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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 ó éifeachtaí 
díobhálacha na radaíochta agus an truaillithe. 
Tá róil lárnacha againn maidir le faisnéis faoin 
gcomhshaol a sholáthar, rialáil chomhshaoil 
a chur chun feidhme agus a bheith i mbun 
abhcóideachta don chomhshaol.
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Athrú Aeráide

Athbhreithniú ar an mBliain 2015

Glacadh céim mhór chun cinn in 2015 i dtaobh gníomhaíochtaí 
domhanda agus gníomhaíochtaí áitiúla ar an athrú aeráide. Le 
glacadh Chomhaontú Pháras maidir leis an athrú aeráide i mí 
na Nollag, tá creat uaillmhianach, atá ina cheangal dlí, againn 
le haghaidh gníomhaíocht dhomhanda. In Éirinn, achtaíodh 
reachtaíocht aeráide d’fhonn leanúint leis an athrú chuig 
geilleagar ísealcharbóin, a bheidh athléimneach ó thaobh aeráide 
agus a bheidh inbhuanaithe i dtaobh an chomhshaoil, agus an 
méid sin a bhaint amach faoi 2050. Mar sin féin, léirítear i réamh-
mheastacháin GCC maidir le gáis cheaptha teasa, a foilsíodh i mí 
na Bealtaine, go bhfuil dúshláin mhóra fós le sárú ag Éirinn sula 

mbeidh sí ina geilleagar ísealcharbóin. Is ionann sprioc laghdaithe 
na hÉireann faoi AE 2020 agus 20 faoin gcéad i gcomparáid le 
hastaíochtaí sa bhliain 2005. Téann an sprioc sin i gcion ar gach 
earnáil ach amháin na cuideachtaí atá páirteach i Scéim AE i ndáil 
le Trádáil Astaíochtaí. Léiríonn réamh-mheastacháin a rinne GCC go 
mbeidh astaíochtaí ó earnálacha nach bhfuil páirteach sa scéim sin 
14 faoin gcéad faoi bhun leibhéil na bliana 2005 sa chás is fearr. Is 
ó thrí earnáil a thagann os cionn 70 faoin gcéad d’astaíochtaí gás 
ceaptha teasa na hÉireann: talmhaíocht (33%), iompar (19%) agus 
fuinneamh (19%). Léiríonn figiúirí sealadacha maidir le hastaíochtaí 
gás ceaptha teasa in 2014, a foilsíodh i mí na Nollag, gur tháinig 
titim bheag (0.7%) ar na hastaíochtaí san iomlán i gcomparáid le 
figiúirí na bliana 2013, in ainneoin méaduithe a bheith i gceist in 
earnálacha áirithe.

Ar fud an domhain, ní mór astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú 
go dtí gar do náid nó faoi bhun náid roimh dheireadh an chéid 
seo. I sonraí agus tuarascálacha de chuid GCC, díríodh aird ar an 
riachtanas go leanfaidh Éire cosán i dtreo dícharbónú a dhéanamh 
ar fhuinneamh, ar iompar agus ar théamh. Ba chóir d’earnálacha 
na talmhaíochta, na foraoiseachta agus na talamhúsáide neodracht 
éifeachtach a bhaint amach faoi 2050 i dtaobh astaíochtaí gás 
ceaptha teasa. Beidh pleanáil, infheistíocht agus am de dhíth chuige 
sin ach is féidir an sprioc sin a bhaint amach faoi chreat foriomlán 
na ngealltanas ar an leibhéal náisiúnta, leibhéal AE agus an leibhéal 
domhanda.

Cóireáil Dramhuisce  

Uisce Óil
Léiríodh i dtaifid GCC go raibh 6,000 duine ar fhógra fadtéarmach um 
fhiuchadh uisce i mí Dheireadh Fómhair, anuas ó bhuaicphointe 23,000 
go luath sa bhliain 2015. Faoi mhí Dheireadh Fómhair, bhí 112 sholáthar 
uisce ann ar ghá iad a fheabhsú chun sábháilteacht agus slándáil an 
uisce óil a áirithiú. Cé gur chomhlíon 99 faoin gcéad de na samplaí a 
tógadh le linn 2014 caighdeáin mhicribhitheolaíocha agus caighdeáin 
cheimiceacha, ní mór cur le luas na hinfheistíochta sa bhonneagar uisce 
óil chun deireadh a chur le baol an Chripteaspóiridiam agus leis an 
mbaol go mbeidh gá le fógraí fadtéarmacha um fhiuchadh uisce. Ina 
cáil mar an rialtóir cáilíochta uisce, tá straitéisí náisiúnta cuimsitheacha 
éilithe ag GCC chun déileáil le tosaíochtaí amhail díghalrúchán cuí, 
luaidhe, lotnaidicídí agus pleanáil i dtaobh sábháilteacht uisce.

