páirt sa Lá Náisiúnta um 

Fholláine sa Láthair Oibre in 2018. Bhí gníomhaíochtaí ar siúl i 

gcaitheamh na seachtaine roimh an Lá Náisiúnta um Folláine 

sa Láthair Oibre agus ar an lá féin. Tugadh spreagadh do bhaill 

foirne i ngach ceann d'oifigí na GCC páirt a ghlacadh sa raon 

leathan de ghníomhaíochtaí folláine. Mar chuid de thiomantas 

na GCC do bhaill foirne, fostaíodh Seirbhís Folláine Fostaithe 

nua sheachtrach chun seirbhís fheabhsaithe Cláir Cúnaimh 

d'Fhostaithe a chur ar fáil do gach ball foirne.

Sábháilteacht, sláinte agus leas ag an Obair
Tuigeann an GCC go bhfuil sábháilteacht, sláinte agus leas 

ina riachtanais bhunúsacha ina cuid oibríochtaí. Chuige sin, is 

é beartas GCC ná a gnó a stiúradh ar bhealach a chosnaíonn 

sábháilteacht, sláinte agus leas ball foirne, cuairteoirí, 

conraitheoirí agus baill den phobal a d’fhéadfadh go mbeadh 

baint acu le gníomhaíochtaí GCC. Soláthraíonn an GCC, 

chomh fada agus is féidir go praiticiúil, áit oibre shábháilte 

agus córas oibre sábháilte dá cuid ball foirne i gcomhréir leis 

an Acht um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas Oibre, 2005 

agus rialúcháin ghaolmhara. Treisíodh an tiomantas nuair a 

ceapadh Oifigeach Sláinte agus Sábháilteachta tiomnaithe i 

mí Mheán Fómhair 2016, agus trí chóras nua um bhainistíocht 

sábháilteachta cur i bhfeidhm, córas a cuireadh in oiriúint do 

nabunprionsabail OHSAS 18001, in 2018. Leanfar den chóras 

nua a leabú in 2019.

Ceisteanna faoin gcomhshaol
Chun a cuid gealltanas atá leagtha amach i gCairt Chustaiméirí 

GCC a chomhlíonadh, déanann an GCC taifead agus rianú ar 

gach freagra ar fhiosruithe ginearálta faoin gcomhshaol ón 

bpobal. I rith 2018, próiseáladh tuairim is 2200 fiosrú, agus 

iad faighte ar an nguthán, trí ríomhphost nó ar líne. Áirítear 

leis na hábhair ba mhó suime i measc an phobail ceisteanna 

i dtaca le córais teaghlaigh um chóireáil fuíolluisce, radón, 

truailliú torainn, cáilíocht an aeir chomhthimpeallaigh, cáilíocht 

an uisce óil (toibreacha príobháideacha agus an soláthar uisce 

poiblí), agus fadhbanna údaráis áitiúil, amhail dó i gclóis agus 

dumpáil neamhdhleathach.
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5.3 TEICNEOLAÍOCHT FAISNÉISE AGUS CUMARSÁIDE

I straitéis chorparáideach GCC, leagtar amach an mian chun 

acmhainn agus úsáid theicneolaíocht na faisnéise agus 

na cumarsáide (TFC) a fheabhsú chun tacú le leasú agus 

nuáil. Maoirsíonn fochoiste an Bhoird rialáil agus treoir 

straitéiseach an athraithe TFC a chumasaíonn TFC. Is iad na 

príomhthosaíochtaí a bhaineann le hinfheistíocht TFC ná réimsí 

amhail soláthar eolais, bainistíocht sonraí, seirbhísí ar líne 

agus roinnte, teicneolaíochtaí ceannródaíocha, agus forbairt 

acmhainní inmheánacha TFC. 

Athbhreithniú Straitéiseach TFC

Faigheann an Straitéis TFC (foilsithe in 2017) eolas ó, agus 

tá sé ag teacht le, Plean Straitéiseach na GCC 2016–2020. 

Clúdaíonn sé bainistíocht, cur i gcrích agus úsáid gach gné de 

TFC don tréimhse 2017–2021. Is príomhcháipéis í an Straitéis 

TFC do fhoirne agus lucht bainistíochta TFC chun a chinntiú 

go bhfuil an teicneolaíocht, na feidhmchláir, sonraí agus 

uirlisí oiriúnacha i bhfeidhm agus go bhfuil siad óiriúnach don 

fheidhm. Tugann sé treoir agus tionscnaimh mhóra do TFC 

laistigh den GCC.

Rinneadh athbhreithniú ar an Straitéis TFC sa cheathrú 

dheireannach de 2018, agus rinneadh measúnú ar an dul chun 

cinn maidir le haidhmeanna a bhaint amach agus tarraingíodh 

aird ar réimsí a bhfuil obair bhreise ag teastáil ina leith. Bhí dul 

chun cinn maith déanta maidir le cur i gcrích na n-aidhmeanna 

agus meastar go gcuirfear i gcrích an straitéis go hiomlán faoi 

2021.

Mar achoimre, tá dul chun cinn déanta sna príomhréimsí seo 

a leanas: 

\\ an stóráil agus aisghabháil eolais a shimpliú (i.e. eolas a 

dhéanamh inrochtana);

\\ na príomhtheicneolaíochtaí a nuashonrú chun a chinntiú 

go bhfuil siad faoi bharánta agus suas chun dáta;

\\ an cumas agus na huirlisí a chur ar fáil do bhaill foirne 

chun teacht ar eolas atá de dhíth, cibé áit a bhfuil siad ag 

obair, ar bhealach sábháilte agus iontaofa;

\\ feidhmchláir dhúbailte agus iomarcacha a bhaint, chomh 

maith leis na comhaid ghaolmhara agus na sonraí 

gaolmhara;

\\ rialachas sonraí a chur i bhfeidhm agus na sonraí a chur 

ar fáil go hinmheánach agus go seachtarach, ar bhealach 

tráthúil;

\\ cur chuige bunaithe ar riosca a ghlacadh a aimsíonn 

cothromaíocht idir éilimh ghnó agus riachtanais slándála 

TFC;

\\ fíorú buntaistí gnó agus luach ar airgead a thabhairt 

isteach i gcinneadh tionscnaimh. 

Slándáil faisnéise

Tá faisnéis ina sócmhainn lárnach ag an GCC. Tá cosaint 

fhaisnéis, teicneolaíocht agus feidhmchláir na GCC 

ríthábhachtach chun gur féidir leis an GCC a cuid feidhmeanna 

a chomhlíonadh go héifeachtach. Clúdaíonn na cleachtais um 

shlándáil eolais sa GCC trí phríomhchuid: rúndacht, ionracas 

agus infhaighteacht. Dá réir sin, thug an GCC isteach beartais 

agus teicneolaíochtaí le cúpla bliain anuas chun freastal ar 

éileamh méadaithe i réimse na slándála faisnéise, agus déantar 

athbhreithniú orthu siúd go tráthrialta. In 2018, nuashonraíodh 

na Polasaithe Slándála Faisnéise chun freastal ar na hathruithe 

i rialúcháin cosanta sonraí – tabhairt isteach Rialachán 

Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí an AE.

In 2018, forbraíodh cáipéis feabhsaithe Ailtireacht Sprice um 

Shlándáil Faisnéise chun: 

\\ treoir a chur ar fáil chun athléimneacht agus láidreacht an 

gheilleagair chriticiúil a fheabhsú;

\\ idirghníomhaíocht le díoltóirí slándála a chur chun cinn 

chun a chinntiú go mbaintear an leas is mó is féidir as na 

táirgí slándála;

\\ feasacht ar Shlándáil Faisnéise agus freagrachtaí laistigh 

den GCC a ardú;

\\ a chinntiú go bhfuil dualgais dlíthiúla agus nótaí comhairle 

á meas i Slándáil Faisnéise;

\\ a chinntiú go bhfuil béim ag an GCC ar Shlándáil Faisnéise 

amach anseo. 

Leanfaidh cur i bhfeidhm na hAiltireachta Sprice um Shlándáil 

Faisnéise in 2019 agus ina dhiaidh sin, agus neartófar feasacht 

úsáideoirí agus athrú chultúrtha chun a chinntiú gur féidir leis 

an GCC a gnó a dhéanamh agus a clú a chosaint.

Bainistíocht seirbhíse TF
Cuireann an GCC chun cinn agus cuireann sí le cur chuige 

seirbhíse ardchaighdéain maidir le bainistíocht ar dheasc 

freastail chun éifeachtúlacht ghnó a bhaint amach agus 

éifeachtacht in úsáid na seirbhísí faisnéise a thacaíonn leis an 

GCC. Déantar rath a mheas trí bhreathnú ar cé chomh éasca 

is atá sé do chustaiméirí/saoránaigh úsáid a bhaint as seirbhísí 

digiteacha na GCC.

In 2018, thosaigh an GCC leis an gcur chuige Bainistíochta 

Seirbhísí TC (ITSM) a chur i bhfeidhm, á thacú leis an gcreat 

Leabharlainne Geilleagair Teicneolaíochta Faisnéise (ITIL), 

leis an aidhm chun athbhreithniú agus feabhas a chur ar an 

bpróíseás tacaíochta reatha. 
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An Chreat-Treoir Uisce

Tá an Chreat-Treoir Uisce (CTU) dírithe ar a chinntiú go 

mbainfear "stádas maith" amach i dtaca le gach dobharlach 

in Éirinn agus san Eoraip. In Éirinn, tá an GCC freagrach 

as cur i bhfeidhm na Treorach a chomhordú i gcomhar le 

gníomhaireachtaí eile san earnáil phoiblí. Chun tacú le cur 

i bhfeidhm na Treorach, tá feidhmchlár TF á fhorbairt chun 

freastal ar na riachtanais éagsúla ar fad maidir le gabháil 

sonraí, uirlisí a thacaíonn le cinnteoireacht, agus tuairisciú ar 

shonraí struchtúrtha.

In 2018, bhí forbairtí nua lena n-áirítear an cumas chun eolas 

áitiúil a ghabháil maidir le brúnna agus gníomhaíochtaí atá 

déanta sna 190 Ceantar le haghaidh Gnímh a aithnítear sa 

Phlean Náisiúnta Bainistíochta Abhantraí 2018–2021. Tá an 

fhaisnéis sin de dhíth ag an GCC chun tréithriú tríú timthriall a 

dhéanamh agus chun na dréachtaidhmeanna comhshaoil don 

timthriall sin a leagan amach. Tacóidh sé chomh maith le rianú 

an dul chun cinn agus cur i bhfeidhm phlean an AE maidir le 

tuairsciú agus bainistíocht náisiúnta agus maoirseacht. 

Forbraíodh agus seoladh le linn 2018 tairseach nua Clárúcháin 

Náisiúnta Astarraingthe mar fhreagairt ar na Rialúcháin maidir 

le Clárúchán Astarraingthe Uisce. Tá an clár seo ina riachtanas 

faoin CTU agus tacóidh sé le measúnuithe ar acmhainní uisce 

amach anseo.

5.4 CÓRAS BAINISTÍOCHTA COMHSHAOIL 
Tá an GCC tiomanta do thionchair a chuid oibríochtaí féin 

ar an gcomhshaol a laghdú. I rith 2018, rinneadh iniúchadh 

ar Chóras Bainistíochta Comhshaoil féin GCC agus rinneadh 

é a athdheimhniú ag caighdeán ISO 14001:2015. Lean an 

tOifigeach Feidhmíochta Fuinnimh, ceaptha in 2017, ag cur 

ceannaireachta ar fáil ar bhainistíocht fuinnimh i gcomhréir 

le struchtúr rialaithe na Straitéise Éifeachtúlachta Fuinnimh 

san Earnáil Phoiblí. D'éirigh go hiontach leis an GCC i dtaca 

le comhlíonadh sprioc na hearnála poiblí maidir le caomhnú 

fuinnimh mar atá leagtha amach sa Phlean Náisiúnta 

Gníomhaíochta um Éifeachtúlacht Fuinnimh, agus tá an 

chosúlacht air go mbainfidh sé sprioc 2020 amach maidir le 

laghdú fuinnimh. Go déanach in 2018, cuireadh isteach ionad 

nua téite hibrideach in oifigí na GCC i mBaile Átha Cliath chun 

dul in ionad córaIs a bhain deireadh a shaolré úsáidigh amach. 

Tá an córas nua déanta suas de choirí gáis ardéifeachtúlachta 

agus teaschaidéal aer go huisce agus cuireann sé deis ar fáil 

chun éifeachtúlacht fuinnimh a mhéadú agus astaíochtaí 

carbóin a laghdú.

Forbhreathnú ar úsáid fuinnimh
Baineann tromlach an chaithimh fuinnimh ag oifigí agus 

saotharlanna GCC le téamh spáis, soilsiú, cumhacht, uisce te 

agus breosla iompair. Ba é an t-ídiú iomlán fuinnimh a bhí ag 

an GCC in 2018 ná 3171 uair an chloig meigeavata (MW h), 

ar méadú 0.9% é ar an mbliain roimhe sin. Tharla an mhéadú 

mar gheall ar éileamh breise ar théamh de thoradh an earraigh 

fhuair in 2018 mar aon le húsáid breosla malartaigh nuair a bhí 

na coirí bithmhaise as líne i mbun deisiúcháin agus cothabhála. 

Tá an méadú maolaithe ag laghdú ar úsáid leictreachais agus 

breosla le haghaidh iompair. Ag an am céanna, mhéadaigh 

an líon foirne 5%. Tá miondealú ar an bhfuinneamh a d’úsáid 

an GCC, fuinneamh a úsáideadh le haghaidh iompair san 

áireamh, ar taispeáint thíos i bhFigiúr 8  

Figiúr 8. Úsáid fuinnimh GCC (MWh)
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5.5 RIALACHAS
Rialachas corparáideach
Tá sé mar bheartas ag an GCC tacú le timpeallacht éifeachtach 

rialaithe, le córais bainistíochta riosca agus le feidhm iniúchta 

a fhorbairt agus a neartú go leanúnach. Tháinig an Cód 

Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit 2016 (An Cód) i 

bhfeidhm ar an 1 Meán Fómhair 2016 agus glacadh leis ag 

Bord na GCC i Nollaig 2016. Le linn 2017, rinne soláthróir 

seirbhíse seachtarach anailís ar bhearnaí chun comparáid a 

dhéanamh idir polasaithe agus nósanna imeachta na GCC 

agus forálacha an Chóid. Chomhlíon an GCC na riachtanais 

tuairscithe go léir agus bhí sí ag comhlíonadh an Chóid don 

bhliain 2018. Tá Aonad Rialachais Chorparáidigh i bhfeidhm 

agus tá sé freagrach as maoirseacht agus tuairisciú a 

dhéanamh ar chur i bhfeidhm agus xomhlíonadh an Chóid. 

Ceapadh Stiúrthóir nua GCC, Tom Ryan, ag an Rialtas i mí 

Lúnasa 2018 agus, i gcomhréir le deachleachtas, rinne sé clár 

ionduchtúcháin.

Bainistíocht Riosca
Tá an GCC tiomanta dá rioscaí a bhainistiú agus tá creat 

bainistíochta ar rioscaí i bhfeidhm a chomhlíonann forálacha 

an Chóid.

Leasaigh agus cheadaigh an Bord Polasaí Bainistíochta 

ar Rioscaí na GCC in 2018. Nuashonraíodh an ráiteas 

inghlacthachta riosca, na próisis bainistíochta riosca atá i 

bhfeidhm (Figiúr 9) agus róil agus freagrachtaí na mball foirne 

maidir riosca.

Tá Coiste Feidhmiúcháin Riosca (ERC) ar bun ar a bhfuil beirt 

Stiúrthóirí agus triúir Bainisteoirí Cláir, Coiste Iniúchóireachta 

agus Riosca (ARC) le seisear baill sheachtracha agus bainisteoir 

sinsireach GCC amháin, mar aon le Príomhoifigeach Riosca. 

Tá freagracht ar an ERC agus an ARC i dteannta a chéile as 

dearbhú a thabhairt do Bhord GCC agus comhairle a chur 

air faoi bhainistíocht riosca. Bíonn cruinnithe rialta ag an CIR 

agus tháinig na baill le chéile ceithre huaire in 2018. Bíonn 

cruinnithe rialta ag an CIR agus tháinig na baill le chéile cúig 

huaire in 2018. 

Aithníonn an Clár Rioscaí Corparáideacha na rioscaí lárnacha 

atá os comhair na GCC agus tugtar sonraí ann faoi na rialuithe 

agus na gníomhartha is gá chun rioscaí a mhaolú chomh maith 

leis an bhfreagracht as oibriú rialuithe a thugtar do bhaill 

foirne sonracha. Déantar an Clár Rioscaí Corparáideacha a 

athbhreithniú agus a nuashonrú ag an ERC agus an ARC go 

rialta agus ceadaíonn Bhord na GCC é go bliantúil.

Leagann an Clár Rioscaí Corparáideacha amach na 

príomhrioscaí a bhfuil ann dóibh faoi na naoi gcatagóir seo a 

leanas:

\\ clú;

\\ rialuithe oibriúcháin agus gnó;

\\ pearsanra;

\\ dlíthiúil agus rialaitheach,

\\ bainistíocht agus teicneolaíocht na faisnéise;

\\ calaois agus caimiléireacht;

\\ buiséadach/airgeadas;

\\ sláinte agus sábháilteacht;

\\ idirghníomhaireachta.

Figiúr 9. An próiseas bainistíochta riosca
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Rinne an GCC measúnú ar rioscaí na GCC trí úsáid a bhaint as na próisis leagtha amach sa Pholasaí Bainistíochta Riosca.  Déantar 

achoimre ar phríomhrioscaí an GCC thíos:

Riosca Bearta Maolaithe

Loiceadh ó thaobh cothabháil muiníne agus 

iontaoibhe na bpríomhpháirtithe leasmhara 

agus an phobail.

\\ Cur i bhfeidhm straitéis chorparáideach nua GCC don tréimhse 2016–2020:  

Ár gComhshaol, Ár bhFolláine.

\\ Comhaontú Maoirseachta agus Comhaontú Feidhmíochta leis an RCGAC agus 

an RTPRÁ a fhorbairt agus a chomhaontú.

\\ Caighdeáin rialála na seirbhíse poiblí a oibriú, lena n-áirítear próisis 

inmheánacha bainistíochta iniúchóireachta agus riosca, agus úsáid na mBord 

Comhairleach thar réimsí feidhmiúcháin.

\\ An Clár Oibre bliantúil a ullmú agus a chur i bhfeidhm.

\\ Beartais agus gnásanna a chothabháil, a athbhreithniú agus a nuashonrú.

\\ Oiliúint leanúnach na foirne maidir le reachtaíocht nua agus reatha agus 

gnásanna gaolmhara.

\\ Idirghníomhaíocht rialta le príomhghrúpaí páirtithe leasmhara, lena n-áirítear 

eagraíocht neamhrialtasach, an CCMA, agus grúpaí ionadaithe gnó.

Loiceadh na smachtanna slándála TFC i 

gcoinne cibear-ionsaithe agus caillteanas 

feidhmiúlachta.

\\ Beartais agus nósanna imeachta slándála TFC a athbhreithniú agus a chur i 

bhfeidhm.

\\ Infheistíocht leanúnach in oiliúint agus i nuashonrú cosaintí slándála.

\\ Idirchaidreamh leantach leis an Lárionad Náisiúnta Cibearshlándála sa RCGAC 

faoi ábhair a bhaineann le cibearshlándáil agus cur i bhfeidhm moltaí de réir 

mar is cuí.

Loiceadh ar ghníomhaíochtaí dramhaíola a 

rialú agus sonraí a chur ar fáil le haghaidh 

cinnteoireachta.

\\ Clár cigireachta forfheidhmithe bunaithe ar riosca a chríochnú.

