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AN GHNÍOMHAIREACHT UM CHAOMHNÚ
COMHSHAOIL

Monatóireacht, Anailís agus Tuairisciú ar an
gComhshaol

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.

• 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).

Is féidir obair na Gníomhaireachta a roinnt ina
trí phríomhréimse:

Rialú Astaíochtaí na nGás Ceaptha Teasa in Éirinn

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.

• 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

Ár bhFreagrachtaí

• Measúnacht a dhéanamh ar thionchar pleananna agus clár
beartaithe ar an gcomhshaol in Éirinn (m.sh. mórphleananna
forbartha).

Ceadúnú

Cosaint Raideolaíoch

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 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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industrial development, tourism and gives an overall sense
of civic pride about where we live, work and play.
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Is é an tuarascáil ar Staid an Chomhshaoil, a foilsíodh i Samhain 2016, an séú tuarascáil dá leithéid ó tosaíodh á bhfoilsiú in 1995
– breis is 20 bliain ó shin. Is ionann na tuarascálacha seo agus bonn fianaise náisiúnta ina gcuirtear síos ar staid ár gcomhshaoil
nádúrtha agus ar na dúshláin is deiseanna a bhaineann lena chosaint agus lena bhainistiú. Leagtar amach sna tuarascálacha conas
a d'éirigh leis an mbeartas náisiúnta comhshaoil le linn na mblianta sin agus conas a theip air, agus is acmhainn ríthábhachtach don
Stát iad agus é ag ceapadh pleananna don chéad fiche-cúig bliain eile atá romhainn amach.
Is féidir tuilleadh eolais agus táscairí comhshaoil a aimsiú ar: www.epa.ie/irelandsenvironment/environmentalindicators/.

FÍS

MISEAN

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

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.

Ár Maoirseacht
Guth 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.

Ár gComhghleacaithe

LUACHANNA

Oibrímid le chéile chun torthaí
éifeachtacha a chur ar fáil.

Ár nObair
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.

Ár Seirbhís
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.

AN MÉID A DHÉANAIMID

Bímid oscailte agus macánta
lena chéile.
Tugaimid dúshlán a chéile
agus spreagaimid a chéile
go cuiditheach chun obair
níos fearr a dhéanamh.

MAR A DHÉANAIMID É

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

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

Monatóireacht
agus Measúnú

Taighde
agus
Saineolas

Eolas Tráthúil
agus
Inrochtana

Ceadúnú

Forfheidhmiú

Treoir

Comhpháirtíochtaí
agus Líonrú

Múscailt
Feasachta

Iompraíocht
Inbhuanaithe a
Chur Chun Cinn

Rialáil
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.

Abhcóideacht
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.

Dréacht-Straitéis
2016-2020

Dréacht

Cuspóirí

Torthaí

An Méid a Bheidh Bainte Amach Againn faoi 2020

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

Rialtóir
Iontaofa
Comhshaoil

Ceannaire
Fianaise
agus Eolas
Comhshaoil

Abhcóide agus
Comhpháirtí
Éifeachtach

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.

Freagairt ar
Phríomhdhúshláin
Chomhshaoil

Ar Fheabhas go
hEagraíochtúil

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

 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.

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

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

Feabhsú a dhéanamh ar chosaint aeir agus
radaíochta in Éirinn.

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

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

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

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

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

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

 Cumas feabhsaithe i réimse an athraithe
eagraíochtúil agus in úsáid TFC le tacú le
hathchóiriú agus nuálaíocht.
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1.

R Á ITE A S A N A RD -STIÚRTHÓR A

Is léiriú í Tuarascáil Bhliantúil an GCC ar a thábhachtaí is
atá ceisteanna comhshaoil bliain i ndiaidh bliana, ar bhonn
náisiúnta agus idirnáisiúnta araon. Is mór agam mar sin, obair
agus príomhghaiscí an GCC le linn 2016 a chur faoi bhráid an
tsaoil i gcomhthéacs forbairtí náisiúnta agus idirnáisiúnta.
Cuid mhaith de na fadhbanna comhshaoil atá romhainn
inniu, tá siad ag éirí níos casta lá i ndiaidh lae, agus is gá le
gach earnáil agus leis an tsochaí i gcoitinne dul i ngleic leo i
gcomhar lena chéile. Tá an GCC ar thosach an tslua ó thaobh
chosaint agus chur i bhfeidhm i leith an chomhshaoil. Cé
gur freagracht ollmhór é seo, ní orainn féin amháin atá an
fhreagracht. Tá an t-ádh orainn a bheith ag obair i gcomhar
le cuid mhaith eagras poiblí, príobháideach agus deonach eile
a thacaíonn lenár n-iarrachtaí agus a fheabhsaíonn iad go
háitiúil, go náisiúnta agus ar bhonn an AE.

Plean Straitéiseach: 2016 – 2020
In 2016, d'fhoilsíomar Plean Straitéiseach don tréimhse 2016 –
2020 dar teideal ‘Ár gComhshaol, Ár bhFolláine’. Is bunchloch
den Phlean Straitéiseach nua é an téama sláinte agus folláine.
Chun tacú leis an téama seo, tá cúig sprioc straitéiseacha
sainaitheanta againn a gcuirfear chun cinn iad le linn shaolré
ár Straitéise, agus a ndíreoimid orthu chun ár gcuid oibre a
chur i gcrích:a bheith inár rialtóir iontaofa comhshaoil; a bheith
inár gceannródaí fianaise agus eolais chomhshaoil; a bheith
inár n-abhcóide agus comhpháirtí éifeachtach; dul i ngleic
leis na príomhdhúshláin chomhshaoil agus bheith ar fheabhas
go heagraíochtúil. Le linn shaolré an phlean, tá sé beartaithe
againn ár gcroí-fheidhmeanna - rialú, eolas agus abhcóideacht
- a neartú tuilleadh, agus ag an am céanna, tosaíocht a
thabhairt don cháilíocht aeir is uisce, agus don athrú aeráide,
agus an creat cosanta radaíochta in Éirinn a fheabhsú. Beimid
ag dréim freisin le plé níos dlúithe a dhéanamh le saoránaigh,
le pobail agus le gnólachtaí chun cineálacha inbhuanaithe
iompair a chothú. Chuaigh GCC i gcomhairle le go leor daoine
agus eagraíochtaí, an pobal san áireamh, le linn don Phlean
Straitéiseach a bheith á fhorbairt.

Tuarascáil ar Staid an Chomhshaoil 2016
Bhí a lán pointí dearfacha sa séú tuarascáil GCC ar Staid an
Chomhshaoil, arna foilsiú i mí na Samhna. Is soiléir go bhfuil
dul chun cinn déanta sa tír seo in a lán réimsí le 20 bliain
anuas agus go bhfuil dea-staid ar an gcomhshaol in Éirinn i
gcoitinne - dea-staid an-áirithe. Cuirtear na tuarascálacha sin
le chéile gach ceithre bliana, agus cuireann siad bonn náisiúnta
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fianaise ar fáil faoi staid an chomhshaoil nádúrtha agus faoi
na dúshláin agus deiseanna a bhaineann leis an gcomhshaol
a chosaint agus a bhainistiú. Leagtar amach sna tuarascálacha
rathanna agus teipeanna an bheartais náisiúnta chomhshaoil.
Chomh maith leis sin, is acmhainn chriticiúil don Stát iad agus
é ag pleanáil don chéad ráithe eile den aois.
Dírítear sa tuarascáil ar chomharthaí ar leibhéal áitiúil, a
chuirfeadh imní ort, faoi réimsí den chomhshaol nádúrtha;
déantar fadhbanna áitiúla cosúil le drochcháilíocht aeir agus
truailliú uisce a cheilt le figiúirí náisiúnta ilghnéitheacha. Más
mian linn a bhfuil againne anois a chosaint, caithfidh an Stát
agus saoránaigh uile an Stáit gníomhú ar bhealach i bhfad níos
práinní. Tá athrú ó bhonn ag teastáil chun déileáil leis an athrú
aeráide agus le rioscaí eile don tsláinte agus don chomhshaol
nádúrtha.
Aithnítear trí fhadhb chórasacha sa tuarascáil gur gá dul
i ngleic leo. Is é an chéad cheann ná tuiscint i bhfad níos
láidre a fhorbairt maidir leis an nasc idir comhshaol atá glan
agus dea-chosanta agus ár sláinte agus folláine. Is iad an dá
dhúshlán córasacha eile a aithníodh ná an t-athrú aeráide agus
deimhin a dhéanamh de go bhfeidhmeofar i gceart an raon
reachtaíochta comhshaoil atá i ngníomh cheana.

Athrú Aeráide
Bliain tar éis glacadh domhanda le Comhaontú Pháras maidir
leis an Athrú Aeráide, tá borradh nach beag fós faoi na
spriocanna agus na cuspóirí uaillmhianacha atá ag rialtais,
gnóthais agus sochaithe maidir le gníomhaíochtaí aeráide. Faoi
Mheitheamh 2017, bhí Comhaontú Pháras daingnithe ag 148
tír, a chruthaíonn 80% d’astaíochtaí domhanda, agus ba chor
cinniúnach é seo i dtreo domhain seasmhaigh ísealcharbóin.
Cuirtear in iúl ag na Náisiúin Aontaithe (NA) gurb é an
dúshlán atá ann anois ná go ngníomhóidh na náisiúin uile ar
bhealach tapa agus práinneach a léiríonn an fhírinne eolaíoch.
Áirítear an tír seo ina measc siúd, ach tarraingítear amhras
ar iarrachtaí na tíre athrú go dtí geilleagar ísealcharbóin san
fhadtéarma, bunaithe ar na réamh-mheastacháin náisiúnta um
astaíochtaí gás ceaptha teasa arna n-eisiúint ag GCC i mí an
Mhárta. Ar bhunús na réamh-mheastachán sin, ní móide go
gcomhlíonfaidh Éire sprioc an AE don bhliain 2020, is é sin,
laghdú 20 fán gcéad ar leibhéil na bliana 2005. Ina ionad sin,
tá sé réamh-mheasta nach mbainfear amach faoi 2020 ach
laghdú 6-11 fán gcéad ar leibhéil na bliana 2005 ar astaíochtaí
ón earnáil nach cuid den Scéim Trádála Astaíochtaí í. Meastar
go dtiocfaidh formhór na méaduithe ar astaíochtaí ón earnáil
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talmhaíochta agus ón earnáil iompair. Tá sé réamh-mheasta
go méadóidh na hastaíochtaí sin i gcomhréir leis an bhfás
eacnamaíoch. Thaispeáin na hastaíochtaí tosaigh le haghaidh
2015, arna n-eisiúint i mí na Samhna, an fás réamh-mheasta
agus méadú mór tagtha ar astaíochtaí gás ceaptha teasa na
hÉireann. Taifeadadh méaduithe ar fd na bpríomhearnálacha
go léir, agus méaduithe ollmhóra sna hearnálacha seo a
leanas: tionscail an fhuinnimh (5.4%), an t-iompar (4.2%),
an talmhaíocht (1.5%) agus an earnáil chónaitheach (5.1%).
Chomh maith leis sin, tháinig méadú sa bhliain 2015 ar
astaíochtaí gás ceaptha teasa ó chuideachtaí Éireannacha atá
páirteach sa Scéim Trádála Astaíochtaí AE.

Bonneagar Uisce
Cuireadh béim i gcónaí le linn na bliana i dtuarascálacha
cáilíochta uisce GCC ar an infheistíocht thábhachtach
leanúnach chaipitil atá riachtanach chun an bonneagar
feabhsaithe uisce atá de dhíth ar an tír seo a sholáthar.
Dá ndéanfaí infheistíocht bhreise, chosnófaí an comhshaol
agus sláinte an phobail ar éifeachtaí díobhálacha sceitheadh
fuíolluisce, chuirfí deireadh leis an mbaol srianta fadtéarmacha
a chur ar uisce óil agus chuirfí ar chumas na tíre caighdeáin
chóireála an Aontais Eorpaigh a chomhlíonadh. Léiríodh sa
tuarascáil ar Uisce Óil 2015 go bhfuil formhór de na 962
sholáthar uisce óil in Éirinn sábháilte ach gur gá oibreacha
práinneacha feabhsúcháin a dhéanamh ar bhreis is 100
soláthar atá “i mbaol”, a fhreastalaíonn ar 830,000 custaiméir,
lena chinntiú go bhfuil siad slán sábháilte. Lena linn sin,
taispeánadh sa tuarascáil ar Fhuíolluisce Uirbeach 2015 go
raibh séarachas amh á sceitheadh go fóill i 43 limistéar. Cé
gur chomhlíon 142 baile mór agus cathair mhór na caighdeáin
éigeantacha chóireála AE um fhuíolluisce, theip ar 29 baile
agus cathair amhlaidh a dhéanamh. Mar rialtóir cáilíochta
uisce, ceapann GCC go bhfuil sé do-ghlactha go bhfuil moill
le breis is 20 ionad cóireála a sholáthar, ar feadh beagnach
dhá bhliain ar an meán, agus tá beart cuí forfheidhmiúcháin
déanta aige.

Forfheidhmiú Ceadúnas Tionsclaíoch agus
Ceadúnas Dramhaíola
Tá breis is 800 láithreán mór tionsclaíoch agus dramhaíola
á rialú ag an GCC faoi láthair. Thug GCC cuairt ar 1,552
láithreán i rith na bliana 2016 agus rinneadh cigireachtaí
mionsonraithe lena linn, mar aon le monatóireacht ar an aer,
ar an uisce agus ar thorann.
Foinse luachmhar faisnéise do ghníomhaíocht
fhorfheidhmiúcháin GCC atá sna fiosruithe agus sna gearáin
a fhaightear ón bpobal. Fuarthas beagnach 1,100 gearán
faoi shaoráidí ceadúnaithe sa bhliain 2016. Bhain formhór na
ngearán (66%) sin le núis bolaidh. Líon beag láithreán (10)
ab údar le dhá thrian (64%) de na gearáin uile ar glacadh
leo. Cuirfear beart breise forfheidhmiúcháin i bhfeidhm ar
na láithreáin is cúis le núis bolaidh, lena n-áirítear imeachtaí
dlíthiúla. As na 17 gcás ionchúisimh GCC ar éisteadh leo
sa bhliain 2016, bhain 11 chás le láithreáin cheadúnaithe
tionsclaíocha nó dramhaíola. Bhain na cúisimh ba choitianta le
sárú ar luachanna teorann astaíochtaí, le núis bolaidh agus le

LEATHANACH 2

RÁITEAS AN ARD-STIÚRTHÓRA

teipeanna monatóireachta. Tugadh faoi deara sa Tuarascáil um
Fhorfheidhmiúchán Ceadúnas Tionsclaíoch agus Dramhaíola
2015, arna heisiúint i mí na Nollag, go bhfuil obair le déanamh
ag an earnáil dramhaíola agus ag an earnáil bia agus dí chun a
gcomhlíonadh comhshaoil a fheabhsú. Is iad seo na hearnálacha
ab údar le formhór na n-ionchúiseamh sa bhliain 2015, agus líon
beag láithreán ab údar le formhór na ngearán agus na gcásanna
de neamhchomhlíonadh, de bharr droch-nósanna imeachta
agus bonneagar neamhleor den chuid is mó.

Taighde
Dearadh Clár Taighde GCC 2014-2020 chun cineálacha brú
a aithint, bonn eolais a chur faoin mbeartas agus réitigh ar
dhúshláin chomhshaoil a fhorbairt, trí fhaisnéis láidir eolaíoch
a sholáthar agus í bunaithe ar fhianaise. Sholáthair an GCC
€7.9 milliún sa bhliain 2016 chun 45 tionscadal a mhaoiniú,
tionscadail a bhaineann leis na hábhair seo a leanas: Uisce
(11), Aeráid (14), Fiontar Glas (10) agus Inbhuanaitheacht (10).
Thairis sin, thacaigh an GCC le taighdeoirí comhshaoil ó Éirinn
chun maoiniú de bhreis is €11 milliún a dhaingniú don taighde
comhshaoil le linn na chéad trí bliana den chlár taighde AE
Horizon 2020.

Uisce Snámha
Tá cáilíocht an-mhaith ar uisce snámha na tíre seo ar an
iomlán go fóill, agus tá ard-leibhéal cosanta á sholáthar do
shnámhaithe bunaithe ar chaighdeáin níos déine a tugadh
isteach le blianta beaga anuas. Is iad uiscí snámha na huiscí
cósta nó intíre a mheasann na húdaráis áitiúla go n-úsáidtear
go forleathan ag an bpobal iad chun críocha snámha agus a
dhéantar a bhainistiú chuige sin. Chomhlíon 137 de na huiscí
sin, nó 93 fán gcéad (128), íoschaighdeáin AE sa bhliain 2015.
Thairis sin, rangaíodh timpeall trí cheathrú (101) díbh mar
uiscí de cháilíocht ‘den scoth’. Rangaíodh 6 cinn díbh mar
uiscí de ‘dhroch-cháilíocht’. Tugadh faoi deara sa tuarascáil
um Cháilíocht an Uisce Snámha in Éirinn 2015, arna heisiúint
i mí Aibreáin, go ndearna na húdaráis ábhartha áitiúla agus
Uisce Éireann pleananna bainistíochta a dhréachtú chun an
bonneagar a fheabhsú agus chun dul i ngleic le príomhrioscaí
an truaillithe ar na tránna sin. Ba mhaith le GCC go ndéanfadh
na húdaráis áitiúla uiscí snámha nua a aithint, a bhainistiú
agus monatóireacht a dhéanamh orthu faoi na Rialacháin um
Cháilíocht Uisce Snámha, agus thug sé comhairle don phobal
faoi aighneachtaí a chur faoi bhráid na n-údarás áitiúil chun
limistéir snámha nua a aithint. Cuireann GCC faisnéis phoiblí
ar fáil le linn shéasúr an uisce snámha tríd an suíomh gréasáin
náisiúnta um uisce snámha, www.beaches.ie agus
@EPABeaches ar Twitter.

Aer Glan
Tá dea-cháilíocht ar an aer in Éirinn i gcoitinne agus tá sé
gach uile orlach chomh maith leis an aer i mBallstáit AE eile, a
sháraíonn cuid mhór díobh uasteorainneacha AE le haghaidh
truailleán áirithe. Taispeánadh sa tuarascáil ar Mhonatóireacht
ar an gCáilíocht Aeir 2015 gurb iad dó breoslaí soladacha
agus astaíochtaí sceite feithiclí is mó a chuireann an cháilíocht
aeir i mbaol. Cé nár sháraigh an tír seo aon uasteorainneacha
dlíthiúla AE maidir le cáilíocht an aeir chomhthimpeallaigh,
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bhí tiúchan aerthruailleán áirithe os cionn luachanna
treoirlíne na hEagraíochta Domhanda Sláinte (le haghaidh
ábhar cáithníneach agus ózóin) agus leibhéil thagartha na
Gníomhaireachta Eorpaí Comhshaoil (le haghaidh hidreacarbón
il-timthriallach aramatach). Níl caighdeáin AE chun an
cháilíocht aeir a fheabhsú ar aon dul go fóill leis treoirlínte níos
déine um cháilíocht aeir de chuid an Eagraíocht Dhomhanda
Sláinte. D’iarr GCC arís eile ar dhul chun cinn a dhéanamh
maidir leis na treoirlínte níos déine sin a ghlacadh, go háirithe
le haghaidh ábhar cáithníneach agus ózóin, mar chaighdeáin
dhlíthiúla infhorfheidhmithe san Eoraip agus in Éirinn.
I mí na Samhna, chuir an GCC fáilte roimh bharúlacha faoi
thogra nua, an Clár Náisiúnta Monatóireachta ar Cháilíocht
an Aeir Chomhthimpeallaigh, 2017- 2022. Déantar foráil sa
chlár: do líonra náisiúnta monatóireachta i bhfad níos leithne;
d’fhaisnéis níos cuimsithí agus áitiúla faoin gcáilíocht aeir,
atá nasctha le comhairle sláinte poiblí; do réamhaisnéisiú
faoin gcáilíocht aeir agus níos mó plé leis an bpobal. Tá sé
beartaithe ag GCC an clár a thabhairt chun críche agus tosú
lena chur i bhfeidhm i 2017.

Conclúid
Sa GCC, cuirimid réimse leathan feidhmeanna reachtúla i
bhfeidhm chun ár sainordú agus ár misean a chur i gcrích
- is é sin an comhshaol a chosaint agus a fheabhsú mar
shócmhainn luachmhar de chuid mhuintir na hÉireann, agus
daoine is an comhshaol a chosaint ar iarmhairtí díobhálacha
na radaíochta agus an truaillithe. Rud atá soiléir ónár gcuid
oibre ná go ndéantar sláinte an duine a chosaint má dhéantar
an comhshaol a chosaint. Toisc gur ról rialála atá againn agus
go mbímid i gcónaí ag déileáil le muintir an phobail, tá ar ár
gcumas dlúthbhaint a bheith againn le daoine agus le pobail
ar fud na tíre, agus de dheasca a gcumarsáide leis an GCC,
cuireann na páirtithe seo ina luí orainn i gcónaí, a thábhachtaí
is atá comhshaol glan sláintiúil dá sláinte agus dá bhfolláine.
Sa GCC, bainimid tairbhe as an eolaíocht agus an taighde
chun teacht de shíor ar bhealaí níos fearr leis an gcomhshaol a
chosaint agus a chaomhnú ar mhaithe le sláinte agus folláine
mhuintir na hÉireann. Anuas air sin, má dhéantar dochar don

chomhshaol nó má chuirtear i mbaol é, téimid i ngleic leis na
fadhbanna sin láithreach bonn lena chinntiú go bhfuilimid ag
cloí leis na hardchaighdeáin atá curtha romhainn againn.
Aithnímid chomh maith an sainról atá againn, maidir leis an
bhfaisnéis is déanaí faoin gcomhshaol a chur ar fáil ar líne sa
chaoi gur féidir lenár bpáirtithe leasmhara rochtain éasca a
fháil air. Déanaimid ár ndícheall faisnéis shuimiúil a sholáthar
atá ábhartha don phobal agus rannpháirtíocht níos láidre a
spreagadh ina measc, mar aon le hiompar inbhuanaithe.
Tá thart ar 400 duine fostaithe sa GCC agus is mór an
phribhléid againn é, a leithéid de dhaoine éirimiúla tiomanta
a bheith ag obair ar an bhfoireann againn. Ach tá athrú ó
bhonn ag teastáil faoi láthair, agus ní féidir linn an t-athrú sin
a chur chun feidhme inár n-aonar. Sin an fáth go gcuirtear
béim nach beag inár Straitéis ar chomhoibriú le páirtithe
eile, lena n-áirítear pobail áitiúla agus daoine aonair, ionas
go gcabhrófar le daoine a bheith níos rannpháirtí, níos eolaí
agus níos bríomhaire faoin gcomhshaol. Ba mhaith linn go
dtuigfeadh daoine an luach a bhaineann leis an gcomhshaol
dá saol agus go n-oibreoidís linne agus le daoine eile chun dul
i ngleic le fadhbanna comhshaoil.
Ba mhian liom freisin tagairt do roinnt athruithe a tharla sa
GCC le linn 2016. D'fhág an Dr Ann McGarry an GCC i mí
Aibreáin tar éis di a bheith ina Stiúrthóir ar an Oifig nua um
Chosaint Raideolaíoch ó lár na bliana 2014, agus roimhe sin,
ina Príomhfheidhmeannach ar an Institiúid Éireannach um
Chosaint Raideolaíoch (IÉCR). Chuir Ann go mór le hobair na
Gníomhaireachta, go háirithe maidir leis an gcumasc idir an
GCC agus an IÉCR. Ina theannta sin, d'éirigh triúr ball foirne as
obair i gcaitheamh na bliana a bhí sa GCC le fada, agus ba iad
sin Ann Rochford, Jim McGarry agus an Dr Tom McLoughlin.
Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leo siúd agus do Ann
McGarry ar son fhoireann agus Stiúrthóirí an GCC, agus guím
gach rath orthu sa todhchaí. Ba mhór an sásamh dom fáilte a
chur roimh an Dr Micheál Lehane, ar cheap an Rialtas ar Bhord
an GCC é i mí na Bealtaine mar Stiúrthóir ar an Oifig um
Chosaint Raideolaíoch agus Mhonatóireacht Chomhshaoil.
Tháinig deireadh i 2016 le tréimhse oifige trí bliana an séú
Choiste Chomhairligh de chuid an GCC agus ba mhaith liom
míle buíochas a ghabháil leis na comhaltaí as an gcion oibre
atá déanta acu don Ghníomhaireacht. Ar deireadh, ba mhian
liom buíochas ó chroí a ghabháil le foireann an GCC agus le
mo chomh-Stiúrthóirí as a ndíograis, a dtacaíocht agus a gcuid
oibre crua le linn bliana a bhí thar a bheith gnóthach.

Laura Burke
Ard-Stiúrthóir an GCC
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“Córais éifeachtacha a chur chun
feidhme i dtaobh rialála agus
chomhlíonadh comhshaoil, chun
dea-thorthaí a bhaint amach do
dhaoine agus don chomhshaol,
agus chun díriú orthu siúd nach
gcloíonn leis na córais sin.”

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.

2.

RI A LÚCH Á N

2.1 CEADÚNÚ
Tá sainchúram ag Clár Ceadúnaithe an GCC agus tá freagracht
air 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 daoine. Cuimsíonn an
obair seo Measúnú Tionchair Comhshaoil agus Measúnú Cuí.

Cur i bhfeidhm na Treorach ar Astaíochtaí
Tionsclaíocha
Le linn 2016, rinneadh daingniú ar shocruithe d'iarratasóirí
nua, rud a theastaíonn de réir na Treorach ar Astaíochtaí
Tionsclaíocha, do cheadúnaithe reatha agus don GCC.
Thosaigh an GCC ag déanamh athbhreithniú ar roinnt mhaith
ceadúnas faoi choinne na Treorach agus faoi choinne chur i
bhfeidhm na dteicnící is fearr atá ar fáil. In 2016, foilsíodh dhá
Chinneadh Cur chun Feidhme eile de chuid an Choimisiúin
(CID) faoi na teicnící is fearr atá ar fáil, agus tá an GCC á
ullmhú féin chun na dlíthe sin a fheidhmiú, a rinneadh faoin
Treoir agus a gcaithfidh Ballstáit agus ceadúnaithe iad a chur
i bhfeidhm go díreach laistigh de thréimhse ceithre bliana óna
bhfoilsiú.
Leanann an obair leis an tseirbhís ghréasáin a leathnú d'fhonn
taisceadh leictreonach ar iarratais ar cheadúnais agus sonraí
tuairiscithe comhshaoil a chuimsiú, agus d'fhonn an fhormáid
cheadúnais a thabhairt cothrom le dáta le riachtanais IED a
léiriú.

Na Teicnící is Fearr atá ar Fáil
Tá sraith Nótaí Treorach ag an GCC faoi na teicnící is fearr atá
ar fáil (BAT), agus baineann na Nótaí sin le Rialú Comhtháite
ar Thruailliú (IPC) agus le gníomhaíochtaí i dtaca le Dramhaíl
http://www.epa.ie/pubs/advice/bat/.
Baineann na Cáipéisí Tagartha BAT (BREF) atá ann cheana,
mar aon le Cinntí Cur Chun Feidhme an Choimisiúin (CID)
maidir le Conclúidí BAT (BATC), le gníomhaíochtaí i dtaca leis
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an Treoir ar Astaíochtaí Tionsclaíocha (IED) (2010/75/AE). De
réir na Treorach seo (IED), ní mór go mbeadh na Conclúidí
BAT (BATC) ina gcuid den phróiseas ceadaithe. Cuireann an
IED ceanglas ar gach oibritheoir a mbaineann an BREF leis,
na Luacha Astaíochta Bainteacha (AELanna) a chomhlíonadh,
chomh maith leis an BAT a gcuirtear síos air sa CID, laistigh
de cheithre bliana ó eisiúint an fhoilseacháin san Iris Oifigiúil.
In 2016, d'eisigh an GCC ceadúnas deiridh amháin inar
comhlíonadh na ceanglais a bhaineann le cinneadh cur chun
feidhme de chuid an Choimisiúin (CID).
Bhí deich CID maidir le Conclúidí BAT (BATC) foilsithe faoi
dheireadh 2016. Foilsíodh dhá CID in 2016 (na tionscail
mhiotail neamhfheiriúil agus na comhchórais chóireála/
bainistíochta fuíolluisce agus uiscegháis san earnáil
cheimiceach) agus mar thoradh orthu siúd, beidh gá
le hathbhreithniú ar chuid mhór ceadúnas san earnáil
cheimiceach sna ceithre bliana amach romhainn.
De réir Straitéis an GCC 2016-2020, úsáideadh próiseas
iarratais ar líne chun tús a chur le seacht n-athbhreithniú
ceadúnais in 2016 i gcomhair féinmheasúnaithe i dtaca leis
na Conclúidí BAT (BATC) agus i gcomhair sheoladh isteach na
bhfoirmeacha iarratais i dtaca leis an athbhreithniú BATC.
Agus na CIDeanna foilsithe á dtógáil san áireamh, cuireadh
tús in 2016 leis an bpróiseas athbhreithnithe ar cheadúnais
astaíochtaí tionsclaíocha in earnálacha ábhartha amhail
táirgeacht stroighne agus aoil, agus táirgeacht painéal de
bhunús adhmaid.
Nuair nach bhfuil Cinneadh Cur Chun Feidhme de chuid
an Choimisiúin (CID) foilsithe i leith gníomhaíochta faoin
Treoir maidir le hAstaíochtaí Tionsclaíocha, is iad na leibhéil
astaíochta a bhaineann leis na teicnící is fearr atá ar fáil (BAT),
agus iad le haimsiú i Nótaí Treorach BAT an GCC, a bheidh i
bhfeidhm. Tá tuilleadh eolais faoi BREF agus BATC ar fáil ar
shuíomh gréasáin an GCC:
http://www.epa.ie/licensing/info/bat/
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Le linn na mblianta romhainn amach, beidh an GCC gafa
go mór leis an bpróiseas a chuirfear i bhfeidhm chun go
gcomhlíonfaidh na ceadúnais ábhartha ar fad ceanglais an
IED agus Chinntí Cur Chun Feidhme an Choimisiúin. Leagtar
amach i dTáblaí 1 agus 2 thíos na tascanna ceadúnaithe agus
eile a cuireadh i gcrích in 2016.