I mí na Samhna, d’éiligh GCC go n-aisiompófaí an laghdú a 
bhí le sonrú le blianta beaga anuas ar chaiteachas caipitiúil 
le haghaidh cóireáil dramhuisce, ionas nach rachadh na 
héifeachtaí díobhálacha a bhaineann le séarachas i bhfeidhm ar 
an gcomhshaol agus ar an tsláinte phoiblí. Ní mór oibriú agus 
bainistiú na gcóras cóireála dramhuisce atá ann cheana féin a 
fheabhsú chomh maith. Sonraíodh i dtuarascáil GCC don bhliain 

2014 um Chóireáil Dramhuisce Uirbigh go raibh séarachas gan 
chóireáil fós á sceitheadh i 45 limistéar uirbeacha, agus gurbh 
iad Contae Chorcaí, Contae Dhún na nGall agus Contae na 
Gaillimhe na limistéir ba mheasa a bhí buailte. As na 174 
mhórlimistéar uirbeacha ina ndéantar cóireáil dramhuisce, 
chomhlíon 143 (82%) díobh caighdeáin cháilíochta 
éigeantacha AE, agus níor chomhlíon 12 díobh an ceanglas 
faoin Treoir maidir le Cóireáil Dramhuisce Uirbigh i ndáil le 
cóireáil thánaisteach a sholáthar. Bhí sceitheadh dramhuisce 
i measc na gcúiseanna ba bhun le droch-cháilíocht an uisce 
snámha ag seacht n-uisce snámha shainithe in 2014.

In athbhreithniú a rinneadh ar an gcéad bhliain den Phlean 
Cigireachta Náisiúnta um chórais cóireála dramhuisce tí, a 
ndearna cigirí de chuid na n-údarás áitiúil 987 gcigireacht 
lena linn, léiríodh gur theip ar bheagnach leath na 
n-umar seipteach tí sa chéad chigireacht orthu. Tar éis do 
na sealbhóirí tí obair feabhsúcháin a dhéanamh orthu, 
comhlíonadh na rialacháin i gcás 79 faoin gcéad de na córais 
a ndearnadh cigireacht orthu.



MÍ EANÁIR

MÍ FEABHRA

MÍ AN MHÁRTA

AIBREÁN

MÍ NA BEALTAINE

MÍ AN MHEITHIMH

MÍ LÚNASA

MÍ MHEÁN FÓMHAIR

MÍ DHEIREADH FÓMHAIR

MÍ NA SAMHNA

MÍ NA NOLLAG

Bhreathnaigh 0.5m 
duine ar an meán ar 
gach clár sa tsraith 
teilifíse Eco Eye, ina 
nglacann GCC páirt. 

Athbhreithniú ar an 
bPlean Cigireachta 
Náisiúnta do Chórais 
Chóireála Dramhuisce Tí

Tuarascáil ón 
nGníomhaireacht 
Eorpach Comhshaoil: 
Comhshaol na hEorpa 
– staid agus 
forbhreathnú

Leagan Android 
d'fheidhmchlár 
tuairiscithe GCC 
See it? Say it! 

Cruinniú Idirnáisiúnta 
Saineolaithe de chuid 
an Phainéil 
Idir-Rialtasaigh ar an 
Athrú Aeráide i mBaile 
Átha Cliath ar an Athrú 
Aeráide, Bia agus 
Talmhaíocht 

Imeacht 
comhairliúcháin faoi 
Shaincheisteanna Móra 
um Bainistiú Uisce

An 12ú Fóram 
Náisiúnta Radóin

Comhdháil Náisiúnta 
Uisce GCC

An chéad Chomhdháil 
Náisiúnta Green Business

Cinneann misean 
idirnáisiúnta 10 lá 
IAEA go bhfuil 
comhlacht rialála na 
hÉireann um 
shábháilteacht 
radaíochta 
éifeachtach 

An 11ú Chomhdháil 
Bhliantúil 
Environment Ireland

Glacann 2,000 
feirmeoir páirt 
san fheachtas 
um Bailiú 
Dramhaíola 
Guaisí Feirme

Déantar cás an Choimisiúin 
Eorpaigh ar shárú i dtaobh 
dramhaíola a dhúnadh trí 
athchóiriú mór ar 
fhorfheidhmiú dramhaíola in 
Éirinn

Feachtas um 
Fheasacht Radóin 
i gCo. an Chláir

Comhaontú Pháras: 
glacann 195 thír an 
chéad chomhaontú 
domhanda aeráide 
riamh atá uilíoch 
agus ina cheangal dlí 