\\ Ag obair le Coiste Stiúrtha na Forfheidhmithe Náisiúnta Dramhaíola agus an 

Líonra um Chomhlíonadh agus Forfheidhmiú Comhshaoil na hÉireann chun dul i 

ngleic le coireacht agus chun díriú ar chiontóirí. 

\\ Líne 24 uair GCC le haghaidh gearán a chothabháil, chomh maith leis an 

bhfeidhmchlár fón See It? Say It! .

\\ Liosta Tosaíochta Náisiúnta a fhoilsiú.

\\ Sonraí agus staitisticí inrochtana agus tráthúla a chruthú.

Loiceadh ar fhreagra éifeachtúil a thabhairt 

ar eachtra/éigeandáil shuntasach, agus 

truailliú a tharlú dá bharr sin.

\\ Cur i bhfeidhm leanúnach na moltaí i ndiaidh Athbhreithniú Straitéiseach ar 

Shocruithe Práinnfhreagartha/Éigeandála na GCC.

Gan a chinntiú go bhfuil soláthar dóthain 

airgeadais ann agus á chothú i ndiaidh 

dúnadh/léachtú saoráidí móra ceadúnaithe.

\\ Straitéise agus plean feidhmithe a chur i bhfeidhm maidir le Dliteanas 

Comhshaoil agus soláthar Airgeadais.

Gan tráthúlacht a choimeád agus a 

fheabhsú maidir le roghanna ceadúnaithe 

comhshaoil i gcomhthéacs geilleagar atá 

ag fás.

\\ Plean ceadúnaithe bliantúil a ullmhú agus a chur i bhfeidhm, lena n-áirítear róil 

agus struchtúir agus beartú tosaíochta agus athbhreithniú ar acmhainní.

Éiginnteacht maidir le himpleachtaí 

Breatimeachta.

\\ Idirghníomhaíocht le gníomhaireachtaí iomchuí RA.

\\ Idirghníomhaíocht leis an nGníomhaireacht Eorpach Comhshaoil.

Loiceadh ar ár rialuithe airgeadais. \\ Iniúchadh Bliantúil na Rialuithe Airgeadais Inmheánacha.

\\ Athbhreithniú leanúnach ar thimpeallacht srianta i bpríomhréimsí trí 

iniúchóireacht inmheánach.

\\ Lean leis na nithe seo a leanas a chur i bhfeidhm agus aird na foirne a tharrainst 

orthu: Polasaithe agus nósanna imeachta GCC maidir le Frith-Chalaois agus in 

aghaidh na Éillitheachta agus Nochtuithe Cosanta.

Loiceadh ar dhualgais Sláinte agus 

Sábháilteachta a chomhlíonadh.

\\ Córais nua bainistíochta sábháilteachta ar fud na GCC a leabú.

\\ Iniúchóireachtaí sábháilteachta a bhainistiú go bliantúil. 
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Iniúchóireacht Inmheánach
I rith 2018, rinneadh dul chun cinn ar an gclár iniúchta 

inmheánaigh agus leanadh ar aghaidh le hobair a bhí fós le 

déanamh tar éis iniúchtaí na bliana roimhe, chun a chinntiú 

go gcuirfí i bhfeidhm moltaí ó iniúchtaí roimhe sin. De réir 

an Chóid, rinne an ARC meastóireacht féinmheasaithe ar a 

fheidhmíocht féin le linn na bliana agus dhearbhaigh sé go 

bhfuil raon sásúil scileanna agus eolais ar fáil don ARC sna 

réimsí tábhachtacha sin.

Críochnaíodh na hiniúchtaí seo a leanas in 2018: 

\\ Athbhreithniú ar Bhainistíocht Asláithreachta agus 

Láithreachta na GCC;

\\ Athbhreithniú ar Sholáthar in TFC;

\\ Athbhreithniú ar Chaiteachas sa Chlár Náisiúnta ar Chosc 

Dramhaíola;

\\ Athbhreithniú ar Rialuithe Airgeadais Inmheánacha 2018.

Plean Straitéiseach
Plean Straitéiseach na GCC 2016–2020, dar teideal: Ár 

gComhshaol, Ár bhFolláine, a seoladh in Eanáir 2016. Cuirtear 

béim sa phlean ar thábhacht comhshaoil ghlain, chaomhnaithe 

dár sláinte, dár bhfolláine agus dár gcáilíocht beatha. 

Aithníodh cúig aidhm straitéiseacha le linn fhorbairt an phlean, 

agus is iad sin: 

\\ rialtóir iontaofa comhshaoil;

\\ inár gceannaire fianaise agus eolais chomhshaoil;

\\ tacadóir agus comhpháirtí éifeachtach;

\\ freagairt ar phríomhdhúshláin chomhshaoil;

\\ feabhas eagraíochta. 

In 2018, leathbhealach trí chur i bhfeidhm an phlean cúig 

bliana, rinneadh athbhreithniú chun measúnú a dhéanamh 

ar dul chun cinn de réir na spriocanna mianaithe agus chun 

nuashonrú a dhéanamh ar an bplean agus gníomhaíochtaí 

gaolmhara de réir mar is gá. Chuir an t-athbhreithniú san 

áireamh na hathruithe do thimpeallacht sheachtrach na 

GCC mar aon leis an méid atá bainte amach ó foilsíodh an 

plean den chéad uair. Baineann na príomhathruithe leis na 

bearta straitéiseacha. Dírítear anois ar phleananna a chur i 

bhfeidhm seachas iad a fhorbairt, agus leagtar béim níos mó 

ar fhorfheidhmiú rialúcháin, an geilleagar ciorclach agus an 

Comhrá Náisiúnta faoi Ghníomhú ar son na hAeráide.

Rinneadh dul chun cinn suntasach i rith 2018 le cur i bhfeidhm 

gníomhaíochtaí straitéiseacha agus leanfar le tuairisciú ar dhul 

chun cinn maidir leis na gníomhaíochtaí sin i dTuarascálacha 

Bliantúla na GCC. 

Rochtain ar eolas
Tá an GCC tiomanta do bheith ina heagraíocht oscailte agus 

inrochtana. Tá dhá mhodh ar fáil don chuid sin den phobal 

nach raibh in ann teacht ar an eolas a bhí de dhíth orthu ar 

bhealaí malartacha go dtí seo, agus is iad sin an tAcht um 

Shaoráil Faisnéise (SF), 2014 arna leasú, agus na rialacháin um 

Rochtain ar Fhaisnéis ar an gComhshaol (RFC). Foilsíonn an 

GCC an méid eolais agus is féidir ar bhealach oscailte agus 

inrochtana ar bhonn rialta lasmuigh den SF, ar mhaithe le 

hoscailteacht, trédhearcacht agus freagracht. Leis seo, ligtear 

do thaifead a fhoilsiú nó a thabhairt do dhaoine lasmuigh den 

phróiseas SF chomh fada is nach bhfuil cosc de réir an dlí ar a 

léithéid d'fhoilsiúchán nó tabhairt amach taifead. 

I rith 2018, fuair an GCC 47 iarratas SF agus bhí trí cinn eile 

tugtha anonn ó 2017. Ar na hiarratais seo, ceadaíodh 32, 

go hiomlán nó go páirteach; diúltaíodh do thrí, tarraingíodh 

siar nó tarraingíodh siar agus láimhseáladh iad lasmuigh den 

phróiseas SF 12 iarratas, agus tugadh trí cinn ar aghaidh 

go 2019. Faoi na Rialacháin RFC, fuair an GCC 63 iarratas 

agus tugadh dhá cheann ar aghaidh ó 2017. Ar na hiarratais 

seo, ceadaíodh 45 go hiomlán nó go páirteach; diúltaíodh 

do cheithre cinn; tarraingíodh siar nó tarraingíodh siar agus 

láimhseáladh iad lasmuigh de rialacháin RFC ceithre cinn, 

agus tugadh 12 ar aghaidh go 2019. Is ar bhonn teicniúil a 

diúltaíodh do na seacht iarratas a diúltaíodh, i.e. ní raibh na 

taifid ann.

Nochtuithe cosanta
De réir Alt 22 den Acht um Nochtadh Cosanta 2014 tá sé 

ina cheangal tuarascáil bhliantúil a fhoilsiú maidir le líon na 

nochtuithe cosanta a rinneadh sa bhliain roimhe agus aon 

bhearta a glacadh mar fhreagra ar nochtuithe.

Dearbhaíonn an GCC nach ndearnadh aon nochtadh don GCC 

mar fhostóir, faoi Alt 6 den Acht, in 2018.

Fuair Ard-Stiúrthóir na GCC, i gcomhthéacs a ról mar Dhuine 

Forordaithe maidir le nochtadh éagóracha ábhartha a 

bhaineann le cosaint an chomhshaoil sa Stát, trí nochtadh ó 

pháirtithe seachtracha le linn na bliana. 

Bhain ceann amháin de na saincheisteanna a nochtadh le 

gnólacht nach raibh ceadúnaithe ag an GCC agus rinneadh 

fiosrú faoi leis an ngníomhaireacht iomchuí, a chuaigh i ngleic 

leis na saincheisteanna a nochtadh.

I gcás eile, mheas an GCC nach raibh go leor eolais sa 

nochtadh chun dul ar aghaidh le fiosrúchán agus cuireadh an 

nochtóir ar an eolas dá réir.

Sa chás deireannach, rinneadh scrúdú ar an nochtadh agus 

measadh nach é an GCC an ghníomhaireacht iomchuí chun 

tuilleadh fiosrúcháin a dhéanamh ar an bhfadhb agus cuireach 

an nochtóir ar an eolas dá réir.
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6. AGUISÍNÍ
6.1 AN tACHT UM ÍOC PRAS CUNTAS 1997
Tagann an GCC faoi chúram an Achta um Íoc Pras Cuntas, 1997, rud a tháinig i bhfeidhm ar an 2 Eanáir 1998, agus Rialacháin na 

gComhphobal Eorpach (Íocaíocht Dhéanach in Idirbhearta Tráchtála), 2002, rudaí a tháinig i bhfeidhm ar an 7 Lúnasa 2002.

Is é beartas an GCC ná féachaint chuige go n-íoctar gach sonrasc go pras. Cuireadh córais agus nósanna imeachta ar leith i 

bhfeidhm le go bhféadfaí sonraisc a thaifeadadh agus lena chinntiú go ndéanfaí íocaíochtaí roimh an dáta dlite. Déantar sonraisc 

cheannaigh a thaifeadadh ar bhonn laethúil i Rannóg na gCuntas, agus fiosraítear iad go córasach lena chinntiú go ndeimhnítear 

lena n-íoc iad gan mhoill. Eisítear íocaíochtaí de réir mar is gá chun íoc pras a chinntiú.

Ceapadh na rialuithe seo chun dearbhú a chur ar fáil nach bhfuill neamhchomhlíonadh ábhartha an Achta agus na Rialachán ann, 

chomh fada agus is féidir, cé nach féidir dearbhú iomlán a thabhairt.

Ní raibh aon íocaíocht mhall in 2018, a raibh luach thar €317 uirthi.

Laura Burke

Ard-Stiúrthóir na GCC

21 Meitheamh 2019
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6.2 SAINCHOMHAIRLEOIRÍ & COMHAIRLEOIRÍ A CEAPADH

Acustica Ltd Gartner Ireland Ltd.

Aether Ltd. Geosyntec Consultants Ltd

ASM Greenville Procurement Partners Ltd

AWN Consulting Ltd. Réitigh Comhtháite Riosca

Barry Doyle & Company Mason, Hayes & Curran

ByrneWallace Mazars

Camp Dresser & McKee (Ireland) Ltd Mentoring Connection

Carr Communications Ltd An Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta 
(ECFE)

Casey McGrath & Associates Ltd (Smith and Williamson) Operational Command Training Organisation

CERC (GBP) PricewaterhouseCoopers

Certification Europe Ltd. Red Strategic Planning

Ionad na Teicneolaíochta Glaine Ricardo-AEA

Continuum Technologies Ltd. RPS Group

Crowleys DFK SureLeaf Systems

Dental Compliance Ltd. The Circa Group Europe Ltd

An Dr Robbie Meehan Willis Towers Watson
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Aer
Tá na tuarascálacha aeir seo a leanas ar fáil ar shuíomh 

gréasáin na GCC ag http://www.epa.ie/pubs/reports/air/ 

\\ Caighdeán Aeir in Éirinn, 2017

\\ Astaíochtaí Gáis Cheaptha Teasa na hÉireann in 2016

\\ Astaíochtaí Truailleán Aeir na hÉireann 2016

\\ Réamh-mheastacháin maidir le hAstaíochtaí Gáis Cheaptha 

Teasa na hÉireann 2017–2035

\\ Réamh-mheastacháin Shealadacha maidir le hAstaíochtaí 

Gáis Cheaptha Teasa na hÉireann 1990 –2017

Corparáideach
Tá na tuarascálacha corparáideacha seo a leanas ar fáil ar 

shuíomh gréasáin na GCC ag http://www.epa.ie/pubs/reports/

other/ 

\\ Comhaontú Maoirseachta na GCC agus an Comhaontú 

Seirbhíse 2018–2020

\\ Plean Straitéiseach na GCC, 2016–2020: Ár gComhshaol, 

Ár bhFolláine

Radaíocht
Tá na tuarascálacha radaíochta seo a leanas ar fáil ar shuíomh 

gréasáin GCC ag http://epa.ie/pubs/reports/radiation/ 

\\ Rialachán Radaíochta Ianúcháin: Príomhthorhtaí ó Chlár 

Cigireachta agus Forfheidhmithe 2017

Forfheidhmiú
Tá na tuarascálacha forfheidhmiúcháin seo a leanas ar fáil ar 

shuíomh gréasáin na GCC ag http://www.epa.ie/pubs/reports/

enforcement/ 

\\ Tuarascáil maidir le Doirteadh Aoil ag Dublin Waste to 

Energy, 7 Meitheamh 2017

\\ Tuarascáil na GCC maidir le Forfheidhmiú Ceadúnais 

Tionsclaíochta agus Dramhaíola 2017

\\ Plean Straitéiseach an Líonra NIECE 2018–2022

Dramhaíl
Tá na tuarascálacha seo a leanas ar dhramhaíl ar fáil ar 

shuíomh gréasáin na GCC ag http://www.epa.ie/pubs/reports/

waste/ 

\\ Céard atá inár mboscaí bruscair?

\\ Feachtas Tréithrithe na Dramhaíola Neamhghuaisaí - 

Tuarascáil Deiridh

\\ Feachtas Tréithrithe na Dramhaíola Tí - Tuarascáil Deiridh

\\ Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn - An Plean Náisiúnta 

Bainistíochta um Dhramhaíl Ghuaiseach (2014–2020)

Uisce
Tá na tuarascálacha uisce seo a leanas ar fáil ar shuíomh 

gréasáin na GCC ag http://www.epa.ie/pubs/reports/water/ 

\\ Cáilíocht Uisce 2016: Tuarascáil Táscairí

\\ Cáilíocht Uisce 2017: Tuarascáil Táscairí

\\ Tuarascáil ar Uisce Óil le haghaidh Soláthar Poiblí 2017

\\ Fócas ar Sholáthairtí Uisce Príobháideacha 2017

\\ Cáilíocht an Uisce Snámha in Éirinn 2017

\\ Plean Iniúchta Náisiúnta 2018- 2021

\\ Cóireáil Dramhuisce Uirbigh 2017

\\ Clár Náisiúnta Hidriméadrach 2018–2021

Bithéagsúlacht
Tá na tuarascálacha bithéagsúlachta seo a leanas ar fáil 

ar láithreán gréasáin GCC ag http://epa.ie/pubs/reports/

biodiversity/ 

\\ Cineálacha Bogaigh in Éirinn: Treoir Aitheanta agus 

Lámhleabhar Suirbhé Allamuigh

Nótaí treorach
Tá na nótaí treorach seo a leanas ar fáil ar shuíomh gréasáin 

na GCC ag www.epa.ie/pubs/advice/ 

\\ Cinneadh maidir le Critéir Deiridh Dramhaíola

\\ Nóta Treorach Monatóireachta Astaíochtaí Aeir Uimh. 4 

(AG2)

\\ Nóta Treorach Aeir d'Fhoireann Mhonatóireachta 

Inmheánach (AG8)

\\ Tuarascáil faoi Sholáthairtí Uisce Óil de réir Contae

\\ Treoir faoi Mheasúnú ar Thionchar Sliogéisc

\\ Fógra Achoimre Foirmithe Faisnéise (SNIF) le haghaidh 

scaoileadh Órgánaigh Géinmhodhnaithe

\\ Sainchomhad maidir le Scaoileadh Beartaithe d'Aon Ghnó/

Measúnú Riosca Comhshaoil

\\ Conas ionadaíocht a dhéanamh

\\ Plean Gníomhaíochta SEA 2012-2016 - Tuarascáil ar Dhul 

Chun Cinn 2018

\\ Athbhreithniú Éifeactúlachta an SEA in Éirinn: Plean 

Gníomhaíochta 2018-2020

\\ Nóta Treorach na GCC maidir le Pleanáil Gníomhaíochta 

Torainn do na Rialúcháin faoi Thorann Timpeallachta 2006 

(Iúil 2009)

\\ Praghasliosta na Seirbhísí Monatóireachta Radaíochta 

\\ Liosta Iompróirí Foinse in Éirinn

\\ Tearmaí agus Coinníollacha Sheirbhís Calabrúcháin na GCC

6.3 FOILSEACHÁIN GCC IN 2018
Tá formhór d'fhoilseacháin GCC ar fáil le híoslódáil ó láithreán Gréasáin GCC: www.epa.ie/pubs/reports/

http://www.epa.ie/pubs/reports/air/
http://www.epa.ie/pubs/reports/other/
http://www.epa.ie/pubs/reports/other/
http://epa.ie/pubs/reports/radiation/
http://www.epa.ie/pubs/reports/enforcement/
http://www.epa.ie/pubs/reports/enforcement/
http://www.epa.ie/pubs/reports/waste/
http://www.epa.ie/pubs/reports/waste/
http://www.epa.ie/pubs/reports/water/
http://epa.ie/pubs/reports/biodiversity/
http://epa.ie/pubs/reports/biodiversity/
http://www.epa.ie/pubs/advice/
http://www.epa.ie/pubs/reports/
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Tuarascálacha ar thaighde comhshaoil

Athrú aeráide

Tá na tuarascálacha taighde seo a leanas ar athrú aeráide le 

fáil ar shuíomh gréasáin an GCC ag http://www.epa.ie/pubs/

reports/research/climate/ 

\\ Taighde 227: GHG Fluxes from Terrestrial Ecosystems in 

Ireland

\\ Taighde 228: Peat GHG – Survey of GHG Emission and 

Sink Potential of Blanket Peatlands

\\ Taighde 233: WARNDIS Project Final Report: A Review 

of Climate Change-related Hazards and Natural Disaster 

Vulnerabilities and of Agencies Involved in Warning and 

Disaster Management

\\ Taighde 242: HOMERUN- Relative Homogenisation of the 

Irish Precipitation Network

\\ Taighde 244: Regional Climate Model Simulations for 

Ireland for the 21st Century

\\ Taighde 247: Protecting the North Atlantic Atmosphere- A 

Report on the Outcome of an International Meeting on the 

20th Anniversary of the Second Aerosol Characterisation 

Experiment (ACE2)

\\ Taighde 250: Vulnerability Assessment of Peatlands: 

Exploration of Impacts and Adaptation Options in relation 

to Climate Change and Extreme Events (VAPOR)

\\ Taighde 256: National Preparedness to Adapt to Climate 

Change: Analysis of State of Play

\\ Taighde 257: An Operational Climate Information Platform 

for Ireland- Summary Report

\\ Taighde 258: The Development of an Irish Climate 

Information Platform (ICIP) Phase 3 (2015- 2017)

\\ Taighde 263: Reflecting on Adaptation to Climate Change: 