Trádáil Astaíochtaí
Ceadanna GHG agus Timthriall comhlíonta Scéim an
AE i ndáil le Trádáil Astaíochtaí
Is é an GCC Údarás forfheidhmithe agus feidhmithe an
Rialacháin ar Thrádáil Astaíochtaí, agus cuireann sé rialacha
uile-Aontais i bhfeidhm chun leithdháileadh comhchuibhithe
saor na lamháltais astaíochta a bhaint amach, rud atá ceaptha
chun leithdháileadh saor a laghdú de réir a chéile; tá ról
ríthábhachtach ag an rialachán seo maidir le muid a bhogadh
i dtreo sochaí a bheidh neodrach ó thaobh carbóin de agus a
bheidh láidir ó thaobh na haeráide de.
Bhí 98 suiteáil dho-aistrithe (tionscail, cumhachtstáisiúin agus
úsáideoirí móra fuinnimh nach iad) ann a raibh astaíochtaí
intuairiscithe acu le haghaidh 2015, agus bhain Éire amach
comhlíonadh 100% faoi thimthriall tuairiscithe agus géillte an
Scéim i ndáil le Trádáil Astaíochtaí (EU ETS) in 2016 i gcás gach
oibreora do-aistrithe.
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. Thuairiscigh ceithre cinn déag d’oibreoirí aerárthaigh
in am agus bhí na lamháltais riachtanacha géillte acu sin
faoi dheireadh Aibreán 2016. Bhí mionoibreoir aerárthaigh
neamhthráchtála amháin ann a raibh oibleagáidí tuairiscithe
agus géillte air de réir dealraimh, agus níor thuairisc an
mionoibreoir sin nó níor ghéill sé. Tá an t-oibreoir aerárthaigh
sin ag ceistiú a chuid oibleagáidí faoin Treoir.
Chríochnaigh an GCC Tuarascáil Airteagal 21 ar líne (Ceistneoir
bliantúil ar chur i bhfeidhm Threoir an ETS) agus chuir sé faoi
bhráid an Choimisiúin é trí mheán EIONET don spriocdháta an
30 Meitheamh 2016.

Clárlann an Aontais do Thrádáil Astaíochtaí agus do
Ghealltanais Idirnáisiúnta Carbóin an AE
Is é Clárlann an Aontais an uirlis chomhlíonta a úsáidtear i
gcomhair suiteálacha agus oibreoirí rialáilte faoi Scéim an AE
i nDáil le Trádáil Astaíochtaí, a chuimsíonn suas le 100 suiteáil
in Éirinn sna hearnálacha fuinnimh agus tionscail, mar aon
le 15-20 oibreoir aerárthaigh (ag brath ar a ngníomhaíocht
bhliantúil maidir le heitilt). Tá oibleagáid dlí ar na hoibreoirí
seo, idir oibreoirí seasta agus eitlíochta, cuntas a oscailt i
gClárlann an Aontais chun a gcuid oibleagáidí a chomhlíonadh
maidir le hastaíochtaí carbóin. Leanann an GCC de chinntiú
go ndéantar bainistíocht láidir ar chóras a bhfuil sé measta go
bhfuil €300 milliún de shócmhainní airgeadais ann.
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Cuirtear lamháltais ETS ar ceant ar chomhardán atá roinnte
ar 25 Ballstát an AE. Seiceálann an GCC go gcuirtear
cuóta lamháltas Éireann ar ceant gach seachtain agus go
bhfaigheann an Banc Ceannais an t-ioncam ceart. Faoi
dheireadh 2016, b'ionann an t-ioncam ó cheantanna ETS an
AE agus €40,128,335; ar na ceantanna sin, bhí ceantanna
lamháltas ginearálta (€39,538,230) agus ceantanna lámhaltas
eitlíochta (€590,105).
Is i gClárlann an Aontais freisin a léiríonn Éire go bhfuil an
tír ag comhlíonadh Phrótacal Kyoto agus Cinneadh maidir le
Comhroinnt Díchill an AE. Tháinig deireadh leis an tréimhse
choigeartúcháin faoi Thréimhse Gealltanais 1 (CP1) 20082012 de Phrótacal Kyoto ar an 18 Samhain 2015. Sular tháinig
deireadh leis an tréimhse choigeartúcháin, bhí ar pháirtithe
an Phrótacail a chinntiú gur choinnigh siad siar dóthain aonad
incháilithe (is é sin, aonaid a bheadh bailí don chéad tréimhse
gealltanais) lena gcuid astaíochtaí deiridh CP1 féin a chlúdach.
Chuir Éire Tuarascáil Tréimhse Coigeartúcháin faoi bhráid
Chreat-choinbhinsiúin na Náisiún Aontaithe (UNFCCC) in
2015, agus rinneadh athbhreithniú saineolach ar an Tuarascáil;
i mí Aibreáin 2016, dhearbhaigh UNFCCC nár tháinig aon
cheisteanna aníos mar thoradh ar an athbhreithniú. Mar sin,
meastar go bhfuil Éire tar éis a cuid gealltanas a chomhlíonadh
faoi Airteagal 3, mír 1 de Phrótacal Kyoto.
I Nollaig 2016, thug an Coimisiún Eorpach le fios go bhféadfaí
creidmheasanna idirnáisiúnta a thabhairt anonn chuig
Tréimhse Gealltanais 2 (CP2) de Phrótacal Kyoto. Dá réir sin,
chomhlíon an GCC ordú an Rialtais agus thug creidmheasanna
idirnáisiúnta an Stáit, a bhí á gcoimeád ar Chlárlann an
Aontais, anonn chuig CP2 ar an 20 Nollaig 2016.

Ceadúnú Cosanta ar Radaíocht
Sular féidir le duine nó eagras ar bith foinse radaighníomhach
nó gaireas ionradaithe a fháil, caithfidh siad ceadúnas a fháil
ón GCC ar dtús. Ag deireadh 2016, bhí 1,740 ceadúnas á
gcoinneáil ar fud réimse earnálacha, amhail fiaclóireacht,
leigheas, tionsclaíocht, oideachas agus tréidliacht. Eisíodh
caoga sé ceadúnas chuig ceadúnaithe nua in 2016. Scaipeadh
na ceadúnais seo i measc earnálacha amhail tionsclaíocht,
fiaclóireacht, tréidliacht, ospidéil agus dáileachán/iompar.
Cuireadh deireadh le hochtó dó ceadúnas in 2016, agus sna
cásanna sin, bhí ar an gceadúnaí a chinntiú go raibh gach
táirge a raibh ceadúnas faighte ina leith diúscartha i gceart nó
seolta ar ais chuig an déantóir nó chuig an soláthraí.

Cláir um Athnuachan Ceadúnas Radaíochta in 2016
Chuaigh díreach os cionn 1000 ceadúnas in éag, agus iad
le bheith athnuaite le linn 2016 (Tábla 1), sna hearnálacha
tionsclaíochta, leighis agus fiaclóireachta. Úsáideadh an
t-ardán ceadúnaithe ar líne EDEN (Líonra Malartaithe Sonraí
Comhshaoil) chun na cláir athnuaite uile a chur i bhfeidhm.
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Trasuí na Treorach um Bhunchaighdeáin
Sábháilteachta
Is é aidhm na Treoracha um Bhunchaighdeáin Sábháilteachta
(BSS) de chuid Euratom ná sláinte daoine a chosaint ar
chontúirt radaíochta ianúcháin. Is é an GCC an t-údarás inniúil
ainmnithe atá freagrach as úsáid radaíochta ianúcháin a rialú
in Éirinn. Rinneadh leasú suntasach ar an treoir seo in 2014
agus ní mór di a bheith trasuite i reachtaíocht na hÉireann faoi
Fheabhra 2018. In 2016, rinne an GCC anailís ar bhearnaí, ina
ndearnadh reachtaíocht agus socruithe na hÉireann a mheas
i gcomhthéacs na treorach nua. Tá úsáid á baint as an anailís
seo ag an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide
agus Comhshaoil (DCCAE) agus ag an GCC chun reachtaíocht

nua a fhorbairt agus chun na socruithe maidir le cosaint ar
radaíocht a thabhairt suas le dáta chomh fada is a bhaineann
siad le hoibrithe agus leis an bpobal i gcoitinne.

Misean seirbhíse um athbhreithniú comhtháite rialála
In 2015, rinne foireann saineolaithe idirnáisiúnta ón
nGníomhaireacht Idirnáisiúnta d'Fhuinneamh Adamhach (IAEA)
athbhreithniú ar fheidhmeanna cosanta ar radaíocht an GCC.
Rinne an fhoireann athbhreithnithe roinnt moltaí chun creat
sábháilteachta rialála na hÉireann a láidriú tuilleadh. Le linn
2016, rinne an GCC torthaí an athbhreithnithe a mheas agus
d'fhorbair Plean Gníomhaíochta chun dul i ngleic leo. Cuirfear
an plean seo i bhfeidhm le linn na chéad ceithre bliana atá
romhainn amach.

Tábla 1: Tascanna Ceadúnaithe an Chláir um Cheadúnú Comhshaoil, 2016
Cineál an Cheadúnais

Líon Iomlán
na nIarratas a
Fuarthas in 2016

Ceadúnais TAT/RCT (Dramhaíl AT san áireamh)

Iomlán na
Líon Iomlán na
CBanna (PD) a nAgóidí a Fuarthas
eisíodh in 2016
2016

Líon Iomlán
na gCinntí a
Eisíodh 2016

43

62

36

61

Ceadúnais Dramhaíola

7

2

Ceadúnais Fuíolluisce

5

3

5

N/B

0

Deimhnithe Údaraithe Fuíolluisce

3

N/B

2

Ceadanna OGM (Úsáid shrianta)

41

N/B

35

Ceadanna OGM (Scaoileadh beartaithe)

0

N/B

0

Deimhnithe Ionaid Stairiúla Líonta Talún

1

N/B

0

Ceadanna do Dhumpáil ar Farraige

6

N/B

2

Deimhnithe Clárúcháin (Dramhaíl)

50

N/B

47

Ceadanna CSO (VOC)

13

13

0

13

Ceadúnais radaíochta

1107

N/B

N/B

1061

1276

77

39

1226

IOMLÁIN
Ciallaíonn N/B nach mBaineann Rud Áirithe le hÁbhar
Tábla 2: Tascanna Rialála Eile an Chláir um Cheadúnú Comhshaoil, 2016
Tascanna

Iomlán na dtascanna a
ndearnadh a mheasúnú in 2016

Iarratais faoi Airteagal 11

83

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

45

Leasuithe IE (ar chuir GCC tús leo)

1

ELRA/CRAMP/Forálacha Airgeadais

6

Leasuithe i dTaca le Rialú Dóiteáin

24

Leasuithe i dtaca le dramhaíl

6

Leasuithe i dtaca le Gléasraí Cóireála Fuíolluisce (WWTP)

3

Leasuithe WWTP (ar chuir an GCC tús leo)

63

Leasuithe maidir le Dumpáil san Fharraige

1

Iarratais faoi Airteagal 27 (fotháirge)

4

Airteagal 28

2

An GLE (OGM)

3

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

1

Treoir 2009/41/EC (GMO)

0

Measúnú ar an Tionchar ar an gComhshaol (EIA)

27

Comhfhreagras Pleanála a Scrúdaíodh

570
IOMLÁN
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Déanann an GCC reachtaíocht chosanta
comhshaoil agus raideolaíoch a chur i
bhfeidhm agus a fhorfheidhmiú in Éirinn.
2.2 FORFHEIDHMIÚ
Uisce Glan
Ós rud é go bhfuil sé ina rialtóir comhshaoil do na seirbhísí
uisce poiblí, bíonn an GCC dírithe go straitéiseach ar
fheabhsúcháin bhonneagair in uisce óil agus fuíolluisce
uirbeach, arna gcur i bhfeidhm ag Uisce Éireann.

Uisce Óil
Faoi dheireadh 2016, bhí líon na ndaoine a bhí thíos leis ó
thaobh srianta ar uisce óil laghdaithe go 5,743 duine ar 12
sholáthar uisce, an figiúr ab ísle riamh.
Chuaigh líon na soláthar ar an Liosta Beartaíochta Ceartaithí
(RAL) i laghad ó 117 go 99 faoi dheireadh 2016, cé gurb é an
cónascadh a rinne Uisce Éireann ar chriosanna soláthar uisce is
cúis leis seo, suas go pointe.
D'fhoilsigh an GCC a Tuarascáil bhliantúil ar Uisce Óil don
bhliain 2015, inar cuireadh sonraí ar fáil don phobal maidir le
feidhmíocht na soláthar poiblí uisce.

Sceitheadh Fuíolluisce Bhardasaigh
Réitíodh caoga naoi teagmhas fadtéarmach i dtaca le truailliú
(arna léiriú mar ‘theagmhais athfhillteacha’), mar thoradh ar na
hoibreacha seo a leanas:
\\ suiteáladh 24 ghléasra cóireála fuíolluisce nua/
uasghrádaithe
\\ 6 chóras dháileogacha fheireacha nua nó uasghrádaithe
curtha ar fáil
\\ 21 feabhsú oibríochtúil
\\ Bhí 8 dteagmhas nár tharla arís tar éis tréimhse shuntasach
gnáthoibríochtaí.
Cuireadh ceithre cheirtleán i bhfeidhm (Baile an Aicéadaigh,
Drom Átháin, Ballyclough agus na Gleannta) chun gnáthóg
an diúilicín phéarla fhionnuisce a chosaint. Sin ceithre
cheirtleán as iomlán de 17 gcinn a sainaithníodh le haghaidh
feabhsúchán.
Chuir Éire treochlár comhlíonta i dtaca le fuíolluisce faoi
bhráid an Choimisiúin Eorpaigh mar chuid d'obair leanúnach
chun lánchomhlíonadh a bhaint amach faoi 2021 i gcás an
29 gléasra cóireála mórscála atá fágtha (as 171 gléasra san
iomlán). I dtuarascáil 2015 ar fhuíolluisce a d'fhoilsigh sé i
gcaitheamh na bliana, chuir an GCC béim arís ar an ngá le
caiteachas caipitiúil méadaithe; ar an ngá le tionscadail a
chur i bhfeidhm ar bhealach níos éifeachtaí; agus ar an ngá le
cleachtais oibríochtúla feabhsaithe.
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Córais Chóireála Fuíolluisce Baile (Dabhcha
Séarachais)
D'fhoilsigh an GCC an ceathrú tuarascáil maidir le cur i
bhfeidhm an Phlean Náisiúnta Cigireachta um Chórais
Chóireála Fuíolluisce Baile. Chabhraigh an GCC leis an
gCónaidhm Náisiúnta Grúpscéimeanna Soláthair Uisce,
tionscnaimh oideachais phobail agus bainte sloda a sheoladh.

Dochar don Chomhshaol a Chosc
Soláthar Airgeadais do Dhliteanais Chomhshaoil
Is tosaíocht straitéiseach de chuid an GCC é a chinntiú go
gcuireann ceadúnaithe forálacha airgeadais imleora i bhfeidhm
chun a ndliteanais chomhshaoil a chlúdach. D'fhéadfadh go
mbeadh baint ag na dliteanais seo le dúnadh, leasúchán agus
iarchúram láithreán, nó le haon teagmhais a d'fhéadfadh titim
amach. Rinneadh dul chun suntasach le linn 2016 maidir le
forálacha airgeadais a dhaingniú tar éis fhoilsiú na treorach in
2015.
Go háirithe maidir le:
\\ Méadú ó €398m go €507m ar an gcomhaontú maidir leis
na costais a bhaineann le pleananna dúnta;
\\ Méadú ó €217m go €308m ar an gcomhaontú maidir leis
na costais a bhaineann le teagmhais a d'fhéadfadh titim
amach;
\\ Daingníodh €232m sa bhreis chun na costais sin a
chlúdach, rud a mbeidh laghdú suntasach ar an riosca don
chomhshaol agus don Stát mar thoradh air.

Faireachas Margaidh, Freagracht Táirgeora agus
Ceimiceáin sa Chomhshaol
Ceimiceáin (rialacháin um bhreosla soladach san
áireamh):
Tá córas mear-rabhaidh ag an AE dá nglaoitear RAPEX,
a éascaíonn mearmhalartú faisnéise idir Ballstáit agus an
Coimisiún faoi bhearta arna nglacadh chun margaíocht
nó úsáid táirgí a chosc nó a laghdú a mbíonn úsáid
thromchúiseach ag baint leo do shláinte agus do
shábháilteacht tomhaltóirí a chosc nó a laghdú. Le linn
2016, rinne an GCC 35 fhógra RAPEX den chineál sin ó
bhallstáit eile a mheas. Mar thoradh ar an measúnú sin,
rinneadh cigireachtaí ar 25 iompórtálaí agus miondíoltóir. Níor
thángthas ar aon cheann de na táirgí a ndearnadh cur síos
orthu sna fógraí, áfach.
Fuarthas caoga mír tí (cadhnraí san áireamh) le linn
2016 agus tástáladh iad le fáil amach an raibh substaintí
guaiseacha áirithe iontu atá srianta faoin Treoir maidir le
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Srian ar Shubstaintí Guaiseacha (RoHS); Truailleáin Orgánacha
Mharthanacha (POPanna) nó na rialacháin maidir le Clárú,
Meastóireacht, Údarú agus Srianadh Ceimiceán (REACH).
Rinneadh tástáil freisin ar dheich lotnaidicíd chun a fháil amach
an raibh POPanna iontu, agus cinneadh gur chomhlíon siad na
srianta atá leagtha síos.
Bhí 35 oibreoir sactha guail agus 42 soláthraí bhreosla
sholadaigh ar an gclár breosla ag deireadh 2016, de réir na
Rialachán um Bhreosla Soladach (I.R. 326 de 2012) arna leasú.

Rialacháin maidir le Dramhthrealamh
Leictreach agus Leictreonach agus Cadhnraí
Cuireann an GCC na gníomhartha seo a leanas i bhfeidhm
lena chinntiú go ndéantar Dramhthrealamh Leictreach agus
Leictreonach (WEEE), chomh maith leis an sruth dramhaíola
cadhnraí, a bhainistiú i gceart:
\\ Eagraíonn sé iniúchtaí ar an láthair agus cigireachtaí deisce
chun pleananna agus tuairiscí WEEE maidir le bainistíocht
dramhaíola, arna n-ullmhú ag táirgeoirí gnólacht le
gnólacht, a dheimhniú;
\\ Scaipeann sé treoracha díreach ar a shuíomh gréasáin, é
sin nó i gcomhar le hÚdaráis Áitiúla;
\\ Déanann sé cigireacht ar mhiondíoltóirí agus ar
chiandíoltóirí;
\\ Bíonn cruinnithe rialta aige leis an gComhlacht Clárúcháin
Táirgeoirí agus bíonn sé ag plé freisin leis na Scéimeanna
Comhlíonta Faofa faoi na Rialacháin i dtaca le WEEE agus
Cadhnraí.
Le linn 2016, rinne an GCC 63 chigireacht fhógartha agus
neamhfhógartha san iomlán ar tháirgeoirí agus ar tháirgeoirí
amhrasta faoi (Rialacháin um Dhramhthrealamh Leictreach
agus Leictreonach) an Aontais Eorpaigh 2014 agus Rialacháin
an Aontais Eorpaigh (Cadhnraí agus Taisc-cheallraí) 2014.

Substaintí Ídithe Ózóin agus Gáis Fhluairínithe
Mar chuid d'obair an GCC maidir le substaintí ídithe ózóin
(ODS) agus gáis fhluairínithe (F-gáis) a bhfuil riosca mór téimh
dhomhanda ag baint leo, a laghdú, cuireann sé treoracha ar
fáil agus eagraíonn sé iniúchtaí deisce agus cigireachtaí ar
an láthair ar na conraitheoirí innealtóireachta a bhíonn ag
seirbhísiú an trealamh ábhartha; buaileann sé freisin leis na
húsáideoirí deiridh agus déanann iniúchadh orthu siúd.
Áiríodh leis an dul chun cinn a rinneadh in 2016:
\\ 61 suirbhé deisce ar úsáideoirí deiridh; Bhain na
suirbhéanna seo le ceithre phríomhearnáil – miondíol
(sreangshiopaí miondíola móra bia); fáilteachas agus
fóillíocht (óstáin mhóra); oifigí & foirgnimh phoiblí
(lárionaid sonraí) agus trucailí agus leantóirí cuisniúcháin;
\\ rinneadh 11 úsáideoir deiridh a iniúchadh in 3 earnáil –
miondíol (sreangshiopaí miondíola móra bia); fáilteachas
agus fóillíocht (óstáin mhóra); oifigí & foirgnimh phoiblí
(ospidéil);
\\ rinneadh iniúchadh ar 19 gConraitheoir agus 2 dháileoir;

\\ Scaipeadh bileoga ag Bailiúcháin Dramhaíola Guaisí Feirme
faoi úsáid gás cuisneáin ar fheirmeacha déiríochta;
\\ Eisíodh 110 Réamhfhógra Bliantúil (PAN) chuig
conraitheoirí a mbíonn gás á bhogadh acu, agus clúdaíonn
na réamhfhógraí sin an tréimhse ón 1 Aibreán 2016 go dtí
an 31 Márta 2017.

Cigireachtaí Comhshaoil
Cigireachtaí agus iniúchtaí 2016
Tábla 3. Líon na gcigireachtaí de réir earnála a rinneadh in 2016.
Líon na
gcigireachtaí

Gníomhaíocht
Ceadúnais Tionscail & Dramhaíola

1552

Ceadúnais um Sceitheadh Fuíolluisce
Uirbigh

281

Ionad Cóireála Uisce Óil

61

Ceadúnais le haghaidh Dumpála san
Fharraige

6

Faireachán margaidh - ceimiceáin

25

Dramhthrealamh Leictreach agus
Leictreonach (WEEE) agus Cadhnraí

63

Substaintí ídithe ózóin (ODS) & F-gás

11

Gearáin 2016
Tábla 4. Líon na ngearán a fuarthas in 2016 agus líon na saoráidí de
réir earnála a ndearnadh na gearáin sin fúthu
Gníomhaíocht

Líon na
nGearán

Líon na
saoráidí de
réir earnála
a ndearnadh
na gearáin sin
fúthu

1101

108

Fuíolluisce

83

42

Uisce Óil

22

14

Ceadúnais Tionsclaíocha &
Dramhaíola

Iomlán na nGearán

1206

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 2016,
rinneadh seo ar an mbealach seo a leanas:
\\ Cuireadh 320 cigireacht phleanáilte i gcrích, chomh maith
le 616 cuairt fhrithghníomhach, ar fhreagairt ar ghearáin
faoi bholadh a bhí i go leor acu;
\\ Réitíodh 190 imscrúdú comhlíonta maidir le fadhbanna a
bhain go sonrach le láithreáin;
\\ Tugadh 17 gcás os comhair na Cúirte Dúiche, ar bhain
11 acu le saoráidí ceadúnaithe tionsclaíocha/dramhaíola,
agus faomhadh 29 gcás eile lena dtabhairt os comhair na
Cúirte;

\\ Eisíodh suirbhéanna deisce faoi chíléir chuig 8 ndéantúsaí
cíléir;
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\\ Forbraíodh córas chun láithreáin cheadúnaithe a rangú
de réir an chomhlíonta atá bainte amach acu san am atá
thart, agus díríodh iarrachtaí forfheidhmithe an GCC ar na
Láithreáin Tosaíochta Náisiúnta seo;
\\ Foilsíodh Treoir maidir le Measúnú Riosca Dóiteáin a
chur i bhfeidhm i saoráidí Dramhaíola agus leasaíodh 25
cheadúnas ionas go gcuimseofaí an measúnú sin iontu.
Anuas air sin, d'fheabhsaigh an GCC rochtain an phobail ar
eolas faoin gcomhshaol in 2016 nuair a thosaigh sé ag foilsiú
doiciméid thábhachtacha ar a shuíomh gréasáin maidir le
forfheidhmiú ceadúnas, mar shampla, faoi chuairteanna chuig
láithreáin agus faoi thuarascálacha monatóireachta.
Fuair an GCC 1101 gearán faoi shaoráidí ceadúnaithe in 2016;
ar bhain an chuid is mó díobh le fadhbanna bolaidh sna
hearnálacha dramhaíola agus bia is deochanna. Ó thaobh an
fhorfheidhmithe de, is tosaíocht é comhlíonadh a chinntiú i
láithreáin a bhfuil fadhb ag baint leo maidir le boladh.
Tá cur chuige nua forbartha agus beachtaithe ag an GCC
chun Láithreáin Tosaíochta Náisiúnta a shainaithint le
haghaidh forfheidhmithe, agus tús áite a thabhairt dóibh. Is
modheolaíocht é seo a úsáideann feidhmíocht ceadúnaithe
agus sonraí forfheidhmithe GCC, mar shampla, líon na
dteagmhas agus na ngearán, neamhchomhlíonadh agus
stádas na n-Iniúchadh Comhlíonta a bhaineann le gach saoráid
cheadúnaithe.
Léirigh na sonraí a bhain leis na láithreáin tosaíochta náisiúnta
nárbh tosaíocht náisiúnta forfheidhmithe ach níos lú ná
2% de na ceadúnais in 2016, ach bhain méid díréireach
teagmhas, gearán agus neamhchomhlíonta leis na saoráidí
seo, agus ba iad seo na saoráidí is mó a ndearnadh iarrachtaí
forfheidhmithe ina leith i dtaca le cuairteanna láithreáin agus
iniúchtaí comhlíonta. Cabhróidh an córas seo, ina dtugtar tús
áite do láithreáin ar bhonn náisiúnta, leis an GCC agus é ag
dréim lena chuid iarrachtaí forfheidhmithe a dhíriú ar an líon
beag láithreán a mbaineann neamhchomhlíonadh leo i gcónaí.
I measc an 11 cás a tugadh os comhair na Cúirte Dúiche i
dtaca le láithreáin thionsclaíocha agus dramhaíola, bhí sárú na
dteorainneacha astaíochta ar na húdair chúisimh i gcás seacht
gcinn acu. Ar na sáruithe a bhain le bainistíocht dramhaíola,
na cinn is mó a tháinig aníos ná gan teagmhais a fhógairt agus
fadhbanna le boladh nó torann; bhain na cúisimh den chuid is
mó le teipeanna i dtaca le monatóireacht.

Cigireachtaí maidir le Cosaint ar Radaíocht
Déanann an GCC cuairteanna cigireachta um chosaint ar
radaíocht chun measúnú a dhéanamh ar chaighdeáin na
cosanta radaíochta ar fud na n-earnálacha éagsúla agus ar
leibhéal comhlíonta na gceadúnaithe le reachtaíocht náisiúnta
agus le coinníollacha ceadúnais. Cuireann na cigireachtaí seo
ar chumas an GCC measúnú a dhéanamh ar an gcultúr agus
na caighdeáin cosanta ar radaíocht atá i bhfeidhm i ngach áit
a gcoimeádtar agus a n-úsáidtear foinsí ianúcháin.
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Tá roghnú na gceadúnaithe ar a ndéanfar cigireacht gach
bliain bunaithe ar roinnt critéar, amhail an riosca raideolaíoch
a bhaineann le gníomhaíochtaí na gceadúnaithe, an t-am atá
caite ó rinneadh cigireacht orthu agus teagmhais ar bith a
tuairiscíodh taobh laistigh dá n-earnáil oibriúcháin.
In 2016, rinneadh 122 cigireacht chosanta ar radaíocht, lenar
áiríodh trí shuirbhé slándála, le cabhair ó Aonad Náisiúnta
Coiscthe Coireachta an Gharda Síochána (Tábla 5). I measc
an 122 cigireacht a rinneadh, bhí 40% neamhfhógartha. Ba
é príomhthosaíocht an chláir ná na hearnálacha tionsclaíocha
agus leighis.
Cé go raibh na leibhéil chomhlíonta go maith i gcoitinne, bhí
ar an GCC srian sealadach a chur le húsáid threalamh X-gha in
dá ospidéal agus i gclinic círichleachtóra, toisc gurbh cúis imní
na socruithe a bhí i bhfeidhm maidir le cosaint ar radaíocht. I
gcás gnólachta a bhí ag plé le tástáil neamhscriosach, cuireadh
cosc ar feadh míosa ar úsáid threalamh X-gha agus foinsí
radaighníomhacha a bhí á n-úsáid ag an ngnólacht nuair a
shainaithin cigire a bhí i mbun cigireachta neamhfhógartha go
raibh ábhair imní tromchúiseacha ann maidir le sábháilteacht
radaíochta. Cuireadh deireadh leis an gcosc tar éis don
cheadúnaí na nósanna imeachta um shábháilteacht agus na
doiciméid um mheasúnú riosca a athbhreithniú agus bearta
nua sábháilteachta a chur i bhfeidhm.
Tar éis chuairt faireachais a rinne Bord Náisiúnta na hÉireann
um Chreidiúnú i mí an Mheithimh, d'éirigh leis an GCC a
chreidiúnú a choinneáil de réir an chaighdeáin idirnáisiúnta
ISO 17020 um Measúnú Comhréireachta do chomhlachtaí a
dhéanann cigireachtaí.
Tábla 5. Catagóirí ceadúnaithe cosanta radaíochta agus cuairteanna
cigireachta ar buaileadh fúthu le linn 2016.
Rannóg an
Cheadúnaithe

Catagóir Riosca

Fiaclóireacht

Íseal

4

Tréidliacht

Íseal

3

Oideachas

Meán

6

Tionsclaíoch

Meánairde/Ard

Leigheas

Meánairde/Ard
Iomlán

Líon na
gcuairteanna
cigireachta
a cuireadh i
gcrích

63*
46
122

*Bhain trí cinn acu seo le slándáil

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 cinntiú an bhfuil gá le bearta chun nochtadh
do radaíocht chosmach a rialú agus na torthaí a thuairisciú
don GCC. Don bhliain 2016, thug an t-eolas a fuarthas ó
sheachtar oibreoirí ceadúnaithe aeir le fios go raibh 564 duine
gan chosaint ar dháileoga os cionn 4 mSv; ach ní dheachaigh
aon dáileog os cionn na tairsí 6 mSv, leibhéal ag a gcaithfidh
oibreoirí aeir sceidil oibre na n-aerchriúnna a eagrú sa chaoi
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gur féidir a 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). Is féidir seo a lua le méadú ar líon na
mball d'aerchriúnna atá de dhíth chun bealaí nua agus reatha a
oibriú de réir mar a mhéadaíonn an t-éileamh ar thaisteal aeir.