Léacht phoiblí de chuid 
GCC ar an Athrú 
Aeráide ón Ollamh 
Myles Allen: The role 
of climate change in 
storms and floods

Tuarascáil ar Cháilíocht 
an Uisce in Éirinn

Fíneáil €20m curtha ar 
Jenzsoph Ltd, an fhíneáil is mó 
a gearradh sa Stát riamh ar 
choir chomhshaoil 

An Chéad Chruinniú de 
Choiste Comhairleach 
nua GCC um Chosaint 
Raideolaíoch 

Fardal na hÉireann um 
astaíochtaí gás ceaptha 
teasa 1990 – 2014 
(sealadach) 

Forfheidhmiú Ceadúnas Tionsclaíoch agus 
Ceadúnas Dramhaíola 
In 2015, thug GCC níos mó ná 1,300 cuairt láithreáin ar 
shaoráidí ceadúnaithe. Dírítear an forfheidhmiú go háirithe 
ar shaoráidí trína gcruthaítear baol don chomhshaol agus do 
shláinte an phobail, agus tá GCC ag leanúint ar aghaidh ag 
déanamh beart i gcoinne cuideachtaí agus a gcuid stiúrthóirí 
chun géilliúlacht a áirithiú.

Maidir le rialú astaíochtaí truailleán chuig an atmaisféar, bhí 
feidhmíocht an-mhaith le sonrú tríd is tríd ag breis is 750 
gníomhaíocht atá ceadúnaithe ag GCC, mar a deimhníodh 
sa tuarascáil EPA Licensed Sites – Report on Air Emissions 
2014, a foilsíodh i mí Lúnasa. Mar sin féin, rinne an pobal 
níos mó ná 750 gearán le GCC in 2014 faoi núis bholaidh ó 
láithreáin cheadúnaithe. Bhain beagnach gach gearán díobh 
sin le hearnáil an Bhainistithe Dramhaíola agus leis an earnáil 
Bhia agus Dí, agus ba faoi dheich láithreán a bhí beagnach 
70 faoin gcéad de na gearáin. Rinneadh 149 ngearán eile faoi 
thorann agus ba faoi chúig láithreán a bhí beagnach 80 faoin 
gcéad de na gearáin sin.

Foilsíodh an tuarascáil EPA Licensed Sites – Report on 
Waste Enforcement 2014 i mí na Nollag. Leagadh béim 
air sa tuarascáil go bhfuarthas i rith chigireachtaí GCC go 
raibh fadhb ann maidir le drochbhainistiú agus drochstóráil 
dramhaíola ag roinnt saoráidí, as ar eascair núis bholaidh agus 
baol dóiteáin nach bhféadfaí glacadh leo, agus is saincheist 
tosaíochta é sin i dtaobh forfheidhmiúchán GCC.

Uisce Snámha

Tríd is tríd, tá cáilíocht uisce snámha na hÉireann fós an-mhaith. 
Tugadh isteach caighdeáin nua AE in 2014 faoina bhfuil leibhéal i 
bhfad níos airde cosanta ar fáil do lucht snámha. In 2014, chomhlíon 
94 faoin gcéad d’uisce snámha na hÉireann na caighdeáin níos déine 
sin agus rinneadh trí cheathrú den uisce snámha a rátáil mar uisce 
atá ‘Ar Fheabhas’. As an 136 uisce snámha a sainaithníodh, theip ar 
sheacht gcinn acu an caighdeán éigeantach íosta a chomhlíonadh 
agus rinneadh iad a aicmiú mar uisce atá ‘Ar Dhroch-cháilíocht’. 
Dhealraigh sé go raibh baint ag na foinsí truaillithe le hiarmhairtí 
sceithe dramhuisce den chuid ba mhó. Tá GCC ag tuairisciú anois 
ar thránna neamhainmnithe eile atá faoi mhonatóireacht ag údaráis 
áitiúla, ar nós tránna an Chósta Ghlais.