International Best Practise Review and National MRE and 

Indicator Development Requirements

An comhshaol agus an tsláinte

Tá na tuarascálacha comhshaoil agus sláinte seo a leanas ar 

fáil ar shuíomh gréasáin na GCC ag http://www.epa.ie/pubs/

reports/research/health/ 

\\ Taighde 259: Detection, Toxicology, Environmental Fate 

and Risk Assessment of Nanoparticles in the Aquatic 

Environment (DeTER)

\\ Taighde 264: Green and Blue Spaces and Health: A health-

led approach

Bithéagsúlacht

Tá na tuarascálacha ar thaighde bithéagsúlachta seo a leanas 

ar fáil ar shuíomh gréasáin na GCC ag http://www.epa.ie/pubs/

reports/research/biodiversity/ 

\\ Taighde 236: Network Monitoring Rewetted and Restored 

Peatlands/ Organic Soils for Climate and Biodiversity 

Benefits (NEROS)

Uisce

Tá na tuarascálacha taighde uisce seo a leanas ar fáil ar 

shuíomh gréasáin na GCC ag http://www.epa.ie/pubs/reports/

research/water/ 

\\ Taighde 239: Valuing Ireland’s Coastal, Marine and 

Estuarine Ecosystem Services

\\ Taighde 240: Technologies for Monitoring, Detecting and 

Treating Overflows from Urban Waste Water Networks

\\ Taighde 243: Role of Passive Sampling in Screening and 

Monitoring of New and Emerging Chemicals

\\ Taighde 249: Catchment Management Support Tools for 

Characterisation and Evaluation of Programme Measures

\\ Taighde 251: The Impact of On-Site Domestic Waste Water 

Effluent on Rivers and Wells

\\ Taighde 253: Desludging Rates and Mechanisms for 

Domestic Waste Water Treatment System Sludges in 

Ireland

\\ Taighde 255: Optimal Design and Operation of Small-Scale 

Waste Water Treatment Plants: The Irish Case

\\ Taighde 261: A National Roadmap for Water Stewardship 

in Industry and Agriculture in Ireland

Bainistíocht dramhaíola agus acmhainní

Tá na tuarascálacha taighde seo a leanas ar bhainistíocht 

acmhainní ar fáil ar shuíomh gréasáin na GCC ag http://www.

epa.ie/pubs/reports/research/waste/ 

\\ Taighde 241: Research of Upcycling Supports to Increase 

Re-Use, with a Focus on Waste Electrical and Electronic 

Equipment (UpWEEE)

\\ Taighde 262: A Community Based Social Marketing 

Approach for Increased Participation in WEEE Recycling 

(ColectWEEE) 

Talamhúsáid, ithreacha agus iompar

Is féidir na tuarascálacha taighde seo a leanas ar thalamhúsáid, 

ithreacha agus iompar a aimsiú ar shuíomh gréasáin GCC 

http://epa.ie/pubs/reports/research/land/ 

\\ Taighde 254: TaLAM: Mapping Land Cover in Lowlands 

and Uplands with Satellite Imagery

\\ Taighde 260: Impact of Cattle Access to Watercourses: 

Literature Review on behalf of the COSAINT Project 

Socheacnamaíocht

Is féidir na tuarascálacha taighde socheacnamaíoch seo a 

leanas a aimsiú ar shuíomh gréasáin GCC ag http://www.epa.

ie/pubs/reports/research/econ/ 

\\ Taighde 237: Integrated Indicators for Ireland: Adjusting 

Economic Progress for Environmental and Social 

Sustainability (I3: AEPESS)

\\ Taighde 238: Identifying, Reviewing and Testing the 

Factors that Drive the Sustainable Behaviour and Transition 

of Communities, Groups and Individuals 

\\ Taighde 245: Designing Interventions for Sustainable 

Behaviour Change in Business and Communities

http://www.epa.ie/pubs/reports/research/climate/
http://www.epa.ie/pubs/reports/research/climate/
http://www.epa.ie/pubs/reports/research/health/
http://www.epa.ie/pubs/reports/research/health/
http://www.epa.ie/pubs/reports/research/biodiversity/
http://www.epa.ie/pubs/reports/research/biodiversity/
http://www.epa.ie/pubs/reports/research/water/
http://www.epa.ie/pubs/reports/research/water/
http://www.epa.ie/pubs/reports/research/waste/
http://www.epa.ie/pubs/reports/research/waste/
http://epa.ie/pubs/reports/research/land/
http://www.epa.ie/pubs/reports/research/econ/
http://www.epa.ie/pubs/reports/research/econ/
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7. RÁIT IS AIRGEADAIS
7.1 RÁITEAS RIALACHAIS AGUS TUARASCÁIL NA STIÚRTHÓIRÍ 2018
Rialachas 
Bunaíodh an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (an 

Ghníomhaireacht/GCC) faoin Acht fán nGníomhaireacht um 

Chaomhnú Comhshaoil, 1992 (an tAcht). I gcomhréir le hAlt 

19 den Acht, tá Ard-Stiúrthóir agus cúigear Stiúrthóirí ag an 

nGníomhaireacht.

Ceaptar an tArd-Stiúrthóir agus na Stiúrthóirí eile ag an Rialtas 

i gcomhréir le hAilt 21 agus 24 den Acht. Tá feidhmeanna GCC 

leagtha amach i gCuid III den Acht. Tá an tArd-Stiúrthóir agus 

na Stiúrthóirí freagrach don Aire Cumarsáide, Gníomhaithe ar 

son na hAeráide agus Comhshaoil agus don Aire Tithíochta, 

Pleanála agus Rialtais Áitiúil. Tá an tArd-Stiúrthóir agus 

na Stiúrthóirí freagrach as dea-rialachas a chinntiú agus 

comhlíonann siad an cúram sin trí chuspóirí agus spriocanna 

straitéiseacha a shocrú agus cinntí straitéiseacha a ghlacadh 

maidir le gach príomh-shaincheist gnó. Is iad an tArd-Stiúrthóir 

agus na Stiúrthóirí atá freagrach as bainistíocht, rialú agus 

stiúradh laethúil GCC. 

Ní úsáidtear an téarma ‘Bord’ in Acht GCC chun comhlacht 

rialachais na heagraíochta a ainmniú; seachas sin, tagraítear 

don ‘Ghníomhaireacht’ san Acht agus do ‘Stiúrthóirí na 

Gníomhaireachta’ mar atá ainmnithe. Tugtar ‘Comhaltaí an 

Bhoird Fheidhmiúcháin ar Stiúrthóirí na Gníomhaireachta’ 

agus tugtar Bord Feidhmiúcháin ar chomhlacht rialachais na 

Gníomhaireachta.

Comhlíonann an Bord Feidhmiúcháin róil rialachais agus 

bhainistíochta araon.

Seirbheálann an tArd-Stiúrthóir mar Chathaoirleach an 

Bhoird Fheidhmiúcháin agus mar phríomhfheidhmeannach 

oibriúcháin GCC, agus iad ag comhlíonadh róil rialachais 

agus bhainistíochta araon, agus tá siad freagrach as an 

nGníomhaireacht a rith. Tá an tArd-Stiúrthóir freagrach don 

Oireachtas tríd an gCoiste um Chuntais Phoiblí.

Seirbheálann an cúigear Stiúrthóirí freisin mar an bhfoireann 

bainistíochta feidhmiúcháin agus freagracht oibriúcháin laethúil 

orthu.

Freagrachtaí an Bhoird Fheidhmiúcháin 
Deonaíodh raon leathan cumhachtaí agus dualgas don GCC 

faoi na hAchtanna fán nGníomhaireacht um Chaomhnú 

Comhshaoil, 1992 go 2014 agus faoi reachtaíocht ábhartha 

eile ar chaomhnú an chomhshaoil agus ar chosaint radaíochta.

Is é ról an Bhoird i gcomhlacht poiblí ar bith ná ceannaireacht 

straitéiseach, stiúradh, tacaíocht agus treoir a thabhairt don 

chomhlacht agus tiomantas dá chuid luachanna, beartas agus 

cuspóirí lárnacha a chur chun cinn. I dteannta le freagrachtaí 

speisialta an Bhoird atá leagtha amach sa Chód Cleachtais 

um Rialachas Comhlachtaí Stáit (an Cód) agus san Acht GCC, 

tá freagrachtaí sonracha rialachais agus bainistíochta ar 

Bhord Feidhmiúcháin GCC mar Bhord Comhlachta Stáit, lena 

n-áirítear: 

\\ déanamh cinnte go gcomhlíonann an comhlacht a chuid 

freagrachtaí mar atá leagtha amach le reacht nó in ord 

aireachta;

\\ ceannaireacht, fís agus treoir a thabhairt don chomhlacht;

\\ misean an chomhlachta a shainiú, cinneadh ar a chuspóirí 

straitéiseacha agus na beartais a fhorbairt a theastaíonn 

chun na spriocanna sin a bhaint amach;

\\ dea-bhainistíocht a chinntiú, monatóireacht a dhéanamh ar 

éachtaí na bainistíochta agus cinntiú go mbaintear amach 

cothrom ceart idir róil an bhoird agus ról na bainistíochta 

faoi seach;

\\ spriocanna feidhmíochta a shocrú, lena n-áirítear 

príomhspriocanna airgeadais agus, go háirithe, aontú ar an 

mbuiséad agus dlúthmhonatóireacht a dhéanamh air;

\\ déanamh cinnte go n-iompraíonn an comhlacht é féin go 

heiticiúil agus ar bhealach a réitíonn le luachanna lárnacha 

an chomhlachta; 

\\ ról an chomhlachta sa phobal a shainiú agus a chur chun 

cinn trí mheicníochtaí a fhorbairt chun tuairimí custaiméirí 

agus páirtithe leasmhara a bhailiú agus trí dhaoine a 

choimeád ar an eolas ar bhealach oscailte, freagrúlach 

agus freagrach. 

Ó thaobh na reachtaíochta, tá freagracht ar an mBord 

Feidhmiúcháin as bainistíocht GCC, ach le haghaidh cuspóirí 

praiticiúla tá cumhacht aige freagracht a tharmligean do 

bhaill foirne eile le haghaidh cuspóirí oibriúcháin. In Alt 25(6) 

den Acht GCC foráiltear go bhféadfaidh an Ghníomhaireacht 

ceann ar bith dá cuid feidhmeanna a chomhlíonadh nó a chur 

i gcrích trí nó ag aon stiúrthóir nó duine nó comhlacht eile atá 

údaraithe mar is cuí ag an nGníomhaireacht chuige sin.

Ó bunaíodh an GCC, tá cumhachtaí roghnacha tarmligthe ag 

an mBord Feidhmiúcháin do leibhéil éagsúla sa GCC. Leantar 

tarmligean na gcumhachtaí ar aghaidh ag méadú agus an 

Ghníomhaireacht ag sealbhú feidhmeanna reachtaíochta breise 

le himeacht ama.

Clúdaíonn an Plean Straitéiseach reatha Ár gComhshaol, Ár 

bhFolláine an tréimhse 2016-2020. Sa Phlean Straitéiseach seo, 

leagtar amach na gníomhartha tosaíochta a dhéanfaidh an 

GCC sa tréimhse sin chun a mhisean a chomhlíonadh, is é sin 

ár gcomhshaol a chaomhnú agus a fheabhsú mar shócmhainn 

luachmhar do mhuintir na hÉireann agus ár ndaoine agus ár 

gcomhshaol a chosaint ar éifeachtaí díobhálacha na radaíochta 

agus an truaillithe.  Cuirtear béim inti ar thábhacht comhshaoil 



TUARASCÁIL BHLIANTÚIL AGUS CUNTAIS NA GCC | 2018

LEATHANACH 62 RÁITIS AIRGEADAIS

ghlain chosanta dár sláinte, dár bhfolláine agus dár gcáilíocht 

beatha.  Tá cúig sprioc straitéiseacha aitheanta ag an GCC dá 

Straitéis:

\\ Rialtóir Iontaofa Comhshaoil

\\ Ceannaire sa Réimse Fianaise agus Eolas Comhshaoil

\\ Tacadóir agus Comhpháirtí Éifeachtach

\\ Freagairt ar Phríomhdhúshláin Chomhshaoil

\\ Feabhas Eagraíochta. 

Tá obair agus freagrachtaí GCC leagtha amach: i Straitéis 

Chorparáideach GCC 2016 -2020; i gClár Oibre GCC; agus 

sa Chomhaontú Maoirseachta leis an Roinn Cumarsáide, 

Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil agus leis an 

Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil. 

Gach mí, bíonn cruinniú tiomnaithe ag an mBord 

Feidhmiúcháin faoi shaincheisteanna rialachais agus 

bainistíochta a chuimsíonn:  

\\ Leasanna a dhearbhú

\\ Tuarascálacha um dhul chun cinn ar shaincheisteanna 

oibriúcháin ó Oifigí aonair

\\ Bainistíocht airgeadais

\\ Pleanáil straitéiseach

\\ Bainistíocht cumarsáide

\\ Saincheisteanna rialachais chorparáidigh (iniúchadh 

inmheánach san áireamh)

\\ Acmhainní daonna agus saincheisteanna soláthair foirne

De réir Alt 50 den Acht um Chaomhnú Comhshaoil, 1992, ní 

mór don GCC gach gnáthchuntas agus cuntas iomchuí ar an 

airgead ar fad a fhaigheann sé nó a chaitheann sé a choinneáil 

i bhfoirm a cheadódh an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar 

son na hAeráide agus Comhshaoil i gcomhairle leis an Aire 

Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. 

Agus an GCC ag ullmhú na ráiteas airgeadais sin, ní foláir dó: 

\\ beartais oiriúnacha chuntasaíochta a roghnú agus iad a 

chur i bhfeidhm go seasta;

\\ breithiúnais a thabhairt agus meastacháin a dhéanamh atá 

réasúnta agus ciallmhar;

\\ na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn ghnóthais leantaigh 

mura bhfuil sé mí-oiriúnach a cheapadh go leanfaidh sé ar 

aghaidh ag oibriú;

\\ dearbhú gur leanadh nó nár leanadh caighdeáin 

chuntasaíochta infheidhme, faoi réir aon 

neamhchomhlíonta ábhartha a nochtadh agus a míníodh 

sna ráitis airgeadais.

Tá an GCC freagrach as taifid chuntasaíochta dhóthanacha 

a choinneáil a nochtann, le cruinneas réasúnta am ar bith, a 

staid airgeadais agus a chumasaíonn dó a chinntiú go gcloíonn 

na ráitis airgeadais le hAlt 50 den Acht. Tá sé de fhreagracht ar 

an Ard-Stiúrthóir agus na Stiúrthóirí an t-eolas corparáideach 

agus airgeadais ar shuíomh gréasáin GCC a choinneáil suas 

chun dáta agus a chruinneas a chinntiú. 

Tá an Bord Feidhmiúcháin freagrach as formheas an phlean 

and buiséid bhliantúil. Déantar monatóireacht ar fheidhmíocht 

GCC ar bhonn míosúil trí thuarascálacha dul chun cinn ar 

Eochairtháscairí Feidhmíochta GCC a chur faoi bhráid an 

Bhoird Feidhmiúcháin. Rinne an Bord Feidhmiúcháin measúnú 

deiridh bliana ar Ghníomhaíochtaí Cláir Oibre 2018 GCC agus 

cuireadh an Tuarascáil Bainistíochta Airgeadais deiridh bliana 

do 2018 faoina bhráid i bhFeabhra 2019.

Tá an GCC freagrach freisin as a chuid sócmhainní a chosaint 

agus céimeanna réasúnta a ghlacadh le calaois agus 

mírialtachtaí eile a chosc agus a bhrath. 

Is í tuairim an Bhoird Fheidhmiúcháin go dtugann ráitis 

airgeadais GCC léargas fíor agus cóir ar fheidhmíocht agus 

staid airgeadais GCC ar an 31 Nollaig 2018.

Struchtúr an Bhoird Fheidhmiúcháin
Tá Ard-Stiúrthóir agus cúigear Stiúrthóirí eile ar an mBord 

Feidhmiúcháin, a ngníomhaíonn duine amháin acu mar Leas-

Ardstiúrthóir, agus iad go léir ceaptha ag an Rialtas. Ceaptar 

an tArd-Stiúrthóir ar feadh tréimhse seacht mbliana agus 

ceapadh na Stiúrthóirí eile ar feadh tréimhse cúig bliana. I 

gcomhréir le hAilt 21 agus 24 den Acht GCC 1992, féadfaidh 

an Rialtas an tArd-Stiúrthóir agus na Stiúrthóirí faoi seach a 

cheapadh arís ar feadh dara tréimhse oifige nó tréimhse eile 

ina dhiaidh sin.

Tháinig an Bord Feidhmiúcháin le chéile le haghaidh cruinnithe 

ginearálta Boird trí huaire déag in 2018. Léiríonn an tábla thíos 

sonraí maidir le tréimhse cheaptha na gcomhaltaí reatha:

Comhalta Boird 
Fheidhmiúcháin 

Ról Dáta Ceaptha 

Laura Burke Ard-Stiúrthóir 8 Samhain 2011* 

Gerard O’Leary Leas-Ardstiúrthóir 8 Bealtaine 2012* 

Micheál Ó Cinnéide Stiúrthóir (go dtí an 24 Lúnasa 2018) 25 Lúnasa 2008*

Matthew Crowe Stiúrthóir 11 Aibreán 2010*

Micheál Lehane Stiúrthóir 1 Bealtaine 2016 

Eimear Cotter Stiúrthóir 1 Meán Fómhair 2017 

Tom Ryan Stiúrthóir (on 25 Lúnasa 2018) 25 Lúnasa 2018

* dara téarma



TUARASCÁIL BHLIANTÚIL AGUS CUNTAIS NA GCC | 2018

RÁITIS AIRGEADAIS LEATHANACH 63

An Coiste Iniúchóireachta agus Riosca
Tá Coiste Iniúchóireachta agus Riosca (CIR) bunaithe ag an 

GCC ar a bhfuil seisear comhaltaí seachtracha agus aon 

chomhalta amháin ó Bhainistíocht Shinsearach GCC. Is é ról 

an CIR ná tacaíocht a thabhairt don Bhord Feidhmiúcháin 

maidir lena fhreagrachtaí as ceisteanna a bhaineann le riosca, 

rialú agus rialachas agus an ráthaíocht bhainteach. Tá an CIR 

neamhspleách ó bhainistíocht airgeadais na heagraíochta. 

Ach go háirithe, cinntíonn an CIR go ndéantar monatóireacht 

ghníomhach agus neamhspleách ar chórais rialaithe 

inmheánacha. Tugann Cathaoirleach an CIR tuairisc fhoirmiúil 

don Ard-Stiúrthóir ar bhonn bliantúil.

Is iad seo a leanas comhaltaí an Choiste Iniúchóireachta agus 

Riosca: An Dr Brian Cawley (Cathaoirleach), An Dr Ian d’Alton, 

Caroline Bocquel Uasal, An tOllamh Eugene Kennedy, Marie 

O’Connor Uasal, an tUas. Tom Barry, Madeleine Quirke Uasal 

agus an tUas. Allan Reid. Bhí 5 chruinniú ag an CIR in 2018.

Fochoistí an Bhoird Fheidhmiúcháin
Tá dhá Fhochoiste Boird Fheidhmiúcháin bunaithe ag an 

mBord Feidhmiúcháin.

1.  Fochoiste an Bhoird TFC: tá triúr comhaltaí den Bhord 

Feidhmiúcháin air. Athraíodh leagan amach an Choiste le 

linn 2018 toisc go ndeachaigh an Dr Micheal Ó Cinnéide 

ar scor. Is iad comhaltaí an choiste seo ná: an Dr Micheál 

Ó Cinnéide (Cathaoirleach go dtí Lúnasa 2018), an Dr 

Micheál Lehane (Cathaoirleach ó Lúnasa 2018), an Dr 

Matthew Crowe agus an tUas. Gerard O’Leary. Bhí 10 

gcruinniú ag Fochoiste an Bhoird TFC in 2018. 