Figiúr 1. Líon aerchriúnna atá ag fáil dháileoga 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
fhorfheidhmithe amhail ionchúiseamh. Déantar cásanna
a ionchúiseamh nuair a bhíonn sárú suntasach nó rialta
reachtaíochta comhshaoil nó coinníollacha ceadúnais i gceist,
agus/nó i gcás nár cuireadh comhlíonadh feabhsaithe i
bhfeidhm mar thoradh ar ghníomhartha forfheidhmithe eile.
Den chuid is mó, glactar gníomhartha mar thoradh ar an
gcaingean dlí chun dul i ngleic leis an neamhchomhlíonadh,
agus bíonn comhlíonadh níos fearr leis an gceadúnas ann dá
bharr sin.

4 to 6 mSv

Iomlán

Tugadh 17 n-ionchúiseamh san iomlán os comhair na Cúirte
Dúiche, agus d'fhaomh an GCC 29 gcás eile faoi choinne
ionchúiseamh.
Tábla 6. Gníomhaíochtaí forfheidhmithe dlí a rinneadh in 2016
Gníomhaíochtaí Forfheidhmithe Dlí
Líon na nIonchúiseamh ar éisteadh leo sa
Chúirt Dúiche
Líon na gcásanna ar éist an Stiúrthóir
Ionchúiseamh Poiblí (DPP) leo
Fíneálacha a gearradh i gCúirt Dúiche
Costais a bronnadh i gCúirt Dúiche
Tabharthais charthanúla

17
0
€27,300
€114,362.57
€55,000

Fíneálacha & Costais Iomlána
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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.
2.3 TREOIR
Láithreáin Cheadúnaithe Tionsclaíocha agus
Dramhaíola
Foilsíodh treoir in 2016 chun cabhrú le láithreáin cheadúnaithe
tionsclaíocha agus dramhaíola, ceanglais a gceadúnas
a chomhlíonadh, agus leagadh amach sa Treoir na
bunriachtanais i dtaca le Nósanna Imeachta um Chosc Timpistí
(APP) agus Nósanna Imeachta um Phráinnfhreagairt (ERP), mar
aon lena nascacht siúd le fógairt teagmhas.
D'fhoilsigh an GCC treoir chun cabhrú le ceadúnaithe maidir le
ciall a bhaint as na ceanglais cheadúnais i dtaca le taifeadadh
agus tuairisciú thréimhsí feidhmíochta agus astaíochtaí gan
mhaolú i ngléasra dócháin; mínítear cén chiall is cóir do na
ceadúnaithe a bhaint as ceanglas seo na Treorach i dtaca le
hAstaíochtaí Tionsclaíocha agus conas is cóir dóibh í a chur i
bhfeidhm.
Cuireadh leis an treoir a foilsíodh in 2015 faoi fhorálacha
airgeadais i gcomhair dliteanais chomhshaoil nuair a foilsíodh
treoir bhreise in 2016 i gcomhthéacs cinnte a dhéanamh go
gclúdaíonn an t-árachas na prionsabail uileghabhálacha, mar
aon le hiomlán na gcostas a bhaineann le freagairt agus le
bearta leasúcháin má thiteann teagmhas amach i saoráid
cheadúnaithe.
Foilsíodh treoir in 2016 chun na ceanglais cheadúnais maidir
le riosca dóiteáin i saoráidí mórscála dramhaíola neamhghuaisí
a neartú, agus sa treoir sin, leagadh amach an scóip maidir le
measúnú riosca dóiteáin a chur i gcrích.
In 2016, foilsíodh achoimre sreabhchairte den phróiseas maidir
le hastaíochtaí tionsclaíocha agus ceadúnú i dtaca le rialú
comhtháite ar thruailliú, lenar áiríodh na céimeanna, na hachair
ama agus na fógraí reachtúla éagsúla. Anuas air sin, foilsíodh
treoir chun cabhrú le hoibreoirí ábhartha suiteálacha faoi
rialú na Treorach i dtaca le hAstaíochtaí Tionsclaíocha, ionas
go bhfaighidís tuiscint níos fearr ar fhorálacha Airteagal 15
agus ar an eolas riachtanach maidir le luachanna malartacha
teorann astúchán a chur i bhfeidhm atá difriúil leo siúd a
bhaineann leis na teicnící is fearr atá ar fáil (BATa) nó, trí
bhíthin maolaithe, ELVanna a chur i bhfeidhm nach bhfuil
chomh docht is atá na cinn a bhaineann le BAT.
Foilsíodh treoir freisin inar leagadh amach an t-eolas a
theastaíonn ó cheadúnaí atá le bheith ina n-aistrí, nuair atá
iarratas um aistriú ceadúnais á líonadh isteach acu chun
ceadúnas a aistriú a bhaineann le hastaíochtaí tionsclaíocha,
rialú comhtháite ar thruailliú, nó dramhaíl.
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Foilsíodh treoir a bhí dírithe ar earnáil ar leith, chun cabhair
a sholáthar maidir le ríomh na n-astaíochtaí bainteacha agus
tuairisciú ar aistriú dramhaíola ó shaoráidí atá ceadúnaithe
ag an GCC chuig láithreáin seachtracha in earnáil na
talmhaíochta déine. Ina theannta sin, i dtreoir a eisíodh in
2016, leagadh amach ceanglais an GCC maidir le cad ba
chóir do cheadúnaithe a dhéanamh i gcás sheachtreorú córais
aerthruaillithe.
Foilsíodh Nóta Treorach faoi Thorann (dá nglaoitear NG4
de ghnáth) in 2016 chun cabhrú le láithreáin cheadúnaithe,
tionchar nó tionchar ionchasach a dtorainn ar an gcomhshaol
a mheas. Chomh maith leis sin, eisíodh modheolaíocht
nuashonraithe, agus í bunaithe ar thorthaí na mapála torainn,
mar leasú ar threoir 2011 maidir le mapáil straitéiseach torainn
do na rialacháin um thorann timpeallachta 2006.

Fuíolluisce
Eisíodh treoir chuig Uisce Éireann in 2016 chun iarratais
ar Cheadúnais um Sceitheadh Fuíolluisce (WWDL) agus
Deimhnithe Údarúcháin (CoA) a phróiseáil ar bhealach níos
éifeachtúla. Anuas air sin, foilsíodh treoir chun cabhair a
thabhairt maidir le Tuarascáil Bhliantúil Chomhshaoil a líonadh
isteach don bhliain tuairiscithe 2016.

Cosaint Raideolaíoch
Foilsíodh nótaí treorach leasaithe in 2016 i gcomhair
ceadúnaithe a bhfuil measúnú ar riosca radaíochta le cur i
bhfeidhm acu, agus cuireadh eolas ar fáil sna nótaí faoi na
céimeanna a bhaineann le dea-nósanna imeachta a dhréachtú
le haghaidh sábháilteachta agus cosanta ar radaíocht, mar
aon le conas lámhleabhar sábháilteachta i dtaca le radaíocht a
chur le chéile. Foilsíodh treoir freisin ar conas iarratas ar líne a
dhéanamh le haghaidh ceadúnas um chosaint raideolaíoch.
Foilsíodh treoirlínte nua d'iarratasóirí atá ag féachaint le bheith
faofa ag an GCC sa chaoi gur féidir leo a bheith san áireamh
ar Chlár an Chomhairleora um Chosaint ar Radaíocht i dtaca le
cleachtais Chatagóir I agus II.
Foilsíodh treoirlínte agus foirm chláraithe in 2016 i gcomhair
sheirbhísí tomhais radóin, chun ardchaighdeáin agus saineolas
a chur chun cinn sa réimse seirbhísí um thomhas radóin; chun
leanúnachas agus ardchaighdeáin thomhas radóin a chinntiú;
chun muinín an phobail a fheabhsú maidir le torthaí sheirbhísí
na hÉireann agus chun tacú le taighde sa réimse gás radóin
faoi dhíon. Anuas air sin, foilsíodh prótacal leasaithe i ndáil le
tomhais radóin sa bhaile.
Foilsíodh nóta comhairle in 2016 inar leagadh amach
treoirlínte ar fhorfheidhmiú Rialacháin an Aontais Eorpaigh
(um Shubstaintí Raidaighníomhacha in Uisce Óil) 2016; bhain
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sé seo go háirithe leis na ceanglais agus na gníomhartha atá
ann chun caighdeáin an uisce a fheabhsú ó thaobh cosanta ar
radaíocht de, áit ar gá a leithéid a chur i bhfeidhm.

Measúnú Straitéiseach Comhshaoil
In 2016, foilsíodh lámhleabhar, a raibh treoirlínte ann faoi
úsáid Córas Faisnéise Geografaí (GIS), mar uirlis chun bonn
fianaise an mheasúnaithe chomhshaoil a fheabhsú. Déantar
moltaí sa lámhleabhar maidir le feidhmiú GIS chun tacú le
Measúnú Straitéiseach Comhshaoil (SEA) de réir Threoir
2001/42/EC (CEC, 2001). Anuas air sin, tá nuashonrú
leanúnach á dhéanamh ar Fhoinsí Faisnéise Spásúlachta an
GCC agus ar threoirlínte do na hÚdaráis Phleanála maidir leis
an bpróiseas chun scóip SEA a mheas.

Substaintí Ídithe Ózóin
Mar chuid d'obair an GCC maidir le laghdú suntasach a bhaint
amach ar shubstaintí ídithe ózóin, foilsíodh dhá heolaí in 2016
a raibh d'aidhm acu, comhlíonadh leis na rialacháin a chur
chun cinn sa réimse tionsclaíochta agus i measc feirmeoirí.
Tá na foilseacháin ar fad le fáil faoi Chomhairle agus Treoir sa
réimse foilseachán ar shuíomh gréasáin an GCC:
http://www.epa.ie/pubs/advice/
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“Sonraí, measúnuithe agus fianaise
ardchaighdeáin spriocdhírithe agus
tráthúil a chur ar fáil chun próiseas
cinnteoireachta na saoránach, na
ngnóthas agus an Rialtais a éascú.”

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

3.

EOL A S

3.1 MONATÓIREACHT AGUS MEASÚNÚ
Cáilíocht an Aeir
Déanann an GCC monatóireacht ar cháilíocht an aeir
i líonra láithreán ar fud na hÉireann (Figiúr 2) agus
tuairiscíonn sé sonraí de réir cheanglais na Treoracha
um Aer Glan don Eoraip agus de réir na 4ú Treorach
Sonraí.

bheidh ag an gclár ná go gcuirfear béim níos láidre ar rannpháirtíocht
phoiblí agus ar thionscnaimh eolaíochta do shaoránaigh. Scaoileadh
an clár faoi choinne comhairliúchán poiblí ag deireadh 2016 agus bhí
glacadh coiteann ag na páirtithe leasmhara uile leis.
Figiúr 2. Láithreáin um Monatóireacht ar Chaighdeán an Aeir

Foilsíodh Tuarascáil 2015 ar Cháilíocht an
Aeir i Samhain 2016, inar soláthraíodh sonraí
monatóireachta aeir ó 31 stáisiún sa Líonra
Náisiúnta um Monatóireacht ar Cháilíocht Aeir
Chomhthimpeallaigh. Tá cáilíocht aer na hÉireann go
maith i gcoitinne, i gcomparáid le cáilíocht an aeir
i mBallstáit eile an AE, agus is é is cúis leis seo go
príomha ná an easpa cathracha móra sa tír, chomh
maith leis an aimsir agus an rochtain atá againn ar
aermhaiseanna aniar aneas atá glan ar an bhformhór.
Tá dúshláin fós le sárú ag Éirinn, áfach, maidir le
laghdú a bhaint amach ar leibhéil ábhair cháithnínigh
(PM10 agus PM2.5araon), ózóin agus Hidreacarbóin
Il-timthriallacha Aramatacha (PAHanna) ionas go
mbeidh na leibhéil sin faoi bhun na leibhéil a mholtar
i dTreoirlínte na hEagraíochta Domhanda Sláinte
(EDS) maidir le Cáilíocht Aeir.
An bhagairt is mó ar cháilíocht aeir in Éireann ná
ábhar cáithníneach agus PAHanna, agus is éard is
foinse na n-eilimintí sin ná dó an bhreosla sholadaigh.
Mar thoradh ar gheilleagar feabhsaithe in Éirinn,
beidh dúshláin roimh an tír, reachtaíocht an AE a
chomhlíonadh i dtaca le truailleáin ó sceithphíopaí
gluaisteáin, agus is dócha go dtiocfaidh méadú
dá réir ar astaíochtaí NOX, go háirithe i limistéir
uirbeacha. Tá teorainneacha astaíochta an AE
beagnach bainte amach i gcás NO2 i láithreáin i láir
chathrach agus i limistéir uirbeacha Éireann, agus tá
seans ann go sárófar na teorainneacha sin roimh i
bhfad mura gcuirfear bearta maolaithe i bhfeidhm.
Tá clár cúig bliana um mhonatóireacht fheabhsaithe
ar cháilíocht aeir á fhorbairt ag an GCC faoi Alt 65
den Acht GCC chun dul i ngleic leis na dúshláin seo.
Leis an gclár seo, leathnóidh an GCC an líonra reatha
monatóireachta sa chaoi go soláthrófar eolas áitiúil
níos cuimsithí i bhfíor-am don phobal. Aidhm eile a
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Cáilíocht an Uisce
An Creat-Treoir Uisce
Is iad cuspóirí na Creat-Treorach Uisce (CTU) ná gach uisce
ardstádais a chosaint, meath breise na n-uiscí go léir a
chosc agus uiscí dromchla agus screamhuiscí díghrádaithe a
athchóiriú go dea-stádas. Tá roinnt tascanna sannta don GCC
faoi Rialacháin (Beartas Uisce) na gComhphobal Eorpach,
2003, tascanna a thagann faoin gcatagóir "comhordú agus
maoirseacht" de chlár monatóireachta CTU (Creat-treoir
Uisce) na hÉireann. Chuir Rialacháin (Beartas Uisce) an
Aontais Eorpaigh 2014 leis an ról seo rud a chiallaigh go
raibh ról comhordaithe níos leithne ag an GCC maidir leis na
measúnuithe teicniúla a thacaíonn leis na gníomhartha nó leis
an gclár beart a mbuailfear fúthu de réir an phlean seo.
Chun tacú le cur i bhfeidhm an róil fheabhsaithe seo,
tá an GCC ag obair i gcomhar le húdaráis áitiúla chun
comhshaol uisce na hÉireann a thréithriú. Is ionann tréithriú
agus an próiseas measúnaithe a dhéantar ar thréithe
fisiceacha dobharlach agus ar an tionchar a bhíonn ag brú
gníomhaíochtaí daonna, chun a fháil amach cén leibhéal riosca
atá ann nach gcomhlíonfaí cuspóirí an CTU i leith dobharlach.
Úsáidfear an t-eolas seo chun díriú ar ghníomhartha a rachaidh
i ngleic le ceisteanna cáilíochta uisce i bhforbairt pleananna
nua um bainistíocht abhantraí a gcuirfear bailchríoch orthu in
2017.

Forbraíodh na measúnuithe teicniúla agus na próisis a
ghabhann leo le linn 2016, agus bhí tréithriú déanta ar gach
ceann (583) de na fo-dhobharcheantair sa tír faoi dheireadh
2016. Mar chuid d'obair 2017, críochnófar an tréithriú ar an
leibhéal dobharcheantair (mar shampla, an Life, an Laoi) i gcás
dhobharcheantair uile (46) na hÉireann. Beidh an tréithriú
seo ina bhonn eolais um chur i gcrích Phlean Bhainistíochta
Abhantraí na hÉireann, atá idir lámha ag an Aire Tithíochta,
Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil. Is féidir mionsonraí a
bhaineann leis an obair seo ar leibhéal náisiúnta, réigiúnach
agus áitiúil a aimsiú ar an suíomh gréasáin nua, catchments.ie
Bhí na tionscnaimh seo a leanas san áireamh sa tsampláil agus
san anailís ar rinneadh ar cháilíocht cheimiceach an uisce in
2016:
\\ Chun go bhféadfaí sampláil fhisiciceimiceach a dhéanamh
ar uisce dromchla, rinneadh anailís ar 15,138 sampla ó
aibhneacha, lochanna, inbhir agus uiscí cósta.
\\ Tógadh trí bhabhta de shamplaí screamhuisce ó 268 tobar
agus fuarán.
Go hachomair, rinne an GCC suirbhéanna éiceolaíocha sna
háiteanna seo a leanas:
\\ 718 láithreán abhann;
\\ 84 loch; agus
\\ 121 dobharlach idirchreasa agus cósta.
Tá tuilleadh eolais faoi na suirbhéanna éiceolaíocha agus faoin
tsampláil uisce ar fáil i dTábla 6.

Tábla 6. Measúnuithe / sampláil a rinneadh i láithreáin in 2016

Aibhneacha

Líon

Lochanna

Líon

Suirbhé ar Inveirteabraigh:

718

Próifílí Teochta / O2:

Suirbhé Ginearálta:

739

Traschriosanna Macraifíte:

454

Suirbhé Macraifíte:

718

Láithreáin Thraschriosanna
Macraifíte:

4,284

Suirbhé ar Fhítibeantós:

158

Suirbhé ar Inveirteabraigh:

Suirbhé
Hidreamoirfeolaíochta:

131

Suirbhé Breathnóireachta:

725
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73

Uiscí Idirthréimhseacha & Cósta

Samplaí fisiciceimiceacha:

Samplaí fíteaplanctóin:

Líon

2,356

417

Measúnuithe ar shuímh Mhacralgaí
Cladaigh Charraigigh:

12

43

Measúnuithe gan choinne ar shuímh
Macralgaí:

13

Suirbhé ar Fhítibeantós:

65

Measúnuithe ar láithreáin Féir Mhara
Idirthaoidigh:

12

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

66
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An Clár Hidriméadrachta
Tá an GCC fós ag déanamh monatóireachta ar thionchar
asbhaintí uisce dhromchla ar shreabhadh aibhneacha, agus
ag cur sonraí hidriméadracha ar fáil chun tacú le hoibleagáidí
náisiúnta agus idirnáisiúnta tuairiscithe, le pleanáil agus
bainistíocht acmhainní uisce, le bainistíocht rioscaí tuilte, le
dearadh bonneagair agus le réimse leathan gníomhaíochtaí
eile.
Rinne an GCC 2,859 measúnú in 2016 ar leibhéal/sreabhadh
uisce dhromchla agus ar leibhéil screamhuisce ar fud na tíre.
Tá na measúnuithe seo dírithe go príomha ar líonra láithreán
reatha an GCC/na n-údarás áitiúil, ach ina theannta sin,
cuimsíonn siad tomhais sreafa spriocdhírithe, mar shampla,
chun tacú le bunú sreafa de pheircintíl 95, a chuimseofar i
gceadúnais um ionaid chóireála fuíolluisce. Cuirtear minicíocht
na gcuairteanna láithreáin in oiriúint do riachtanais an
láithreáin agus d'inathraitheacht nádúrtha an chainéal abhann.
Déantar na sonraí a chuimsiú agus a phróiseáil i gcóras lárnach
bogearraí, agus is féidir na sonraí sin a íoslódáil trí leathanaigh
ghréasáin HydroNet an GCC (http://www.epa.ie/hydronet/).

Rinneadh athbhreithniú ar phleananna bainistíochta chun
feabhas a chur ar uiscí a raibh grádú “Go dona" tugtha dóibh
in 2015 agus rinneadh plé leis na húdaráis chuí maidir lena
gcur i bhfeidhm. Eisíodh treoir don phobal i mí Iúil maidir le
sainaithint uiscí snámha nua, mar aon le treoir do na húdaráis
áitiúla faoi mheasúnú a dhéanamh ar a leithéid d'aighneachtaí,
agus tá an t-eolas sin ar fáil ar ár suíomh gréasáin. Chuir an
GCC an fhaisnéis agus na measúnuithe uisce snámha a bhí
iarrtha ar fáil don Ghníomhaireacht Eorpach Comhshaoil.
Figiúr 3. Cáilíocht an uisce snámha, 2016
Eile

4 (2.9%)

O

Go dona
6
(4.3%)

P

Imleor

10

(7.1%)

S

Go maith

18

(12.9%)

G

Le linn 2016, rinne an GCC na rudaí seo a leanas freisin:

E

\\ Chuireamar athbhreithniú teicniúil ar an gclár náisiúnta
hidriméadrachta i gcrích, sna gníomhaireachtaí ar fad, chun
tacú le ról an GCC i gcláir amach anseo;

102 (72.9%)

\\ Rinneamar uasghrádú ar an líonra hidriméadrachta uisce
dhromchla trí theiliméadracht a shuiteáil, rud a éascaíonn
eolas níos tráthúla ar shreafaí hidriméadrachta; agus
\\ Chuireamar meastacháin nuashonraithe ar fáil ar
staidreamh sreabhaidh chun ríomh sreabhaidh asamhlaithe
a éascú ar mhaithe le bonn eolais a chur faoi chinntí
ceadúnaithe.

Ar fheabhas

Figiúr 4. Líon na n-uiscí snámha sna
catagóirí cáilíochta uisce, 2014
No.
go 2016
120

Screamhuisce

Cáilíocht an Uisce Snámha
Rinne an GCC measúnú ar thorthaí shéasúr snámha 2016
agus seolfar iad go foirmiúil i mBealtaine 2017 i dteannta
na tuarascála ar uisce snámha do 2016. Tá sonraí faoi
mheasúnuithe ar cháilíocht an uisce do 2016 léirithe i bhFigiúr
3. Léirítear i bhFigiúr 4 na hathruithe a tharla bliain i ndiaidh
bliana ó 2014 maidir le líon na n-uiscí snámha sna catagóirí
cáilíochta.
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100
Líon na n-uiscí snámha

Chríochnaigh an GCC tuarascálacha chomh maith ar na
gnéithe hidrigeolaíocha d'éiceachórais talún a bhraitheann
ar screamhuisce agus tréithriú dobharlaigh screamhuisce le
cur le measúnuithe riosca tréithrithe arna ndéanamh ag an
GCC. Chríochnaigh an GCC an nuashonrú ar stádas CTU
screamhuisce chomh maith, agus chríochnaigh sé an obair
ar tréithriú dhobharlaigh screamhuisce leibhéal 1 chun
tacú le tréithriú CTU. Rinneadh monatóireacht ar cháilíocht
screamhuisce i dtrí bhabhta samplála ag líonra screamhuisce
an CTU (268 láithreán) in 2016. Tosaíodh giniúint agus
próiseáil sonraí ón leibhéal screamhuisce agus ón líonra sreafa
fuarán. Úsáidtear na sonraí cáilíochta agus cainníochtúla
screamhuisce i measúnuithe stádais agus treochtaí an CTU,
agus do thuarascálacha ar Mhaolú Níotráití agus tuarascálacha
eile.

80
2014

60

2015
2016

40

20

0

Ar fheabhas

Go maith

Imleor

Go dona

Eile

An Treoir um Thorann Timpeallachta
Tá an GCC freagrach as maoirseacht agus comhordú na
n-údarás áitiúil agus na gcomhlachtaí mapála torainn
(m.sh., Bonneagar Iompair Éireann, Iarnród Éireann, Aerfort
Bhaile Átha Cliath) agus iad i mbun an tríú bhabhta de
na léarscáileanna straitéiseacha torainn a dhéanamh. Ní
mór do na léarscáileanna seo a bheith tuairiscithe don
Ghníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil (EEA) faoi dheireadh
mhí na Nollag 2017. Tosaíodh ag obair ar an tionscadal seo
in 2016 agus táthar ag obair go dlúth le Grúpa Stiúrtha um
Thorann Timpeallachta, arna gcomhordú ag an GCC. Ar
leibhéal na hEorpa, tá na naisc idir truailliú ó thorann agus
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tionchair ar shláinte ag dul i méid, mar is léir ó thuairiscí
sa táscaire comhshaoil nua um thorann a d'fhoilsigh an
Ghníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil (EEA) in 2016
(http://www.eea.europa.eu/airs).

Seirbhísí Saotharlainne don Chomhshaol
Cuireann seirbhísí saotharlainne an GCC an cumas anailíseach
ar fáil chun tacú le cláir náisiúnta mhonatóireachta a chur
i bhfeidhm agus chun tacú le príomhróil an GCC maidir le
ceadúnú agus forfheidhmiú.
Déanann na saotharlanna, atá suite i gCill Chainnigh,
Muineachán, Caisleán an Bharraigh agus Baile Átha Cliath,
anailís ar pharaiméadair fhisiciceimiceacha d'aibhneacha,
lochanna, screamhuiscí agus uiscí idirchreasa le haghaidh
fhaireachas an Chreat-Treoir Uisce (CTU) agus le haghaidh clár
monatóireachta eile. Cuireann gach ceann de na saotharlanna
seirbhísí monatóireachta agus anailíse ar fáil chomh maith
ag saoráidí ceadúnaithe agus déanann siad iniúchtaí ar
cheadúnais um sceitheadh fuíolluisce.
Le linn 2016, forbraíodh caidreamh nua comhoibríoch le
húdaráis áitiúla maidir le monatóireacht chun críche na Creattreorach Uisce (CTU). Thug baill foirne ó údaráis áitiúla faoi
shampláil ar aibhneacha agus lochanna áirithe, agus chuir
siad na samplaí sin chuig saotharlanna an GCC faoi choinne
anailíse; d'úsáid an GCC agus na húdaráis áitiúla araon torthaí
na monatóireachta seo. In 2017, is iad na húdaráis áitiúla
a thabharfaidh faoin tsampláil ar fad d'aibhneacha agus
lochanna.

LEATHANACH 18

EOLAS

Cor cinniúnach a baineadh amach do shaotharlanna an GCC
in 2014 ná bronnadh an chreidiúnú aonair il-láithreáin faoi ISO
17025. D'éirigh linne sa GCC ár gcreidiúnú aonair il-láithreáin
a choinneáil tar éis do Bhord Náisiúnta na hÉireann um
Chreidiúnú cuairt faireachais a thabhairt orainn in 2016.
Anuas air sin, le linn 2016, rinne na saotharlanna uisce
anailís ar iomlán 17,061 sampla faoi choinne réimse anailísí
fisiciceimiceacha – chomh maith le líon suntasach samplaí i
gcomhair anailísí eile a bhí níos casta – mar chuid de chláir
mhonatóireachta an CTU agus de mhonatóireacht tacaíochta
d'fhorfheidhmiú an CTU.

Monatóireacht ar Radaíocht
Seirbhís Tomhaiste Radóin
Tá seirbhís tráchtála um thástáil radóin i bhfeidhm ag an GCC
chun tacú le cur i bhfeidhm na Straitéise Náisiúnta um Rialú
Radóin.Na sonraí a bhailítear ar an mbealach seo, soláthraíonn
siad léargas tábhachtach ar na leibhéil radóin i dtithe na
hÉireann. Tuairiscítear na sonraí seo de réir contae ar acmhainn
thiomanta ghréasáin an GCC: www.radon.ie.
In 2016, rinne an GCC radón a thomhas in 1,315 teach
príobháideach. Ina measc seo, bhí leibhéil radóin os cionn an
leibhéil ag a moltar beart feabhsúcháin in 151 acu (Leibhéal
Tagartha Náisiúnta 200 Bq/m3). Ba é an luach uasta a
tomhaiseadh ná 3,469 Bq/m3 i dteach príobháideach i gCo.
Chorcaí. Tugtar achoimre i dTábla 7 thíos ar thorthaí an
tomhais radóin a bhí curtha i gcrích faoi Nollaig 2016.
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Tábla 7. Dáileadh na dtorthaí maidir le tomhas radóin de réir contae ó thús na 1990í go dtí Nollaig 2016
Contae

Líon na
dtithe a
tomhaiseadh

Líon na dtithe i gcatagóirí tiúchana radóin

0-199
(Bq/m3 )
Ceatharlach

1310

1055

200-799
(Bq/m3 )
242

Tiúchan is airde
radóin a fuarthas
(Bq/m3)

> 800
(Bq/m3 )
13

2300

493

476

16

1

900

An Clár

4504

3926

479

99

3500

An Cabhán
Corcaigh

6257

5478

723

56

4500

Dún na nGall

1728

1640

86

2

3400

Baile Átha Cliath

4297

4057

236

4

1400

Gaillimh

8422

6637

1556

229

5200

Ciarraí

4462

3718

602

142

49000

Cill Dara

1523

1458

62

3

1100

Cill Chainnigh

1776

1543

216

17

2400

643

618

25

0

600

Laois
Liatroim
Luimneach

449

417

31

1

1600

1579

1462

112

5

1900

345

304

40

1

900

Lú

1358

1222

133

3

1900

Maigh Eo

4950

4081

794

75

6200

An Mhí

An Longfort

1185

1098

85

2

900

Muineachán

365

345

20

0

800

Uíbh Fhailí

845

826

19

0

800

Ros Comáin

794

704

86

4

1400

Sligeach

2614

1960

547

107

5600

Tiobraid Árann

2840

2500

313

27

3400

Port Láirge

2762

2216

474

72

9700

877

797

79

1

1100

Loch Garman

2712

2284

387

41

4100

Cill Mhantáin

2401

2013

357

31

16400

61491

52835

7720

936

An Iarmhí

Iomlán
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Seirbhís Chalabrúcháin Uirlisí
Tacaíonn Seirbhís Calabrúcháin an 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.
In 2016, rinne Seirbhís Calabrúcháin an GCC tástáil ar 518
monatóir radóin le haghaidh custaiméirí sna hearnálacha
leighis, tionsclaíochta agus oideachais.

gur féidir na 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 2016 ná 3,788.

An Líonra Nnáisiúnta Monatóireacht Radaíochta
Is é an GCC, i gcomhar le Met Éireann, roinnt údarás áitiúil
agus Óglaigh na hÉireann, a oibríonn an Líonra Náisiúnta
um Monatóireacht Radaíochta. Tomhaiseann an líonra seo
ráta na dáileoige gáma chomhthimpeallaigh, chomh maith le
radaighníomhaíocht san aer, agus déanann sé soláthar chun
samplaí uisce báistí a bhailiú. Tomhaiseadh ráta na dáileoige
gáma chomhthimpeallaí ag 15 stáisiún agus tomhaiseadh
an radaighníomhaíocht san aer ag 12 stáisiún in 2016. Níor
tugadh leibhéil radaighníomhaíochta as an ngnách faoi deara
in 2016.