Faisnéis Inrochtana  
Má chuirtear faisnéis 
thráthúil, ardchaighdeán 
ar fáil faoin gcomhshaol, 
féadann saoránaigh, 
gnólachtaí agus an Rialtas 
cinnteoireacht eolasach 
a dhéanamh. Bíonn GCC 
seasta ag scrúdú bealaí 
níos inrochtana chun sonraí 
poiblí a chur ar fáil. In 2015, 
rinne GCC athdhearadh ar 
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Cáilíocht an Uisce

Tá cáilíocht screamhuisce agus uisce dromchla na hÉireann ar na 
cinn is fearr san Eoraip, ach beidh dúshlán le sárú ag Éirinn i dtaobh 
na gceanglas atá i gCreat-Treoir Uisce an AE a chomhlíonadh sna 
blianta atá romhainn. Cé go bhfuil feabhas beag éigin tagtha le 
déanaí ar cháilíocht ár gcuid uisce, mar a tuairiscíodh sa tuarascáil 
ar Cháilíocht an Uisce in Éirinn a foilsíodh in 2015, ní mór aghaidh a 
thabhairt ar a lán iarmhairtí chun cáilíocht an uisce go léir a fheabhsú 
go sásúil agus chun uiscí atá i ndea-riocht cheana féin a chosaint. 
Tá eotrófú de bharr saibhriú cothaitheach fós ar an bhfadhb is mó 
atá le sárú ag uisce na hÉireann go fóill. Sa mheasúnacht is déanaí 
a rinneadh ar staid an uisce, léirítear gurb amhlaidh, i gcás tuairim is 
leath na n-aibhneacha, na lochanna agus na n-inbhear a ndearnadh 
measúnacht orthu, agus i gcás ceathair faoi gcéad dár gcuid uiscí 
cósta (de réir achair), nach mór iad a fheabhsú chun riocht sásúil a 
bhaint amach. 

Aer Glan 
Tá dlúthbhaint ag cosaint an chomhshaoil agus cosaint na sláinte 
le chéile. Cé go bhfuil caighdeán an aeir in Éirinn go maith, i 
gcomparáid le ballstáit eile de chuid AE, is ag éirí níos deacra 
atá sé dea-chaighdeán aeir a chothabháil i ngach áit in Éirinn. 
Agus tuarascáil na bliana 2014 um chaighdeán an aeir á foilsiú 
aici i mí Mheán Fómhair, mhol GCC nach mór dul i ngleic le dhá 
shaincheist lárnacha a bhfuil tionchar acu ar chaighdeán an aeir 
in Éirinn – astaíochtaí iompair i mórcheantair uirbeacha agus 
astaíochtaí ó bhreoslaí toiteacha sna bailte beaga ar fud na tíre.

Cé nár sháraigh Éire aon luachanna teorainn faoi dhlí AE in 2014 
maidir le caighdeán an aeir chomhthimpeallaigh ag aon cheann 
de na stáisiúin mhonatóireachta um chaighdeán an aeir, sháraigh 
ábhar cáithníneach agus ózón treoirluachanna na hEagraíochta 
Domhanda Sláinte in 2014 ag roinnt stáisiún monatóireachta. 
Dá bhrí sin, tá sé iarrtha ag GCC go ngluaisfí i dtreo ghlacadh 
na dtreoirlínte níos déine de chuid na hEagraíochta Domhanda 
Sláinte i reachtaíocht AE, go háirithe i ndáil le cáithníní agus 
ózón.

Dá mba chaighdeáin dhlíthiúla iad, thabharfadh siadsan leibhéal 
ní b’airde cosanta do chaighdeán an aeir agus don tsláinte phoiblí 
ar fud na hEorpa agus in Éirinn. Tá ag éirí go maith leis na leibhéil 
dé-ocsainí i gcomparáid le staidéir a rinne GCC roimhe seo agus 
leis an gcás i dtíortha eile AE.

an acmhainn ghréasáin Ireland’s Environment ionas gurbh fhusa ag 
úsáideoirí é féachaint ar na sonraí agus iad a íoslódáil i bhformáidí 
éagsúla. Bhuaigh GCC Gradam ríomhRialtais na bliana 2016 sa 
Chatagóir Ghinearálta as ucht na hacmhainne sin. Soláthraíonn 
seirbhís mhapála GCC, My Local Environment, faisnéis faoin 
gcomhshaol sa cheantar áitiúil laistigh de gha 1 – 15km. Leathnaíodh 
an acmhainn ar líne in 2015 nuair a cuireadh léi an léarscáil náisiúnta 
radóin. Chomh maith leis sin, d’fhorbair GCC leagan Android de 
‘See it? Say it!’, feidhmchlár iOS ar éirigh go geal leis, a fhágann go 
bhfuil bealach áisiúil ag daoine chun truailliú comhshaoil a thuairisciú 
lena gcuid fón póca. Tá nasc idir ‘See it? Say it!’, agus an tseirbhís 
ghréasáin www.fixyourstreet.ie atá á cur ar fáil ag na húdaráis áitiúla. 
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Rialtóir 
Comhshaoil
Iontaofa

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.

  EStruchtúir 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.

le haghaidh na tréimhse 2016 – 2020
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