2.  Fochoiste an Bhoird Fheidhmiúcháin ar 

Shábháilteacht, Sláinte agus Leas (SSL): tá triúr 

comhaltaí den Bhord Feidhmiúcháin air. Athraíodh leagan 

amach an Choiste le linn 2018 toisc go ndeachaigh 

Micheál ÓCinnéide ar scor. Is iad comhaltaí an choiste seo 

ná: an tUas. Gerard O’Leary (Cathaoirleach), an Dr Micheál 

Ó Cinnéide (go dtí Lúnasa 2018), an Dr Matthew Crowe 

agus an Dr Micheál Lehane (ó Shamhain 2018). Bhí 4 

chruinniú ag Fochoiste an Bhoird SSL in 2018.

Coistí Comhairleacha/Comhairliúcháin 
Seachtracha
Cuirtear comhairle ar an mBord Feidhmiúcháin ag na coistí 

seachtracha lárnacha seo a leanas, ar bunaíodh gach ceann 

díobh faoi reachtaíocht:

\\ Coiste Comhairleach GCC

\\ Coiste Comhairleach um Dhumpáil san Fharraige*

\\ An Coiste Comhairleach ar Orgánaigh Ghéinmhodhnaithe 

(OGM)*

\\ An Coiste Comhairleach um Shláinte*

\\ An Coiste Comhairleach um Chosaint Raideolaíoch*

*bunaithe faoi Alt 41 d’Acht GCC, 1992.

Sceideal an Fhreastail, na dTáillí agus na 
Speansas 
Bhí 13 chruinniú ag an mBord Feidhmiúcháin Ginearálta in 

2018. Leagtar amach thíos sceideal an fhreastail ar chruinnithe 

an Bhoird Feidhmiúcháin do 2018. Ní bhfuarthas táillí ná 

speansais, de bhrí gur tionóladh gach cruinniú de chuid an 

Bhoird Ghinearálta i gceanncheathrú GCC:

Líon na 
gcruinnithe 

An Bord Táillí

2018

€

Speansais

2018

€

Laura Burke 13 0 0

Gerard O’Leary 12 0 0

Micheál Ó Cinnéide 8 0 0

Matthew Crowe 12 0 0

Micheál Lehane 11 0 0

Eimear Cotter 12 0 0

Tom Ryan 5* 0 0

* Stiúrthóir ceaptha ón 25 Lúnasa 2018 - Cruinnithe an Bhoird 

Feidhmiúcháin Ghinearálta ó Lúnasa go Nollaig.

Leagtar amach thíos sceideal an fhreastail ar chruinnithe an 

CIR do 2018, agus na táillí agus na speansais a fuair gach 

comhalta:

Líon na 
gcruinnithe 

An Coiste um 
Iniúchóireacht  

& Riosca

Táillí 2018 Speansais 
2018 

€ 

Brian Cawley 
(Cathaoirleach)

5 5,400 0

Ian d’Alton 5 0 501

Caroline Bocquel 4 0 1,435

Marie O’Connor 5 0 361*

Eugene Kennedy 5 0 906

Tom Barry 5 0 1,251

Allan Reid 2 0 1,001**

Iomlán 5,400 5,455

* Ball foirne GCC. ** Íoctar na speansais go léir go díreach leis 
an Scottish Environment Protection Agency.

Príomhathruithe Pearsanra 
Tar éis dó dá théarma a chaitheamh i ndiaidh a chéile, 

chríochnaigh an Dr Micheál ÓCinnéide a théarma conartha ón 

GCC i mí Lúnasa 2018. I gcomhréir leis an Acht, ceapadh an Dr 

Tom Ryan ina stiúrthóir ón 25 Lúnasa 2018. 

Nochtuithe a éilíonn an Cód Cleachtais chun 
Comhlachtaí Stáit a Rialú (2016) 
Tá an Bord Feidhmiúcháin freagrach as a chinntiú gur 

chomhlíon an GCC ceanglais go léir an Chóid, mar atá foilsithe 

ag an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe i mí Lúnasa 

2016. Éilíonn an Cód na nochtuithe seo a leanas: 
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Mionsonrú ar Shochair na bhFostaithe 
Gearrthéarmacha 

Tá sochair ghearrthéarmacha fostaithe a sháraíonn €60,000 

leagtha amach i Nóta 8 (c) leis na ráitis airgeadais.

Costais Sainchomhairliúcháin 

Cuimsíonn costais chomhairliúcháin costas na comhairle 

eachtraí a thugtar don bhainistíocht ach ní chuimsíonn 

siad feidhmeanna 'gnó mar is gnách', oiliúint foirne agus 

soláthraithe forbartha.

2018 € 2017 €

Comhairle Dlí, Soláthar 
Airgeadais Gníomhaíochtaí 
Ceadúnaithe san áireamh

514,212 561,269

Luacháil Achtúireach ar Scéim 
na bPinsean 

3,014 3,629

Comhairleachtaí Acmhainní 
Daonna

24,240 0

Caidreamh poiblí/margaíocht 59,680 50,824

Iniúchadh Inmheánach & 
Rialachas Corparáideach 

64,231 49,957

Comhairleacht Chaibidlí Léasa 0 12,300

Comhairleacht Sláinte agus 
Sábháilteachta 

0 26,060

Seirbhísí Iniúchóireachta 
Foirgnimh

11,132 0

Comhairleacht agus Comhairle 
maidir le Soláthar

21,409 25,702

Athbhreithniú ar Straitéis agus 
Láithreacht ar Líne/Gréasáin.

0 62,915

Dearadh agus Forbairt Suíomh 
Gréasáin

40,307 0

Forbairt agus Cur i bhfeidhm 
Straitéise

55,626 83,648

Comhairleachtaí Chláir 
Comhshaoil agus Raideolaíochta

91,508 86,468

Comhairleacht RGCS 86,695 0

Athbhreithniú ar GCC 100,000 0

Costais Chomhairliúcháin 
Iomlána 

1,072,054 962,772

Costais Dlíthiúla agus Socruithe

Tugann an tábla thíos mionsonrú ar na méideanna a aithnítear 

mar chaiteachas sa tréimhse thuairiscithe maidir le costais 

dhlíthiúla, socraíochtaí agus nósanna imeachta idir-réitigh 

agus eadrána a bhaineann le conarthaí le tríú páirtithe. Ní 

chuimsíonn sé seo speansais a thabhaítear maidir le comhairle 

dlíthiúil ghinearálta a fuair an GCC a nochtar sna costais 

Shainchomhairleoireachta thuas.

2018 € 2017€

Táillí dlí – imeachtaí dlí 810,392 440,760

Íocaíochtaí idir-réitigh agus 
eadrána

0 0

Socraíochtaí 0 0

Iomlán 810,392 440,760

Caiteachas Taistil agus Cothabhála 

Déantar caiteachas taistil agus cothabhála a aicmiú mar seo a 

leanas:

2018 € 2017 €

Intíre 

  - An Bord 
Feidhmiúcháin

65,370 68,327

  - Fostaithe 1,395,720 1,383,124

Idirnáisiúnta

  - An Bord 
Feidhmiúcháin 

18,657 21,343

  - Fostaithe 327,723 291,619

Iomlán * 1,807,470 1,764,413

*Ní áirítear leis sin aisíocaíocht chostais taistil arna bhfáil ag an 

GCC

Caiteachas Fáilteachais 

Cuimsítear sa Chuntas Ioncaim agus Caiteachais an caiteachas 

fáilteachais seo a leanas: 

2018 € 2017 €

Fáilteachas foirne* 29,655 30,786

Fáilteachas eile 610 382

Iomlán 30,265 31,168

*Costais Chlár Cúnaimh d’Fhostaithe €20,245 in 2018

Ráiteas Comhlíontachta

Ghlac an Bord leis an gCód Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit 

a Rialú, 2016, agus tá nósanna imeachta agus athbhreithnithe 

curtha i bhfeidhm aige chun comhlíonadh a bhforálacha 

a chinntiú le linn 2017. Rinne an GCC ceanglais an Chóid 

Chleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú a chomhlíonadh do 

2018.

Sínithe thar ceann an Bhoird Feidhmiúcháin.

Laura Burke 

Ard-Stiúrthóir 

Dáta: 21 Meitheamh 2019
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7.2 RÁITEAS AR AN GCÓRAS RIALAITHE INMHEÁNAIGH 2018
1. Scóip na Freagrachta 
Thar ceann Stiúrthóirí na Gníomhaireachta um Chaomhnú 

Comhshaoil (GCC), aithním an chomhfhreagracht atá ar na 

Stiúrthóirí as a chinntiú go gcoinnítear agus go bhfeidhmítear 

go hinmheánach córas éifeachtach rialaithe inmheánaigh 

maidir le cuntais GCC a ullmhú agus gach dualgas reachtúil 

a bhaineann leis an GCC a chomhlíonadh. Cuireann an 

fhreagracht seo san áireamh riachtanais Chóid Chleachtais 

chun Comhlachtaí Stáit a Rialú a chomhlíonadh (2016).

2. Cuspóir an Chórais Rialaithe Inmheánaigh 
Tá an córas rialaithe inmheánach deartha chun riosca a 

bhainistiú ag leibhéal inghlactha seachas fáil réidh leis. Mar sin, 

is féidir leis an gcóras ráthaíocht réasúnta seachas absalóideach 

a thabhairt go bhfuil na sócmhainní sábháilte, go ndéantar 

idirbhearta a údarú agus a thaifead mar is cóir, agus go 

ndéantar earráidí ábhartha nó mírialtachtaí eile a chosc nó a 

bhrath ar bhonn tráthúil. Cé go bhféadfadh éifeachtacht córais 

rialaithe inmheánaigh athrú de réir a chéile, déanann an GCC 

athbhreithniú agus nuashonrú ar a leithéid de chórais de réir 

mar is gá.

Tá an córas rialaithe inmheánaigh, atá ag teacht le treoirlínte 

a d'eisigh an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, i 

bhfeidhm i sa GCC don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2018 

agus suas go dtí an dáta a rinneadh na ráitis airgeadais a 

fhaomhadh.

3. Príomhnósanna Imeachta Rialaithe chun 
Rialú Inmheánach Éifeachtach a Sholáthar
Tá bearta glactha ag Stiúrthóirí GCC chun an timpeallacht 

rialaithe chuí a chinntiú taobh istigh den GCC trí: 

\\ Phlean Straitéiseach GCC 2016-2020 – Ár gComhshaol, 

Ár bhFolláine a fhorbairt agus a fhoilsiú. Leagtar amach 

sa Straitéis seo Fís, Misean, Luachanna, Spriocanna agus 

na trí cinn déag de Chuspóirí Straitéiseacha GCC. Is é an 

Líonra Bainistíochta Sinsearaí, lena n-áirítear Stiúrthóirí 

agus Clárbhainisteoirí, a dhéanann monatóireacht ar chur 

i bhfeidhm na Straitéise, agus cuirtear tuairiscí chuig Bord 

Feidhmiúcháin GCC ina leith seo ó am go chéile. 

\\ Clár oibre mionsonraithe a chomhaontú gach bliain agus 

monatóireacht agus meastóireacht a dhéanamh go míosúil 

ar dhul chun cinn in aghaidh an chláir oibre sin.

\\ Cruinnithe Boird Fheidhmiúcháin a reáchtáil go rialta, lena 

n-áirítear cruinnithe bainistíochta míosúla ina mbíonn 

ceisteanna straitéiseacha ar nós Rialachas Corparáideach, 

Bainistíocht Airgeadais, Straitéis Chorparáideach agus 

gnóthaí foirne san áireamh sa Chlár Oibre. 

\\ Lámhleabhar Airgeadais GCC a ghlacadh chomh maith le 

sraith de bheartais agus de nósanna imeachta airgeadais 

chun gnéithe airgeadais suntasacha a bhaineann le gnó 

GCC a rialú. 

\\ Sceideal cuimsitheach ar shocruithe árachais a choimeád 

chun leasanna GCC a chosaint.

\\ Coiste Iniúchóireachta & Riosca a bhunú agus a chothú 

mar chuid d'athbhreithniú leanúnach córasach ar an 

timpeallacht rialaithe agus ar nósanna imeachta rialachais 

laistigh den GCC, chun maoirseacht a dhéanamh ar 

fheidhm na hIniúchóireachta Inmheánaí agus chun 

comhairle a chur ar an mBord maidir leis an gcaoi a bhfuil 

an fheidhm sin á comhlíonadh agus á forbairt.

\\ Polasaí agus Creat Bainistithe Riosca a bhunú agus a 

chur i bhfeidhm, Coiste Feidhmiúcháin Riosca agus 

Príomhoifigeach Riosca a cheapadh. 

\\ Monatóireacht agus measúnú a dhéanamh ar chloí le 

reachtaíocht chorparáideach i gcomhréir le Beartas GCC.

\\ Freagrachtaí bainistíochta a shainmhíniú go soiléir, 

feidhmeanna oiriúnacha a tharmligean, agus beartais 

agus nósanna imeachta uile GCC a athbhreithniú agus a 

fhaomhadh.

\\ Cód Iompraíochta Gnó maidir le Stiúrthóirí agus Baill 

Foirne a ghlacadh de réir na gceanglas sa Chód Cleachtais 

chun Comhlachtaí Stáit a Rialú.

\\ Déanamh cinnte go gcomhlíontar ceanglais na nAchtanna 

um Eitic in Oifig Phoiblí agus Ailt 37 agus 38 d'Acht 

GCC, 1992, a bhaineann le Leasanna a Dhearbhú agus a 

Nochtadh.

i) Athbhreithniú Bliantúil ar Éifeachtacht an 
Rialaithe

Rinne an Bord athbhreithniú bliantúil ar éifeachtúlacht an 

chóras rialuithe inmheánacha le haghaidh 2018 i bhFeabhra 

2019. Agus iad ag tabhairt faoin athbhreithniú seo rinne na 

Stiúrthóirí an méid seo a leanas a bhreithniú:

\\ Sonraí faoin gcóras rialuithe inmheánacha in 2018 lena 

n-áirítear Bainistíocht Riosca, Bainistíocht Airgeadais, 

Iniúchadh Inmheánach, Eitic, Cleachtais Earcaíochta, Córais 

Fhaisnéise, Pleanáil & Tuairisciú Gnó

\\ Tuarascáil Iniúchóireachta Inmheánaí ar Rialuithe 

Airgeadais Inmheánacha 2018

\\ Tuarascáil an Oifigigh Chomhlíontachta 2018

\\ Tuarascáil ar Chomhlíonadh TF 2018

\\ Ráiteas Dearbhaithe ar Shláinte, Sábháilteacht & Leas 2018

\\ Ráitis Dhearbhaithe ar Bhainistíocht Riosca 2018

Síníodh Ráitis Dearbhaithe Bhliantúla maidir le Freagrachtaí 

Buiséadacha 2018 agus cuireadh faoi bhráid an Ard-Stiúrthóra 

iad, i gcomhréir le forálacha Lámhleabhar Airgeadais GCC.

ii) Sáruithe ar Rialú

Níor tuairiscíodh aon sáruithe ar rialú in 2018.

iii) Caillteanais Ábhartha nó Calaois

Níor tuairiscíodh aon chaillteanais ábhartha ná calaois in 2018.
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iv) Athbhreithniú ar an Ráiteas ar Rialú Inmheánach 
ag an gCoiste Iniúchóireachta agus Riosca

Rinne an Coiste Iniúchóireachta agus Riosca agus Stiúrthóirí 

GCC athbhreithniú ar an Ráiteas ar Rialú Inmheánach 2018 i 

mí Feabhra 2019 chun a chinntiú go léiríonn sé go cruinn an 

córas rialuithe a bhí i bhfeidhm i rith 2018.

v) An Timpeallacht Rialaithe

Acmhainn chun Déileáil le Riosca 

Tá Coiste Iniúchóireachta agus Riosca (CIR) ag an GCC ar a 

bhfuil seisear comhaltaí seachtracha, lena n-áirítear bainisteoir 

sinsearach amháin ón GCC agus an Cathaoirleach. Tá saineolas 

airgeadais agus iniúchóireachta ag an CIR. Bhí cúig chruinniú 

ag an CIR in 2018. 

Freisin bhunaigh an GCC feidhm iniúchóireachta inmheánaí a 

bhfuil acmhainní dóthanacha aici, agus a chuireann clár oibre 

atá comhaontaithe leis an CIR i gcrích. Úsáidtear cúnamh 

ó shaineolaithe seachtracha chun iniúchtaí inmheánacha a 

dhéanamh.

Bhunaigh an GCC Coiste Riosca Feidhmiúcháin (CRF) ar a 

bhfuil beirt stiúrthóirí agus triúr Bainisteoirí Cláir. Ceapadh 

Príomhoifigeach Riosca chomh maith. Tháinig an CRF le chéile 

ceithre huaire in 2018.

Tá Beartas Bainistíochta Riosca forbartha ag an GCC freisin a 

leagann amach an méid riosca a ghlacann sé leis, an próiseas 

bainistíochta riosca atá i bhfeidhm agus a thugann mionsonraí 

faoi róil agus freagrachtaí na foirne maidir le riosca. Eisíodh an 

beartas seo don fhoireann ar fad, ag súil leis go n-oibreoidh 

siad agus iad ag cloí le beartais GCC um bainistíocht riosca, 

agus go gcuirfidh siad an bhainistíocht ar an eolas maidir le 

haon riosca nua nó aon laige rialaithe atá ag teacht chun cinn, 

agus freagracht a ghlacadh as aon rioscaí nó rialuithe laistigh 

dá réimse oibre féin.

Ó thaobh na reachtaíochta, tá freagracht ar an mBord 

as bainistíocht GCC, ach tá cumhacht aige freagracht 

a tharmligean do bhaill foirne eile le haghaidh cuspóirí 

oibriúcháin. In Alt 25(6) den Acht GCC foráiltear go 

bhféadfaidh an Ghníomhaireacht ceann ar bith dá cuid 

feidhmeanna a chomhlíonadh nó a chur i gcrích trí nó ag aon 

stiúrthóir nó duine nó comhlacht eile atá údaraithe mar is 

cuí ag an nGníomhaireacht chuige sin. Tarmligtear freagracht 

oibriúcháin as obair GCC a dhéanamh ar na Bainisteoirí Cláir 

atá i gceannas ar fheidhmeanna éagsúla.

Ó bunaíodh an Ghníomhaireacht, tá cumhachtaí roghnacha 

tarmligthe ag Bord na Gníomhaireachta do leibhéil éagsúla 

sa Ghníomhaireacht. Leantar tarmligean na gcumhachtaí 

ar aghaidh ag méadú agus an Ghníomhaireacht ag sealbhú 

reachtaíochta breise le himeacht ama.

vi) Creat Riosca agus Rialaithe 

Tá córas bainistíochta riosca curtha i bhfeidhm ag an GCC a 

aithníonn agus a thugann tuairisc ar phríomhrioscaí agus ar na 

gníomhaíochtaí bainistíochta atá á ghlacadh chun déileáil leo 

agus, a oiread agus is féidir, na rioscaí sin a mhaolú. 

Comhlíonann Beartas agus Struchtúir Bainistíochta Riosca GCC 

an Cód Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú 2016. 

Críochnaíodh athbhreithniú ar rioscaí oifige in 2018 agus 

nuashonraíodh an Clár Rioscaí Uile-Oifige.  Rinneadh an Clár 

Rioscaí Corparáideacha a nuashonrú chun na hathruithe a 

léiriú a cuireadh i bhfeidhm maidir le rioscaí agus maoluithe 

príomha. Leagtar amach ann freisin na príomhrioscaí a bhfuil 

ann dóibh don Ghníomhaireacht.  Aithnítear i gClár na Rioscaí 

Corparáideacha na príomhrioscaí ar gá don GCC aghaidh 

a thabhairt orthu agus rinneadh na rioscaí seo a aithint, a 

mheasúnú agus a rangú de réir a dtábhachta. Déanann an CIR 

agus an CFR an clár a athbhreithniú agus a thabhairt suas chun 

dáta ar bhonn ráithiúil.