Gléas ionradaithe an GCC á úsáid chun méadar suirbhé
radaíochta a chalabrú.

Seirbhísí Radanailíseacha
Tomhaiseann an GCC radaighníomhaíocht i réimse leathan
bia-ábhar agus samplaí comhshaoil. Déantar an obair seo le
tacú le clár monatóireachta an GCC ar radaighníomhaíocht
chomhshaoil agus ar bhonn conartha thar ceann cliant
seachtrach. Chuimsigh na seirbhísí anailíseacha ar conradh
don bhliain 2016 na gnéithe seo a leanas: táirgí Éireannacha a
thástáil chun a fháil amach an gcomhlíonann siad ceanglais na
dtíortha atá á n-iompórtáil, tástáil uisce óil chun a fháil amach
an gcomhlíonann sé ceanglais Rialacháin na gComhphobal
Eorpach, tástáil thástálacha cuimilte le haghaidh foinsí
raideolaíocha, tástáil shamplaí dreidireachta chun a fháil
amach an gcomhlíonann siad ceanglais an Achta um Dhumpáil
san Fharraige, agus tomhas radóin in uisce óil. Tástáladh 988
sampla san iomlán in 2016.
Chuimsigh clár monatóireachta radaíochta an GCC in 2016
sampláil agus tástáil radaighníomhaíochta ar 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 seasta mhonatóireachta
ar fud na tíre. Léirigh torthaí an chláir mhonatóireachta seo, cé
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Aershamplóir Ardéilimh atá suite sa Choláiste Ollscoile,
Baile Átha Cliath

An Clár Náisiúnta Dáileog
Caithfidh seirbhísí dáileogmhéadrachta atá ag cur seirbhíse ar
fáil in Éirinn de réir I.R. 125 de 2000, arna leasú ag I.R. 152 de
2012, a bheith faofa ag an GCC. Faoi láthair, tá sé sheirbhís
dáileogmhéadrachta fhaofa ann, a thomhaiseann na dáileoga
radóin a bhfuil oibrithe agus mic léinn in Éirinn gan chosaint
orthu. Gach bliain, ní mór dóibh na tomhais ar fad i dtaca
le dáileoga radaíochta a chur faoi bhráid an Chláir Náisiúnta
Dáileog (NDR), a gcoimeádann an GCC é. In 2016, seoladh
chuig an gClár Náisiúnta Dáileog (NDR) sonraí faoi na dáileoga
radaíochta a raibh 9,500 oibrí in Éirinn gan chosaint orthu. I
bhFigiúr 5, leagtar amach miondealú ar líon na n-oibrithe a
ndearnadh monatóireacht orthu i dtaca le neamhchosaint ar
radaíocht san obair.
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Figiúr 5. Líon na n-oibrithe de réir earnála a ndearnadh monatóireacht
orthu i dtaca le neamhchosaint ar radaíocht san obair in Éirinn in 2016
Dáileoir
131

Fiaclóireacht

394

Ilghnéitheach
27

Tréidliacht

Oideachas /
Taighde

598

1,191

Tionsclaíocht

665

6,658
Leigheas

Bhí níos lú na 5% d'oibrithe gan chosaint ar dháileoga
radaíochta a sháraigh an t-íosleibhéal tuairiscithe de 0.1
millisievert (mSv). Ba é 13 mSv an dáileog charnach bhliantúil
ba mó, agus tionchar aici sin ar an gcorp iomlán, a taifeadadh

don bhliain 2015, agus is cairdeolaí a fuair an dáileog sin; ach
bhí an dáileog sin faoi bhun an teorainn bhliantúil dáileoige de
20 mSv le haghaidh oibrithe.
De réir Threoir Euratom um Bhunchaighdeáin Sábháilteachta
(BSS), a chaithfidh Éire a thrasuí
roimh Fheabhra 2018,
Distributor
laghdófar an teorainn bhliantúil dáileoige do lionsa na súile
ó 150 go 20 mSv. Tá impleachtaí aige seo do chairdeolaithe
Veterinary
idirghabhála, mar bíonn gnáthaimh
leighis idir lámha acu a
bhféadfadh easpa cosanta don tsúil ar dháileoga radaíochta
a bheith mar thoradh orthu. Ós rud é nach bhfuil seirbhís
Miscellaneous
dáileogmhéadrachta fhaofa
in Éirinn faoi láthair chun dáileoga
i lionsa na súile a thomhas, rinneadh athbhreithniú le linn
2015 ar dháileogmhéadair a bhí á gcaitheamh ag daoine ar
Medical
a muiníl – an chuid den chorp is gaire don tsúil a ndéantar
monatóireacht uirthi. Léirigh an t-athbhreithniú go bhfuair
37 duine dáileoga carnacha
bliantúla ar a ndáileogmhéadair
Industry
mhuiníl a bhí níos mó ná 6 mSv (Figiúr 6) le linn 2015. An
dáileog charnach ab airde na 103 mSv, agus bhí ceathrar duine
gan chosaint ar dháileoga Education/Research
carnacha bliantúla muiníl sa réimse
50-110 mSv. Tá na sonraí seo tábhachtach mar is léir uathu,
mura n-úsáideann na hoibrithe seo cosaint súile oiriúnach, go
Dental siad a bheith níos airde
bhféadfadh an dáileog a fhaigheann
No. of Workers
ná an teorainn bhliantúil dáileoige de 20 mSv don lionsa súl
atá leagtha síos sa Treoir Bunchaighdeáin um Shábháilteacht
(BSS), agus bheadh impleachtaí aige seo dóibh sa mhéid is
nach bhfaighidís cead b'fhéidir, a leithéid de ghnáthaimh a
chur i bhfeidhm a thuilleadh.

Figiúr 6. Líon na ndaoine a bhí gan chosaint ar dháileoga carnacha bliantúla muiníl a sháraigh 6 mSv in 2015
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Ar na saolta deireanacha, is í an eolaíocht is mó atá ina
tionchar ar bhainistíocht éifeachtach an chomhshaoil.
Agus clár taighde agus forbartha ar siúl againn, tá
an GCC ag cruthú an eolais agus an tsaineolais le
cineálacha brú a aithint, cur le beartas agus réitigh ar
dhúshláin chomhshaoil a fhorbairt.
3.2 TAIGHDE agus SAINEOLAS
Buaicphointí Tionscnaimh Taighde
Tá freagracht reachtúil ar an GCC maidir le comhordú iomlán
ar thaighde comhshaoil in Éirinn. Cabhraíonn an taighde seo, a
rinneadh in institiúidí Éireannacha, go mór le hÉirinn ó thaobh
plé lena cuid dualgas idirnáisiúnta ar leibhéal an AE agus na
NA, agus iad a chomhlíonadh - ó athrú aeráide go cáilíocht
uisce, cáilíocht aeir agus bithéagsúlacht. Gheall an GCC
€7.9 milliún sa bhliain 2016 chun 45 thionscadal a mhaoiniú,
tionscadail a bhaineann leis na hábhair seo a leanas: Uisce (11),
Aeráid (14), Fiontar Glas (10) agus Inbhuanaitheacht (10).

le linn 2016; táthar fós ag obair i gcomhar le léiritheoirí na
sraithe chun tionscadail a shainaithint a d’fhéadfaí iad a léiriú
amach anseo.
.

I dtaca le bainistíocht taighde, bhí 244 tionscadal taighde idir
lámha in 2016; agus anuas air sin, 25 Mhionstaidéar, Deontas
Oiliúna agus Tacaíochta do Thaighde (RTSG), mar aon le
Tacaíocht d'Imeachtaí.
Eisíodh tríocha cúig foilseachán in 2016, agus bhí 17 dtuairisc
tionscadail eile ag céim na profléitheoireachta faoi dheireadh
2016.
I Samhain 2016, cuireadh críoch leis an gClár Comhthaighde
um Thionchair Chomhshaoil an Taisceálaíocht & Eastóscadh
Gáis ó Fhoinsí Neamhghnácha (UGEE), dá nglaoitear Fracáil
de ghnáth, nuair a foilsíodh 11 tuairisc. Ceapadh an clár chun
torthaí a chur ar fáil a chabhródh le rialálaithe – sa Tuaisceart
agus sa Deisceart araon – a gcuid ról reachtúil a chomhlíonadh
maidir le measúnú tionchair agus rialú aon oibríochtaí UGEE a
d'fhéadfadh a bheith ag tarlú in Éirinn.

Taighde a chur in iúl
Le linn 2016, foilsíodh 35 Thuairisc Taighde san iomlán, agus
bhí 17 dtuairisc tionscadail eile ag céim na profléitheoireachta
faoi dheireadh na bliana. Is féidir amharc ar na tuairiscí
foilsithe uile ar shuíomh gréasáin an GCC www.epa.ie/pubs/
reports/research/ agus iad a íoslódáil. Is tríd na leathanaigh
ghréasáin Taighde is mó a gcuirtear an pobal ar an eolas faoi
thaighde, agus tharraing an t-eolas seo thart ar 33,000 amharc
leathanaigh uathúil le linn 2016.
Bhain an GCC agus dhá hollscoil úsáid as na meáin chlóite
chun taighde a chur faoi bhráid an phobail, agus léiríodh
Speicis Ionracha agus Sláinte Ghlas ar shraith RTÉ, Eco Eye,

LEATHANACH 22

EOLAS

Foilsíodh dhá nuachtlitir taighde in 2016 agus scaipeadh iad
ar breis is 2,900 síntiúsóir. Anuas air sin, foilsíodh seacht
nuachtlitir Dúshlán roimh an tSochaí 5 faoi dheiseanna taighde
sa chlár Horizon 2020 de chuid an Choimisiúin Eorpaigh, agus
scaipeadh iad ar níos mó ná 850 taighdeoir agus nuálaí.
Tá cuntas gníomhach Twitter (@EPAResearch) ag an
bhfoireann Taighde a sholáthraíonn tuairiscí tráthúla faoi
ghlaonna taighde, fhoilseacháin agus imeachtaí taighde. Bhí
níos mó ná 4,000 leantóir aige faoi dheireadh 2016.
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Eolaíocht Aeráide

In 2016, fuarthas cómhaoiniú:

Agus úsáid á baint ag an GCC as a fheidhm Rúnaíochta nua,
thacaigh sé le bunú agus oibriú na Comhairle Comhairlí um Athrú
Aeráide. Seoladh suíomh gréasáin na Comhairle,
www.climatecouncil.ie, i Lúnasa, agus seoladh an Chéad
Tuairisc de chuid na Comhairle i Samhain. Tá tús curtha ag
foireann Rúnaíochta an GCC le hoibriú i gcomhar leis an
gComhairle chun an chéad Tuairisc Athbhreithnithe Tréimhsiúil
agus an chéad Tuairisc Bhliantúil (atá le heisiúint in 2017) a
chur ar fáil.

\\ ón Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara maidir leis an
gComhghairm Thrasnáisiúnta um Chláir Chomhpháirteacha
de chuid Uisce 2016 i dtaca le cáilíocht uisce agus
talmhaíocht.

Tacaíonn foireann Rúnaíochta an GCC le rannpháirtíocht san
Eolaíocht Aeráide idirnáisiúnta, lena n-áirítear ballraíocht na
toscaireachta náisiúnta chuig an gComhdháil Páirtithe i dtaca
le Creat-coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Athrú Aeráide
(UNFCCC) in Marrakech – an chéad chruinniú ó cuireadh
Comhaontú Pháras i bhfeidhm in 2015. Rinne an Rúnaíocht
ionadaíocht ar Éirinn ag cruinniú iomlánach an Phainéil
Idir-Rialtasaigh ar an Athrú Aeráide (IPCC) i mí Dheireadh
Fómhair, mar ar thángthas ar chomhaontú i dtaca le scóip
na saintuairiscí atá le cur ar fáil le linn an Séú Timthriall
Measúnaithe.

Naisc Náisiúnta
Comhoibriú
Chuir an GCC tús le comhaontú ar chlár taighde dhá bhliana
i gcomhpháirt leis an Institiúid Taighde Eacnamaíochta agus
Sóisialta (ESRI) (€450k). Cuimsíonn an clár cúig thionscadal a
chlúdaíonn na téamaí seo a leanas:
\\ An tionchar a bhíonn ag ionstraimí fioscacha áirithe ar an
gcomhshaol
\\ Úsáid turgnamh saotharlainne i dtaca le heacnamaíocht
iompraíochta chun iniúchadh a dhéanamh ar na tionchair a
bhíonn ag an gcomhshaol ar iompar tomhaltóirí.
\\ Teipeanna Margaidh maidir leis an gComhshaol – pleanáil
spásúil agus pleanáil úsáide talún
\\ Na buntáistí a bhaineann le comhshaol agus
taitneamhachtaí comhshaoil glana sláintiúla ó thaobh
sláinte agus folláine daoine de in Éirinn.
\\ Trialacha iompraíochta agus turgnaimh ar bhuntáistí
fadtéarmacha an chlár Scoileanna Glasa
Tá taighde comhshaoil agus geo-eolaíochta á cómhaoiniú ag
an GCC i gcomhar le Fondúireacht Eolaíochta Éireann (SFI)
agus Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann (GSI): Bhronn
Fondúireacht Eolaíochta Éireann maoiniú beagnach €650,000
ar an Dr David Chew mar chuid de Chlár na n-Imscrúdaitheoir
2015 dá chuid. Is iad SFI, an GSI agus an GCC a chuirfidh
maoiniú ar fáil don dámhachtain seo.
Bronnadh cúig dhámhachtain PhD faoi Scéimeanna
Scoláireachta 2016 na Comhairle um Thaighde in Éirinn – an
GCC. Anuas air sin, bronnadh PhD a bhí cómhaoinithe ag
Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath agus an GCC
(Scéim Dhámhachtain Fiosraigh um Fiontraíocht). Faoi láthair,
tá comhaltacht taighde amháin fós ar siúl, arna cómhaoiniú ag
Foras na Mara.
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\\ ón GSI maidir le Glaoch Taighde Uisce an GCC in 2016.

Comhordú Taighde:
In 2016, lean Taighde GCC, i gcomhar lena thrí Ghrúpa
Comhordaithe Taighde, dá chuid oibre ar gach ceann dá thrí
CholúnTaighde, a bhfuil d'aidhm acu:
\\ Feasacht, sineirgí agus cumarsáid a fheabhsú i measc
mhaoinitheoirí taighde Éireannacha; agus
\\ Ilroinnt an taighde chomhshaoil in Éirinn a chomhordú
agus a laghdú.
Bhí Taighde GCC rannpháirteach sa Choiste Comhairleach
Idir-rannach um Fhrithsheasmhacht in aghaidh Ábhair
Fhrithmhiocróbaigh, a raibh an Roinn Sláinte agus an Roinn
Talmhaíochta, Bia & Mara ina n-óstaigh air, mar aon leis
an bhFóram Náisiúnta um Ardchaighdeáin Taighde. Tar
éis sheoladh na Straitéise Eolaíochta “Innovation 2020” i
Nollaig 2015, bhí ionchur ag foireann taighde an GCC le linn
2016 i bhfo-ghníomhartha éagsúla de chuid na Straitéise trí
haighneachtaí díreacha agus ag coistí.

Naisc Idirnáisiúnta
Tá Taighde GCC tar éis tacú le taighdeoirí maidir le hullmhú
tograí faoi Chlár Oibre Horizon 2020 SC5 WP 2016. Fuair
taighdeoirí Éireannacha maoiniú níos mó ná €11 milliún
le haghaidh taighde comhshaoil le linn an chéad trí bliana
de Dhúshláin roimh an tSochaí 5, tionscnamh de chuid
Horizon 2020. Cuimsítear leis seo go háirithe tionscadal nua
€11 milliún don bhliain 2016 dar teideal CONNECTING [ag
nascadh], arna chomhordú ag Coláiste na Tríonóide, Baile Átha
Cliath (Marcus Collier). D'eagraigh Taighde GCC Lá Eolais 2016
faoi Dhúshláin roimh an tSochaí 5 de chuid Horizon 2020;
d'éirigh go geal leis seo, agus bhí breis is 200 páirtí cláraithe
lena aghaidh.
Tá an GCC fós rannpháirteach sa Choiste Cláir Eamhnaithe,
a dhéanann maoirseacht ar chur i bhfeidhm ghníomhaíochtaí
taighde i dtaca le hEamhnú san AE faoi Horizon 2020.
I gcomhar leis na tionscnaimh seo a leanas, bhí Taighde GCC
rannpháirteach i gclársceidealú taighde an AE:
\\ Cathaoirleach ar Ghrúpa Comhairleach na nDúshlán roimh
an tSochaí 5 maidir leis an tionscnamh ‘Gníomhú ar son
na hAeráide, Comhshaol, Éifeachtúlacht Acmhainne agus
Amábhair'
\\ An Tionscnamh Clársceidealaithe Chomhpháirtigh um
Uisce agus tionscadail bhainteacha de chuid Horizon
2020, arna maoiniú ag an gComhphobal Eorpach:
WaterWorks2014, WaterWorks2015 agus IC4Water;
\\ An Tionscnamh Clársceidealaithe Chomhpháirtigh um
Aeráid agus an tionscadal bainteach, ERA4CS, de chuid
Horizon 2020, arna mhaoiniú ag an gComhphobal
Eorpach;
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\\ BiodivERsA: Rinneadh Breathnóir sa líonra den GCC go
déanach sa bhliain 2016;
\\ EnvHealth: (líonra maoinitheoirí sa réimse Comhshaoil &
Sláinte);
\\ An Clár 'Share', '5 Ghníomhaireacht';
\\ An Chomhpháirtíocht Eorpach Nuálaíochta (EIP) maidir
le hAmhábhair: Lean Taighde GCC dá rannpháirtíocht
sa chlár AE Tras-Stiúrthóireachta um amhábhair, ar
infheistíodh na milliúin ann (agus a chuimsíonn taighde,
an geilleagar ciorclach, nuálaíocht agus forbairt). Déantar
an ról seo a chomhordú i gcomhpháirt leis an Roinn
Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus
Comhshaoil (DCCAE).

Taighde ar Radón
Cuireann an GCC taighde i bhfeidhm faoi chreat na Straitéise
Náisiúnta um Rialú Radóin (NRCS) chun an t-eolas atá aige
faoi iompraíocht radóin in Éirinn agus a chuid gníomhartha
measúnaithe maidir leis na rioscaí sláinte bainteacha a
choinneáil suas chun dáta. Tá an obair seo ríthábhachtach
chun a chinntiú go gcuirfear an chomhairle is nua-aimseartha
ar fáil do shealbhóirí tí agus do ghníomhaireachtaí eile.
Cuireadh tús le staidéar nua i rith na bliana chun nuashonrú a
dhéanamh ar an measúnú náisiúnta maidir leis an mbagairt atá
sa radón in Éirinn dár sláinte. Is nuashonrú a bheidh sa suirbhé
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radóin seo, agus é bunaithe ar mheán ualaithe den daonra, ar
an measúnú riosca atá i bhfeidhm faoi láthair, a socraíodh don
uair dheireanach in 2005, agus a bhfuiltear á thuar dá bharr
go bhfuil baint ag 13% (250) de na cásanna ailse scamhóige
a tharlaíonn in Éirinn le radón. Cuireann an suirbhé seo leis an
suirbhé a rinneadh in 2015, agus é bunaithe ar mheán ualaithe
geografach, agus is méadrach bonnlíne a bheidh ann don
NRCS.
Cuireadh tús in 2016 le trí thionscadal GCC i dtaca le taighde
radóin. Tá dhá cheann acu seo á gcur i bhfeidhm in Ollscoil
Náisiúnta na hÉireann, Gaillimh, agus tá sé d'aidhm acu,
tionchar iarfheistithe fuinnimh ar leibhéil radóin i dtithe a
mheas, mar aon leis na dálaí optamacha a theastaíonn chun
go mbeidh modhanna leasúcháin radóin éifeachtúil. Tá an
tríú tionscadal á dhéanamh sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha
Cliath, agus sa cheann sin, táthar ag féachaint le samhlacha
Monte Carlo a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm le haghaidh
speictriméadracht gearmáiniam ardíonachta (HPGe) gáma.
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Eolas saincheaptha a chur ar fáil go
tráthúil chun freastal ar shainriachtanais
ghrúpaí pháirtí leasmhair
3.3 FAISNÉIS THRÁTHÚIL INROCHTANA
Tuairisciú ar Staid an Chomhshaoil
S

I Samhain 2016, foilsíodh Ireland’s Environment - An
Assessment 2016, Tuairisc ar Staid an Chomhshaoil, a
fhoilsíonn an GCC gach ceithre bliana. Soláthraíonn an tuairisc
measúnú comhtháite ar cháilíocht fhoriomlán chomhshaol
Éireann, an brú a bhíonn air agus freagairtí na sochaí ar na
fadhbanna comhshaoil atá ann faoi láthair agus orthu siúd atá
ag teacht chun cinn.
Is céim mhór chun cinn í an tuairisc seo atá bunaithe ar
fhianaise; déantar iniúchadh inti ar an gcomhshaol ina
iomláine, rud a thugann deis dúinn machnamh a dhéanamh ar
an todhchaí agus pleanáil lena haghaidh.
Is é tátal na tuairisce ná go bhfuil bail mhaith ar an
gcomhshaol i gcoitinne – ach caithfear agús a chur leis an
ráiteas sin, agus ní mór don Stát agus do shaoránaigh uile
an Stáit gníomhú gan mhoill chun a bhfuil againn faoi láthair
a chosaint. Maítear sa tuairisc go bhfuil athrú ó bhonn ag
teastáil chun déileáil leis an athrú aeráide agus le rioscaí eile
dár sláinte agus don chomhshaol nádúrtha. Tá cáilíocht ár
n-uisce go maith i gcoitinne, i gcomparáid lenár gcomharsana
san Eoraip. Is amhlaidh atá freisin le cáilíocht ár n-aeir. Ach
an té a dhéanann mionscrúdú ar chúrsaí, feicfidh sé go bhfuil
an-chuid comharthaí ann ar leibhéal áitiúil atá ina n-údar
imní. Léiríonn na comharthaí sin go bhfuilimid i mbaol agus
nach mór dúinn tabhairt faoi ghníomhartha ar bhonn níos
práinní. Go hachomair, leagtar amach i bhFigiúr 7 thíos na
príomhghníomhaíochtaí comhshaoil d'Éirinn maidir le staid an
chomhshaoil in 2016

Figiúr 7. Príomhghníomhaíochtaí comhshaoil d'Éirinn maidir le staid an chomhshaoil in 2016

Chruthaigh an GCC roinnt míreanna tacaíochta i dtaca le Staid an Chomhshaoil chun gabháil leis an tuairisc, lenar áiríodh leagan
ríomhleabhair den tuairisc agus físeán gearr faoi thátail na tuairisce. Cuireadh na graif agus na figiúir a úsáideadh sa tuairisc ar fáil
ar líne freisin i bhformáidí difriúla.
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Acmhainní Gréasáin

Grafaic faisnéise agus bileoga eolais

Comhshaol na hÉireann

Chun cur leis an tuairisc faoi Staid an Chomhshaoil, d'fhorbair
an GCC an rannán ‘Ireland’s Environment’ ar shuíomh gréasáin
an GCC www.epa.ie/irelandsenvironment/. Bhuaigh sé
seo sa chatagóir ‘Ginearálta’ ag na gradaim Ríomhsheirbhísí
Rialtais in 2016. Déanann an acmhainn seo soláthar do
rochtain phoiblí níos éasca ar shonraí comhshaoil faoi ocht
dtéama comhshaoil: aer, aeráid, uisce, dramhaíl, dúlra, talamh
agus ithir, comhshaol & folláine, agus geilleagar inbhuanaithe.
Tá an t-eolas ar fáil i réimse leathan formáidí, lena n-áirítear
físeáin, cairteacha, grafaic faisnéise agus bileoga eolais.

Na hacmhainní mapála 'Timpeall an Tì' agus
GeoPortal
Is acmhainn mhapála gréasáin é 'Timpeall an Tì' atá ar
shuíomh gréasáin an GCC, agus ligeann sé don phobal eolas
a aimsiú faoin gcomhshaol ina gceantair féin. Ní gá duit ach
seoladh a iontráil chun tuairisc a fháil ar an eolas uile ó thaobh
an chomhshaoil. Déantar feabhsuithe ar chur i láthair an eolais
ar bhonn bliantúil, agus coinnítear an t-eolas comhshaoil suas
le dáta.
Chomh maith le heolas a bhaineann go sonrach leis an
limistéar ar leith, ligeann an acmhainn GCC, GeoPortal, don
phobal rochtain a fháil ar liosta níos cuimsithí d'eolas faoin
gcomhshaol. Is féidir amharc ar na Sonraí Oscailte seo, agus
is féidir iad a cheistiú, a íoslódáil agus a úsáid mar sheirbhís
mapála bheo laistigh d'fheidhmchláir na bpáirtithe leasmhara.
Faoi láthair, tá níos mó ná 120 tacar sonraí ar fáil, agus bítear
ag cur sonraí nua leo seo ar bhonn leanúnach lena chinntiú go
bhfuil an t-eolas is déanaí ar fáil don phobal. In 2016, cuireadh
forbairt nua i bhfeidhm chun feabhas a chur ar na seirbhísí
mapála seo agus ar an mbealach a gcuirtear sonraí faoi bhráid
an phobail.
Tá an-tóir ar na seirbhísí agus acmhainní mapála seo i measc
pháirtithe leasmhara an GCC, agus bhí níos mó ná 100,000
cuairteoir ar an suíomh in 2016 – is léiriú é sin go bhfuil
éileamh i measc an phobail ar eolas comhshaoil inrochtana.

Anuas ar a raibh ar fáil d'eolas, soláthraíodh sraith bhileoga
eolais agus grafaic faisnéise in 2016 a raibh faisnéis agus
measúnú achomair iontu i réimse ábhar comhshaoil.
Úsáideadh léiriú grafach físe chun achoimre a dhéanamh ar an
bpríomheolas, ar théamaí amhail cáilíocht aeir, uisce snámha,
dramhaíl agus radón, chomh maith le grafaic faisnéise ar
‘20 Bliain de Thuairiscí ar Staid an Chomhshaoil: 1996 –
2016’. Úsáideadh iad seo le heolas eolaíochta a dháileadh i
bhformáid atá éasca a thuiscint.

Tionscnamh Sonraí Oscailte
Tá an GCC tar éis a bheith lánpháirteach i dtionscnamh
Sonraí Oscailte an Roinn Caiteachais Phoiblí & Athchóirithe;
tá na sonraí spásúla oscailte uile de chuid an GCC cláraithe
ar data.gov.ie agus is féidir amharc orthu nó iad a íoslódáil
ar GeoPortal an GCC. Ba iad buaicphointí 2016 ó thaobh
na sonraí de ná athrú stádais an tacar sonraí a bhaineann le
líonraí aibhneacha ó rochtain shrianta go rochtain oscailte,
agus comhtháthú shonraí Chóras Eolais na nIthreacha
Éireannacha, arna chruthú ag Teagasc, sna córais GCC.
Faoi dheireadh 2016, bhí 131 tacar sonraí GCC foilsithe ar
data.gov.ie. Is rannpháirtí tábhachtach an GCC maidir le
Sonraí Oscailte ar bhonn náisiúnta, agus meastar go bhfuil
Éire sa tríú áit san AE ó thaobh sonraí oscailte a chur ar fáil a
d'fhéadfadh daoine a shábháil ón mbás.
Tá dul chun cinn fós á dhéanamh sa GCC maidir le foilsiú
mhonatóireacht radaíochta, chomh maith le hastaíochtaí
agus réamh-mheastacháin gás ceaptha teasa. Tá iniúchadh á
dhéanamh ag an GCC maidir leis an mbealach is fearr le sonraí
oscailte a sholáthar ar bhealach leanúnach caighdeánaithe,
agus tá athbhreithniú á dhéanamh aige ar na huirlisí agus na
caighdeáin a chabhróidh leis, é seo a chur i bhfeidhm.
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Fardail Náisiúnta Astaíochta

Cáilíocht an Aeir

Chuir an GCC astaíochtaí truailleáin aeir deiridh don bhliain
2014 faoi bhráid Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún
Aontaithe don Eoraip (UNECE) faoin gCoinbhinsiún maidir
le hAerthruailliú Trasteorann Fadraoin (CLRTAP), mar aon le
hastaíochtaí Gás Ceaptha Teasa deiridh don bhliain 2014,
lena n-áirítear an Tuarascáil Náisiúnta Fardail (NIR) don AE
agus do na Náisiúin Aontaithe faoin Rialachán um Meicníocht
Faireachán (MMR) agus faoin gCreat-Choinbhinsiún ar an
Athrú Aeráide (UNFCCC), faoi seach. Cuireadh dhá phróiseas
athbhreithnithe saineolaí i bhfeidhm i dtaca leis na fardail gás
ceaptha teasa, ceann amháin acu faoi rialú an AE agus an
ceann eile faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe (UN). Bhí
an GCC rannpháirteach freisin in athbhreithniú, agus é láraithe
sna NA, ar fhardail sa Phortaingéil, sa Spáinn agus sa Ríocht
Aontaithe, mar aon le hathbhreithniú intíre i Málta.

Bhain an GCC a spriocanna uile amach maidir le sonraí a chur
ar fáil don Ghníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil (EEA) faoin
spriocdháta30 Meán Fómhair 2016. Faoi láthair, tá an chéad áit
á roinnt ag Éirinn, agus é seo bunaithe ar réamh-mheasúnacht
an EEA le taobh na sreafaí croíshonraí roghnaithe a chuir an
GCC isteach chuige. Tá sonraí fíorama 'Suas chun Dáta' maidir
le truailleáin aeir roghnaithe fós á soláthar ag an GCC don EEA
le taispeáint ar léarscáileanna cáilíochta aeir na hEorpa.