Cuireann gach Stiúrthóir ráitis dhearbhaithe leathbhliantúil 

ar fáil don Bhord Feidhmiúcháin go rialta lena nglactar le 

freagracht as nuashonrú, monatóireacht agus athbhreithniú 

leanúnach ar an gClár Rioscaí dá nOifig féin agus as a chinntiú 

go gcuirtear an Beartas Bainistithe Rioscaí i bhfeidhm.  

Tugann an clár rioscaí mionsonraí faoi na rialuithe agus na 

gníomhaíochtaí is gá chun rioscaí agus freagrachtaí a mhaolú 

agus faoin bhfreagracht maidir le hoibríocht rialaithe a leagtar 

ar bhaill foirne ar leith. 

Dearbhaím go bhfuil timpeallacht smacht ag coinneáil na 

heilimintí seo a leanas i bhfeidhm: 

\\ rinneadh nósanna imeachta do gach próiseas lárnach gnó 

a thaifead; 

\\ tá freagrachtaí airgeadais tar éis a bheith ceaptha ag 

leibhéal na bainistíochta le cuntasacht chomhfhreagrach; 

\\ go bhfuil córas buiséadaithe iomchuí ann le buiséad 

bliantúil atá coinnithe faoi athbhreithniú ag bainistíocht 

shinsearach; 

\\ tá córais ann a bhfuil mar aidhm acu slándáil na gcóras 

faisnéise agus cumarsáide a chinntiú, 

\\ tá córais i bhfeidhm chun cosaint a thabhairt do na 

sócmhainní; agus 

\\ córas a rialóidh caiteachas ar thaighde comhshaoil, lena 

n-áirítear nósanna imeachta faoi choinne fhaomhadh 

agus íocaíocht deontas, agus próisis chun monatóireacht 

a dhéanamh ar an dul chun cinn maidir le baint amach na 

spriocanna taighde.

vii) Faisnéis Airgeadais & Bhuiséadach

Tá córas na rialuithe inmheánacha airgeadais bunaithe ar 

chreat oibre d’fhaisnéis bainistíochta rialta, ar chóras tarmligin 

agus cuntasachta, agus ar thacar nósanna imeachta airgeadais 

agus riaracháin lena n-áirítear deighilt na ndualgas. Áirítear leis 

go háirithe: 

\\ Córas buiséadaithe cuimsitheach ina bhfuil buiséad 

bliantúil, a ndéanann an Bord Feidhmiúcháin athbhreithniú 

agus faomhadh air.  Cuimsítear sa chóras buiséadaithe 

freisin dhá bhuiséad athbhreithnithe foirmiúla a ullmhú 

i mí Bhealtaine agus mí Mheán Fómhair, a gcuirtear an 

dá cheann acu faoi bhráid an Bhoird Fheidhmiúcháin le 

faomhadh.
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\\ Buiséid agus údarás buiséadach agus freagracht as 

feidhmeanna sonracha a shannadh do bhainisteoirí 

áirithe. Tá polasaithe agus modhanna oibre ann maidir le 

ceisteanna buiséadacha agus ceisteanna airgeadais. 

\\ Déanfar agus rialófar socruithe maidir leis an gceannach 

go léir trí chóras agus nósanna imeachta bainistíochta 

airgeadais GCC. 

\\ Athbhreithnithe míosúla ag an mBord Feidhmiúcháin ar 

thuarascálacha bainistíochta airgeadais.

\\ Glacadh le Plean bliantúil um Sholáthar Corparáideach.

viii) Nósanna imeachta chun aghaidh a thabhairt ar 
na himpleachtaí airgeadais a bhaineann le rioscaí 
móra gnó

Rinneadh staidéar ar na himpleachtaí airgeadais a bhaineann 

le rioscaí gnó tríd an bpróiseas foirmiúil chun measúnú 

a dhéanamh ar rioscaí gnó agus maidir le Pleananna 

Iniúchóireachta Inmheánaí GCC a ullmhú. Déantar iad seo 

a iniúchadh agus a mheasúnú a thuilleadh le cur i bhfeidhm 

céimnithe Phlean Iniúchóireachta Inmheánaí GCC. Tá tacar 

cuimsitheach de Nósanna Imeachta Airgeadais curtha i 

bhfeidhm chun gnéithe airgeadais shuntasacha a bhaineann 

le gnó an GCC a rialú, lena n-áirítear teorainneacha údaraithe 

maidir le ceannach/caiteachas. 

ix) Monatóireacht a dhéanamh ar éifeachtach an 
Chórais um Rialú Inmheánach

Cathaoirleach seachtrach atá ar Choiste Iniúchóireachta & 

Riosca GCC, chomh maith le lucht saineolais eile ón taobh 

amuigh in ionad ionchuir ó Stiúrthóirí neamhfheidhmiúcháin, 

agus tá ionadaí sinsearach ón GCC air freisin.

Cuireadh Plean Iniúchóireachta Inmheánaí GCC le haghaidh 

2017 – 2018 i bhfeidhm de réir a chéile i rith na bliana agus 

rinneadh iniúchtaí sna réimsí seo a leanas:

\\ Bainistíocht Freastail & Asláithreachta;

\\ Soláthar in TFC;

\\ An Clár Náisiúnta um Chosc Dramhaíola agus

\\ Rialuithe Airgeadais Inmheánacha 2018. 

Déantar athbhreithniú rialta ar an dul chun cinn atá á 

dhéanamh tar éis gach iniúchadh agus tugtar tuairisc 

don Choiste Iniúchóireachta agus Riosca agus don Bhord 

Feidhmiúcháin ina leith.

Dréachtaíodh an Plean Iniúchóireachta Inmheánaí don 

tréimhse 2019 - 2020 le linn 2018 agus léiríonn sé na rioscaí 

a aithníodh i gClár Rioscaí Corparáideacha an GCC, chomh 

maith le ceanglais an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste, agus 

forbairtí agus ceisteanna maidir le Rialachas Corparáideach 

atá tagtha chun cinn san Earnáil Phoiblí i gcoitinne.  Rinne 

an Coiste Iniúchóireachta agus Riosca athbhreithniú ar an 

bPlean Iniúchóireachta Inmheánaí sin agus mhol an Bord 

Feidhmiúcháin GCC i nDeireadh Fómhair 2018 é. 

Monatóireacht agus Athbhreithniú Leanúnach 
Bunaíodh nósanna imeachta foirmiúla do phróisis rialaithe 

mhonatóireachta agus déantar easnaimh rialaithe a chur in 

iúl dóibh siúd atá freagrach as gníomhaíochtaí ceartaitheacha 

a ghlacadh agus don bhainistíocht agus don Bhord 

Feidhmiúcháin, más cuí sin, ar bhonn tráthúil. Dearbhaím go 

bhfuil na córais mhonatóireachta seo a leanas i bhfeidhm: 

\\ rinneadh príomhrioscaí agus rialaithe bainteacha a aithint 

sna Cláir Riosca Oifige agus Chorparáidigh agus cuireadh 

próisis i bhfeidhm chun monatóireacht a dhéanamh ar 

na príomhrialuithe sin agus aon easnamh aitheanta a 

thuairisc, 

\\ tá socruithe tuairiscithe tar éis a bheith bunaithe ag 

gach leibhéal ina bhfuil freagracht as ucht bainistíochta 

airgeadais tar éis a bheith ceaptha trí chóras de 

tharmligean agus d’fhaomhadh údaraithe bhuiséadaigh; 

agus 

\\ déanann an ardbhainistíocht athbhreithnithe rialta 

ar fheidhmíocht thráthrialta agus bhliantúil agus ar 

thuarascálacha airgeadais a léiríonn feidhmíocht i 

gcomparáid le buiséid/réamhfháisnéis lena n-áirítear ath-

leithdháileadh buiséad mar chuid de dhá athbhreithniú 

foirmiúil ar bhuiséid i mBealtaine agus i Mean Fómhair 

gach bliain.

4. Soláthar 
Dearbhaím go bhfuil tacar iomlán de nósanna imeachta agus 

treoirlínte um sholáthar i bhfeidhm ag an GCC agus gur 

chloígh an GCC leis na nósanna imeachta sin i rith 2018.

5. Maoiniú Taighde 
I gCiorclán 13/2014 ón Roinn Caiteachais Phoiblí agus 

Athchóirithe, Bainistíocht agus Cuntasacht i leith Deontas ó 

Fhoinsí Státchiste (an Ciorclán), leagtar amach na prionsabail 

phoiblí, na nósanna imeachta agus na ceanglais tuairiscithe 

bhreise um bhainistíocht airgeadais atá le comhlíonadh agus 

maidir le maoiniú deontais a sholáthraítear ó airgead poiblí 

á bhainistiú. Fuair an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son 

na hAeráide agus Comhshaoil (RCGAC) deimhniú ón Roinn 

Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe (RCPA) go raibh sé in ord 

don GCC tús a chur le réamh-mhaoiniú íocaíochtaí deontais 

do chomhlachtaí taighde i mí Feabhra 2018, ag súil leis an 

gceadú réamh-mhaoinithe fhoirmiúil do 2018.

6. Athbhreithniú ar Éifeachtúlacht 
Dearbhaím go bhfuil nósanna imeachta curtha i bhfeidhm ag 

an GCC chun monatóireacht a dhéanamh ar éifeachtúlacht 

a nósanna imeachta bainistíochta riosca agus rialaithe. Le 

monatóireacht agus athbhreithniú GCC ar éifeachtúlacht 

chóras an rialaithe inmheánaigh cuirtear san áireamh obair 

na n-iniúchóirí inmheánacha agus seachtracha, an Choiste 
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Iniúchóireachta agus Riosca agus na hardbhainistíochta 

sinsearaí sa GCC atá freagrach as forbairt agus cothabháil 

chreat an rialaithe inmheánaigh. 

Dearbhaím go ndearna na Stiúrthóirí athbhreithniú bliantúil 

ar éifeachtúlacht an chórais rialaithe inmheánaí do 2018 i mí 

Feabhra 2019 agus go bhfuil siad sásta go bhfuil an córas 

rialaithe inmheánaigh slán.

Rinne Iniúchadh Inmheánach ar Rialuithe Airgeadais 

Inmheánacha i mí na Samhna 2018 agus mí Eanáir 2019 i 

gcomhréir leis an bPlean Iniúchóireachta Inmheánaí 2018/19. 

I dtuairim an Iniúchóra Inmheánaigh, cuireann a mheasúnú 

in iúl gur féidir brath go suntasach ar an deimhniú maidir le 

dóthanacht agus feidhmiú na rialuithe airgeadais inmheánacha 

chun príomhrioscaí a mhaolú agus/nó a bhainistiú. Bhí dhá 

mholadh ann agus dúradh nach raibh mórán tábhachta ag 

baint leo. 

7. Saincheisteanna maidir le Rialú Inmheánach 
Níor aithníodh aon laigí sa rialú inmheánach maidir le 2018 ar 

gá iad a nochtadh sna ráitis airgeadais. 

Sínithe thar ceann an Bhoird Feidhmiúcháin.

Laura Burke 

Ard-Stiúrthóir 

Dáta: 21 Meitheamh 2019
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7.3  TUARASCÁIL AN ARD-REACHTAIRE CUNTAS AGUS CISTE LENA CUR 
FAOI BHRÁID THITHE AN OIREACHTAIS

Tuairim maidir leis na ráitis airgeadais
Tá iniúchadh déanta agam ar ráitis airgeadais na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 

2018 de réir mar a cheanglaítear faoi fhorálacha alt 50 den Acht fán nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil 1992. Cuimsíonn 

na ráitis airgeadais

\\ an ráiteas ar ioncam agus caiteachas agus ar chúlchistí ioncaim coinnithe

\\ an ráiteas ar ioncam cuimsitheach

\\ an ráiteas faoi staid airgeadais

\\ an ráiteas ar shreabhadh airgid agus 

\\ na nótaí gaolmhara lena n-áirítear achoimre ar bheartais chuntasaíochta thábhachtacha. 

I mo thuairimse, tugtar léargas fíor agus cruinn sna ráitis airgeadais ar shócmhainní, ar dhliteanais agus ar staid airgeadais na 

Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil ar an 31 Nollaig 2018 agus ar a hioncam agus a caiteachas le haghaidh 2018 i 

gcomhréir leis an gCaighdeán Tuairiscithe Airgeadais (CTA) 102 – An Caighdeán Tuairiscithe Airgeadais is infheidhme sa RA agus i 

bPoblacht na hÉireann. 

Bunús na tuairime
Rinne mé m'iniúchadh ar na ráitis airgeadais i gcomhréir leis na Caighdeáin Idirnáisiúnta ar Iniúchadh (CIInna) mar a chuirtear i 

bhfeidhm ag an International Organisation of Supreme Audit Institutions. Cuirtear síos san aguisín leis an tuarascáil seo mo chuid 

freagrachtaí de réir na gcaighdeán sin. Táim neamhspleách ón nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil agus tá mo chuid 

freagrachtaí eiticiúla eile comhlíonta agam i gcomhréir leis na caighdeáin.

Creidim gur leor agus gur cuí an fhianaise iniúchóireachta atá faighte agam le bheith mar bhonn do mo thuairim.

Tuairisc ar Fhaisnéis eile seachas na ráitis airgeadais, agus ar ábhair eile
Tá faisnéis áirithe eile curtha i láthair ag an nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil i dteannta leis na ráitis airgeadais. 

Cuimsíonn an fhaisnéis sin an tuarascáil bhliantúil, an ráiteas rialachais agus tuarascáil na Stiúrthóirí agus an ráiteas ar rialú 

inmheánach. Cuirtear síos ar mo chuid freagrachtaí as tuairiscí i leith na faisnéise sin, agus ar ábhair áirithe eile a dtugaim tuairisc 

orthu trí heisceacht, san aguisín leis an tuarascáil seo.

Níl aon ní le tuairisciú agam chuige sin.

Seamus McCarthy 

An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste 

Dáta: 30 Meitheamh 2019



TUARASCÁIL BHLIANTÚIL AGUS CUNTAIS NA GCC | 2018

LEATHANACH 70 RÁITIS AIRGEADAIS

AGUISÍN LEIS AN TUARASCÁIL
Freagrachtaí na Stiúrthóirí
Mar a shonraítear sa ráiteas rialachais agus i dtuarascáil na Stiúrthóirí, tá na Stiúrthóirí freagrach as

\\ na ráitis airgeadais a ullmhú san fhoirm atá forordaithe faoi alt 50 den Acht fán nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil 

1992

\\ déanamh cinnte go dtugann na ráitis airgeadais léargas fíor agus cóir i gcomhréir le CTA 102

\\ rialtacht na n-idirbheart a chinntiú

\\ measúnú a dhéanamh ar cibé acu an cuí bonn cuntasaíochta an ghnóthais leantaigh a úsáid, agus

\\ pé rialú inmheánach a mheasann siad gur cuí é le go mbeidh siad in ann ráitis airgeadais a ullmhú atá saor ó mhíráiteas 

ábhartha, cibé acu de thoradh calaoise nó earráide.

Freagrachtaí an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste
Ceanglaítear orm faoi alt 50 den Acht fán nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil 1992 iniúchadh a dhéanamh ar ráitis 

airgeadais na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil agus tuairisciú air sin do Thithe an Oireachtais.

Is é an cuspóir atá agam agus an t-iniúchadh á dhéanamh ná dearbhú réasúnta a fháil maidir le cibé acu an bhfuil na ráitis 

airgeadais ina n-iomlán saor ó mhíráiteas airgeadais de thoradh calaoise nó earráide. Leibhéal ard dearbhaithe atá i gceist le 

dearbhú réasúnta, ach ní hionann é agus gealltanas go mbraithfear i gcónaí míráiteas ábhartha más ann dó in iniúchadh arna 

dhéanamh i gcomhréir leis na CIInna. Féadann míráitis teacht chun cinn de thoradh calaoise nó earráide agus meastar gur míráitis 

ábhartha iad más féidir a bheith ag súil go réasúnta go mbeadh tionchar acu, ina n-aonar nó le chéile, ar chinntí eacnamaíocha 

úsáideoirí arna nglacadh ar bhonn na ráiteas airgeadais sin.

Mar chuid d'iniúchadh i gcomhréir le CIInna, feidhmím breithiúnas gairmiúil agus coimeádaim amhras gairmiúil le linn an iniúchta. 

Agus é sin á dhéanamh, 

\\ Aithním agus déanaim measúnú ar rioscaí an mhíráitis ábhartha maidir leis na ráitis airgeadais cibé acu de thoradh calaoise 

nó earráide iad; dearbhaím agus feidhmím nósanna imeachta iniúchta a fhreagraíonn do na rioscaí sin; agus faighim fianaise 

iniúchta ar leor agus ar cuí í chun bonn a sholáthar do mo thuairim. Is airde an baol nach mbraithfí míráiteas ábhartha de 

thoradh calaoise seachas míráiteas de thoradh earráide, mar d'fhéadfadh claonpháirteachas, brionnú, easnaimh d'aon turas, 

mífhaisnéis, nó sárú ar rialuithe inmheánacha a bheith i gceist le calaois.

\\ Faighim tuiscint ar rialú inmheánach atá ábhartha don iniúchadh chun nósanna imeachta iniúchta a cheapadh atá cuí sna cúinsí, 

ach ní dhéantar é chun críocha tuairim a chur in iúl faoi éifeachtacht na rialuithe inmheánacha.

\\ Déanaim measúnú ar oiriúnacht na mbeartas cuntasaíochta arna n-úsáid agus ar réasúntacht na meastachán cuntasaíochta agus 

na nochtuithe gaolmhara.

\\ Tugaim conclúid faoi oiriúnacht úsáid bhonn cuntasaíochta an ghnóthais leantaigh agus, bunaithe ar an bhfianaise 

cuntasaíochta arna fáil, faoi cibé acu gurb ann d'éiginnteacht ábhartha maidir le himeachtaí nó coinníollacha a d'fhéadfadh 

amhras suntasach a chaitheamh ar chumas na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil leanúint ar aghaidh mar ghnóthas 

leantach. Má thagaim ar an gconclúid gurb ann d'éiginnteacht ábhartha, ceanglaítear orm aird a tharraingt i mo thuarascáil 

ar na nochtuithe bainteacha sna ráitis airgeadais nó, murar leor na nochtuithe sin, mo thuairim a leasú. Tá mo chuid conclúidí 

bunaithe ar an bhfianaise iniúchta arna fáil suas go dtí dáta mo thuarascála. D'fhéadfadh, mar gheall ar imeachtaí nó ar 

choinníollacha sa todhchaí, áfach, go stadfadh an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil de bheith ina gnóthas leantach.

\\ Déanaim measúnú ar chur i láthair, struchtúr agus ábhar na ráiteas airgeadais, lena n-áirítear na nochtuithe agus cibé acu an 

léirítear na hidirbhearta agus na himeachtaí bunúsacha sna ráitis airgeadais ar bhealach ina mbaintear amach cur i láthair cóir.

Déanaim cumarsáid leo siúd a bhfuil cúram leagtha orthu as rialachas maidir le, i measc ábhar eile, scóip agus tráthú beartaithe 

an iniúchta agus fionnachtana tábhachtacha an iniúchta, lena n-áirítear aon easnaimh mhóra sa rialú inmheánach a aithním le linn 

m'iniúchta.

Faisnéis eile nach na ráitis airgeadais iad

Ní chuimsíonn mo thuairim an fhaisnéis eile arna cur i láthair in éineacht leis sna ráitis sin, agus ní thugaim aon chonclúid 

dhearbhaithe maidir leis sin.



TUARASCÁIL BHLIANTÚIL AGUS CUNTAIS NA GCC | 2018

RÁITIS AIRGEADAIS LEATHANACH 71

Maidir le m'iniúchadh ar na ráitis airgeadais, ceanglaítear orm faoi Chaighdeáin Idirnáisiúnta Iniúchóireachta an fhaisnéis eile a 

léamh atá curtha i láthair agus, é sin á dhéanamh agam, a mheas cibé acu an bhfuil neamhréir ábhartha idir an fhaisnéis eile agus 

na ráitis airgeadais nó le faisnéis a fhaightear le linn iniúchta, nó má tá cuma air ar bhealach eile go bhfuil sí míshonraithe go 

hábhartha. Má thagaim ar an gconclúid, bunaithe ar an obair a rinne mé, go bhfuil an fhaisnéis eile sin míshonraithe go hábhartha, 

ceanglaítear orm an fhíric sin a thuairisciú.

Tuairisciú ar ábhair eile

Déantar m'iniúchadh agus aird á tabhairt ar na comaoineacha speisialta a ghabhann le comhlachtaí Stáit maidir lena mbainistiú agus 

a bhfeidhmiú. Tugaim tuairisc má aithním ábhair ábhartha maidir leis an mbealach ina ndearnadh gnó poiblí.

Féachaim chuig fianaise a fháil faoi rialtacht idirbheart airgeadais le linn an iniúchta. Tugaim tuairisc má aithním aon chás ábhartha, 

áit nár cuireadh airgead poiblí i bhfeidhm don chuspóir dá raibh sé beartaithe nó áit nár chloígh idirbhearta leis na húdaráis a 

rialaíonn iad.

Tugaim tuairisc freisin trí heisceacht más amhlaidh, i mo thuairim,

\\ nach bhfuair mé an fhaisnéis agus na míniúcháin go léir a theastaigh uaim do m'iniúchadh, nó 

\\ nárbh leor na taifid chuntasaíochta le go bhféadfaí na ráitis airgeadais a iniúchadh go héasca agus i gceart, nó

\\ mura réitíonn na ráitis airgeadais leis na taifid chuntasaíochta.
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7.4  CUNTAS IONCAIM AGUS CAITEACHAIS AGUS CÚLCHISTÍ IONCAIM 
COINNITHE DON BHLIAIN DAR CRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2018

2018 2017

Ioncam Nóta €’000 €’000

Deontais Oireachtais - DCCAE 2(a) 35,303 32,001

Deontais Ciste Comhshaoil 2(b) 9,004 9,756

Deontais Oireachtais - DHPLG 2(c) 7,022 7,895

Costais Aisghafa maidir le Trádáil ina Astúcháin 3 1,292 1,253

Seirbhísí Eile 22 33

Ioncam ó Ghníomhaíochtaí Raideolaíocha 4 985 1,132

Gníomhaíochtaí Ceadúnaithe 5 613 498

Gníomhaíochtaí Forfheidhmithe 6 9,268 9,205

Fáltais Ilghnéitheacha 7 560 193

Glan Chistiú Shochair Iarchurtha 24(c) 8,782 9,216

Ioncam Iomlán 72,851 71,182

Caiteachas

Luach Saothair 8 24,358 23,003

Costais Sochair Scoir 24(a) 12,014 11,558

Speansais Taistil 9 1,932 1,879

Costais Saotharlainne agus Allamuigh 10 1,601 1,496

Costais Chóiríochta 11 1,870 1,939

Costais Riaracháin 12 8,733 8,319

Sainchomhairleoirí 13 461 305

Deontais, Conraitheoirí agus Soláthraithe Seirbhíse Seachtracha 14 8,329 8,553

Íocaíochtaí maidir leis an gClár Taighde Comhshaoil 15 9,351 7,194

Dímheas 16 5,723 5,347

Caiteachas Iomlán 74,372 69,593

(Easnamh) / Barrachas don Bhliain roimh Leithghabhálacha (1,521) 1,589

Aistriú ón / (go dtí) an Cuntas Caipitil 17 (63) (1,201)

Barrachas / (Easnamh) ar Dhiúscairt Sócmhainní Seasta 37 (44)

(Easnamh) / Barrachas don Bhliain tar éis Leithghabhálacha (1,547) 344

Barrachas amhail an 1 Eanáir 3,118 2,774

Barrachas amhail an 31 Nollaig 1,571 3,118

Baineann an t-ioncam agus an caiteachas ar fad don bhliain le gníomhaíochtaí leanúnacha ag an dáta tuairiscithe.

Is cuid de na ráitis airgeadais seo iad an Ráiteas ar Shreabhadh Airgid agus na nótaí 1 go 28.

Thar ceann Bhord na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil:

Laura Burke    Gerard O’Leary 

Ard-Stiúrthóir    Leas-Ardstiúrthóir

Dáta: 21 Meitheamh 2019
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2018

€’000

2017

€’000Nóta

(Easnamh) / Barrachas tar éis leithghabhálacha (1,547) 344

(Caillteanais) / gnóthachain ó thaithí ar oibleagáidí sochair scoir. 24(d) (688) (6,240)

Athruithe ar na boinn tuisceana maidir le luach reatha oibleagáidí sochair scoir. 9,062 (1,040)

Gnóthachan / (Caillteanas) Achtúireacha sa bhliain 8,374 (7,280)

Coigeartú ar Mhaoiniú Sochar Scoir Iarchurtha (8,374) 7,280

Ioncam Cuimsitheach Eile don Bhliain (1,547) 344

Is cuid de na ráitis airgeadais seo iad an Ráiteas ar Shreabhadh Airgid agus na nótaí 1 go 28.

Thar ceann Bhord na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil:

Laura Burke    Gerard O’Leary 

Ard-Stiúrthóir    Leas-Ardstiúrthóir

Dáta: 21 Meitheamh 2019

7.5  RÁITEAS MAIDIR LE hIONCAM CUIMSITHEACH DON BHLIAIN DAR 
CRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2018
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7.6  RÁITEAS FAOIN STAID AIRGEADAIS AR AN 31 NOLLAIG 2018

2018

€’000

2017

€’000Nóta

Sócmhainní Seasta – Réadmhaoin, Gléasra agus Trealamh 19 38,311 38,248

Sócmhainní Reatha

Infháltais 20 2,412 911

Airgead tirim agus coibhéisí airgid tirim 21 7,442 10,458

9,854 11,369

Dliteanais Reatha (Méideanna dlite laistigh de bhliain amháin)

Suimeanna iníoctha 22 (8,289) (8,257)

Glansócmhainní Reatha 1,565 3,112

  

Sócmhainní Iomlána lúide Dliteanais Reatha roimh Shochair Scoir 39,876 41,360

Sochair Scoir

Oibleagáidí sochar scoir 24(b) (247,735) (247,327)

Sócmhainní maoinithe sochar scoir iarchurtha 24(c) 247,735 247,327

0 0

  

Glansócmhainní Iomlána 39,876 41,360

Lena léirítear

Cuntas caipitil 17 38,305 38,242

Cúlchistí ioncaim coinnithe 1,571 3,118

39,876 41,360

Is cuid de na ráitis airgeadais seo iad an Ráiteas ar Shreabhadh Airgid agus na nótaí 1 go 28.

Thar ceann Bhord na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil:

Laura Burke    Gerard O’Leary 

Ard-Stiúrthóir    Leas-Ardstiúrthóir

Dáta: 21 Meitheamh 2019
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7.7  RÁITEAS FAOI SHREABHADH AIRGID DON BHLIAIN DAR CRÍOCH AN 
31 NOLLAIG 2018

2018

€’000

2017

€’000

Glansreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin

(Easnamh) / Barrachas d'Ioncam thar Chaiteachas (1,547) 344

Dímheas agus Bearnúchán ar Shócmhainní Seasta 5,723 5,347

(Ardú) / Laghdú ar Infháltais (1,501) 546

Méadú ar Shuimeanna Iníoctha 32 1,226

Ús Bainc a Fuarthas 0 0

Ús Íoctha 18 18

(Barrachas)/Easnamh ar Dhiúscairt Sócmhainní (37) 44

Aistriú (ón) / chuig an gCuntas Caipitil 63 1,201

Glan-insreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin 2,751 8,726

Sreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Infheistíochta

Íocaíochtaí chun Réadmhaoin, Gléasra agus Trealamh a fháil (5,791) (6,297)

Fáltais ó dhiúscairt sócmhainní seasta 42 13

Glansreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Infheistíochta (5,749) (6,284)

Sreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Airgeadais

Ús Bainc a Fuarthas 0 0

Ús Bainc Íoctha (18) (18)

Aisíocaíochtaí ar Iasachtaí um Shócmhainní Seasta 0 (308)

Glansreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Airgeadais (18) (326)

  

(Laghdú) / Ardú Glan ar Airgead Tirim agus Choibhéisí Airgid Thirim (3,016) 2,116

Airgead tirim agus coibhéisí airgid thirim ar an 1 Eanáir 10,458 8,342

Airgead tirim agus coibhéisí airgid tirim ar 31 Nollaig 7,442 10,458
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7.8  NÓTAÍ A GHABHANN LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS DON BHLIAIN DÁR 
CRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2018

1 Beartais Chuntasaíochta

Tá na boinn cuntasaíochta agus na bearta suntasacha cuntasaíochta a ghlacann an Ghníomhaireacht um Chaomhnú 
Comhshaoil chuici féin leagtha amach thíos. Cuireadh i bhfeidhm iad ar fad go seasta i rith na bliana agus don bhliain 
roimhe seo.

a)  Eolas Ginearálta

Bunaíodh an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil faoin Acht fán nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, 
1992, lena cheanncheathrú ag Eastát Chaisleán Bhaile Sheonach, Co. Loch Garman.

Príomhspriocanna – tá tuairisc ar oibríochtaí agus ar phríomhghníomhaíochtaí GCC leagtha amach sa Tuarascáil 
Bhliantúil a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais seo.

Is Aonán Sochair Poiblí (ASB) í an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil.

b)  Ráiteas Comhlíontachta

Ullmhaíodh ráitis airgeadais na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil don bhliain dár críoch an 31 Nollaig 2018 
de réir FRS 102, an caighdeán tuairiscithe airgeadais a bhaineann leis an Ríocht Aontaithe agus le hÉirinn, arna eisiúint 
ag an gComhairle Tuairiscithe Airgeadais (FRC), mar a chuireann Cuntasóirí Cairte Éireann i bhfeidhm. 

c)  Bunús an Ullmhúcháin

Ullmhaíodh na ráitis airgeadais faoi choinbhinsiún an chostais stairiúil agus ar an mbealach atá ceadaithe ag an 
Aire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, le comhthoiliú an Aire Caiteachais Phoiblí 
agus Athchóirithe de réir Alt 50 d'Acht na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil, 1992. Cuirtear na bearta 
cuntasaíochta seo a leanas i bhfeidhm go seasta nuair a bhítear ag déileáil le míreanna a cheaptar a bheith ábhartha.

d)  Ioncam

Deontais Stáit

Aithnítear ioncam go ginearálta ar bhonn fabhraithe; eisceacht amháin air seo is ea Deontais Stáit, a aithnítear ar bhonn 
fháltais airgid thirim.

Ioncam Gníomhaíochta Ceadúnais

Éilítear ar iarratasóirí ar cheadúnais chomhshaoil táille iomlán an iarratais ar cheadúnas a íoc nuair a dhéantar an 
t-iarratas. Cionroinntear na suimeanna a fhaightear don Chuntas Ioncaim agus Caiteachais agus do Chúlchistí Ioncam 

Coinnithe nuair a thugtar na céimeanna seo a leanas den phróiseas ceadúnaithe chun críche:

An Treoir maidir le hAstaíochtaí Tionsclaíocha, Ceadúnais um Chosc agus Rialú Comhtháite ar Thruailliú agus Ceadúnas 
Bainistithe Dramhaíola:

Iarratas 30%

Cinneadh Beartaithe 50%

Eisiúint Ceadúnais 20%

Ceadúnais um Scaradh Dramhuisce:

Iarratas 10%

Admháil an iarratais iomláin 40%

Cinneadh a Eisiúint faoi Cheadúnas 50%

Aithnítear táillí Ceadúnas Cosanta Raideolaíche mar ioncam i gcomhréir le fad an cheadúnais. Tá táillí a fuarthas roimh 
ré ar taispeáint mar ioncam roimh ré.

Ioncam eile

Aithnítear ioncam eile ar bhonn fabhraithe.

e)  An tAonad Trádála in Astúcháin 

Bunaíodh an tAonad Trádála in Astaíochtaí (ETU) laistigh den Ghníomhaireacht um Chosaint Comhshaoil in 2003. 
Aisíocann an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil costais riartha an scéim um thrádáil 
astaíochtaí leis an GCC ó fháltais dhíol na lamháltas, a íoctar go díreach leis an Roinn.

f)  Íocaíochtaí um Dheontais Taighde

Glacann an GCC gealltanais ar láimh maidir le tionscadail taighde dá ndéantar maoiniú a bhronnadh. Gearrtar 
caiteachas i leith na dtionscadal taighde seo sna ráitis airgeadais ar bhonn na n-íocaíochtaí tosaigh a rinneadh ar shíniú 
dhámhachtain an deontais, ar bhonn na n-íocaíochtaí eatramhacha a d’fhéadfadh a bheith faoi réir ag feidhmíocht 
shásúil agus ar bhonn íocaíochtaí breise arna n-eisiúint ar ghlacadh agus ar fhíorú éileamh maidir le hobair a 
críochnaíodh. Gearrtar costais a thabhaíonn an GCC i bhfeidhmiú na gclár taighde sna ráitis airgeadais de réir mar a 
thabhaítear iad.
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g)  Réadmhaoin, Gléasra agus Trealamh

Déantar réadmhaoin, gléasra agus trealamh a shonrú ag costas lúide dímheas carntha, agus é coigeartaithe d'aon 
fhoráil le haghaidh bearnúcháin. Soláthraítear dímheas ar gach réadmhaoin, gléasra agus trealamh ag rátaí a mheastar 
go nglanfaidh siad na costais lúide an luach iarmharach measta ar gach sócmhainn ar bhonn líne dhíreach thar a saol 
úsáideach measta, mar seo a leanas:

Foirgnimh 2% in aghaidh na bliana

Troscán agus Feistis 10% in aghaidh na bliana

Trealamh Saotharlainne agus Allamuigh 15% in aghaidh na bliana

Trealamh 20% in aghaidh na bliana

Trealamh TF agus Ríomhaireachta 25% in aghaidh na bliana

Mótarfheithiclí 20% in aghaidh na bliana

Déantar dímheas ar fheabhsuithe léasacha i rith shaol an léasa.

Is ionann an luach iarmharach agus an méid measta a d'fheadfaí a fháil faoi láthair ó dhiúscairt na sócmhainne, tar éis 
costais mheasta a bhaint as, á mbeadh an tsócmhainn ar an aois agus sa staid a mbeifí ag súil leis ag deireadh a shaoil 
úsáideach.

h)  Caipitliú Bogearraí arna bhForbairt go hInmheánach

Déantar caipitliú ar chostais sheachtracha na mbogearraí a fhorbraíonn an Ghníomhaireacht, áit ar féidir iad a aithint 
go leithleach mar bhogearraí ar féidir leis an GCC úsáid a bhaint astu agus áit a bhfuil súil go mbeidh buntáistí gnó ag 
eascairt astu ar feadh roinnt blianta amach anseo. Déantar costais tuarastail foirne fhorbairt an bhogearra a chaipitliú 
freisin.

i)  Maoiniú Caipitil

Déantar sócmhainní seasta GCC agus réamhíocaíochtaí chun obair atá ar siúl a mhaoiniú ó mheascán de dheontais 
chaipitil, iasachtaí ceadaithe agus leithroinntí as ioncam reatha. Aistrítear maoiniú a thagann ó dheontais (lena n-áirítear 
iad sin a úsáidtear le hiasachtaí a aisíoc) chuig cuntas caipitil a amúchtar i gcomhréir le dímheas na sócmhainní 
gaolmhara.

j)  Fardal

Díscríobhtar iomlán na bhfardal, lena n-áirítear stoic inchaite, sa bhliain ina gceannaítear iad.

k)  Infháltais

Aithnítear infháltais ag luach cothrom, lúide foráil ar fhiacha amhrasacha. Is foráil sonrach í an fhoráil ar fhiacha 
amhrasacha, agus glactar léi nuair atá fianaise réadach ann nach mbeidh an Ghníomhaireacht um Chaomhnú 
Comhshaoil in ann na suimeanna uile atá dlite di a bhailiú. Aithníonn an Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais agus Cúlchistí 
Ioncaim Coinnithe na gluaiseachtaí ar fad ar fhoráil d'fhiacha amhrasacha.

l)  Léasanna Oibríochta

Aithnítear caiteachas cíosa faoi léasanna oibriúcháin sa Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais agus sa Chúlchistí Ioncaim 
Coinnithe thar saol an léasa. Aithnítear caiteachas ar bhonn líne dhíreach thar thréimhse an léasa, ach amháin nuair 
atá arduithe léasa ceangailte le ráta ionchais boilscithe, sa chás sin aithnítear na harduithe sin nuair a thabhaítear iad. 
Aithnítear aon dreasacht léasa a fhaightear thar saol an léasa.

m)  Sochair Fhostaí

Sochair Gearrthéarma

Aithnítear sochair gearrthéarma ar nós pá saoire tríd an bhliain, agus cuimsítear sochair atá fabhraithe ag deireadh na 
bliana i bhfigiúr na Suimeanna iníoctha sa Ráiteas Staid Airgeadais.

Sochair Scoir

Bhunaigh an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil a cuid scéimeanna pinsin féin le sochar sainithe roimhe 
seo, scéimeanna a mhaoinítear go bliantúil ar bhonn 'íoctar mar a úsáidtear' ó shuimeanna airgid atá ar fáil di, lena 
n-áirítear airgead arna sholáthar ag an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, agus ó 
ranníocaíochtaí a bhaintear de thuarastail foirne agus ball. Oibríonn an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil 
Scéim Pinsin Singil na Seirbhísí Poiblí ("Scéim Singil"), ar scéim le sochar sainithe é d'fhostaithe inphinsin sa tseirbhís 
phoiblí a ceapadh ar an 1 Eanáir 2013 nó ina dhiaidh sin. Íoctar ranníocaíochtaí bhaill na Scéime Singile leis an Roinn 
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe (RCPA).

Léiríonn costais phinsin sochair phinsin a bhíonn tuillte ag fostaithe agus taispeántar iad mar ghlanmhéid ranníocaíochtaí 
pinsin foirne i gcás fostaithe a gcoinníonn an Ghníomhaireacht a ranníocaíochtaí. Glactar le méid a chomhfhreagraíonn 
don táille pinsin mar ioncam sa mhéid is gur féidir é a aisghabháil, agus go ndéanann deontais a fhaightear i rith na 
bliana é a fhritháireamh sa chaoi gur féidir íocaíochtaí pinsin a urscaoileadh.
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Léirítear gnóthachain nó caillteanais achtúireacha a eascraíonn ó dhliteanais scéime sa Ráiteas ar Ioncam Cuimsitheach, 
agus aithnítear coigeartú comhfhreagrach sa mhéid in-aisghabhála ón Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na 
hAeráide agus Comhshaoil.

Léiríonn na ráitis airgeadais, ag luach cóir, na sócmhainní agus na dliteanais is toradh ar oibleagáidí pinsin na 
Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil agus aon mhaoiniú gaolmhar, agus aithníonn siad na costais a bhaineann 
le sochair phinsin a chur ar fáil sna tréimhsí cuntasaíochta ina saothraíonn na fostaithe iad. Déantar dliteanais na Scéime 
Pinsean a thomhas ar bhonn achtúireach agus modh na n-aonad réamh-mheasta creidmheasa á úsáid.

Léiríonn na dliteanais phinsin luach reatha íocaíochtaí pinsin na todhchaí atá tuillte ag baill foirne go dtí seo. Is éard 
atá i maoiniú pinsin iarchurtha ná an tsócmhainn chomhfhreagrach a dhéanfar a aisghabháil amach anseo ón Roinn 
Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil.

n)  Iasachtaí

Aithnítear iasachtaí ar dtús ag an bpraghas idirbhirt (luach láithreach ar airgead tirim iníoctha, costais idirbhirt san 
áireamh). Sonraítear iasachtaí ina dhiaidh sin ag costais amúchta. Aithnítear speansas úis ar bhonn mhodh an úis ghlain 
agus tá sé curtha san áireamh i gcostais airgeadais.