Foilsíodh figiúir sealadacha maidir le hastaíochtaí gás ceaptha
teasa in Éirinn i mí na Samhna don tréimhse 1990-2015.
Léirigh na figiúir seo méadú suntasach ar astaíochtaí in 2015
mar thoradh go príomha ar gheilleagar a raibh feabhas ag
teacht air, chomh maith le húsáid mhéadaithe guail i nginiúint
leictreachais. Rinneadh fógraíocht leathan ar shonraí astaíochta
2015 sna meáin agus cuireadh faoi bhráid na Comhairle
Comhairlí um Athrú Aeráide iad i Nollaig.
Cuireadh an chéad chéim de thionscadal bhunachar sonraí
le haghaidh fardail agus réamh-mheastacháin i gcrích faoi
dheireadh na bliana. Déanfar tuilleadh oibre ar an tionscadal
seo in 2017, go háirithe i dtaca leis na réamh-mheastacháin
agus leis an earnáil úsáide talún.

Réamh-mheastacháin ar Astaíochtaí
D'eagraigh an GCC comhsheimineár le bheith ar siúl ag an am
céanna le foilsiú an eolais is deireanaí faoi réamh-mheastacháin
suas chomh fada le 2020. Ba í an phríomhtheachtaireacht san
eolas seo ná nár dhócha go gcomhlíonfadh Éire a spriocanna
de réir Cinnidh maidir le Comhroinnt Díchill an AE, i leith
laghdú gás ceaptha teasa faoin mbliain 2020. Rinneadh
poiblíocht leathan air seo sna meáin.
Chuir an GCC réamh-mheastacháin ar astaíochtaí i láthair
agus d'fhreagair ceisteanna faoin athrú aeráide i gcoitinne i
gcomhthéacs moltaí nua maidir le Rialachán um Chomhroinnt
Díchill a cuireadh faoi bhráid Chomhchoiste an Oireachtais um
Chumarsáid, Gníomhú ar son na hAeráide agus Comhshaol.
Anuas air sin, chuir an GCC eolas ar fáil don DCCAE faoi na
figiúir a bhí le húsáid sa Phlean Maolaithe Náisiúnta i dtaca le
Fardal agus Réamh-mheastacháin.
Rinne an GCC cur i láthair ag ceardlann EIONET na
Gníomhaireachta Eorpaí Comhshaoil (EEA), a bhain le
measúnacht agus tuairisciú ar Bheartais agus Bhearta um
Maolú Athraithe Aeráide, agus ghlac sé páirt i gcainteanna
náisiúnta faoi impleachtaí mholtaí nua an AE chun an
Rialachán um Chomhroinnt Díchill a choinneáil i bhfeidhm go
dtí 2030.

Bíonn eolas fíor-ama faoi cháilíocht an aeir i gcónaí á chur
ar fáil ag an GCC ar a shuíomh gréasáin, www.epa.ie/air/
quality, i bhformáid ghrafach, agus ina theannta sin, úsáidtear
sonraí roghnaithe chun ár nInnéacs Cáilíochta um Shláinte
(AQIH) a ríomh – is innéacs é seo a léiríonn cáilíocht an aeir (ó
1-10) i gcóras dathchódaithe atá bunaithe ar léarscáileanna.
Cuireann an fíd Twitter @EPAAirQuality an pobal ar an eolas
faoi cháilíocht an aeir ina réigiún féin.
D'fhoilsigh an GCC ‘Air Quality in Ireland 2015 – Key Indicators
of Ambient Air Quality’ i Samhain 2016, agus léirigh na meáin
agus an pobal i gcoitinne suim san fhoilseachán. Ba é tátal na
tuairisce ná nár sháraigh Éire aon cheann de luachanna an AE i
dtaca le teorainneacha dlíthiúla in 2015 in aon cheann den 31
stáisiún monatóireachta ar an líonra cáilíochta aeir; tátal eile
a baineadh as an tuairisc ná gurb iad dó breosla sholadaigh
agus astaíochtaí ó sceithphíopaí feithicle na príomhbhagairtí ar
ardchaighdeáin aeir in Eirinn; fuarthas amach gur sháraigh na
luachanna i dtaca le hábhar cáithníneach agus leibhéil ózóin na
treoirlínte arna moladh ag an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte
(WHO); agus sháraigh an tiúchan Hidreacarbón il-timthriallach
aramatach na leibhéil tagartha arna leagan síos ag an
nGníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil.

Cáilíocht an Uisce
An Chreat-Treoir Uisce (CTU)
Forbairt shuntasach de chuid na bliana 2016 ná cruthú an
tsuímh ghréasáin www.Catchments.ie; is suíomh gréasáin
eolais comhoibritheach don phobal é seo a d'fhorbair an GCC
thar a cheann féin, thar ceann an Roinn Tithíochta, Pleanála,
Pobail agus Rialtais Áitiúil (DHPCLG), agus thar ceann an
earnáil údaráis áitiúil (trí hOifig Uiscí agus Pobal na nÚdarás
Áitiúil). Cuireadh an-fháilte roimh an suíomh gréasáin; meastar
é a bheith ina eiseamláir maidir le soláthar eolais phoiblí, agus
tá ceithre ghradam gnóthaithe aige in 2016, lena n-áirítear:
\\ Gradam Gréasáin Realex - An Suíomh Gréasáin Is Nuálaí
\\ Gradam Gréasáin Realex - An Suíomh Gréasáin Eolaíochta
& Teicneolaíochta is Fearr
\\ IRLOGI - Barr Feabhais maidir le Sonraí Geospásúla
Bunaithe ar na Meáin
\\ Gradam na Státseirbhíse um Fheabhas agus Nuálaíocht.
Chomh maith leis an suíomh gréasáin, foilsíodh trí nuachtlitir
Dobharcheantair in 2016. Soláthraíonn na nuachtlitreacha seo
eolas poiblí feabhsaithe faoi obair atá á cur chun cinn ar chur i
bhfeidhm na Treorach agus ar ghníomhartha dearfacha atá idir
lámha sa phobal chun Comhshaol Uisce Éireann a fheabhsú.
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Cáilíocht an Uisce Snámha
Le linn an tséasúir snámha cuirtear na torthaí is deireanaí ar
cháilíocht uisce snámha - a chuirtear ar fáil ag na húdaráis
áitiúla – ar fáil don phobal ar chóras ar líne an GCC um uisce
snámh “Splash”. Cuireadh mionsonraí maidir le teagmhais
truaillithe agus gníomhartha feabhsúcháin ar fáil ar an bhfíd
@EPABathingWater freisin.Tá seirbhís chomhairleach faoi
thránna (beaches.ie), atá oiriúnach d'fhón póca, á forbairt,
agus seolfar í seo roimh shéasúr snámha 2017.

Tuairisciú Náisiúnta ar dDhramhaíl

Sa phictiúr seo, tá Paddy Morris, GCC, Cian Ó Lionáin,
an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, agus
Matt Shortt, Oifig Uiscí agus Pobal na nÚdarás Áitiúil,
agus iad i mbun www.catchments.ie a sheoladh ag an
Imeacht Náisiúnta Uisce i nGaillimh

Uisce Óil
Le linn 2016, d'fhoilsigh an GCC a Thuairisc Bhliantúil ar
Uisce Óil le haghaidh Soláthar Poiblí Uisce don bhliain 2015.
Tá léargas ar fáil sa tuairisc seo ar cháilíocht an uisce óil in
Éireann do 2015, agus tá an tuairisc bunaithe ar shonraí
monatóireachta ó Uisce Éireann agus ar an rialú a dhéanann
an GCC ar sholáthair phoiblí. Cuirfear tuairisc ar leith ar fáil,
agus í le bheith foilsithe in 2017, ina dtabharfar eolas maidir le
cáilíocht an uisce óil sa soláthar príobháideach uisce.
Is éard atá i Liosta Gníomhartha Feabhsúchain (RAL) an GCC
ná clár de na soláthair uisce phoiblí is mó a bhfuil easnaimh
thromchúiseacha ag baint leo agus is mó atá i gcontúirt.
Déanann an GCC nuashonrú ar an liosta seo gach ráithe, agus
luaitear láthair na bhfoinsí soláthair ar shuíomh gréasáin an
GCC, 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: www.epa.ie/water/dw/quality/.

Leibhéal an Uisce, Sreabhadh an Abhann agus
Leibhéal an Screamhuisce
Le linn 2016, chuir an GCC nuashonrú ar thairseach gréasáin
nua feabhsaithe de chuid HydroNet GCC i gcrích (www.epa.
ie/hydronet). Sa tairseach gréasáin nua, is féidir sonraí a
fháil faoi leibhéil uisce, sreabhadh aibhneacha agus leibhéil
screamhuisce, arna mbailiú ag an GCC agus ag údaráis
áitiúla, agus tá naisc ar an tairseach freisin le sonraí atá
bailithe ag eagraíochtaí eile in Éirinn. Anois, don chéad uair,
is féidir amharc ar stáisiúin hidriméadrachta, arna n-oibriú
ag eagraíochtaí éagsúla, trí haon tairseach gréasáin amháin;
cuimsíonn na heagraíochtaí sin an GCC, na húdaráis áitiúla,
Oifig na nOibreacha Poiblí, Bord Soláthair an Leictreachais,
Uiscebhealaí Éireann agus Foras na Mara. Na sonraí uile faoi
leibhéil screamhuisce atá bailithe ag an GCC, cuireadh ar fáil
iad don chéad uair trí HydroNet freisin. Anuas air sin, is féidir
teacht ar an gcartlann iomlán sonraí hidriméadrachta de chuid
an GCC le haghaidh stáisiún stairiúil agus ghníomhach araon
tríd an tairseach seo ar bhonn Sonraí Oscailte.
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D'fhoilsigh an GCC cúig “eisiúint sonraí” in 2016: Feithiclí
a bhfuil a Ré Caite, Dramhthrealamh Leictreach agus
Leictreonach (DTLL), Dramhphacáistiú, Dramhaíl Ghuaiseach &
Díghrádú Anaeróbach. Mar sin, in ionad díriú ar thuarascálacha
móra leathana bliantúla nó débhliantúla, táthar anois ag
díriú ar eisiúint sonraí earnála, rud a chuireann sonraí faoi
earnálacha ar fáil chomh luath is atá siad réidh.
\\ Cuireadh staitisticí náisiúnta do na blianta tagartha 2013 agus
2014 maidir le hathchúrsáil dhramhaíl pháipéir/phlaistigh/
gloine/miotail faoi bhráid an Choimisiúin Eorpaigh.
\\ Cuireadh staitisticí náisiúnta don bhliain tagartha 2014
maidir le hathúsáid agus athchúrsáil feithiclí a bhfuil a ré
caite (ELVanna) faoi bhráid an Choimisiúin Eorpaigh tríd an
Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus
Comhshaoil (DCCAE). Bhain Éire spriocanna na Treorach ar
ELV amach.
\\ Cuireadh staitisticí náisiúnta don bhliain tagartha 2014
maidir le haisghabháil dramhthrealaimh leictrigh agus
leictreonaigh (WEEE) faoi bhráid an Choimisiúin Eorpaigh
tríd an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide
agus Comhshaoil. Bhain Éire spriocanna na Treorach ar
WEEE amach.
\\ Cuireadh staitisticí náisiúnta i gcrích don bhliain tagartha
2014 maidir le dramhaíl a cóireáladh ar deireadh in Éirinn
(Sraith Rialachán 2 um Staitisticí Dramhaíola) agus seoladh
chuig an gCoimisiún Eorpach iad.
\\ Chabhraigh an GCC leis an DCCAE, an Chreat-treoir
Dramhaíola agus na Tuarascálacha ó thaobh Cur i
bhFeidhm na Treorach maidir le Líonadh Talún a chríochnú
don Choimisiún Eorpach le haghaidh na mblianta tagartha
2013-2015. Leanadh den chomhoibriú leis an DCCAE
maidir le tograí reachtacha don Phacáiste Gheilleagair
Chiorclaigh, agus leanadh freisin den rannpháirtíocht leis
an Roinn maidir leis na Dréacht-Rialacháin Leasaithe ar ELV.
\\ Bronnadh creat-chomhaontú ceithre bliana i gcomhair
thréithriú dramhaíola cathrach ar RPS Group Ltd. Cuireadh
tús leis an gcéad chonradh i mí na Nollag, agus baineann
sin le tréithriú dramhaíola a bhailítear ag colbha an
chosáin, is é sin le rá, dramhaíl tí agus dramhaíl chathrach
nach dramhaíl tí í.
\\ Sheol an GCC fíd Twitter athbhrandáilte, @EPAWasteRes,
a raibh thart ar 240 leantóir aige faoi dheireadh 2016,
chun poiblíocht a dhéanamh ar eolas faoi dhramhaíl agus
éifeachtúlacht acmhainní.
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An Clár Eorpach um Scaoileadh agus Aistriú
Truailleán
Rinneadh na sonraí d'Éirinn don bhliain 2014 i dtaca leis an
gClár Eorpach um Scaoileadh agus Aistriú Truailleán (E-PRTR)
a uaslódáil chuig suíomh gréasáin PRTR an GCC in Aibreán
2016. Seoladh na sonraí E-PRTR don bhliain 2014 chuig an
gCoimisiún Eorpach i Márta 2016.
Chuir an GCC comhairle ar an DCCAE mar fhreagairt ar
aighneacht faoin Dréacht-tuairisc Náisiúnta maidir le cur i
bhfeidhm Phrótacal PRTR de chuid Choimisiún Eacnamaíochta
na Náisiún Aontaithe don Eoraip (UNECE) in Éirinn, a
ndearnadh comhairliúchán poiblí ina leith. Ina theannta
sin, d'oibrigh an GCC leis an nGníomhaireacht Eorpach
Chomhshaoil (EEA) ar phróifíl tíre faoi Éirinn maidir le Truailliú
Tionsclaíoch, a foilsíodh ina dhiaidh sin i mí na Nollag 2016.
Cuireadh ráitis faoi bhráid an EEA freisin maidir le tionscadal
a bhain le cuíchóiriú ar na codanna tuairiscithe den Treoir
i dtaca le hAstaíochtaí Tionsclaíocha (IED), Mórghléasra
Dócháin (LCP), agus tuairisciú ar E-PRTR. Ghlac an GCC páirt
i gceardlann de chuid an EEA faoi Thruailliú Tionsclaíoch i
Meitheamh, agus i gceardlann de chuid an Choimisiúin i Márta
faoi chomhtháthú pleanáilte thuairisciú LCP agus E-PRTR.
Leanadh den obair ar an Tionscadal Amhairc Chomónta, a
bhfuil d'aidhm aige na sonraí a bhailítear faoi cheadúnaithe
(lena n-áirítear ceadúnaithe PRTR) a thabhairt le chéile in aon
chóras amháin.

Tuairisciú ar Thruailleáin Orgánacha Mharthanacha
faoi Rialacháin an AE:
Is substaintí ceimiceacha 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 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).
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Is í aidhm an reachtaíocht AE sa réimse seo ná a chinntiú
go gcomhlíonfar gealltanais an AE agus na mBallstát de réir
comhaontuithe idirnáisiúnta amhail Coinbhinsiún Stócólm. Is
é an GCC an comhlacht atá inniúil maidir le tiomsú na sonraí
a bhfuil gá leo le haghaidh tuairiscí faoi Rialacháin an AE. In
2016, bhain Éire an sprioc-am amach ó thaobh tuairisciú:
\\ Seoladh tuarascáil bhliantúil Alt 12(2) Rialachán (EC)
850/2004 chuig an DCCAE ar an 21 Bealtaine, 2016 maidir
le rialú POPanna arna liostú faoi Iarscríbhinní I agus II den
Rialachán céanna, agus a gcur ar an margadh.
\\ Seoladh tuarascáil tríbhliantúil Alt 13(1) agus 12(3)
Rialacháin (EC) 850/2004 chuig an DCCAE ar an 29
Meitheamh, 2016 lena cur ar aghaidh chuig an gCoimisiún
Eorpach. Cuireadh síos sa tuarascáil sin ar ghníomhaíochtaí
i dtaca le stoc-chairn POPanna, na bearta a glacadh maidir
le laghdú ar scaoileadh POPanna áirithe, monatóireacht
agus forfheidhmiú POPanna, agus gníomhaíochtaí
feasachta le linn na tréimhse 2013-2015.

Eolas maidir le Forfheidhmiú agus Rochtain Phoiblí
In 2016, rinne an GCC tuilleadh feabhsuithe maidir le rochtain
an phobail ar eolas faoi fhorfheidhmiú nuair a d'fhoilsigh sé
cáipéisí tábhachtacha ar líne faoi fhorfheidhmiú (Tábla 8) i
ndáil le láithreáin cheadúnaithe, mar shampla, tuarascálacha
cigireachta agus monatóireachta faoi láithreáin GCC agus
tuarascálacha faoi mhonatóireacht ar cheadúnaithe. Is féidir
taifead iomlán forfheidhmithe le haghaidh aon láithreáin
cheadúnaithe a fheiceáil in oifigí an GCC.
Tábla 8. Cáipéisí forfheidhmithe a foilsíodh ar shuíomh gréasáin an
GCC in 2016
Cineál Cáipéise

Foilsithe ar an
nGréasán, 2016

Tuarascálacha FéinMhonatóireachta na gCeadúnaithe

2834

Tuarascálacha an GCC maidir le
Cuairteanna Láithreáin

1813

Freagairtí Poiblí na gCeadúnaithe
ar Thuarascálacha an GCC maidir le
Cuairteanna Láithreáin

EOLAS

79
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“Obair i gcomhar le grúpaí eile
chun abhcóideacht a dhéanamh
ar son comhshaoil atá glan,
sláintiúil agus dea-chosanta agus
ar son iompraíocht chomhshaoil
inbhuanaithe.”

D'fhonn 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.

4.

A BHCÓIDE ACHT

4.1 COMHPHÁIRTÍOCHT agus LÍONRÚ
Coistí Oireachtais
Tá an GCC sásta gach deis a thapú chun tacú le Comhchoistí
agus Roghchoistí an Oireachtais maidir lena bhfeidhmeanna
maoirseachta reachtacha agus riaracháin i ndáil le cosaint an
chomhshaoil. I mí Dheireadh Fómhair 2016, chuir an GCC
Comhchoiste Cumarsáide, Gníomhaithe um Athrú Aeráide
agus Comhshaoil an Oireachtais ar an eolas faoi thograí
reachtacha an AE maidir le cuimsiú astaíochtaí gás ceaptha
teasa agus a n-asbhaint ó úsáid talún, athrú ar úsáid talún,
agus foraoiseacht i gcreat aeráide agus fuinnimh 2030, agus
maidir le laghduithe ceangailteacha ar astaíochtaí gás ceaptha
teasa faoi Chomhaontú Pháras.

Comhaontú Seirbhíse
Tá Comhaontú Seirbhíse i bhfeidhm anois ag an GCC leis
an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe um Athrú Aeráide agus
Comhshaoil agus leis an Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail
agus Rialtais Áitiúil. Cinntítear sa Chomhaontú seo úinéireacht
shoiléir seirbhísí, agus leagtar síos ann cuntasacht, róil agus
freagrachtaí na trí heagraíochta. Déanann an Comhaontú
sainróil gach eagraíochta a shainaithint, mar aon lena gcuid
gealltanas agus ionchas frithpháirteach, agus is bonn é le
haghaidh rannpháirtíochta leanúnaí eatarthu.
Is cuid lárnach é an Comhaontú Seirbhíse de chreat
straitéiseach agus oibríochtúil an GCC. Tá sé comhtháite
go hiomlán leis an timthriall straitéiseach pleanála, le
pleanáil lucht saothair, le pleananna bliantúla oibre agus le
leithdháileadh airgeadais. An phríomhuirlis lena dtuairiscítear
ar an saothar agus na torthaí a bhainfear amach ná Tuarascáil
Bhliantúil an GCC.

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
\\ An Phríomh-Oifig Staidrimh
\\ An Chomhairle Chomhairleach um Athrú Aeráide
\\ An Coimisiún um Rialáil Fuinnimh
\\ An Roinn Talmhaíochta, Bia & Mara;
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\\ An Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha,
Tuaithe 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.
\\ Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann
\\ An tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta
\\ Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
\\ Foras na Mara
\\ Met Éireann
\\ An Oifig um Rialú Núicléach sa Bhreatain Mhór
\\ Rialtóirí uisce óil na Ríochta Aontaithe
Le linn 2016, shínigh an GCC dhá Mheabhrán Tuisceana nua
leis an gComhairle Chomhairleach um Athrú Aeráide agus an
tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra, atá ina cuid den
Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta. Foilsítear MTanna
ar shuíomh gréasáin an GCC áit a ndéantar comhaontú faoi
seo leis an bpáirtí eile.

An Ghníomhaireacht Eorpach Comhshaoil (GCE)
Lean an GCC de chomhordú an sreabhadh sonraí agus eolais faoin
gcomhshaol chuig an nGníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil le
linn 2016. Baineann an EEA úsáid as chun measúnú a dhéanamh
ar chomhshaol na hEorpa. Tá ról gníomhach tacaíochta ag an GCC
in obair an EEA agus is ball é de Bhord Bainistíochta an GCC. Tá
an GCC fós gafa le Líonra Náisiúnta Lárionad Tagartha Éireann
a chothú agus a fhorbairt, agus ina ról mar Lárionad Náisiúnta
Sábháilteachta is Sláinte, éascaíonn agus comhordaíonn an GCC
teagmhálacha, iarratais agus soláthar sonraí comhshaoil idir leibhéil
na tíre féin agus an AE.

Athrú Aeráide
Rinne an GCC ionadaíocht ar Éirinn ag príomhchruinnithe
den Phainéal Idir-Rialtasach ar Athrú Aeráide (IPCC) in 2016.
Áiríodh leis seo cruinniú iomlánach IPCC ina ndearnadh
comhaontú go gcuirfí trí Thuarascáil Speisialta ar fáil, ceann
amháin acu sin arna cur chun cinn ag Éirinn agus ag cuid
mhaith páirtithe idirnáisiúnta, ina ndéileálfar le ceisteanna
i dtaca le hathrú aeráide, talamh agus bia. Chun é seo a
éascú, tá an GCC tar éis a bheith ag obair i gcomhar leis an
Eagraíocht Bhia agus Talmhaíochta agus leis an IPCC chun
cruinniú a reáchtáil faoi na ceisteanna seo, agus tá Éire tar
éis tairiscint, a bheith ina hóstach ar an gcruinniú chun raon
feidhme a mheas do Shaintuarascáil an IPCC ar cheisteanna
maidir le Talamh agus Bia i bhFeabhra 2017.
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Lean an GCC dá thacaíocht d’obair an DCCAE ar athrú aeráide
idirnáisiúnta, lenar áiríodh ionadaíocht a dhéanamh ar Éirinn
ag Cruinnithe Saineolaí faoi Uachtaránachtaí an AE. Chuir an
GCC tacaíocht eolaíochta ar fáil go náisiúnta agus san AE i
rith chruinnithe Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar
Athrú Aeráide, an cruinniú COP22 in Marrakech san áireamh,
cruinniú a tharla tar éis fheidhmiú Chomhaontú Pháras 2015
maidir le gníomhaíochtaí le cur i gcrích sa todhchaí chun
aghaidh a thabhairt ar an athrú aeráide. Chuimsigh róil an
GCC cathaoirleacht a dhéanamh ar chruinnithe na Náisiún
Aontaithe, ceannaireacht agus comhairle a thabhairt ar
idirbheartaíocht, agus oibriú i ndlúthpháirt le saineolaithe ó
bhallstáit eile agus ón gCoimisiún.
Bhí an GCC páirteach freisin i bpróiseas Athbhreithnithe
Láraithe agus i bpróisis athbreithnithe Intíre agus thacaigh
sé leo. Ba chuid na próisis seo den tuairisciú idirnáisiúnta ar
fhardail cheaptha teasa faoi Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún
Aontaithe ar an Athrú Aeráide (UNFCCC) agus faoi Phrótacal
Kyoto. Thacaigh an GCC le ranna rialtais éagsúla chomh maith
le go mbeadh plé náisiúnta ann le Grúpaí Oibre Choiste an AE
ar Athrú Aeráide maidir le ceisteanna amhail úsáid talún, athrú
ar úsáid talún agus Oiriúnú.

An Líonra Eorpach Cheannairí Gníomhaireachta
um Chosaint Comhshaoil (NHEPA)
Is grúpáil neamhfhoirmiúil an Líonra GCC seo a thugann le
chéile ceannairí agus stiúrthóirí gníomhaireachta um chosaint
comhshaoil agus comhlachtaí cosúla ar fud na hEorpa Bíonn
baill an Líonra in ann tuairimí agus eispéiris a roinnt lena chéile
i dtaca le ceisteanna ar ábhair suime iad do gach eagraíocht
atá gafa le cur i bhfeidhm praiticiúil an bheartais i leith
comhshaoil ar bhonn laethúil.
I gcomhpáirt leis an Albain, tá an GCC ina
Chomhchathaoirleach ar an nGrúpa Sainleasa um Rialú níos
Fearr, a bhfuil baint aige leis an Líonra Eorpach Cheannairí
Gníomhaireachta um Chosaint Comhshaoil (NHEPA). An
príomhábhar a ndearnadh plé air ag an gcruinniú iomlánach
in Vilnias na Liotuáine i mBealtaine 2016 ná an Pacáiste
Gheilleagair Chiorclaigh de chuid an AE. Anuas air sin,
rinneadh plé ar na tosaíochtaí reatha maidir le beartais
chomhshaoil agus ar ghníomhaíochtaí an Choimisiúin Eorpaigh
agus an Ghníomhaireacht Eorpach Comhshaoil. Ag cruinniú
iomlánach a reáchtáladh sa Phortaingéil i mí Dheireadh
Fómhair, bhain na príomhchainteanna le hAthbhreithniú
Feidhmithe Comhshaoil an Choimisiúin agus le seiceáil
Oiriúnachta ar mhonatóireacht agus thuairisciú an AE i leith an
chomhshaoil.

Measúnú Straitéiseach Comhshaoil
Ós rud é go bhfuil an GCC ina údarás reachtúil comhshaoil,
arna ainmniú faoi na rialacháin lena gcuirtear an Treoir um
Measúnú Straitéiseach Comhshaoil (SEA) i bhfeidhm, lean
sé le linn 2016 dá chuid aighneachtaí maidir le pleananna/
cláir/straitéisí tábhachtacha náisiúnta agus réigiúnacha. Ar
na haighneachtaí seo, bhí an Plean Náisiúnta chun Sloda
Fuíolluisce a Bhainistiú (Uisce Éireann), an Plean um Maolú
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Luaidhe in Uisce Óil (Uisce Éireann) agus an Creat Beartais
Náisiúnta um Bonneagar do Bhreoslaí Ionadúla i gcomhair
an Earnáil Iompair (DTTAS). Rinne an GCC aighneachtaí
i rith 2016 ar 49 ndréachtphlean/ndréachtchlár agus na
tuarascálacha comhshaoil bainteacha i dtaca le measúnú
straitéiseach comhshaoil (SEA), agus 11 aighneacht maidir
le leasuithe ar dhréachtphleananna/dhréachtchláir. Fuarthas
caoga a trí réamhfhógra scagtha agus eisíodh 66 haighneacht
scagtha; fuarthas 32 réamhfhógra scópála agus eisíodh 42
haighneacht scópála.
Leanadh freisin de nuashonrú fhoinsí fhaisnéis spásúlachta
an SEA i gcomhar le hOllscoil na hÉireann, Maigh Nuad.
Cuireann an fardal seo de shonraí spásúlachta comhshaoil
acmhainn úsáideach ar fáil chun bonn eolais a chur faoi
ullmhú Thuarascálacha Comhshaoil MST agus na measúnuithe
comhshaoil atá bainteach leo. Cuimsíonn na foinsí/naisc sonraí
cáilíocht an aeir, aeráid, bithéagsúlacht, flóra, fána, geolaíocht,
ithreacha, hidreolaíocht agus cáilíocht an uisce. Déantar
nuashonrú leathbhliantúil ar an tacar sonraí.

NIECE
Tá an GCC fós ag comhordú an Líonra um Chomhlíonadh
agus Forfheidhmiú Comhshaoil na hÉireann (NIECE). Ar na
páirtithe atá rannpháirteach sa Líonra, tá na húdaráis áitiúla
ar fad, ranna rialtais, An Garda Síochána, an Biúró Náisiúnta
um Imscrúdú Coiriúil, Seirbhís Comhshaoil agus Oidhreachta
Thuaisceart Éireann, Seirbhís Póilíneachta Thuaisceart Éireann,
na Boird Iascaigh, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, na
Coimisinéirí Ioncaim, agus an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí.
Cuireann an Líonra na hacmhainní agus an saineolas uile atá
ar fáil sa tír chun tairbhe, sa chaoi gur féidir cur chuige níos
leanúnaí agus éifeachtúla a chomhordú maidir le forfheidhmiú
reachtaíochta comhshaoil in Éireann.
Le linn 2016, d'éascaigh NIECE sraith imeachtaí agus
ceardlann, lenar áiríodh ceardlann dhá lá chun feasacht
na n-údarás áitiúil a ardú maidir le cáilíocht an aeir agus
na fadhbanna bainteacha (radón san áireamh), mar aon le
cruinniú bliantúil Chomhordaitheoirí an RMCEI [Íoschritéir
atá Molta le haghaidh Chigireachtaí Comhshaoil] agus na
gCigirí Náisiúnta (dabhcha séarachais). Anuas air sin, thacaigh
tairseach ar líne NIECE le gníomhaíochtaí ar fud na ngrúpaí
oibre agus na líonraí, lenar áiríodh obair sna réimsí WEEE agus
Cadhnraí, Dramhaíl, Fuíolluisce, agus an Chreat-Treoir Uisce go
háirithe.

An Chreat-Treoir Uisce
Tá roinnt tascanna sannta don GCC faoi Rialacháin (Beartas
Uisce) na gComhphobal Eorpach 2003 agus 2014. Is cuid
lárnach den Chreat-Treoir Uisce é Airteagal 14, a chuireann de
cheanglas ar na ballstáit uile obair i gcomhar leis na daoine a
bhíonn ag plé le huisce ina limistéir ionas go mbeidh na daoine
sin rannpháirteach i mbainistiú agus i gcinnteoireacht maidir
le cosaint a n-acmhainní uisce agus, áit ar gá, iad a fheabhsú.
D'oibrigh an GCC i ndlúthpháirt leis an Roinn Tithíochta,
Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil (DHPCLG) in 2016 chun an
t-eolas faoi cháilíocht an uisce a fhorbairt a bhí le cuimsiú sa

TUARASCÁIL BHLIANTÚIL AGUS CUNTAIS AN GCC | 2016

Dréachtphlean um Bhainistiú Abhantrach. Anuas air sin, thug
an GCC faoi neart oibre, i gcomhar leis na comhairlí contae
agus cathrach uile agus Iascaigh Intíre Éireann, chun tionchar
na ngníomhaíochtaí daonna ar an gcomhshaol uisce (tréithriú)
a mheas. Leanfar den obair seo ar thréithriú in 2017.