Grádaítear iasachtaí mar dhliteanais reatha mura bhfuil sé de cheart an iasacht a iarchur dhá mhí dhéag (12) ar a laghad 
ón dáta tuairiscithe.

o)  Breithiúnais agus Meastacháin Chuntasaíochta Chriticiúla

Éilíonn ullmhúchán na ráitis airgeadais go ndéanfadh bainistíocht breithiúnais, meastacháin agus boinn tuisceana a 
mbeidh tionchar acu ar na méideanna a tuairiscíodh mar shócmhainní agus dhliteanais ar dháta an Ráitis ar an Staid 
Airgeadais agus na méideanna a tuairiscíodh mar ioncaim agus speansais le linn na bliana. Mar sin féin is é an nádúr 
atá le meastacháin go bhféadfadh an toradh iarbhír a bheith difriúil ó na meastacháin. Bhí an éifeacht is suntasaí ag na 
breithúnais a leanas ar na méideanna a bhí aitheanta sna ráitis airgeadais.

Oibleagáid sochair scoir

Déantar nuashonrú go bliantúil ar na boinn tuisceana atá mar bhunús ag na luachanna achtúireacha trína gcinntítear na 
méideanna a aithnítear sna ráitis airgeadais (ar a n-áirítear rátaí lascaine, rátaí ardaithe i leibhéil cúitimh amach anseo, 
rátaí báis agus treocht sa ráta costais chúram sláinte) bunaithe ar thosca eacnamaíocha reatha, agus ar aon athrú cuí ar 
théarmaí agus ar choinníollacha an phinsin agus ar phleananna iar-scoir.

D'fhéadfadh tionchar a bheith acu seo a leanas ar na boinn tuisceana:

(i) an ráta lascaine, athruithe ar an ráta brabúis ar bhannaí ardchaighdeáin corparáideacha.

(ii) leibhéil chúitimh sa todhchaí, tosca margaidh an lucht oibre sa todhchaí.

2 Deontais Stáit

2018

€’000

2017

€’000

Deontais ón Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil:

(a)  Deontas Oireachtais – Deontais ó Vóta na Roinne:

Reatha Fo-cheannteideal - F3 20,992 19,636

Caipiteal Fo-cheannteidil - F3 3,555 2,950

Caipiteal Taighde Fo-cheannteideal - F3 9,900 8,750

Cláir Eile Fo-cheannteideal - F3 856 665

Iomlán na nDeontas Oireachtais DCCAE 35,303 32,001

(b)  Deontais Ciste Comhshaoil

Neamhphá 4,600 4,900

Taighde 0 0

Cláir Eile 4,404 4,856

Iomlán Deontas Ciste Comhshaoil 9,004 9,756

Deontais ón Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil:

c)  Deontas Oireachtais – Deontais ó Vóta na Roinne:

Reatha Fo-cheannteideal - B3 6,037 6,214

Caipiteal Fo-cheannteidil - B3 985 1,681

Iomlán na nDeontas Oireachtais RTPÁ (An 
Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais 
Áitiúil) 7,022 7,895

Iomlán na nDeontas ón Stát 51,329 49,652

Maoiniú Taighde de €9.9M (2017 €8.750M) arna sholáthar ag an Roinn a chuimsíonn leithdháiltí sonracha chun freastal ar 
chostais an taighde chomhshaoil. Caitheadh €11.691M ar na gníomhaíochtaí taighde seo in 2018 (2017 €9.527M). Féach Nóta 15. 
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2018 2017

3 Gníomhaíochtaí an Aonaid Trádála in Astaíochtaí (ETU) €’000 €’000

Costais an Aonaid Trádála in Astaíochtaí a aisghabhadh ó Chistí Ceantála, etc 1,292 1,253

Maoiniú Iomlán Chostais an ETU 1,292 1,253

4 Ioncam ó Ghníomhaíochtaí Raideolaíocha €’000 €’000

Seirbhís Chalabrúcháin 29 26

Seirbhís Tomhaiste Radóin 77 82

Seirbhís Mhonatóireachta ar Radaíocht 276 287

Táillí Ceadúnais 601 728

Ioncam Ilghnéitheach/Conartha 2 9

Ioncam Iomlán ó Sheirbhísí Raideolaíocha 985 1,132

2018 2017

5 Gníomhaíochtaí Ceadúnaithe – TAT & RCT, Dramhaíl agus an CTU €’000 €’000

Táillí Ceadúnais réamhíoctha amhail an 1 Eanáir 1,150 901

Táillí a Fuarthas 815 747

Lúide Aisíocaíochtaí Íoctha (1) 0

Táillí Ceadúnais réamhíoctha ar an 31 Nollaig (féach Nóta 22) (1,351) (1,150)

An tsuim a cuireadh chun sochair don Ráiteas ar Ioncam agus Caiteachas agus do na 
Cúlchistí Ioncaim Coinnithe 613 498

Ceadúnú: An Treoir maidir le hAstaíochtaí Tionsclaíocha (TAT), Cosc Comhtháite ar Thruailliú (CCT) agus Dramhaíl 

Faoi Alt 83 den Acht fán nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, 1992, tá an GCC freagrach as ceadúnú a dhéanamh 
ar phróisis tionsclaíocha mhóra/chasta nó eile a bhféadfadh truailliú mór tarlú dá mbarr. Faoi Alt 40 den Acht um Bhinistiú 
Dramhaíola, 1996 tá an GCC freagrach as ceadúnú a dhéanamh ar gach mórghníomhaíocht aisghabhála dramhaíola agus 
diúscartha atá á bhfeidhmiú ag na húdaráis áitiúla agus ag fiontair phríobháideacha.

Ceadúnú: Sceitheadh Dramhuisce

Déantar foráil sna Rialacháin um Sceitheadh Fuíolluisce (Údarú) 2007 chun sceitheadh fuíolluisce na n-údarás áitiúil a 
cheadúnú. Ní mór ceadúnas a fháil ón GCC i gcás sceitheadh ó cheantair a fhreastalaíonn ar choibhéis daonra breis is 500. 
Ní mór do cheantair a fhreastalaíonn ar choibhéis daonra de níos lú ná 500 a bheith deimhnithe ag an GCC. Is as táillí a 
ghearrtar maidir le próiseáil iarratas ar cheadúnais den sórt sin a bhfaigheann an GCC a ioncam ceadúnaithe.

2018 2017

6 Gníomhaíochtaí Forfheidhmithe – TAT & RCT, Dramhaíl, CTU agus Uisce Óil €’000 €’000

Muirir Fhorfheidhmithe ar gearradh sonrasc orthu 8,941 8,886

Ioncam Forfheidhmithe mar thoradh ar Ionchúisimh 327 319

Ioncam Iomlán mar thoradh ar Ghníomhaíochtaí Forfheidhmithe 9,268 9,205

Faoi Alt 96 d'Acht na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil, 1992, tá an GCC freagrach as rialú a dhéanamh ar 
phróisis tionsclaíocha mhóra/chasta nó eile a bhféadfadh mórthruailliú tarlú dá mbarr. Faoi Alt 15 den Acht um Bainistiú 
Dramhaíola, 1996, tá an GCC freagrach as rialú a dhéanamh ar gach mórghníomhaíocht aisghabhála dramhaíola agus 
diúscartha a bhíonn ar siúl ag na húdaráis áitiúla agus ag fiontair phríobháideacha. Faoi na Rialacháin um Sceitheadh 
Fuíolluisce (Údarú) 2007, tá an GCC freagrach as sceitheadh fuíolluisce a rialú. Faoi rialacháin (Uisce Óil) an Aontais Eorpaigh 
2014, is féidir leis an GCC táille a ghearradh as monatóireacht a dhéanann sé ar cháilíocht sholáthair uisce óil an phobail. Is 
as táillí a ghearrtar maidir leis an obair fhorfheidhmithe seo a bhfaigheann an GCC a ioncam forfheidhmithe.

2018 2017

7 Fáltais Ilghnéitheacha €’000 €’000

Ús ar thaisce bhainc 0 0

Ilghnéitheach 560 193

560 193
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8 Luach Saothair 2018 2017

(a) Sochair Fostaithe Comhbhailithe €’000 €’000

Sochair ghearrthéarmacha foirne 22,423 21,273

Sochair foirceanta 0 0

Ranníocaíocht an fhostóra le leas sóisialta ÁSPC 2,007 1,858

Costais Iomlána Tuarastal 24,430 23,131

Costais Tuarastail Fhorbairt TF caipitlithe (72) (128)

Gearrtar Costais Tuarastail ar an Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais agus ar na Cúlchistí 
Ioncaim Coinnithe 24,358 23,003

San áireamh sa chostas Tuarastail iomlán de €24.43M, tá fabhrú de €754,000K (2017 €741,000K) maidir le teidlíochtaí 
carntha i dtaca le saoire bhliantúil foirne. Rinneadh €142,000 (2017 €108,000) de ranníocaíochtaí pinsin na mball Scéime 
aonair a dhéaduchtú agus a íoc leis an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. Ba é líon iomlán na mball Scéime Aonair 
ag deireadh na bliana ná 98 (2017: 67). Rinneadh €1,084,000 (2017 €1,012,000) den tobhach pinsin a dhéaduchtú agus a 
íoc leis an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil.

(b) Anailís foirne de réir láthair: 2018 2017

Ceanncheathrú 159 154

Cigireacht Réigiúnach Caisleán an Bharraigh 28 28

Cigireacht Réigiúnach Corcaigh 51 51

Cigireacht Réigiúnach Baile Átha Cliath 129 124

Cigireacht Réigiúnach Cill Chainnigh 25 19

Cigireacht Réigiúnach Muineachán 14 12

Oifigí Réigiúnacha 4 4

410 392

(C) Anailís ar chostais tuarastail foirne sa bhreis ar €60,000:

Bhí an líon fostaithe ar thit a gcuid sochar fostaí laistigh de gach banda €10,000 ó €60,000 
suas mar a leanas: 2018 2017

€60,000 go €70,000 70 86

€70,000 go €80,000 35 24

€80,000 go €90,000 28 21

€90,000 go €100,000 5 8

€100,000 go €110,000 5 0

€110,000 go €120,000 1 0

€120,000 go €130,000 0 3

€130,000 go €140,000 5 1

€140,000 go €150,000 1 0

€150,000 go €160,000 0 1

€160,000 go €170,000 1 0

Ba é líon iomlán na mball foirne a bhí fostaithe ag deireadh na bliana ná 391 (2017: 380).

2018 2017

(d) Sochair Ghearrthéarmacha Foirne €’000 €’000

Pá Bunúsach 22,354 21,197

Ragobair 0 0

Liúntais 69 76

22,423 21,273
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(e) Príomhphearsanra bainistíochta

Is Ard-Stiúrthóir agus cúigear baill den Bhord Stiúrthóirí atá mar phríomhphearsanra bainistíochta ag an nGníomhaireacht 
um Chaomhnú Comhshaoil. Is Stiúrthóirí feidhmiúcháin lánaimseartha iad Stiúrthóirí na Gníomhaireachta um Chaomhnú 
Comhshaoil. Íoctar tuarastal cuimsitheach leo agus dá bharr sin ní íoctar aon táillí Stiúrthóirí ná Boird leo. Tá luach iomlán na 
sochar fostaí don phríomhphearsanra bainistíochta leagtha amach thíos:

2018 2017

€’000 €’000

Tuarastal 802 779

Liúntais 11 11

813 790

Ní áirítear leis sin luach na sochar scoir arna dtuilleamh sa tréimhse sin. Tá an príomhphearsanra bainistíochta ina mbaill de 
scéim pinsin foirne na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil agus ní shíneann a gcuid teidlíochtaí chuige sin thar 
théarmaí shamhail scéim na bpinsean seirbhíse poiblí.

(f) Tuarastal agus Sochair an Ard-Stiúrthóra

Seo a leanas pacáiste luach saothair an Ard-Stiúrthóra don tréimhse airgeadais: €’000 €’000

Tuarastal 162 156

162 156

Ní áirítear leis sin luach na sochar scoir arna dtuilleamh sa tréimhse sin. Tá an tArd-Stiúrthóir ina bhall de scéim pinsin foirne 
na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil (Ard-Stiúrthóir agus Stiúrthóir) agus ní shíneann a theidlíochtaí chuige sin 
thar théarmaí shamhail an scéim pinsean seirbhíse poiblí.

2018 2017

9 Speansais Taistil €’000 €’000

Taisteal agus Cothú 1,807 1,764

Speansais Mhótarfheithiclí 141 128

Aisíocaíochtaí Taistil (16) (13)

1,932 1,879

Áirítear leis sin caiteachas taistil de €84,027 (2017 €89,670) ag an mBord Feidhmiúcháin.

2018 2017

10 Costais Saotharlainne agus Allamuigh €’000 €’000

Speansais Saotharlainne agus Allamuigh 1,053 945

Deisiúcháin ar Threalamh agus Cothabháil 499 490

Éadaí Cosanta 49 61

1,601 1,496

11 Costais Chóiríochta €’000 €’000

Cíos agus Rátaí 683 748

Cumhacht, Solas agus Téamh, Glantóireacht 682 628

Deisiúcháin, Cothabháil, Slándáil 505 563

1,870 1,939
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2018 2017

12 Costais Riaracháin €’000 €’000

Teileafón agus Postas 462 417

Cló Foilseachán agus Soláthairtí Stáiseanóireachta 318 386

Árachas 169 158

Muirir Ríomhairí agus Próiseála Sonraí 3,692 3,817

Táillí Iniúchóireachta 25 27

Rialachas Corparáideach agus Costais na hIniúchóireachta Inmheánaí 58 44

Táillí dlí, comhairle agus costais a bhaineann leo 1,377 1,028

Speansais Cruinnithe, Coiste Sheachtraigh agus Aoi-chainteoirí 408 335

Ceapachán Foirne agus costais ghaolmhara eile 128 112

Ús agus Muirir Bhainc 23 17

Leabhair, Tréimhseacháin, agus Leabharlann 92 107

Costais Forbartha agus Oiliúna Foirne 563 544

Fógraíocht 71 89

Cumarsáid 1,235 1,106

Ús Iasachta 0 20

Ilearraí 112 112

8,733 8,319

2018 2017

13 Costais Sainchomhairliúcháin €’000 €’000

Sainchomhairleoirí 461 305

461 305

Ar na hOifigí GCC a bhain leas as na comhairliúcháin seo, bhí: €’000 €’000

An Oifig Cumarsáide agus Seirbhísí Corparáideacha 193 155

An Oifig um Inbhuanaitheacht Chomhshaoil 4 0

An Oifig um Fhianaise agus Measúnú 47 17

An Oifig um Chosaint Radaíochta agus Monatóireacht Chomhshaoil 53 70

Oifig an Ard-Stiúrthóra / Trasoifig 164 63

461 305

14 Deontais, Conraitheoirí agus Soláthraithe Seirbhísí Seachtracha €’000 €’000

Conraitheoirí agus Soláthraithe Seirbhísí Seachtracha 6,509 7,341

Deontais 1,820 1,212

8,329 8,553
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2018 2017

Seo a leanas na hOifigí GCC inar tabhaíodh costais faoin gceannteideal seo: €’000 €’000

An Oifig Cumarsáide agus Seirbhísí Corparáideacha 527 472

An Oifig um Inbhuanaitheacht Chomhshaoil 2,612 2,868

An Oifig um Fhianaise agus Measúnú 3,993 3,927

An Oifig um Fhorfheidhmiúchán Comhshaoil 788 1,046

An Oifig um Chosaint Radaíochta agus Monatóireacht Chomhshaoil 409 240

8,329 8,553

2018 2017

15 Taighde Comhshaoil €’000 €’000

Clár Taighde an GCC 10,347 8,268

Ioncam Taighde Cómhaoinithe (996) (1,074)

Íocaíochtaí maidir leis an gClár Taighde 9,351 7,194

Seoladh clár taighde comhshaoil reatha an GCC in 2014. Tá sé á chómhaoiniú ag an Státchiste, an Ciste Comhshaoil, 
agus foinsí cómhaoinithe eile nach iad. Tá sé d'aidhm ag an gclár taighde an taighde a mhaoiniú ina ndíreofar ar na 
príomhcheisteanna bainistíochta comhshaoil, a chosnóidh agus a fheabhsóidh an comhshaol nádúrtha ar deireadh thiar 
thall.

Cómhaoiniú Taighde 2018 2017

Fuarthas an cómhaoiniú taighde seo a leanas, anuas ar an maoiniú a sholáthair an DCCAE: €’000 €’000

Dramhthrealamh Leictreach agus Leictreonach Éireann (WEEE) Éireann 83 84

Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann 25 0

Agence Nationale de la Recherche 338 265

Feidhmeannacht Sláinte agus Sábháilteachta 0 252

An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara 0 107

Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann 0 167

Oifig na nOibreacha Poiblí 88 79

Bonneagar Iompair Éireann 0 50

Met Éireann 41 35

Foras na Mara 211 35

Direction Regionale des Finance Publiques d’Ile-de-France et de Paris 100 0

Bundeeskasse Halle/Saale - Concert 31 0

An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt 15 0

Ceantar Dramhaíola an Deiscirt 20 0

Ilghnéitheach / Eile 44 0

Cómhaoiniú Iomlán 996 1,074

In 2018, ba é caiteachas an GCC ar Chláir Taighde ná €11.691M lenar áiríodh Íocaíochtaí Deontais de €10.347M mar atá 
léirithe thuas agus costais um chur i bhfeidhm agus gníomhaíocht de €1,344K atá tuairiscithe faoi na ceannteidil chostais 
Taisteal, Saotharlann agus Allamuigh, Riarachán agus Conraitheoirí.

In 2017, ba é caiteachas an GCC ar Chláir Taighde ná €9.527M lenar áiríodh Íocaíochtaí Deontais de €8.268M agus costais 
um chur i bhfeidhm agus gníomhaíocht de €1,228K, atá tuairiscithe faoi na ceannteidil chostais Taisteal, Saotharlann agus 
Allamuigh, Riarachán agus Conraitheoirí.

Tá €220K d'íocaíochtaí deontais breise (2017 €395K) ar chláir taighde san áireamh san fhigiúr a bhaineann le Deontais i 
Nóta 14.
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Amhail an 31 Nollaig 2018, ba ionann gealltanais a rinneadh ach nár gearradh ar na ráitis airgeadais go fóill i dtaca le 
tionscadail Taighde agus€ 28.187M (2017- €24.019M) agus an miondealú seo a leanas air sin:

2018 2017

€’000 €’000

Gealltanais Deontais le híoc amhail an 1 Eanáir 24,019 21,774

Deontais a Ceadaíodh le linn na bliana 15,219 11,651

Deontais Dídhílsithe le linn na bliana (513) (743)

Íocaíochtaí Deontais a rinneadh sa bhliain (10,538) (8,663)

Gealltanais le híoc amhail an 31 Nollaig 28,187 24,019

Níl costais feidhmiúcháin GCC maidir leis na cláir Taighde san áireamh sna figiúirí seo.

2018 2017

16 Dímheas ar Shócmhainní Seasta €’000 €’000

Dímheas ar Réadmhaoin, Gléasra agus Trealamh (Nóta 19) 5,723 5,347

5,723 5,347

17 Cuntas Caipitil €’000 €’000

Ar an 1 Eanáir 2018 38,242

Aistriú ón gCuntas Ioncaim agus Caiteachais:

Ioncam Leithdháilte chun críche Caipitil  - Breiseanna Sócmhainní Seasta 5,791

 - Chun Breiseanna Amach Anseo a 
Mhaoiniú 0

 - Iasachtaí a Aisíoc 0

5,791

Lúide:

Diúscairtí 360

Lúide dímheas roimhe sin ar dhiúscairtí (355)

5

Muirear dímheasa don bhliain 5,723

Aistriú glan ón gCuntas Ioncaim agus Caiteachais 63

Ar an 31 Nollaig 2018 38,305

Ar an 31 Nollaig 2018, chuimsigh iarmhéid an Chuntais Chaipitil €15,662 (2017 – €15,662) maidir le réamhíocaíochtaí as 
sócmhainní seasta (féach Nóta 20 - Infháltais).