Colún Comhshaoil
Is éard atá sa Cholún Comhshaoil ná 26 heagraíocht
neamhrialtasach náisiúnta comhshaoil a oibríonn lena
chéile chun ionadaíocht a dhéanamh ar dhearcaidh earnáil
comhshaoil na hÉireann. Tá comhaontú foirmiúil i bhfeidhm ag
an GCC chun cruinniú a bheith aige leis an líonra uair amháin
sa bhliain ar a laghad, sa chaoi gur féidir leis na heagraíochtaí
a chur ar an eolas agus chun dearcaidh a mhalartú maidir
le ceisteanna comhshaoil in Éirinn. Tharla dhá chruinniú den
chineál sin idir an GCC agus Líonra Comhshaoil na hÉireann i
Márta agus i Meán Fómhair 2016.

Sábháilteacht Núicléach
Tá ról gníomhach ag an GCC i gcoistí náisiúnta agus
idirnáisiúnta a bhíonn ag plé le sábháilteacht núicléach,
agus cuireann seo ar a chumas, a chuid freagrachtaí
a chomhlíonadh maidir le suiteálacha núicléacha agus
sábháilteacht raideolaíoch, agus comhairle a chur ar an Rialtas
faoina n-impleachtaí siúd d'Éirinn.
Bíonn cruinnithe rialta ag an GCC lena chomheagraíochtaí
sa Ríocht Aontaithe, lena n-áirítear an Ghníomhaireacht
Comhshaoil agus an Oifig um Rialú Núicléach, chun ceisteanna
raideolaíocha agus núicléacha a phlé. In 2016, na príomhrudaí
a ndearnadh plé orthu ná Sellafield, an gléasra nua
núicléach sa Ríocht Aontaithe, forbairtí idirnáisiúnta i dtaca
le sábháilteacht núicléach agus raideolaíoch, agus pleanáil
i gcomhair éigeandála núicléiche. I gcaitheamh na bliana,
síníodh comhaontú idir an GCC agus Oifig um Rialú Núicléach
na Ríochta Aontaithe chun cumarsáid faoi cheisteanna
núicléacha a éascú.

HERCA
Is éard is HERCA [Ceannairí na nÚdarás Inniúil um Chosaint
Raideolaíoch na hEorpa] ann ná cumann deonach ina
n-oibríonn Ceannairí na nÚdarás um Chosaint Raideolaíoch
as lámh a chéile chun fadhbanna coitianta a shainaithint agus
chun réitigh phraiticiúla a mholadh i gcomhair na bhfadhbanna
sin. Bíonn HERCA ag plé le téamaí a bhíonn á gclúdach de
ghnáth ag forálacha Chonradh EURATOM. Tá clár oibre HERCA
bunaithe ar chomhleas i dtaca le ceisteanna móra rialála.
Sna cruinnithe iomlánacha in Den Haag san Ísiltír in Aibreán
2016 agus i mBaile Átha Cliath i Samhain 2016 (a raibh
an GCC ina óstach air), ba ábhar lárnach é obair HERCA ó
thaobh tacú le trasuí agus cur i bhfeidhm na Treorach um
Bhunchaighdeáin Sábháilteachta (BSS) de chuid Euratom.
Ina theannta sin, pléadh na tosaíochtaí reatha i leith cosanta
raideolaíche agus gníomhaíochtaí an Choimisiúin Eorpaigh ag
an dá chruinniú iomlánacha. Áiríodh san dá chruinniú freisin
an t-eolas is déanaí ó roinnt grúpaí oibre de chuid HERCA, mar
shampla, eolas faoi iarratais tréidliachta agus iarratais leighis,
foinsí agus cleachtais neamhleighis, agus pleanáil éigeandála.
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ENSREG
Déanann an GCC ionadaíocht ar son na hÉireann i bhfóraim
Eorpacha agus idirnáisiúnta ar cheisteanna maidir le
sábháilteacht núicléach. Tá an GCC fós gníomhach in obair
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.

Próiseas Athbhreithnithe ar an gCoinbhinsiún ar
Shábháilteacht Núicléach
Is coinbhinsiún idirnáisiúnta é an Coinbhinsiún ar
Shábháilteacht Núicléach (CNS) a chuireann de cheanglas ar
gach tír a shíníonn é, cloí le hardleibhéal sábháilteachta i dtaca
le himoibreoirí núicléacha, socruithe pleanála éigeandála a
chothú, agus tuairisciú ar na bearta atá curtha i bhfeidhm i
ndáil leis na ceanglais sin.Gach trí bliana, ní mór do na tíortha
ar fad a shínigh an CNS, Éire san áireamh, a thaispeáint 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 DCCAE maidir le hullmhú
thuarascáil náisiúnta na hEireann, a cuireadh faoi bhráid na
Gníomhaireachta Idirnáisiúnta d'Fhuinneamh Adamhach
(IAEA) i Lúnasa 2016. Tugann an tuarascáil seo achoimre ar an
mbeartas náisiúnta, ar chreat institiúideach an Stáit agus ar an
reachtaíocht ghinearálta lena rialaítear ceisteanna núicléacha
agus pleanála éigeandála in Éirinn. Tá athbhreithniú déanta
ag an GCC ar thuarascálacha náisiúnta na dtíortha eile agus
freagróidh sé aon cheisteanna a chuirfear faoi thuarascáil na
hÉireann. Cuirfidh an GCC an tuarascáil náisiúnta i láthair ag
an seachtú cruinniú de chuid an CNS i Márta 2017.

An Straitéis Náisiúnta um Rialú Radóin (NRCS)
Is straitéis thrasrialtais an NRCS, a bhfuil d'aidhm aici líon na
mbásanna de bharr ailse scamhóige mar thoradh ar radón
a laghdú in Éirinn. Seo a leanas cuid de na gníomhartha
tosaíochta a cuireadh i gcrích le linn 2016:
\\ Suíomh gréasáin tiomanta www.radon.ie.
\\ Comhaontú le Dlí-Chumann na hÉireann maidir le trí cheist
faoi radón a chuimsiú sa phróiseas tíolactha.
\\ Forbairt cúrsa oiliúna ar bhearta chun radón a chosc, i
gcomhar le Cónaidhm Thionscal na Foirgníochta.
\\ Forbairt agus seoladh cúrsa oiliúna le haghaidh lucht
leasúcháin an radóin, i gcomhpháirt leis an DHPCLG, an
tionscal radóin agus an Grúpa Údaráis Áitiúil um Sheirbhísí
Oiliúna Náisiúnta (LANTSG).
\\ Tionscnamh taighde chun na meastacháin maidir leis an
riosca radóin in Éirinn a athnuachan mar mhéadracht
bhonnlíne le haghaidh fheidhmíocht na straitéise sa
todhchaí. Tabharfar an obair seo chun críche in 2017.
Reáchtáladh na cúrsaí oiliúna ar leasúchán radóin i gceithre
hionad oiliúna LANTSG, agus d'fhreastail 80 ball foirne orthu,
ó na húdaráis áitiúla, Oifig na nOibreacha Poiblí agus an
Roinn Oideachais, mar aon le conraitheoirí príobháideacha
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um leasúcháin radóin. Faoi láthair, ní mór an cúrsa a bhaint
amach le bheith liostaithe ar chlár na gconraitheoirí faofa um
leasúcháin radóin atá foilsithe ar radon.ie.
Is léir ó thaighde foilsithe le linn na bliana go bhfuil laghdú
13% tagtha ar mheánleibhéil nochta dhaonra na hÉireann mar
thoradh ar chur i bhfeidhm na Rialachán Tógála ó 1998 i leith.
Bhí an GCC ina óstach freisin ar an 13ú Fóram Náisiúnta
Bliantúil ar Radón, ar fhreastail ionadaithe náisiúnta agus
idirnáisiúnta air atá ag obair sa réimse radóin. Chuir an
tOllamh David Hevey (Coláiste na Tríonóide) staidéar i láthair
ar na mallaibh, arna mhaoiniú ag an GCC, faoi na baic atá ann
ar athrú iompraíochta maidir le radón, agus ba mhór an ábhar
suime do na toscairí an staidéar seo.
Tá aitheantas faighte ag clár radóin na hÉireann mar cheann
de na cláir is forásaí san Eoraip, agus tá an GCC fós ag obair i
ndlúthpháirt le páirtithe idirnáisiúnta chun taithí a roinnt agus
chun dea-chleachtas a chinntiú. I mí Eanáir, bhí an GCC ina
óstach ar chuairt ó Chumann Radóin na hEorpa (ERA) agus
thosaigh sé ag obair le baill an ERA ar thionscadal idirnáisiúnta
chun prótacail a fhorbairt a dhéanfadh radón i bhfoirgnimh
mhóra a thomhas. Is í aidhm an tionscadail seo ná treoir a chur
ar fáil do bhallstáit maidir le cur i bhfeidhm Threoir na hEorpa
um Bhunchaighdeáin Sábháilteachta (BSS).

Pleanáil Éigeandála
Ina ról mar bhall den Tascfhórsa Rialtais maidir le Pleanáil
Éigeandála, tá a chion déanta ag an GCC maidir le hullmhú
Creata Náisiúnta nua um Bainistíocht Éigeandála agus maidir
leis an Measúnú Riosca Náisiúnta a thabhairt suas le dáta.
Ina theannta sin, thacaigh an GCC leis an DHPCLG i dtaca le
hathbhreithniú ar an bPlean Éigeandála Náisiúnta le haghaidh
Timpistí Núicléacha (NEPNA) in 2016. Tá an plean leasaithe
agus é le bheith foilsithe in 2017.
An cleachtadh éigeandála núicléiche ba mhó a rinneadh in
Éirinn ar bhonn náisiúnta ó 2007, rinneadh é a thionscain trí
bhíthin cleachtaidh idirnáisiúnta arna eagrú ag Gníomhaireacht
um Fhuinneamh Núicléach de chuid na hEagraíochta um
Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta (OECD). Bhí breis is
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70 ionadaí páirteach ann ó 25 roinn/gníomhaireacht rialtais,
chomh maith le breathnóirí ón tionscal bia/beathaithe.
Thacaigh an GCC leis an DHPCLG, agus an cleachtadh
boird seo á eagrú chun cumas na hÉireann a thástáil maidir
le freagairt ar thimpiste núicléach san Eoraip, agus go
háirithe maidir le próisis chumarsáide, mhalartaithe eolais
agus cinnteoireachta na hÉireann. An cás ba bhonn leis an
gcleachtadh ná timpiste ag cumhachtstáisiún núicléach sa
Ríocht Aontaithe, a tharla tráth a raibh aimsir chrua ann,
chomh maith le gaoth anoir a d'iompair an gal raideolaíoch
anonn ar fud na hÉireann.
In 2016, d'fhoilsigh an GCC tuairisc ar an tionchar raideolaíoch
a d'fhéadfadh a bheith ag timpiste thromchúiseach i Sellafield
ar Éirinn. Rinneadh plé sa taighde seo ar chuid mhaith cásanna
timpiste, a d’fhéadfadh scaoileadh ábhair raideolaíoch chuig
an timpeallacht a bheith mar thoradh orthu.
Ina theannta sin, chuir an GCC cleachtadh éigeandála i
bhfeidhm inar úsáid sé samplaí a bhailigh Cosaint Shibhialta
ó gach cearn den tír, chun cumas a shaotharlainne a thástáil i
dtaca le freagairt ar éigeandáil radaíochta. Sholáthair an GCC
oiliúint d'Oifigigh Dóiteáin a d'fhreastail ar chúrsa oiliúna faoi
ábhair ghuaiseacha i gCorcaigh. Chuimsigh an oiliúint seo
cleachtadh a bhí bunaithe ar thimpiste bóthair a raibh foinsí
raideolaíocha i gceann de na feithiclí inti.
Eagraíonn an GCC clár bliantúil de chleachtaí éigeandála
chun saineolas a chuid bhall foirne a chothú agus a
fhorbairt. In 2016, ghlac an GCC páirt in deich gcleachtadh
éigeandála idirnáisiúnta a reáchtáil an Coimisiún Eorpach, an
Ghníomhaireacht Idirnáisiúnta um Fhuinneamh Adamhach
(IAEA), an Ríocht Aontaithe agus an Ghníomhaireacht um
Fhuinneamh Núicléach de chuid an OECD.

Cáilíocht an Aeir
Lean an GCC dá éascú agus dá chathaoirleacht ar an meitheal
Eolais Sláinte ar Cháilíocht an Aeir. Cuireann an grúpa seo
fóram ar fáil do pháirtithe leasmhara rialtais i réimse an
chomhshaoil agus na sláinte, FSS san áireamh, chun ábhair a
bhaineann le cáilíocht aeir a phlé.
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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.
4.2 MÚSCAILT FEASACHTA
Ár bpríomhtheachtaireachtaí a chur in iúl
Cuireann Oifig an GCC um Chaidreamh leis na Meáin seirbhís
24 uair an chloig ar fáil do na meáin. D'fhreagair baill foirne na
hOifige 547 ceist ó na meáin agus sheol siad 41 phreaseisiúint
in 2016, agus mar thoradh air sin, bhí breis is 17,000 alt
nuachtáin ina raibh an GCC luaite.

nuacht faoin aeráid, nuacht faoi thaighde, cáilíocht an aeir,
eolas ar uisce snámha, nuacht faoi radón, dramhaíl, agus
acmhainní uisce.
Faoi dheireadh 2016, bhí beagnach 250,000 amharc déanta
ar fhíseáin de chuid an GCC ar YouTube. Ar na hábhair a
pléadh sna físeáin a cuireadh suas in 2016, bhí ábhair amhail
astaíochtaí gás ceaptha teasa, athrú aeráide agus dramhbhia a
laghdú.
Chuir an GCC maoiniú ar fáil arís mar thacaíocht don tríú
sraith déag den chlár teilifíse Eco Eye, rud a craoladh ar RTÉ 1
ag tús na bliana. Bhí beagnach 500,000 duine ar an meán ag
breathnú ar gach clár den tsraith. Tá an tsraith seo fós ag ardú
feasachta faoin gcomhshaol agus ag cur eolais chuimsithigh ar
fáil don phobal faoi cheisteanna comhshaoil.

Suíomh Gréasáin
Is é suíomh gréasáin an GCC ár bpríomhuirlís chumarsáide
chun eolas a scaipeadh chuig an bpobal, agus tugadh breis is
800,000 cuairt air in 2016.
Cuireadh tús le dhá thionscadal móra forbartha ar an suíomh
gréasáin in 2016 nuair a forbraíodh livegreen.ie, acmhainn ar
líne do shealbhóirí tí, agus radon.ie, acmhainn gréasáin na
Straitéise Náisiúnta um Rialú Radóin.

Foilsíodh ráiteas dheireadh bliana an Ard-Stiúrthóra, a
chuir síos ar bhuaicphointí phríomhghníomhaíochtaí agus
príomhéachtaí an GCC in 2015. Scaipeadh ceithre heagrán de
EPANews, an nuachtlitir chorparáideach leictreonach, chuig
níos mó ná 5,000 síntiúsóir le linn na bliana, lenar áiríodh
eagráin a bhain go hiomlán le seoladh na tuarascála faoi staid
an chomhshaoil, Ireland’s Environment – An Assessment 2016,
agus le seoladh Phlean Straitéiseach an GCC 2016-2020.
Lean an GCC de chur le húsáid na meán sóisialta mar bhealach
lena chuid teachtaireachtaí a chur in iúl. Bhí os cionn 22,000
leantóir, ar dheich gcuntas Twitter, ag an GCC faoi dheireadh
na bliana, agus freastalaíonn na cuntais sin ar ábhair suime
ar leith a chuimsíonn conas maireachtáil ar bhealach 'glas',

TUARASCÁIL BHLIANTÚIL AGUS CUNTAIS AN GCC | 2016

Livegreen.ie
Seoladh an acmhainn gréasáin ‘Live Green’, (www.livegreen.ie)
chun rochtain an phobail a éascú ar eolas maidir le cur chun
cinn na maireachtála inbhuanaithe sa bhaile agus sa phobal.
Clúdaíonn an suíomh gréasáin téamaí teaghlaigh amhail
Caomhnú Uisce, Cosc ar Dhramhaíl, Éifeachtúlacht Fuinnimh,
Mo Theaghlach Mo Phobal & Do Theaghlach Do Shláinte.
Tacaíonn Uisce Éireann, Údarás Fuinnimh Inmharthana na
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hÉireann agus Healthy Ireland [Éire Shláintiúil] leis an suíomh
gréasáin. Faigheann an acmhainn gréasáin tacaíocht ó na meáin
shóisialta, arna seoladh in Iúil 2016. Bhí 1,000 leantóir meallta
ag an leathanach Facebook ‘@EPALiveGreen’ agus bhí 197
leantóir meallta ag an leathanach Twitter
‘@EPA_LiveGreen’ faoi dheireadh na bliana. Tugadh níos mó
ná 11,464 cuairt ar an suíomh gréasáin Livegreen.ie ó seoladh é.

Radon.ie
Is é an GCC an príomhsholáthraí eolais agus treorach do
pháirtithe leasmhara sa réimse gás radóin. In 2016, seoladh
Radon.ie (www.radon.ie), ionad ilfhreastail inar féidir
comhairle agus eolas ar radón a fháil atá curtha in oiriúint
do dhreamanna difriúla, lena n-áirítear sealbhóirí tí, gnóthais
agus daoine gairmiúla in earnáil na tógála. Is féidir an suíomh
gréasáin seo, a cuireadh ar bun faoin Straitéis Náisiúnta um
Rialú Radóin, a úsáid chun comhairle chabhrach phraiticiúil a
fháil maidir le tástáil agus leasúchán radóin. Tar éis sheoladh
an tsuímh, eagraíodh roinnt mhaith ghníomhaíochtaí
fógraíochta chun an pobal agus páirtithe leasmhara eile a chur
ar an eolas faoi.

Comhdhálacha agus Taispeántais
D'oibrigh foireann an GCC i gcomhar le páirtithe leasmhara
ag réimse imeachtaí náisiúnta agus áitiúla i rith 2016,
amhail Taispeántas BT le haghaidh Eolaithe Óga agus na
Teicneolaíochta (áit ar bhronn an GCC Gradam Speisialta
Comhshaoil chomh maith) agus an Comórtas Náisiúnta
Treabhdóireachta. Is deis iontach iad na hócáidí seo teagmháil
a dhéanamh lenár bpáirtithe leasmhara agus cabhrú le hardú
feasachta maidir leis an gcomhshaol agus faoin méid is féidir le
daoine a dhéanamh chun é a fheabhsú. Cuireadh ábhair agus
tacaíocht ar fáil chomh maith do 44 hócáid eile i rith na bliana.
Eagraíodh an 12ú Comhdháil um Chomhshaol Éireann i mí
Mheán Fómhair. Seo comhdháil mhór bhliantúil na hÉireann ar
bheartas agus ar bhainistíocht comhshaoil, agus eagraítear í i
gcomhar leis an GCC agus an DCCAE. Ar na príomhthéamaí
a pléadh ag ócáid 2016 bhí beartas i leith an chomhshaoil;
uisce inbhuanaithe; pleanáil agus rannpháirtíocht pobail; athrú
aeráide; éifeachtúlacht dramhaíola agus acmhainní, mar aon le
bainistíocht caipitil nádúrtha agus éiceachóras.

\\ An Ócáid Náisiúnta Uisce, Meitheamh 2016: “Ag obair le
chéile ó fhoinse go farraige - an eolaíocht i bhfeidhm”. Is
príomhfhóram í an ócáid seo d'údaráis áitiúla, comhlachtaí
poiblí eile, baill de chomhlachtaí neamhrialtais agus
gairmithe uisce le bheith ag foghlaim faoi athruithe reatha
ar bheartas agus chleachtais uisce na hÉireann.
\\ Eagraíodh Ceardlann dhá lá faoi Cháilíocht an Aeir sa
Tulach Mhór i gCo. Uíbh Fhailí; d'éirigh go geal leis seo
agus bhí rannpháirtithe ann ón GCC, ó na hÚdaráis Áitiúla,
ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) agus ó
ghrúpaí taighde tríú leibhéal.
\\ An Fóram Náisiúnta Radóin: Thug an Fóram Náisiúnta
Radóin lucht féachana idirnáisiúnta le chéile in 2016, a
raibh suim acu srian a choinneáil ar radón agus a raibh
ról acu san iarracht, an riosca ó radón in Éirinn a laghdú.
Áiríodh ar chlár an Fhóraim nuashonrú mionsonraithe ar
na rudaí a baineadh amach i mBliain a Dó den Straitéis
Náisiúnta um Rialú Radóin in Éirinn, straitéis ceithre
bliana an Rialtais. Anuas air sin, cuireadh i láthair roinnt
tionscadal taighde atá idir lámha chun bonn a chur leis
faoin Straitéis.

An Dr Micheál Lehane, Stiúrthóir an GCC, in éineacht leis
an Ollamh David Hevey ó Choláiste na Tríonóide, Baile
Átha Cliath, a chuir a chuid torthaí taighde maidir le cláir
um fheasacht an phobail faoi radón, i láthair.
\\ An Chomhdháil um Chomhshaol agus Sláinte: I Samhain
2016, bhí an GCC ina
chomhóstach ar an
gcéad Chomhdháil um
Chomhshaol agus Sláinte
de chuid an GCC-FSS i
mBaile Átha Cliath agus
bhí painéal idirnáisiúnta
cainteoirí i láthair ann. Ba í
seo an chéad chomhdháil
a reáchtáil an GCC leis an
FSS, agus ba é aidhm na
comhdhála ná feasacht níos fearr a chur chun cinn faoi
thionchar cháilíocht an chomhshaoil ar shláinte daoine,
agus comhoibriú a chothú le gníomhaireachtaí sláinte agus
comhlachtaí eile chun tairbhí comhshaoil mhaith a fhíorú ó
thaobh na sláinte agus na folláine de. Bhí láithreachais na
gcainteoirí thar a bheith faisnéiseach agus is féidir amharc
orthu ar www.youtube.com/user/EPAIreland.

Ar na príomhchomhdhálacha agus príomhócáidí eile a bhí ar siúl
i rith na bliana, bhí:
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Feasacht ar Radón
Tharla an feachtas deireanach de shraith feachtas 12 contae i
dtaca le feasacht radóin i gCo. Chill Mhantáin i mí na Samhna.
D'éirigh go maith leis an bhfeachtas de bharr go bhfuarthas
tacaíocht láidir ó Chomhairle Contae Chill Mhantáin, go
háirithe ón Oifigeach Feasachta Comhshaoil, agus bhí
rannpháirtíocht mhaith ag an bpobal ann. Fuarthas freagairt
mhór ón bpobal mar thoradh ar fheachtas gníomhach sna
meáin, agus eagraíodh comórtas ealaíne do bhunscoileanna
a nglacadh go fonnmhar leis, ina raibh trealamh spóirt mar
dhuais ag an mbuaiteoir dá scoil. Cé go bhfuil feasacht
réasúnta ard ag an bpobal ar radón ní hionann sin agus a
rá go mbíonn daoine aonair gníomhach maidir lena leasú.
Aithníodh sa Straitéis Náisiúnta um Rialú Radóin gur réimse
ghníomhaíochta tosaíochta í an bhearna seo.

Oideachas
Rinne an GCC urraíocht ar cheacht faoi éifeachtúlacht
acmhainní in Science and Technology in Action, atá ina
acmhainn ilmheán do scoileanna dara leibhéal. Lean an
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GCC de chur chun cinn a chuid ábhar oideachais agus
acmhainní eile ar líne in 2016 trí fhoilsiú spriocdhírithe alt in
irisí comhshaoil agus oideachais, agus trí thionscnaimh fhorrochtana.

Clár 'Gaiscí na nÓg''
Le linn 2016, bhí baint ag an GCC le seoladh an chláir 'Gaiscí
na nÓg' i scoileanna áitiúla i gCaisleán an Bharraigh agus
Loch Garman. Seoladh 29 gclár éagsúil in 12 bhunscoil agus
meánscoil. D'oibrigh baill foirne an GCC le breis is 1,000 páiste
scoile agus é i mbun cláir a sholáthar i dtaca le hoideachas
ar fhiontar; litearthacht airgeadais; scileanna STEM, agus
scileanna gnó agus saoil. Is iad aidhmeanna 'Gaiscí na nÓg'
Éireann ná daltaí a spreagadh le fanacht ar scoil agus tairbhe
a bhaint as na deiseanna a gcuireann a gcuid oideachais ar
fáil dóibh. Ba bhuaicphointe do suas le 300 de na daltaí seo
é an chuairt ar oifigí an GCC i gCaisleán an Bharraigh agus
Loch Garman, áit ar cuireadh taispeántas de ladrann agus de
sciorrárthach an GCC ar siúl dóibh, agus ar fhoghlaim siad faoi
radón a thomhas le húsáid áiritheoir Geiger.
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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.

4.3 IOMPRAÍOCHT INBHUANAITHE A CHUR
CHUN CINN
An Clár Náisiúnta um Chosc Dramhaíola
Is é aidhm an Chláir Náisiúnta um Chosc Dramhaíola (NWPP),
a bhfuil an GCC i gceannas air, ná ceannaireacht agus maoiniú
a chur ar fáil do thionscadail sa chaoi gur féidir le sealbhóirí
tí, gnóthais agus an earnáil phoiblí gluaiseacht i dtreo na
hinbhuanaitheachta. Is iad seo a leanas na príomhghnéithe a
bhaineann leis na hoibreacha:
\\ Tacú le héifeachtúlacht acmhainní agus cosc dramhaíola
trí shaineolas agus tacaíocht airgeadais a chur ar fáil do
thionscadail/tionscnaimh;
\\ Dul chun cinn a thomhas trí thuairisciú agus staidreamh
dramhaíola;
\\ Oibleagáidí reachtúla a chur i bhfeidhm maidir le
bainistíocht ghuaiseach dramhaíola.
Tá cur chuige an NWPP bunaithe ar mhúnla páirtíochta
ina n-oibrítear go díreach le heagraíochtaí eile chun
inbhuanaitheacht a chur chun cinn iontu, agus a chuireann
uirlisí féinchúnaimh ar fáil. Tá athbhreithniú thíos ar
ghníomhaíochtaí roinnt de na tionscadail NWPP in 2016 chun
léiriú a thabhairt ar an obair atá idir lámha. Foilsítear tuarascáil
thiomnaithe don NWPP agus is féidir é a fháil ar shuíomh
gréasáin an GCC.

Greenbusiness.ie
Is clár suntasach é Greenbusiness.ie a thugann tacaíocht do
ghnóthais Éireannacha chun a bhfeidhmíocht chomhshaoil
a fheabhsú. Tairgeann an clár idirghabhálacha díreacha do
chuideachtaí, atá bunaithe ar chuairt láithreáin; le linn na
cuairte, déanfar bearta éifeachtúlachta a shainaithint ar féidir
iad a chur i bhfeidhm gan chostas nó gan mórán costais,
agus a mbeidh laghdú ar thionchar ar an gcomhshaol agus ar
chostais oibriúcháin mar thoradh orthu.
In 2016, thug Green Business (Gnó Glas) cuairt ar réimse
cuideachtaí, lenar áiríodh na hearnálacha seo a leanas:
próiseáil bia, miondíol, fáilteachas, airgeadas, riarachán agus
innealtóireacht. Rinneadh luach €1.2 milliún de dheiseanna
sábhála costais a shainaithint in 40 cuideachta. Áirítear leis
seo €98,000 a sainaithníodh mar thoradh ar chlár píolótach
Miondíola Ghlais in éineacht 12 mhiondíoltóir, faoi chur chuige
nua atá á fhorbairt go comhoibríoch idir an GCC agus Údarás
Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (SEAI).
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Is tosaíocht de chuid an chláir Green Business é freisin gnóthais
a éascú chun féinmheasúnú a bhfeidhmíocht comhshaoil a
chur i bhfeidhm. Is acmhainn ar líne an uirlis TREE, a seoladh le
deireanas agus a chuireann sraith shimplí ceisteanna ar úinéirí
gnóthas chun an leibhéal éifeachtúlacht acmhainní atá acu
a thomhas.Nuair atá an scrúdú críochnaithe acu, faigheann
an t-úinéir scór maidir le héifeachtúlacht acmhainní, mar
aon le sraith moltaí chun dul i ngleic le haon laigí a tháinig
chun solais mar thoradh ar an suirbhé. Ó seoladh an uirlis i
mí Dheireadh Fómhair, tá thart ar 100 cuideachta, idir bheag
agus mhór, ó réimse leathan earnálacha tar éis an ceistneoir
a líonadh isteach agus scór um Éifeachtúlacht Acmhainní a
bhaint amach. Na sonraí atá bailithe go dtí seo, léiríonn siad
go mbíonn cuideachtaí réasúnta forásach maidir le Bainistíocht
Dramhaíola agus Éifeachtúlacht Fuinnimh, ach go mbíonn siad
níos laige ó thaobh Bhainistíocht Uisce agus cur i bhfeidhm
Córas Bainistíochta Comhshaoil.
In 2016, d'ullmhaigh Green Business sraith treoirleabhar
'Green Office' (Oifig Ghlas). Orthu seo, tá cairt balla 'Green
Your Office', a bhfuil 50 príomhleid inti do bhaill foirne;
bileog eolais ginearálta; lámhleabhar a ceapadh le haghaidh
bainisteoirí, a chuimsíonn 60 gníomh chun 'glasú' a dhéanamh
in oifigí oibre.

Cúram Sláinte Glas
Cuireadh cómhaoiniú FSS ar fáil don chlár Cúram Sláinte Glas,
agus téann an clár i ngleic leis na réimsí seo a leanas:
\\ Uisce
\\ Múscailt Feasachta
\\ Tithe Altranais
\\ Tagarmharcáil Dramhaíola
\\ Tacaíocht leanúnach do shaoráidí atá ann cheana
Tríd an gclár Cúram Sláinte Glas, tá treoirlínte dea-chleachtais
curtha ar fáil maidir le húsáid éifeachtúil uisce san earnáil
cúram sláinte. Soláthraítear tagarmharcanna sa treoir i dtaca
le húsáid uisce in ospidéil géarmhíochaine agus ospidéil
phobail araon, chomh maith leis na dea-chleachtais a mholtar
chun éifeachtúlacht uisce a bhaint amach trí húsáid a bhaint
as na daingneáin agus feistis oiriúnacha. Tá acmhainneacht
iontach sa réimse seo ó thaobh éifeachtúlachtaí acmhainne
agus costais, agus i gcás ospidéil amháin, meastar go mbeadh
coigilteas airgid bliantúil de €24,000 i gceist dá ndéanfaí
sreabhrátaí a bhainistiú.
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Leanadh de reáchtáil laethanta feasachta mar chuid de
thaispeántas taistil Cúram Sláinte Glas in ospidéil ar fud na
hÉireann, agus rinneadh 10 lá feasachta a óstáil in 2016.
Áiríodh leo seo cainteanna le baill foirne faoi dhramhaíl bia,
caomhnú uisce, athchúrsáil a mhéadú, agus dramhaíl atá
contúirteach ó thaobh cúram sláinte de a laghdú.
Mar chuid d'fhorbairt nua don chlár, rinneadh sé theach
altranais a mheas, agus réitíodh tuairiscí dá n-úinéirí faoi
bhearta a d'fheadfadh gach duine acu a ghlacadh chun
a n-úsáid acmhainní a laghdú agus airgead a shábháil.
Cuimsíodh leis seo bearta molta sna réimsí fuinnimh, uisce,
dramhaíola agus dramhbhia. Éascaíodh an obair seo agus
cuireadh chun cinn í trí Nursing Homes Ireland.

Malartán Acmhainní SMILE
Is ardán siombóise tionsclaíche Éireann é Malartán Acmhainní
SMILE, a sholáthraíonn seirbhís saor in aisce do ghnóthais
ionas gur féidir leo teagmháil a dhéanamh lena chéile agus
sineirgí tionsclaíocha a shainaithint, rud a ligeann ábhair
nach bhfuil de dhíth i ngnóthas amháin a bheith úsáidte mar
acmhainn i ngnóthas eile. Le linn 2016, lean SMILE dá chuid
oibre i gcomhar le foireann bheag comhairleoirí teicniúla,
a d'oibrigh go gníomhach le cuideachtaí chun deiseanna
siombóise a shainaithint, agus tacú leo. D'éirigh le SMILE
75 shineirge a bhaint amach in 2016. Is ionann seo agus
thart ar 11,740 tonna ábhair a atreoraíodh ó ionaid líonta
talún agus a úsáideadh chun críche aisghabhála/athchúrsála,
nó a atreoraíodh ó athchúrsáil/aisghabháil le haghaidh
athúsáide nó athdhéantúsaíochta. Is ionann an 75 shineirge
seo ina n-iomláine agus coigilteas airgid de thart ar €2m do
ghnóthais. Ba bhuaicphointe do SMILE i 2016 é Gradam Gnó
Pakman 2016 um Chosc ar Dhramhaíl a thabhairt leo i mí
Dheireadh Fómhair.

astaíochtaí a laghdú trí bhíthin mhodhanna táirgeachta níos
glaine, agus feasacht a ardú trí fhiontair shóisialta ar na
dúshláin atá romhainn ó thaobh ídiú sochaí. An aidhm atá
ag Fiontraíocht Ghlas san fhadtéarma ná normalú a bhaint
amach maidir le hídiú agus iompraíocht is gníomhaíochtaí
inbhuanaithe, go háirithe i gcomhthéacs an Gheilleagair
Chiorclaigh.
Sa bhliain 2016, bhí an GCC ag lorg tograí a mbeadh baint
acu le Pacáiste Geilleagair Chiorclaigh an AE, agus cuireadh
béim faoi leith ar thionscadail i dtaca le plaistigh mara;
tógáil & scartáil; agus comhtháthú thairbhí comhshaoil,
eacnamaíocha agus sóisialta. Fuarthas fiche a trí togra i ngairm
2016 agus cuireadh cúnamh deontais d'uasmhéid €60,000
ar fáil le haghaidh 10 dtionscadail ag ráta maoinithe 75%. Tá
comhbhuiséad i gceist don chlár seo ón gClár Náisiúnta um
Chosc Dramhaíola (NWPP) agus ó chlár taighde an GCC.
Le linn 2016, seoladh an tionscadal 'Heads-Up', arna mhaoiniú
ag Fiontraíocht Ghlas. Is é ReCreate a rinne an obair iontach
seo - is fiontar sóisialta náisiúnta é ReCreate, a thógann stoc
deireadh líne nó farasbarr stoic ó ghnóthais agus a dhéanann
iad a athúsáid mar ábhair ealaíon. Sa tionscadal seo, baineadh
leas as múnla 'ealaíontóir cónaithe' chun buntáistí na
cruthaitheachta a léiriú sa chaoi a ndéantar ábhair a athúsáid
i dtimpeallacht oideachais uileghabhálach - agus béim faoi
leith á cur orthu siúd a bhíonn ag plé le páistí, daoine óga nó
daoine fásta a bhfuil riachtanais speisialta acu.

Lámhleabhair um Phobail Inbhuanaithe

Saor-Thrádáil Éireann
Is seirbhís athúsáide saor in aisce ar líne é FreeTradeIreland.ie,
a chuireann ar chumas úsáideoirí, míreanna nach dteastaíonn
uathu a chur ar aghaidh saor in aisce, mar shampla, leapacha,
troscán, earraí leictreonacha, trealamh gairdín agus eile.
Níl aon chostas ar úsáid na seirbhíse, agus is bealach maith
d'úsáideoirí é airgead a shábháil agus maitheas a dhéanamh
don chomhshaol ag an am céanna.
Leanadh d'fhás na seirbhíse in 2016, agus chláraigh 2,796 ball
nua léi. Faoi láthair, tá an tseirbhís in úsáid ag breis is 57,700
ball san iomlán. Bíonn fuadar faoin suíomh i gcónaí, agus in
2016, thug níos mó ná 167,000 cuairteoir uathúil 460,000
cuairt ar an suíomh gréasáin. Le linn 2016, thóg FreeTrade
Ireland reáchtáil an Dúshlán Athchúrsála air féin; is comórtas
é seo ina gcuirtear dúshlán ar dhaoine, seanearraí nach bhfuil
ag teastáil a thuilleadh, a uaschúrsáil chun beocht a chur iontu
arís. Leanadh den dúshlán ó Bhealtaine go dtí Meán Fómhair,
agus bhí 100 iontráil sa chomórtas.

Fiontraíocht Ghlas
Is é a dhéanann Fiontraíocht Ghlas ná dúshlán eagraíochtaí
agus cuideachtaí a thabhairt, earraí agus seirbhísí a sholáthar
ar bhealaí atá níos neamhdhíobhálaí don timpeallacht,

TUARASCÁIL BHLIANTÚIL AGUS CUNTAIS AN GCC | 2016

ABHCÓIDEACHT

LEATHANACH 39

Le linn 2016, chuaigh an GCC ag obair i gcomhpháirt le
The Wheel chun péire lámhleabhar a sholáthar ina dtugtar
comhairle suas chun dáta faoi mhaoiniú agus rialachas le
haghaidh grúpaí faoi stiúir an phobail, a bhfuil tionscadail
i dtaca le hinbhuanaitheacht idir lámha acu. Díríonn ceann
amháin de na lámhleabhair seo ar na cuir chuige agus na foinsí
atá ann chun maoiniú a fháil le haghaidh tionscadal áitiúil um
inbhuanaitheacht, agus tá an ceann eile gafa leis na ceisteanna
agus na ceanglais rialachais a bhaineann le heagraíochtaí
beaga deonacha agus pobail. Cé go leagtar béim ar an réimse
comhshaoil/inbhuanaitheachta go príomha sna lámhleabhair,
táthar ag súil go mbeidh siad úsáideach do gach grúpa pobail
atá gníomhach in Éirinn.Is féidir an dá lámhleabhar a íoslódáil
ag http://www.wheel.ie/about/publications, agus scaip
foireann The Wheel roinnt mhaith cruachóipeanna freisin trína
gcuid gréasán.

An Líonra Pobail um Athúsáid
Is bratchomhlacht uile-Éireann é Líonra Pobail Éireann um
Athúsáid (CRNI), a dhéanann ionadaíocht ar eagraíochtaí
atá lonnaithe sa phobal agus a bhfuil baint acu le hathúsáid.
Is fiontair shóisialta iad an chuid is mó de bhaill an líonra,
a bhíonn ag feidhmiú chun leasa an phobail ar bhonn
socheacnamaíoch, agus go díreach chun leasa an chomhshaoil
chomh maith.
Is feidhm lárnach den líonra é an athúsáid a chur chun
cinn, agus rinneadh an deis a thapú, láithreachais agus/
nó taispeántais a reáchtáil ag imeachtaí amhail Bloom in
the Park, Electric Picnic, Fóram an Roinn Post, Fiontair agus
Nuálaíochta ar Fhreagracht Shóisialta Chorparáideach, agus
an Cruinniú Mullaigh Náisiúnta um Dramhaíl. Is seans don
CRNI na himeachtaí seo, grúpaí difriúla a chur ar an eolas
faoin athúsáid agus faoin athchúrsáil. Tharla an chéad Mhí
na hAthúsáide (arna stiúradh ag trí húdarás dramhaíola
réigiúnacha) i mí Dheireadh Fómhair, agus ghlac an CRNI
agus a chuid ball ról mór ann, ag imeachtaí amhail ceardlanna
uaschúrsála, seónna faisin agus cainteanna leabharlainne.
Reáchtáil an CRNI a chomhdháil leathbhliantúil i gcaitheamh
na bliana freisin. Bhí sin ar siúl in Farmleigh agus d'fhreastail
100 toscaire uirthi; ar chlár na comhdhála, bhí cainteoirí ó
eagraíochtaí éagsúla athúsáide, spreagaitheasc a chuir FPE
Lynn Boylan uaithi, an chéad taispeántas de ghearrscannán
faoi fhostaithe eagraíochta atá ina mbaill den CRNI, agus
fóram plé bríomhar.

Ionaid 'Fág Anseo' le haghaidh Dramhaíl Ghuaiseach
ó Fheirmeacha
Tá ag éirí go maith leis na bailiúcháin dramhaíola feirme
guaisí, atá i bhfeidhm anois le ceithre bliana anuas, agus le
linn na tréimhse sin, feidhmíodh ionad bailiúcháin i ngach
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contae in Éirinn uair amháin ar a laghad. An comhoibriú
seo idir gníomhaireachtaí difriúla agus idir ranna rialtais,
ciallaíonn sé gur féidir freastal i bhfad níos mó ar earnáil na
feirmeoireachta agus rannpháirtíocht i bhfad níos leithne a
chothú inti ná mar a d'fhéadfadh aon eagraíocht amháin a
dhéanamh. Mar thoradh ar an bhfeachtas, tá caidreamh láidir
oibre idir an GCC agus grúpa leathan páirtithe lena n-áirítear:
An Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus
Comhshaoil (DCCAE), Teagasc, An Roinn Talmhaíochta, Bia
agus Mara (DAFM), údaráis áitiúla, Dramhthrealamh Leictreach
agus Leictreonach Éireann (WEEE), Nósanna Imeachta um
Phráinnfhreagairt (ERP), Feirmeoirí Aontaithe na hÉireann, agus
feirmeoirí.
In 2016, thug 2,000 feirmeoir 128 tonna dramhaíola guaisí
agus 67 dtonna cadhnraí agus WEEE chuig na 10 n-ionad
bailiúcháin. Seo a leanas miondealú ar an dramhaíl ghuaiseach
a bailíodh:83 thonna dramh-ola; 9 dtonna lotnaidicídí; 9
dtonna dhramhaíl leighis tréidliachta; 10 dtonna péinte, 7
dtonna coimeádán éillithe folamh; 5 dtonna scagaire ola; mar
aon le hábhair dramhaíola guaisí eile, a raibh méideanna níos
lú díobh i gceist, mar shampla, ábhair chnaíteacha, oibreán
frithreo, agus leacht coscán.
Rinneadh an-chlúdach ar an bhfeachtas sna meáin le linn
2016, agus chabhraigh seo aird a tharraingt ar fhadhb
ghinearálta na dramhaíola guaisí ar fheirmeacha agus an gá
atá ann le réiteach inbhuanaithe san fhadtéarma. Chun leas a
bhaint as an aird seo, cruthaíodh físeán gearr faoin bhfeachtas
bailiúcháin agus rinneadh é a uaslódáil ar YouTube.

Dramhaíl Ghuaiseach a Chosc agus a Bhainistiú
Leanadh de chur i bhfeidhm an Phlean Náisiúnta leasaithe um
Bhainistiú Dramhaíola Guaisí (NHWMP) (2014-2020) in 2016. Is
ceann de phríomhspriocanna an Phlean ná laghdú a dhéanamh
ar an dramhaíl ghuaiseach atá á giniúint ag tionscail agus ag
an bpobal i gcoitinne. Ullmhófar athbhreithniú eatramhach ar
an NHWMP in 2017.
Cuireadh foghrúpa ar bun faoin gCoiste Náisiúnta um Chosc ar
Dhramhaíl chun moltaí ar leith de chuid an Phlean um Chosc
ar Dhramhaíl Ghuaiseach a chur chun cinn. Áiríodh sa ghrúpa
seo ionadaithe ón FSS, ó Údarás Dramhaíola an Réigiúin
Theas, ó Biopharma Ireland, ó Innealtóirí Éireann agus ón
DCCAE, agus is é an GCC a rinne é a chomhordú agus a rinne
cathaoirleacht air.
Cuireadh tús in 2016 le staidéar chun fardal a chur ar bun
maidir le cumas reatha na hÉireann, déileáil le cóireáil
dramhaíola guaisí (aisghabháil & diúscairt); is é aidhm an
staidéir dul chun cinn na tíre i dtreo níos mo neamhspleáchais
a rianú. Táthar ag súil go mbeidh an tionscadal críochnaithe
faoi Fheabhra 2017.
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“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.”

5.

FE A BH A S E AGR A ÍOCHTA

5.1 STRUCHTÚR NA hEAGRAÍOCHTA
Ard-Stiúrthóir
Laura Burke
Coiste Comhairleach
Stiúrthóirí

Stiúrthóir

Stiúrthóir

Stiúrthóir

Stiúrthóir

Stiúrthóir

Dara Lynott

Gerard O’Leary

Dr Matthew Crowe

Dr Micheál Lehane

Dr Micheál Ó Cinnéide

An Oifig um
Inbhuanaitheacht
Comhshaoil

An Oifig
Forfheidhmithe
um an gComhshaol

An Oifig um
Fhianaise
agus Measúnú

An Oifig um
Chosaint
Radaíochta
agus Monatóireacht
Comhshaoil

An Oifig
Cumarsáide
agus Seirbhísí
Corparáideacha

Clárbhainisteoir

Clárbhainisteoir

Clárbhainisteoir

Clárbhainisteoir

Clárbhainisteoir

Frank Clinton
Ceadúnú
Comhshaoil

Mary Gurrie

Forfheidhmiú
Ceadúnas

Dr Jonathan Derham

Dr Ciara McMahon

David Pollard

Clárbhainisteoir

Clárbhainisteoir

Clárbhainisteoir

Clárbhainisteoir

Clárbhainisteoir

Dr Tom Ryan

David Flynn

Andy Fanning

Dr Stephen Fennell

Táirgeadh & Ídiú
Inbhuanaithe

Forfheidhmiú
Náisiúnta

Fianaise
Chomhshaoil

Bainistíocht Uisce

Radaíocht &
Sábháilteacht Núicléach

Airgeadas
& Cumarsáid

Majella Byrne

Monatóireacht
Comhshaoil

Rialachas Corparáideach
& Acmhainní Daonna

Clárbhainisteoir

Clárbhainisteoir

Dr Barbara Rafferty
Radón & Cáilíocht
an Aeir

Carl Phelan

Bainistíocht Faisnéise &
Teicneolaíochta (IM&T) &
Seirbhísí Eagraíochtúla

*Tar éis fhoilsiú Straitéis 2016-2020 an GCC, rinneadh atheagrú ar fheidhmeanna laistigh den Ghníomhaireacht:tugadh an Oifig um
Inbhuanaitheacht Comhshaoil (OES) ar an Oifig Aeráide, Ceadúnaithe, Taighde agus Úsáid Acmhainní (OCLRR), tugadh an Oifig
Fianaise agus Measúnaithe (OEA) ar an Oifig Measúnaithe Chomhshaoil (OEA), agus tugadh an Oifig um Chosaint Radaíochta
agus um Monatóireacht Comhshaoil (ORM) ar an Oifig um Chosaint Raideolaíoch (ORM).
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5.2 BORD STIÚRTHÓIRÍ AN GCC

(Ó chlé do Deas): An tUas. Gerard O’Leary (Stiúrthóir na hOifige Forfheidhmithe um an gComhshaol). An tUas. Matthew Crowe (Stiúrthóir, An Oifig
um Measúnú Comhshaoil). Ms Laura Burke (Ard-Stiúrthóir) An tUas. Dara Lynott (Leas-Ard-Stiúrthóir); An Oifig um Inbhunaitheacht ComhshaoilAn Dr
Micheál O Cinnéide (Stiúrthóir, An Oifig Cumarsáide agus Seirbhísí Corparáideacha) agus an *Dr Micheál Lehane (An Oifig um Chosaint Radaíochta agus
um Monatóireacht Comhshaoil)
*Cheap an Rialtas an Dr Micheál Lehane ina Stiúrthóir ar an nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil ar an 1 Bealtaine, 2016,
mar gur imigh an Dr Ann McGarry i mí Aibreáin tar éis di a bheith ina Stiúrthóir ar an Oifig nua um Chosaint Raideolaíoch ó lár na
bliana 2014.

Cruinnithe Boird
Tá seisear Stiúrthóirí Feidhmiúcháin lánaimseartha ar Bhord an
GCC. Bhí 54 chruinniú ag Bord an GCC in 2016, lenar áiríodh
13 chruinniú ginearálta inar pléadh beartas corparáideach,
straitéis agus ceisteanna pleanála agus airgeadais, mar aon
le 41 chruinniú teicniúil inar pléadh iarratais ar cheadúnais,
ionchúisimh agus ceisteanna oibriúcháin.

An Dr Ann McGarry
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5.3 COISTE COMHAIRLEACH AN GCC
Cuireann Coiste Comhairleach de dhá chomhalta déag
cúnamh ar fáil do Bhord Feidhmiúcháin na Gníomhaireachta
um Chaomhnú Comhshaoil (GCC); ainmníonn eagraíochtaí
sainordaithe na comhaltaí sin agus ceapann an tAire
Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil
iad. Tá Ard-Stiúrthóir an 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 faoi Acht an GCC, lena n-áirítear moltaí a
dhéanamh don GCC nó don Aire maidir le feidhmeanna an
GCC.
Cheap an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide
agus Comhshaoil, an tUas. Denis Naughten, TD, an 7ú Coiste
Comhairleach ar an 5 Nollaig 2016.

Sa phictiúr (ó chlé go deas), tá an tUas. Harold Kingston, an Dr Áine Ryall, an Dr Cara Augustenborg, Ms Laura Burke, an tUas. Sean
Finlay, Ms. Collette Byrne, an tUas. Dara Lynott (GCC), Ms. Elaine Nevin, an tUas. Frank Conlon, an tUas. Sean Finan agus an Dr Ina
Kelly. Tá na daoine seo a leanas as láthair ón ngrianghraf: An Dr Rónán Kennedy agus an tOll. Fiona Lyng

Baill Ceaptha ó Chomhlachtaí Forordaithe

Baill Ceaptha ag an Aire

Ms Collette Byrne (arna hainmniú ag Cumann na mBainisteoirí
Contae agus Cathrach)
An Dr Ina Kelly (arna hainmniú ag Stiúrthóirí Sláinte Poiblí de
chuid an FSS)
An Dr Cara Augustenborg (arna hainmniú ag Líonra
Comhshaoil na hÉireann)
An Dr Rónán Kennedy (arna ainmniú ag Cumann Dlí
Chomhshaoil na hÉireann)
An tUas. Harold Kingston (arna ainmniú ag Feirmeoirí
Aontaithe na hÉireann)
Ms. Elaine Nevin (arna hainmniú ag Comhairle Náisiúnta na
nÓg)
An tOll. Fiona Lyng (arna hainmniú ag Cumann Taighde
Radaíochta na hÉireann)

An
An
An
An

Dr Áine Ryall
tUas. Sean Finlay
tUas. Frank Conlon
tUas. Sean Finan

Cathaoirleach
Ms Laura Burke, Ard-Stiúrthóir, GCC

Cruinnithe
Tháinig deireadh le téarma oifige an 6ú Coiste Chomhairligh
i bhFeabhra 2016. Rinne an Coiste cíoradh ar réimse leathan
ceisteanna le linn a dtéarma trí bliana, agus tá a dtuarascáil
don Aire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil le fáil ar
shuíomh gréasáin an GCC:
http://www.epa.ie/about/org/ac/
Cheap an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na
hAeráide agus Comhshaoil Denis Naughten, TD, an 7ú Coiste
Comhairleach ar an 5 Nollaig 2016.
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5.4 COISTÍ COMHAIRLEACHA EILE

An Coiste Comhairleach um Shláinte

Coiste Comhairleach um Dhumpáil san
Fharraige

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 air maidir leis na himpleachtaí sláinte poiblí a
bhaineann le ceisteanna cosanta comhshaoil. Tá ionadaithe ar
an gcoiste ó chomhlachtaí poiblí a bhíonn ag plé le ceisteanna
comhshaoil agus sláinte, agus áirítear Feidhmeannacht na
Seirbhíse Sláinte ar na comhlachtaí seo; At tÚdarás Sláinte &
Sábháilteachta agus Cumann na mBainisteoirí Contae agus
Cathrach.Bhí trí chruinniú ag an gcoiste le linn 2016, agus
ar na hábhair a pléadh, bhí Deireadh Dramhaíola agus úsáid
Rubair Ghránaithe; Lotnaidicídí san Uisce; Clár Monatóireachta
Éireann um Cháilíocht an Aeir; agus tuarascálacha GCC maidir
le Forfheidhmiú i leith Dramhaíola agus Astaíochtaí Aeir.

Reáchtáil an Coiste Comhairleach um Dhumpáil san Fharraige
(DAS AC) dhá chruinniú in 2016. Cuireadh coiste nua ar bun
i mí Dheireadh Fómhair 2016 ar leagadh síos téarma oifige
trí bliana dó. Thug an GCC achoimre don choiste ar an
obair a cuireadh i gcrích le linn 2016 maidir le dumpáil san
fharraige, agus pléadh na gnéithe seo a leanas: bruscar muirí;
athbhreithniú ar shonraí stairiúla maidir le ceimic na moirte
in Éirinn; rialú níos fearr, agus monatóireacht níos fearr ar
mhoirtiúlacht agus ar sholaid ar fuaidreamh. Tharla tuilleadh
idirghníomhaithe idir an Ghníomhaireacht agus an DAS AC, trí
chumarsáid leictreonach, i gcaitheamh na tréimhse.

An Coiste Comhairleach um Orgánaigh
Ghéinmhodhnaithe
Eagraíodh cruinniú amháin den Choiste Comhairleach um
Orgánaigh Ghéinmhodhnaithe (GMO AC) in 2016, agus
le linn an chruinnithe sin, sholáthair an Ghníomhaireacht
achoimre den obair maidir le GMO a rinneadh le linn na
tréimhse 2015-2016. Ar na téamaí eile a ndearna an Coiste
plé orthu, bhí Teicnící Nua Pórúcháin, Géintiomántáin agus
achoimre ar thorthaí an tionscadal AMIGA (Measúnú agus
Monatóireacht ar Thionchair Plandaí Géinmhodhnaithe ar
Éiceachórais Talmhaíochta), go háirithe i dtaca leis an triail
allamuigh ar phrátaí géinmhodhnaithe a rinneadh in Teagasc,
Páirc na Darach, Co. Cheatharlach. Tharla tuilleadh plé idir an
nGníomhaireacht agus an Coiste Comhairleach trí chumarsáid
leictreonach.
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An Coiste Comhairleach um Chosaint
Raideolaíoch
Bhí dhá chruinniú ag an gCoiste Comhairleach um Chosaint
Raideolaíoch de chuid an Bhoird le linn 2016. Ar na hábhair
a ndearna an coiste plé orthu, bhí torthaí 2015 ó mhisean
na Seirbhíse Comhtháite Athbhreithnithe Rialála, ar cuid den
Ghníomhaireacht Idirnáisiúnta d'Fhuinneamh Adamhach
(IAEA) í, chun na hÉireann; cur i bhfeidhm Treorach leasaithe
an AE um Bhunchaighdeáin Sábháilteachta (BSS); an tionchar
a d'fhéadfadh a bheith ag timpistí tromchúiseacha in Sellafield
ar Éirinn; agus an ghluaiseacht i dtreo údarú grádaithe an
phróisis rialála.
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5.5 ACMHAINNÍ DAONNA
Tuigtear dúinn le fada an lá gurb iad baill foirne an GCC
an acmhainn is luachmhaire atá againn. Rinneadh cur i
bhfeidhm Straitéis um Forbairt Acmhainní Daonna (HRD) a
shainaithint mar phríomhghníomh i Straitéis Chorparáideach
GCC “Ár gComhshaol Ár bhFolláine”. Tharla próiseas fairsing
rannpháirtíochta agus comhoibrithe i gcomhar lenár mbaill
foirne le linn 2016 chun go bhféadfaí ionchur a dhéanamh
i bhforbairt Straitéis HRD an GCC. Beidh an straitéis seo
curtha i gcrích go luath in 2017, agus tosófar á cur i bhfeidhm
díreach ina dhiaidh sin. Leagfar amach sa Straitéis HRD conas
a éireoidh linn a bheith inár n-eiseamláir maidir le maoirseacht

agus forbairt ár ndaoine agus ár n-acmhainní eagraíochta,
agus conas a dhéanfaimid ár sainordú agus ár misean a
chomhlíonadh i dtaca le feabhas a chur ar ár gcomhshaol
agus é a chosaint, sa chaoi go mbeidh sé ina áis luachmhar do
mhuintir na hÉireann.
Ba é an líon foirne a bhí ag an GCC ar an 31 Nollaig 2016
ná 392 duine. Tá 149 san iomlán d'fhoireann GCC lonnaithe
ina Cheanncheathrú i Loch Garman, agus tá an chuid eile
lonnaithe go straitéiseach sna cúig Chigireachta Réigiúnacha
agus sa dá hOifig Hidriméadrachta ar fud na tíre.

Baill foirne an GCC ar Lá na Gníomhaireachta, 2016
Le linn 2016, rinneadh cuid mhaith athruithe eagraíochta chun
dul i ngleic leis na tosaíochtaí agus na dúshláin atá ag teacht
chun cinn.

chleachtadh agus a fheabhsú i dtimpeallacht bhainteach oibre,
agus freisin go ndéanfaidís a gcion oibre úsáidí ar mhaithe leis
an eagraíocht.

Rinneadh neart forbairtí mar thoradh ar chur i bhfeidhm Córas
comhtháite um Bhainistíocht Faisnéise Acmhainní Daonna.
Feabhsóidh na forbairtí agus na héifeachtúlachtaí seo ról na
mBainisteoirí Líne agus na mball foirne, agus éascóidh siad
cumas tuairiscithe feabhsaithe chun baill foirne a bhainistiú.
Leanadh de chur i bhfeidhm an chórais seo le linn 2016, agus
táthar ag súil go dtabharfar na modúil Uaireanta Oibre agus
Tinreamh, agus Aoisliúntas, isteach go luath in 2017.

Scileanna agus Cumais

Bhí líon teoranta Intéirneachtaí do Mhic Léinn fós á thairiscint
ag an GCC i gcomhar le hinstitiúidí tríú leibhéal. Tá an Clár
Socrúcháin do Mhic Léinn Samhraidh dírithe ar mhic léinn tríú
leibhéal, agus is é aidhm an Chláir ná deis a thabhairt dóibh an
teoiric agus na scileanna a d'fhoghlaim siad le linn a gcúrsaí a
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Tairgeann an GCC réimse leathan tacaí don fhoireann go léir a
chabhraíonn leo an ról atá acu faoi láthair a chur i gcrích agus
a fhorbairt, ullmhú le haghaidh ról amach anseo agus feabhas
a chur ar dhoimhneacht na scileanna agus an eolais ar feadh
na heagraíochta. Léirítear an tiomantas seo sa leithdháileadh
buiséid ar Fhoghlaim & Forbairt, arb ionann é agus tuairim is
3.2% den chaiteachas párolla. Bhí an fhoireann páirteach i
níos mó ná 377 imeacht foghlama i rith 2016, amhail cúrsaí
oiliúna, ceardlanna, comhdhálacha agus seimineáir. San
áireamh sna himeachtaí seo, bhí deiseanna neamhfhoirmiúla
foghlama a mheasann an GCC a bheith ina bhfóram suntasach
foghlama. B'ionann seo agus iomlán 1,600 lá oiliúna – 4.16 lá
oiliúna in aghaidh an duine ar an meán.
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Tá Plean Foghlama agus Forbartha bliantúil leagtha amach
chun tacú le spriocanna an GCC a bhaint amach, fad is a
thacófar freisin le riachtanais forbartha foirne agus daoine
aonair.

Ceannaireacht Láidir
Tá roinnt tionscnamh ar fáil do cheannairí sa GCC, amhail cur
i bhfeidhm leanúnach an chláir um Scileanna Riachtanacha
Bainistíochta & Ceannaireachta. Dearadh an clár ar dtús chun
oiliúint bhainistíochta a thabhairt d'aon duine atá ag athrú ó
phost mar bhainisteoir nach mbainistíonn daoine go post mar
bhainisteoir daoine. Tá sé leathnaithe ó shin chun bainisteoirí
ag gach leibhéal a chuimsiú, a bhfuil suim acu a gcuid cumas
ceannaireachta a athnuachan agus a athdhíriú.
Tá bunluachanna an GCC ina mbonn leis an gclár, agus
léirítear is spreagtar sa chlár, fócas ar fhoghlaim ghníomhach.
Tugann sé sin an cumas feasa, scileanna agus iompair do
bhainisteoirí an GCC, lena gcuid clár oibre agus faoi dheireadh
Straitéis an GCC a chur i gcrích.