18 Cánachas

Tá an GCC 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.



TUARASCÁIL BHLIANTÚIL AGUS CUNTAIS NA GCC | 2018

RÁITIS AIRGEADAIS LEATHANACH 85

19 Sócmhainní Seasta – Réadmhaoin, Gléasra agus Trealamh

Iomlán Obair idir 
Lámha

Foirgnimh Troscán & 
Feistis

Trealamh TF 
agus CE

Trealamh 
Saotharlainne 

agus Allamuigh

Mótarfheithiclí

Costas €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000

Ar an 1 Eanáir 2018 76,801 50 41,510 4,281 19,847 9,879 1,234

Míreanna breise 5,791 0 724 221 3,176 1,537 133

Aistriú ón Obair idir 
Lámha

0 (50) 40 0 10 0 0

Diúscairtí (360) 0 0 (4) (6) (200) (150)

Ar an 31 Nollaig 
2018

82,232 0 42,274 4,498 23,027 11,216 1,217

Dímheas

Ar an 1 Eanáir 2018 38,553 0 12,678 2,794 14,489 7,639 953

Muirear don Bhliain 5,723 0 869 406 3,515 794 139

Ar Dhiúscairtí (355) 0 0 (4) (6) (195) (150)

Ar an 31 Nollaig 
2018

43,921 0 13,547 3,196 17,998 8,238 942

Glanluach de réir 
na Leabhar

Ar an 31 Nollaig 
2018

38,311 0 28,727 1,302 5,029 2,978 275

Ar an 31 Nollaig 
2017

38,248 50 28,832 1,487 5,358 2,240 281

Tógadh ceanncheathrú don Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (GCC) san áit a bhfuil Eastát Chaisleán Bhaile 
Sheáin, Co. Loch Garman, ar shuíomh a bhfuil a theideal dílsithe i dTeagasc.  In 2013, thug an GCC léas fadtéarmach chun 
críche don láithreáin seo ó Teagasc. Thóg Oifig na nOibreacha Poiblí (OPW) foirgneamh na ceanncheathrún agus mhaoinigh 
sí an tógáil sin le hiasacht tráchtála. Maoiníonn an GCC na haisíocaíochtaí bliantúla a dhéanann an OPW. Cuirtear an ghné 
úis de na haisíocaíochtaí a chlúdaíonn an GCC san áireamh don bhliain ina dtagann sé chun cinn. Tá an tsócmhainn agus na 
socruithe maoinithe lena mbaineann taifeadta i leabhair GCC chun substaint na n-idirbheart atá ina mbonn leo a léiriú.

Thóg an OPW foirgneamh cigireachta réigiúnaí GCC ag Lóiste Seville, Cill Chainnigh ar láithreán a fuarthas don GCC. Tá 
aistriú dlíthiúil an láithreáin chuig an GCC á phróiseáil ag an OPW trí Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit.

In 2018, rinne an GCC caipitliú €2.59M (2017 – €2.864M) maidir leis an gcostas seachtrach agus €72K (2017 - €128K) 
maidir le costas inmheánach na dtuarastal a bhain le forbairt bogearraí lena n-úsáid laistigh den ghníomhaireacht. Tá sé seo 
ag teacht lenár mBeartas Cuntasaíochta maidir le Caipitliú Bogearraí a Forbraíodh go hInmheánach.

2018 2017

20 Infháltais €’000 €’000

Féichiúnaithe 1,433 337

Réamhíocaíochtaí 963 558

Réamhíocaíochtaí i leith Sócmhainní Seasta 16 16

2,412 911

Tagann an t-airgead go léir ó fhéichiúnaithe chun bheith dlite laistigh de bhliain amháin.

2018 2017

21 Airgead tirim agus coibhéisí airgid thirim €’000 €’000

Airgead Tirim agus Iarmhéideanna Bainc 7,442 10,458
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22 Suimeanna iníoctha 2018 2017

Méideanna dlite laistigh de bhliain amháin: €’000 €’000

Táillí Ceadúnais Réamhíoctha 1,351 1,150

Táillí Réamhíoctha Ceadúnais um Chosaint Raideolaíoch 219 709

Ioncam Iarchurtha Eile 246 307

Cistí an Aonaid Trádála Astaíochtaí (ETU) 2 34

Trádáil agus Speansais Eile 6,448 6,034

Méideanna atá dlite don OPW maidir le haisíocaíochtaí iasachta (Nóta 23). 23 23

8,289 8,257

Tá na suimeanna seo a leanas atá dlite do na Coimisinéirí Ioncaim san áireamh i dTrádáil 
agus Speansais Eile thuas:

Cáin Shiarchoinneálach i leith Seirbhísí Gairmiúla 328 320

ÍMAT/ÁSPC/MSU 667 627

CBL 180 228

Cáin Chonarthaí Iomchuí 1 1

1,176 1,176

23 Iasachtaí

Thóg Oifig na nOibreacha Poiblí (OPW) an foirgneamh ina bhfuil ceanncheathrú an GCC i Loch Garman agus mhaoinigh an 
OPW an tógáil le hiasacht tráchtála 20 bliain. Maoiníonn an GCC na haisíocaíochtaí bliantúla a dhéanann an OPW. Tá an 
tsócmhainn agus na hiasachtaí lena mbaineann taifeadta i leabhair GCC le substaint na n-idirbheart bunúsach a léiriú.

2018 2017

€’000 €’000

Aisiníoctha laistigh de bhliain amháin 23 23

24 Costais Sochair Scoir 

(a) Anailís ar chostais iomlán shochair scoir a ghearrtar ar an Ráiteas Ioncaim agus 
Caiteachais agus ar na Cúlchistí Ioncaim Coinnithe

€’000 €’000

Costas Seirbhíse Reatha 8,346 8,208

Ús ar dhliteanais scéime sochair scoir 4,708 4,355

Ranníocaíochtaí Fostaithe (1,040) (1,005)

12,014 11,558

(b) Gluaiseacht sna glanoibleagáidí sochair scoir le linn na bliana airgeadais €’000 €’000

Glanoibleagáid shochair scoir ar 1 Eanáir 247,327 230,831

Costais seirbhíse reatha 8,346 8,208

Costais Úis 4,708 4,355

(Gnóthachan)/Caillteanas Achtúireach (8,374) 7,280

Pinsin a íocadh sa bhliain (4,272) (3,347)

Glanoibleagáid shochair scoir ar 31 Nollaig 247,735 247,327
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(c) Cistiú Iarchurtha do Shochair Scoir

Aithníonn an GCC gur sócmhainní a fhreagraíonn do dhliteanas iarchurtha neamh-mhaoinithe le haghaidh sochair scoir atá 
sna suimeanna sin ar bhonn na mbonn tuisceana a ndéantar cur síos orthu thíos agus roinnt teagmhas san am atá thart. 
Ar na himeachtaí seo tá an bonn reachtúil um bunú na scéimeanna aoisliúntais, agus an beartas agus an cleachtas atá i 
bhfeidhm faoi láthair i ndáil le maoiniú pinsean na seirbhíse poiblí, lena n-áirítear ranníocaíochtaí fostaithe agus an próiseas 
bliantúil meastacháin. Níl aon fhianaise ag an GCC nach leanfaidh leis an mbeartas maoinithe sin chun suimeanna den 
chineál sin a chlúdach i gcomhréir le cleachtas reatha.

Ba é seo a leanas an glanmhaoiniú iarchurtha i gcomhair aoisliúntais a aithníodh sna Cuntais Ioncaim agus Caiteachais agus 
sna Cúlchistí Ioncaim Coinnithe:

€’000 €’000

Maoiniú In-aisghabhála maidir le costais aoisliúntais na bliana reatha 13,054 12,563

Deontas stáit curtha chun feidhme chun aoisliúntais a íoc (4,272) (3,347)

8,782 9,216

Ba ionann agus €247.735M (2017- €247.327M) an tsócmhainn mhaoiniúcháin iarchurtha le haghaidh sochar scoir ar an 31 
Nollaig 2018.

(d) Stair na n-oibleagáidí sochar shainithe

2018 2017 2016 2015 2014

€ M € M € M € M € M

Oibleagáidí sochair shainithe 248 247 231 182 176

Gnóthachain / (caillteanais) ó thaithí ar dhliteanais 
shonraithe scéime sochair :

Méid (€ M) (0.6880) (6.2400) (3.0920) 3.3080 0.4270

Céatadán na nDliteanas Scéime  (0.3%)  (2.5%)  (1.3%) 1.8% 0.2%

Is ionann an caillteanas achtúireach carnach a aithnítear sa Ráiteas ar Iomlán na nGnóthachan agus na gCaillteanas agus 
€95.96M (2017 €104.332M).

(e) Cur Síos Ginearálta ar na Scéimeanna

Is socruithe pinsin sochair shainithe bunaithe ar an tuarastal deiridh iad na scéimeanna, ina sainítear na sochair agus 
na ranníocaíochtaí a bhaineann leo trí thagairt do “samhail” reatha na rialachán i dtaca le scéim na hearnála poiblí. 
Soláthraíonn na scéimeanna do bhaill foirne, pinsean (1/80 in aghaidh na bliana seirbhíse), aisce nó cnapshuim (3/80 in 
aghaidh na bliana seirbhíse) agus pinsin céilí agus leanaí. Is é breithlá 65 bliain Gnáthaois Scoir an chomhalta, agus tá 
comhaltaí a bhí mar chomhaltaí roimh 2004 i dteideal éirí as gan laghdú achtúireach ó aois 60. Soláthraíonn na scéimeanna 
do bhaill an Bhoird pinsean (1/48 in aghaidh na bliana seirbhíse), aisce nó cnapshuim (1/32 in aghaidh na bliana seirbhíse) 
agus pinsin céilí agus leanaí.

Tá baill an Bhoird i dteideal dul ar scor nuair a thagann deireadh lena gconradh. De ghnáth, bíonn méadú ar phinsin atá á 
n-íoc (agus á n-iarchur) ag teacht leis an mboilsciú tuarastail ginearálta san earnáil phoiblí.

Tá an luacháil a úsáidtear le haghaidh nochta faoin gCaighdeán um Thuairisciú Airgeadais (FRS 102) bunaithe ar luacháil 
achtúireach iomlán ag achtúire cáilithe neamhspleách ar an 1 Márta 2019, agus cuireadh ceanglais an FRS san áireamh 
d’fhonn dliteanais na scéime a mheasúnú ar an 31 Nollaig 2018.

Seo a leanas na príomhbhoinn tuisceana achtúireacha: 2018 2017

Arduithe tuarastail amach anseo 2.70% 2.89%

Arduithe sochair scoir amach anseo 2.20% 2.39%

Arduithe sa phinsean stáit amach anseo 1.70% 1.89%

Ráta lascaine 1.90% 1.92%

Boilsciú amach anseo 1.70% 1.89%

Athluacháil iarchuir 2.20% 2.39%
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Mortlaíocht

Mortlaíocht Réamhscoir – Fireann: 62% de PNML00, Baineann 70% de PNFL00.

Mortlaíocht Iarscoir – Fireann: 58% ILT15, Baineann 62% de ILT15.

Tugann an bunús mortlaíochta atá glactha cead go follasach chun feabhsúcháin a dhéanamh ar ionchas saoil thar am, ionas 
go mbeidh ionchas saoil nuair a théann duine ar scor ag brath ar an mbliain ina slánaíonn an ball aois scoir. Léirítear sa tábla 
thíos an t-ionchas saoil a bheidh ag baill a bhainfidh 65 bliain d'aois amach in 2018 agus 2038.

Bliain ina mbaintear amach 65 bliain d’aois 2018 2038

Ionchas saoil - fir 86.4 88.8

Ionchas saoil - mná 88.9 90.9

25 Gealltanais Léasa

Ar an 31 Nollaig 2017, bhí na híocaíochtaí íosléasa don todhchaí seo a leanas, agus iad faoi léasanna oibriúcháin 
neamhchealaithe, ag an nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil le haghaidh gach ceann de na tréimhsí thíos:

2018 2017

€’000 €’000

Iníoctha laistigh de bhliain amháin 721 671

Iníoctha laistigh de dhá go cúig bliana 2,316 2,114

Iníoctha tar éis cúig bliana 3,393 3,926

Ba ionann luach na n-íocaíochtaí léasa oibriúcháin a aithníodh mar speansais agus €671K (2016 €721K).

26 Nochtadh Páirtí Gaolmhara

Tá modhanna oibre maidir le teacht ar chinneadh glactha ag an GCC de réir an Achta fán nGníomhaireacht um Chaomhnú 
Comhshaoil, 1992, agus de réir an Achta um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995 agus na rialacháin a ritheadh faoi. Chloígh an GCC 
leis na nósanna imeachta sin i gcaitheamh na bliana.

Is é an tArd-Stiúrthóir agus baill den Bhord Stiúrthóirí atá mar phríomhphearsanra bainistíochta ag an GCC. Íocadh €910K 
(2017 €869K) san iomlán leis an bpríomhphearsanra bainistíochta, lenar áiríodh tuarastail Stiúrthóra, speansais dheimhnithe 
agus luach saothair an Ard-Stiúrthóra.

27 Figiúirí Inchomparáide

Rinneadh roinnt athruithe ar chur i láthair míreanna sna ráitis airgeadais agus rinneadh na figiúirí inchomparáide a athshonrú 
ar bhonn atá ar aon dul le cur i láthair na bliana reatha.

28 Faomhadh na Ráiteas Airgeadais

D'fhaomh na stiúrthóirí na ráitis airgeadais ar an 21 Meitheamh 2019.



ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 
The Environmental Protection Agency (EPA) is responsible for 
protecting and improving the environment as a valuable asset 
for the people of Ireland. We are committed to protecting people 
and the environment from the harmful effects of radiation and 
pollution. 

The work of the EPA can be divided into 
three main areas:
Regulation: We implement effective regulation and 
environmental compliance systems to deliver good environmental 
outcomes and target those who don’t comply. 

Knowledge: We provide high quality, targeted and timely 
environmental data, information and assessment to inform 
decision making at all levels.

Advocacy: We work with others to advocate for a clean, 
productive and well protected environment and for sustainable 
environmental behaviour.

Our Responsibilities

Licensing
We regulate the following activities so that they do not 
endanger human health or harm the environment:
• waste facilities (e.g. landfills, incinerators, waste transfer 

stations); 
• large scale industrial activities (e.g. pharmaceutical, cement 

manufacturing, power plants); 
• intensive agriculture (e.g. pigs, poultry);
• the contained use and controlled release of Genetically Modified 

Organisms (GMOs); 
• sources of ionising radiation (e.g. x-ray and radiotherapy 

equipment, industrial sources);
• large petrol storage facilities; 
• waste water discharges;
• dumping at sea activities. 

National Environmental Enforcement 
• Conducting an annual programme of audits and inspections of 

EPA licensed facilities.
• Overseeing local authorities’ environmental protection 

responsibilities.
• Supervising the supply of drinking water by public water 

suppliers.
• Working with local authorities and other agencies to tackle 

environmental crime by coordinating a national enforcement 
network, targeting offenders and overseeing remediation.

• Enforcing Regulations such as Waste Electrical and Electronic 
Equipment (WEEE), Restriction of Hazardous Substances (RoHS) 
and substances that deplete the ozone layer.

• Prosecuting those who flout environmental law and damage the 
environment.

Water Management
• Monitoring and reporting on the quality of rivers, lakes, 

transitional and coastal waters of Ireland and groundwaters; 
measuring water levels and river flows. 

• National coordination and oversight of the Water Framework 
Directive.

• Monitoring and reporting on Bathing Water Quality.

Monitoring, Analysing and Reporting on the 
Environment 
• Monitoring air quality and implementing the EU Clean Air for 

Europe (CAFÉ) Directive.
• Independent reporting to inform decision making by national 

and local government (e.g. periodic reporting on the State of 
Ireland’s Environment and Indicator Reports). 

Regulating Ireland’s Greenhouse Gas Emissions
• Preparing Ireland’s greenhouse gas inventories and projections.
• Implementing the Emissions Trading Directive, for over 100 of 

the largest producers of carbon dioxide in Ireland. 

Environmental Research and Development 
• Funding environmental research to identify pressures, inform 

policy and provide solutions in the areas of climate, water and 
sustainability.

Strategic Environmental Assessment 
• Assessing the impact of proposed plans and programmes on the 

Irish environment (e.g. major development plans). 

Radiological Protection
• Monitoring radiation levels, assessing exposure of people in 

Ireland to ionising radiation.
• Assisting in developing national plans for emergencies arising 

from nuclear accidents.
• Monitoring developments abroad relating to nuclear 

installations and radiological safety. 
• Providing, or overseeing the provision of, specialist radiation 

protection services.

Guidance, Accessible Information and Education
• Providing advice and guidance to industry and the public on 

environmental and radiological protection topics.
• Providing timely and easily accessible environmental 

information to encourage public participation in environmental 
decision-making (e.g. My Local Environment, Radon Maps).

• Advising Government on matters relating to radiological safety 
and emergency response.

• Developing a National Hazardous Waste Management Plan to 
prevent and manage hazardous waste. 

Awareness Raising and Behavioural Change
• Generating greater environmental awareness and influencing 

positive behavioural change by supporting businesses, 
communities and householders to become more resource 
efficient.

• Promoting radon testing in homes and workplaces and 
encouraging remediation where necessary.

Management and Structure of the EPA 
The EPA is managed by a full time Board, consisting of a Director 
General and five Directors. The work is carried out across five 
Offices:
• Office of Environmental Sustainability 
• Office of Environmental Enforcement 
• Office of Evidence and Assessment 
• Office of Radiation Protection and Environmental Monitoring
• Office of Communications and Corporate Services 

The EPA is assisted by an Advisory Committee of twelve members 
who meet regularly to discuss issues of concern and provide 
advice to the Board.



Ceanncheathrú

Bosca Oifig Phoist 3000,  
Eastát Chaisleán Bhaile Sheáin 
Contae Loch Garman, Éire

T: +353 53 916 0600 
F: +353 53 916 0699 
R: info@epa.ie  
G: www.epa.ie 
Íosghlao: 1890 33 55 99

Cigireacht Réigiúnach 
Teach Mhic Cumascaigh,  
Richview, Bóthar Chluain Sceach,  
Baile Átha Cliath 14, Éire

T: +353 1 268 0100 
F: +353 1 268 0199

Cigireacht Réigiúnach 
Inis Cara, Contae Chorcaí,  
Éire

T: +353 21 487 5540 
F: +353 21 487 5545

Cigireacht Réigiúnach 
Lóiste Sevilla, Bóthar Challainn,  
Cill Chainnigh, Éire 

T: +353 56 779 6700 
F: +353 56 779 6798

Cigireacht Réigiúnach 
Bóthar Sheáin de Móra, Caisleán an Bharraigh 
Contae Mhaigh Eo, Éire

T: +353 94 904 8400 
F: +353 94 902 1934

Cigireacht Réigiúnach 
An Gleann, Muineachán, Éire

T: +353 47 77600 
F: +353 47 84987

Oifigí Réigiúnacha

An Lárionad Cathrach 
Sráid na hEaglaise, Baile Átha Luain, 
Contae na hIarmhí, Éire 
T: +353 906 475722

Seomra 3, Ionad Comhdhála an Ráithín,  
Teach an Phiarsaigh, Bóthar an Phiarsaigh, 
Páirc Ghnó an Ráithín, Luimneach, 
Éire 
T: +353 61 224764
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