Páirtíocht
Tá Coiste Comhpháirtíochta an GCC – Meitheal – ar bun ó
1999 i leith. Is trí Ghrúpaí Tras-Oifige a dhéanann Meitheal
formhór a chuid oibre. Le linn 2016, lean Meitheal dá ról
maidir le forbairt ghníomhaíochtaí na Foirne Glaise agus maidir
le comhairliúchán foirne ar fhorbairt leanúnach an Straitéis
HRD. In 2016, bhí Meitheal rannpháirteach sna tionscnaimh
Gaiscí na n-Óg agus Fás Féin É, agus freisin, rinne sé
rannpháirtíocht an GCC a bhainistiú ar Lá Náisiúnta na Folláine
sa Láthair Oibre.

Folláine sa Láthair Oibre ag an GCC
Is follasach ón taighde go léiríonn baill foirne sláintiúla leibhéil
níos airde rannpháirtíochta agus táirgeachta, agus is cúis
bróid don GCC go bhfuil sé in ann leanúint dá thacaíocht
do ghníomhaíochtaí a fheabhsaíonn an fholláine sa láthair
oibre. Stiúrann coiste foirne Meitheal agus Acmhainní Daonna
an GCC clár leanúnach gníomhaíochtaí atá níos sláintiúla
ó thaobh roghanna stíle maireachtála de – i dtaca leis an
tsláinte fhisiceach agus le sláinte dhearfach intinne araon. Ba
é 2016 an dara bliain ar ghlac an GCC páirt i Lá Náisiúnta na
Folláine sa Láthair Oibre. Ar na gníomhaíochtaí a reáchtáladh,
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bhí siúlóid chomhordaithe 'Míle ag Am Lóin', a raibh oifigí
réigiúnacha uile an GCC páirteach ann; rinneadh seo i
gcomhar le go leor eagraíochtaí agus cuideachtaí ar fud na
tíre. Tá an GCC geallta chun timpeallacht oibre ardchaighdeáin
a sholáthar, rud a thagann lenár mian a bheith mar eagraíocht
ardfheidhmíochta.

Sábháilteacht, sláinte agus leas ag an Obair
Tá an GCC tiomanta do shábháilteacht, sláinte agus leas
a foirne a chinntiú trí chláir chuí oiliúna, iniúchóireachta,
measúnaithe riosca agus cláir um fheasacht ar shábháilteacht
a chur ar fáil. Treisíodh an gealltanas nuair a ceapadh
Oifigeach Sláinte & Sábháilteachta tiomnaithe i mí Mheán
Fómhair, agus nuair a leanadh d'fhorbairt an Chórais nua um
Bhainistíocht Sábháilteachta a bhí curtha in oiriúint do OHSAS
18001. Cloíodh le dea-fheidhmíocht an GCC ó thaobh na
sábháilteachta de, agus níor tharla aon timpistí ná gortuithe
tromchúiseacha in 2016.

Seirbhís do Chustaiméirí
Rinneadh athbhreithniú agus nuashonrú ar Chairt Chustaiméirí
an GCC in 2016 i bhfianaise an athraithe ar na struchtúir
tuairiscithe agus roinnt tionscnamh nua i dtaca le rochtain ar
eolas faoin gcomhshaol.

Ceisteanna faoin gComhshaol
Cleachtann an tAonad um Cheisteanna faoin gComhshaol
cur chuige comhordaithe maidir le taifeadadh agus rianú
ceisteanna ginearálta ón bpobal faoin gcomhshaol, agus
freagairt orthu, is tá ról lárnach aige i gcomhlíonadh ár
ngealltanas arna leagan síos i gCairt Chustaiméirí an GCC.
Déileáladh le thart ar 2,500 ceist a fuarthas in 2016 ar an
nguthán, trí ríomhphost agus ar an idirlíon. Na hábhair
ba mhó suime don phobal ná 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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5.6 TEICNEOLAÍOCHT FAISNÉISE AGUS
CUMARSÁIDE
Leagtar amach ina straitéis chorparáideach mian an GCC a
chumas a fheabhsú sa réimse athrú eagraíochtA agus san
úsáid TFC chun tacú le leasúchán agus nuálaíocht. Tá fochoiste
ag Bord an GCC chun maoirseacht a dhéanamh ar rialachas
agus ar threo straitéiseach athruithe arna n-éascú ag an
teicneolaíocht. 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 chumais inmheánacha TFC.

LEMA - Córas Rialaitheach an GCC

féidir le Ceadúnaithe íocaíochtaí táille a dhéanamh ar líne
anois, agus rinneadh uathoibriú ar ghné nua den tuairisciú
AE don chéad uair (Córas Uisce don Eoraip (WISE le haghaidh
UWW).

Líonra Malartaithe Sonraí Comhshaoil (EDEN):
Is seirbhís roinnte é EDEN, a bhfuil an GCC ina óstach uirthi,
agus cuireann sé ar chumas Údarás Áitiúil is Poiblí agus
Eagraíochtaí Príobháideacha eolas faoin gcomhshaol a roinnt
lena chéile agus rochtain a fháil ar na seirbhísí agus feidhmchláir
atá ar fáil i mbonneagar láraithe.
Rinneadh feabhas ar an tairseach EDEN, agus tá foirm nua
“déan teagmháil linn” ann anois, a dhéanfaidh próisis níos
éifeachtúla mar gur féidir anois glaonna tacaíochta a sheoladh
díreach chuig an duine cuí; cuireadh feabhas ar an gcóras fógraí,
agus anois is féidir le húsáideoirí a gcuid sainroghanna maidir
le fógraí a shonrú; cuireadh an tairseach in oiriúint d'fhóin
phóca; agus feabhsaíodh an comhéadan úsáideora is rinneadh
uasghrádú córais ar an gCóras Eolais faoi Uisce Snámha agus ar
an Iarratas i dtaca le Fuíolluisce Tí.
Tá críoch curtha anois leis na feabhsúcháin ar an bhfeidhmchlár
EDEN MDS, agus cuireann seo in iúl go bhfuil an GCC freagrach
anois as na heilimintí anailíseacha de Chlár Monatóireachta an
Chreat-treoir Uisce (WFD).

Leanadh d'fhás chóras comhtháite rialála an GCC (LEMA:
an Feidhmchlár um Fhorfheidhmiú agus Monatóireacht
CHeadúnaithe) in 2016, agus mar thoradh air seo, cuireadh ár
ngnó ar líne agus rinneadh uathoibriú ar ár bpróisis. Tugann
an córas seo gníomhaíochtaí um cheadúnú le chéile in aon áit
amháin, mar aon le gníomhaíochtaí stádais comhlíonta agus
forfheidhmithe. De réir Athbhreithniú ar Chur i bhFeidhm
Comhshaoil a rinne an Coimisiún Eorpach le déanaí, is
“cleachtas a bhfuil ag éirí leis” atá sa chóras LEMA.
Tá rochtain leictreonach ag os cionn 4,000 ceadúnaí tríd an
tairseach EDEN agus déanann an córas freastal ar an bpobal
freisin ó thaobh gearáin agus aighneachtaí de trí shuíomh
gréasáin an GCC. Feabhsaíonn an comhtháthú seo cumarsáid
agus laghdaíonn sé an t-ualach riaracháin ar cheadúnaithe
agus ar fhoireann an GCC. In 2016, rinneadh uasghrádú ar
thairseach ar líne na gCeadúnaithe chun seirbhís nuachóirithe
a dhéanamh di, a bheadh dírithe níos mó ar chustaiméirí. Is
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An Chreat-Treoir Uisce
Tá an Chreat-Treoir Uisce dírithe ar chinntiú go mbainfear
'Stádas Maith' amach i dtaca le gach dobharlach in Éirinn agus
san Eoraip. In Éirinn, tá an GCC freagrach as comhordú chur
i bhfeidhm na Treorach, i gcomhar le gníomhaireachtaí eile
san earnáil phoiblí. Chun tacú le cur i bhfeidhm na Treorach,
tá feidhmchlár TF á fhorbairt trí chur chuige céimnithe chun
freastal ar na riachtanais éagsúla ar fad maidir le gabháil
sonraí, uirlisí a thacaíonn le cinnteoireacht, agus tuairisciú ar
shonraí struchtúrtha.
Is í aidhm an fheidhmchláir seo ná na bloic tógála agus na
torthaí a sholáthar ar gá leo chun tacú le Pleanáil um Bainistiú
Abhantrach, le Cláir Beart, agus le dearadh Chláir náisiúnta
Monatóireachta. In 2016, áiríodh sa tionscnamh seo tuilleadh
forbairtí chun tacú le tréithriú Uiscí na hÉireann agus chun
an brú suntasach a chuirtear ar dhobharlaigh agus ar fhodhobharcheantair a thaifeadadh.
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Figiúr 7. Sampla den Dearadh nua Mapála Gréasáin ar an suíomh gréasáin Catchments.ie, a bhfuil an iliomad duaiseanna bainte amach aige

Mapaí

Córais Chorparáideacha

In 2016, chuir an GCC tús le hathdhearadh a chóras mapála,
tionscnamh a raibh d'aidhm aige na teicneolaíochtaí ábhartha
a chaighdeánú agus a uasghrádú chun go gcomhlíonfaidís
na caighdeáin tionscail is déanaí. Tá obair forbartha
shuntasach curtha i gcrích, agus táthar ag súil go seolfar
na córais seo ina n-iomláine in 2017. Beidh dearadh cosúil
ina bhonn d’fheidhmchláir mhapála uile an GCC (Figiúr 7),
rud a chinnteoidh go mbeidh taithí chomhsheasmhach ag
custaiméirí ar fud ardáin éagsúla teicneolaíochta; ba thosaíocht
é go mbeadh na feidhmchláir comhoiriúnach le fóin póca,
agus go mbeadh sé éasca do chustaiméirí iad a úsáid, ar aon
dul leis an eispéireas “Google Maps”.

Feabhsúcháin ar Chórais Faisnéise
Rinneadh obair shuntasach le feabhas a chur ar roinnt córas
reatha, chun gnéithe nua a chur leo, a mbeadh éifeachtúlachtaí
feabhsaithe i bpróisis inmheánacha an GCC mar thoradh orthu.
Ar an obair seo, rinneadh feabhsúcháin próisis ar bhainistíocht
rochtana Gréasáin i dtaca leis an WEEE, an Chlárlann Astaíochtaí,
Orgánaigh Ghéinmhodhnaithe (GMO), Saotharlanna, cúrsaí
Hidriméadrachta, rochtain ar Ghréasán Ceadúnaithe.
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Agus é ag obair i gcomhar leis an nGníomhaireacht
Bainistíochta Rialtais Áitiúil agus Acmhainní Daonna Lárnacha,
tá an GCC ag úsáid teicneolaíochta chun cuíchóiriú a
dhéanamh ar phróisis chúloifige agus chun na nósanna
imeachta i dtaca le tacaíocht fhéinseirbhíse a dhéanamh níos
simplí d'fhostaithe.
In 2016, leanadh den obair a tosaíodh in 2015 ar chur i
bhfeidhm chóras nua bainistíochta airgeadais, Integra.

Bonneagar Theicneolaíocht Faisnéise
Neartaíodh Bonneagar inmheánach Theicneolaíocht
Faisnéise an GCC sa chaoi go mbeadh sé in ann bagairtí ar
chibearshlándáil náisiúnta a láimhseáil; leas a bhaint as an
leagan is déanaí den bhrabhsálaí Internet Explorer; freastal
ar na riachtanais stórála le haghaidh sonraí atá ag dul i
méid; áiseanna priontála níos éifeachtúla a chur ar fáil; agus
caighdeáin na bhfeidhmchlár atá á soláthar a fheabhsú.
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5.7 CÓRAS BAINISTÍOCHTA COMHSHAOIL
Tá an GCC tiomanta do laghdú a dhéanamh ar thionchair a
chuid oibríochtaí féin ar an gcomhshaol. Déanann comhlacht
creidiúnaithe seachtrach iniúchadh ar Chóras Bainistíochta
Comhshaoil (CBC) an GCC dhá uair sa bhliain le cinntiú
go bhfuil ceanglais Chaighdeán ISO 14001, caighdeán atá
aitheanta ar fud an domhain, á gcomhlíonadh. Le linn 2016,
rinne Foireann Ghlas an GCC dul chun cinn suntasach ó
thaobh aistriú chuig an gcaighdeán leasaithe ISO14001:2015
de.

Forbhreathnú ar Úsáid Fuinnimh in 2016
Baineann na príomhbhealaí um úsáid fuinnimh in oifigí agus
i saotharlanna an GCC le téamh spáis, soilsiú, cumhacht,
uisce te agus breosla iompair. Ba é an t-ídiú iomlán fuinnimh
a bhí ag an GCC in 2016 ná 3161 MWh, arb laghdú 7% é
ar an mbliain roimhe sin. Tá miondealú ar an bhfuinneamh a
d'úsáideamar, fuinneamh um iompar san áireamh, ar taispeáint
thíos i bhFigiúr 8.
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.
Figiúr 8. Miondealú ar an úsáid fuinnimh de réir na meigeavatuair
(MWh)
GPL (LPG)

61

Ceirisín

157

Breosla Iompair

547

Leictreachas

1234
Bithmhais

551

Gás Nádúrtha

614
MWh
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5.8 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 (CoPSB 2016)
i bhfeidhm ar an 1 Meán Fómhair 2016, agus tá ceanglas
ar gach Comhlacht Stáit CoPSB 2016 a chomhlíonadh ina
gcleachtais agus nósanna imeachta rialachais. Tá Aonad
Rialachais Chorparáidigh ag an GCC, agus é freagrach as
maoirseacht agus tuairisciú a dhéanamh ar chur i bhfeidhm
agus chloí le CoPSB 2016. Ghlac an Bord CoPSB 2016 i Nollaig
2016, tá an GCC ag comhlíonadh an chóid cheana féin agus
eagrófar athbhreithniú iomlán ar an gcomhlíonadh ag tús
2017.
Cheap an Rialtas Stiúrthóir ar an nGníomhaireacht um
Chaomhnú Comhshaoil, Micheál Lehane, agus i gcomhréir le
dea-chleachtas, cuireadh i bhfeidhm clár ionduchtúcháin.

Iniúchóireacht Inmheánach
Tá Coiste Iniúchóireachta Inmheánaí (IAC) ann chun
athbhreithniú a dhéanamh ar éifeachtúlacht chóras rialaithe
an GCC. Cuireadh tús le tréimhse trí bliana nua don IAC i
bhFeabhra 2016. Cathaoirleach seachtrach atá ar Choiste
Iniúchóireachta Inmheánaí an GCC chomh maith le lucht
saineolais eile ón taobh amuigh (in ionad ionchur ó
Stiúrthóirí neamhfheidhmiúcháin) agus ionadaí sinsearach ón
nGníomhaireacht féin.
Le linn 2016, cuireadh an clár iniúchta i bhfeidhm de réir
a chéile, agus leanadh d'aon obair a bhí fós le déanamh ó
iniúchtaí na bliana roimhe sin, rud a chinntigh gur cuireadh i
bhfeidhm na moltaí ar fad ó iniúchtaí roimhe seo. Cuireadh
dhá hiniúchadh i gcrích in 2016 sna réimsí Rialuithe Airgeadais
Inmheánacha agus Bainistíocht Sócmhainní Seasta.

Le linn 2016, cuireadh athbhreithniú um Éifeachtúlacht agus
Éifeachtacht i gcrích sa réimse Foghlaim & Forbairt, agus
cuireadh tús le ceann eile sa réimse Tacaíocht agus Cothabháil
IM&T [Bainistíocht Faisnéise & Teicneolaíocht].

Bainistíocht Riosca
Comhlíonann an GCC riachtanais an Chóid Chleachtais um
Rialachas Comhlachtaí Stáit (2009) agus tá creat bainistíochta
riosca i bhfeidhm aige. Tá Príomhoifigeach Riosca agus Coiste
Riosca ag an GCC.
Tháinig an Coiste Riosca le chéile ceithre huaire i 2016.
Cinntíonn an Coiste Riosca go bhfuil córas i bhfeidhm chun
rioscaí a mhaoirsiú agus chun soláthar a dhéanamh do bhearta
maolaithe, agus cinntíonn sé freisin go gcoinnítear an córas
suas chun dáta. Déanann an Coiste athbhreithniú ar na
rioscaí a sainaithníodh, agus déantar nuashonrú ar an gClár
Riosca Chorparáidigh sa chaoi go léireofar na hathruithe a
tharla maidir le príomhrioscaí agus bearta maolaithe; ansin
cuirtear an t-eolas seo faoi bhráid an Choiste Iniúchóireachta
Inmheánaí agus Bhord an GCC.
Leagann an Clár Rioscaí Corparáideacha amach na
príomhrioscaí a bhfuil ann dóibh faoi na naoi gcatagóir seo a
leanas:
\\ Clú
\\ Rialuithe Oibriúcháin agus Ghnó,
\\ Pearsanra
\\ Dlíthiúil agus Rialaitheach
\\ Bainistíocht Faisnéise agus Teicneolaíocht
\\ Calaois agus Caimiléireacht
\\ Buiséadach/Airgeadas
\\ Sláinte & Sábháilteacht
\\ Idirghníomhaireacht

Dearbhaíonn an GCC go bhfuil measúnú déanta aige ar rioscaí don GCC, agus rinneadh na príomhrioscaí seo a leanas a
shainaithint:
Riosca

Bearta Maolaithe

Toisc daoine a bheith ag dul ar scor nó ag éirí as a bpost, níl
dóthain acmhainní foirne, saineolas nó sainscileanna ann chun
an obair a chur i gcrích, chun cloí le hardchaighdeáin agus chun
straitéis na heagraíochta a bhaint amach.

Forbairt agus cur i bhfeidhm cur chuige straitéisigh i dtaca le
bainistíocht acmhainní daonna.

Dúnadh/leachtú shaoráidí móra ceadúnaithe a bhfuil oidhreachtaí
agus costais ghaolmhara ó thaobh dliteanas comhshaoil ag baint
leo, mar aon le bainistíocht fhorálacha leanúnacha airgeadais.

Cur i bhfeidhm straitéis an GCC maidir le Dliteanas
Comhshaoil agus soláthar Airgeadais.

Cinntiú go gcaomhnófar iontaoibh agus muinín roinn urraíochta
GCC, an DCCAE agus an DHPCLG freisin, chomh maith le
polaiteoirí, saoránaigh, pobail agus gnóthais.

Cur i bhfeidhm straitéis chorparáideach nua an GCC don
tréimhse 2016-2020 Ár gComhshol Ár bhFolláine.
Dea-chaidrimh a choimeád le DCCAE agus an DHPCLG,
agus le páirtithe leasmhara eile freisin.
A bheith inár gcrann taca maidir le comhshaol glan
atá cosanta go maith, chomh maith le hoscailteacht is
trédhearcacht agus muid ag plé leis an bpobal.

Rialuithe agus nósanna imeachta slándála imleora i bhfeidhm
chun muid a chosaint ar chibear-ionsaithe agus chaillteanas
feidhmíochta.
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Cur i bhfeidhm Beartas agus Nósanna Imeachta Slándála
TFC agus teagmháil leanúnach leis an Lárionad Náisiúnta
Cibearshlándála sa Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son
na hAeráide agus Comhshaoil (DCCAE).
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Figiúr 9. An próiseas bainistíochta riosca

Le linn 2016, tosaíodh ar chur i bhfeidhm na nghíomhaíochtaí
straitéiseacha, agus leanfar de thuairisciú ar na gníomhaíochtaí
seo i dTuarascáil Bhliantúil an GCC.

Aithint Rioscaí

Rochtain ar Eolas
Anailís agus
Measúnacht
Rioscaí

Tuairisciú
ar Rioscaí

Monatóireacht
ar Rioscaí

Maolú Rioscaí

Plean Straitéiseach
Is é an teideal atá ar an bPlean Straitéiseach nua don tréimhse
2016-2020 a seoladh i mí Eanáir 2016 ná ‘Ár gComhshaol,
Ár bhFolláine’, agus cuireann sé béim ar chomhshaol glan,
cosanta dár sláinte, dár bhfolláine agus dár gcáilíocht beatha.
Bhí comhchomhairle fhairsing le cuid mhaith daoine agus
eagraíochtaí, an pobal san áireamh, i gceist leis an bPlean
Straitéiseach a fhorbairt.
Tá cúig sprioc straitéiseach aitheanta ag an GCC ina phlean
straitéiseach nua:
\\ Rialtóir Iontaofa Comhshaoil,
\\ Ceannaire Fianaise & Eolais Chomhshaoil,
\\ Abhcóide agus Comhpháirtí Éifeachtach,
\\ Freagairt ar Phríomhdhúshláin Chomhshaoil agus
\\ Feabhas Eagraíochta.
Mar atá leagtha amach sa Phlean, tá sé beartaithe ag GCC
a chroí-fheidhmeanna rialacháin, fhorfheidhmithe agus
mheasúnaithe a láidriú tuilleadh, ag tabhairt tosaíochta do
cháilíocht aeir agus uisce agus d’athrú aeráide, agus ag cur
feabhais ar an gcreat chosanta radaíochta. Beidh an GCC ag
iarraidh plé níos dlúithe a dhéanamh le saoránaigh, le pobail
agus le gnólachtaí chun cineálacha inbhuanaithe iompair a
spreagadh.
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Tá an GCC tiomanta do bheith ina eagraíocht oscailte agus
inrochtana. Tá dhá mhodh ar fáil do dhaoine nach raibh in ann
teacht ar an bhfaisnéis a bhí ag teastáil uathu ar aon bhealach
eile, agus is iad sin an tAcht um Shaoráil Faisnéise (FOI) agus
na Rialacháin um Rochtain ar Fhaisnéis (AIE).
Fuair an GCC 44 hiarratas FOI i rith 2016. Ar na hiarratais
seo, ceadaíodh 24, go hiomlán nó i bpáirt, diúltaíodh do 11,
tarraingíodh siar 3 hiarratas agus láimhseáladh iad lasmuigh
den phróiseas FOI, tarraingíodh siar 3 agus bhí 3 cinn fós idir
lámha ag deireadh na bliana. Faoi na Rialacháin RFC, fuair
an GCC 45 iarratas. Ar na hiarratais seo, ceadaíodh 22, go
hiomlán nó i bpáirt, diúltaíodh do 16, tarraingíodh siar 3 cinn
agus láimhseáladh iad laistigh den phróiseas FOI, agus bhí 4
cinn fós idir lámha ag deireadh na bliana. Ar na hiarratais ar
diúltaíodh dóibh, diúltaíodh do 22 díobh ar bhonn teicniúil, is
é sin, nach raibh an fhaisnéis ag an GCC, go raibh an fhaisnéis
ar fáil cheana sa chomhad poiblí nó ar ár suíomh gréasáin, nó
níor measadh gur faisnéis chomhshaoil í an fhaisnéis a iarradh
faoi na Rialacháin. Bhí diúltú do ná cúig iarratas eile bunaithe
ar na forálacha díolúine san Acht FOI agus ar chúiseanna
éigeantacha agus roghanacha an diúltaithe, arna míniú sna
Rialacháin RFC.
Rinne an GCC próiseáil ar naoi n-Athbhreithniú Inmheánach
agus dearbhaíodh an cinneadh bunaidh i sé chás acu sin; sa
dá chás a bhí fágtha, rinneadh cinntí athraithe nó ceadaíodh
rochtain bhreise ar an bhfaisnéis. Cuireadh trí hachomharc faoi
bhráid an Choimisinéara um Faisnéis Chomhshaoil. Rinne an
Coimisinéir athrú ar chinneadh an GCC in dá chás agus bhí cás
amháin eile fós idir lámha ag deireadh na bliana.
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AGUISÍNÍ

6.1 ACHTA UM ÍOC PRAS CUNTAS, 1997
Ní mór don Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (GCC) cloí le téarmaí an Achta um Íoc Pras Cuntas, 1997, a tháinig in
éifeacht an 2 Eanáir 1998, agus Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Íocaíocht Dhéanach in Idirbhearta Tráchtála) 2002 a tháinig i
bhfeidhm an 7ú 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 rialúcháin seo chun neamhchloí ábhartha leis an Acht agus leis na Rialacháin a chosc chomh fada agus is féidir, cé nach
féidir dearbhú iomlán a thabhairt maidir le cloí.
Bhí íocaíocht dhéanach amháin de luach breis is €317 le linn 2016, agus rinneadh seo 62 lá tar éis dháta dlite na híocaíochta. Ba é
luach na híocaíochta déanaí seo ar deireadh ná €519.53.
Ar an iomlán, b'ionann íocaíochtaí déanacha agus 0.003% de luach iomlán na n-íocaíochtaí arna gclúdach ag an Acht, agus bhí ús
pionóis gaolmhar de €10.71 san iomlán i gceist.

Laura Burke
Ard-Stiúrthóir an GCC
27 Meitheamh 2017
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6.2 SAINCHOMHAIRLEOIRÍ agus COMHAIRLEOIRÍ A CEAPADH
Achilles Procurement Services

Cue Vision

Acustica Ltd

DWTI-SIST

ALTEMAR Ltd.

Goldsmith Consulting

APEM Ltd.

Grant Thornton

Aqua Fact International Ltd.

Harvest Resources Ltd.

AquaTT uetp Ltd.

An Foras Riaracháin

ASM

Réitigh Comhtháite Riosca

Barry Doyle & Company

Mason, Hayes & Curran

Bowburn Consultancy

Mentoring Connection

Camp Dresser &McKee (Ireland) Ltd.

RPS Group

Carr Communications Ltd.

Walsh PR

Casey McGrath & Associates

Willis Towers Watson

Ionad na Teicneolaíochta Glaine
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6.3 FOILSEACHÁIN AN GCC, 2016
Tá an chuid is mó d'fhoilseacháin an GCC ar fáil le híoslódáil saor in aisce ó shuíomh gréasáin an GCC ag http://www.epa.ie/
pubs/reports/.
\\ Comhairle Phoiblí maidir le Sainaithint Uiscí Snámha Nua
Aer
Tá na tuarascálacha aeir seo a leanas ar fáil ar shuíomh
gréasáin an GCC ag http://www.epa.ie/pubs/reports/air/
\\ Cáilíocht an Aeir in Éirinn 2015

\\ Cóireáil Fuíolluisce Uirbigh in 2015

Nótaí Treorach

\\ Astaíochtaí Gás Ceaptha Teasa Deiridh Éireann in 2014

Tá na nótaí treorach seo a leanas ar fáil ar shuíomh gréasáin
an GCC ag www.epa.ie/pubs/advice/

\\ Astaíochtaí Gás Ceaptha Teasa Éireann go dtí 2020 nuashonrú

\\ Treoir maidir le Measúnú Riosca Dóiteáin le haghaidh
Shaoráidí Dramhaíola Neamhghuaisí

\\ Réamhthorthaí maidir le hAstaíochtaí Gás Ceaptha Teasa
Éireann in 2015
\\ An Dara Tuarascáil Eatramhach: Monatóireacht ar
Cháilíocht an Aeir Chomhtimpeallaigh in aice le ENVA Port
Laoise

Corparáideach
Tá na tuarascálacha corparáideacha seo a leanas ar fáil ar
shuíomh gréasáin an GCC ag
http://www.epa.ie/pubs/reports/other/
\\ Athbhreithniú na Bliana – Buaicphointí 2015
\\ Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais an GCC 2015
\\ Ráiteas Inmheánach an GCC ar Bheartas Comhshaoil
\\ Cairt Chustaiméirí GCC
\\ Plean Ceadúnaithe an GCC 2016
\\ Plean Straitéiseach an GCC 2016 - 2020 Ár gComhshaol,
Ár bhFolláine

Radaíocht
Tá na tuarascálacha radaíochta seo a leanas ar fáil ar shuíomh
gréasáin an GCC ag
http://www.epa.ie/pubs/reports/radiation/
\\ Monatóireacht Radaighníomhaíochta ar Chomhshaol na
hÉireann 2012-2013
\\ Gníomhaíochtaí Cigireachta agus Ceadúnaithe ORP agus
an Clár Cigireachta Bliantúil do 2015
\\ Taighde 170 - Athbhreithniú ar Chláir Eolais Phoiblí chun
Feabhas a chur ar Ghlacadh maidir le Scagadh Radóin sa
Bhaile agus Leasúcháin sa Bhaile
\\ Dréacht de Radaighníomhaíocht san Fharraige 2014-2015
\\ An tionchar raideolaíoch ar Éirinn mar thoradh ar thimpistí
tromchúiseacha a d'fhéadfadh titim amach in Sellafield

\\ Cad atá Romhat le linn Chigireacht GCC? - Treoir do
Chonraitheoirí
\\ Treoir d'Fheirmeoirí maidir le hÚsáid Ghás Cuisneáin i
gCíléir
\\ Nóta Treorach maidir le Torann: Iarratais ar Cheadúnais,
Suirbhéanna, agus Measúnuithe i dtaca le Gníomhaíochtaí
Sceidealaithe (NG4)
\\ Nóta Comhairleach an GCC maidir le hUisce Óil - Nóta
Comhairleach Uimh. 16: Treoir ar Fhorfheidhmiú Rialacháin
an Aontais Eorpaigh um Shubstaintí Raidaighníomhacha in
Uisce Óil 2016
\\ Plean Cigireachta Náisiúnta – 2015
\\ Treoir GCC d'Uisce Éireann maidir le hIarratais go nDéanfaí
Athruithe do Cheadúnas um Sceitheadh Fuíolluisce nó
Deimhniú Údarúcháin
\\ Treoir maidir le hUllmhú agus Seoladh an Tuarascáil
Bhliantúil Comhshaoil (AER) um Cheadúnais um Sceitheadh
Fuíolluisce 2016
\\ Lámhleabhar GISEA (Córas Faisnéise Geografaí sa
Mheasúnú Comhshaoil) 2015
\\ Foinsí Faisnéise Spásúlachta maidir le Measúnachtaí
Straitéiseacha Timpeallachta (SEA) - Meitheamh 2016
\\ Nóta Treorach an GCC ar Mhapáil Straitéiseach Torainn i
dtaca leis na Rialacháin um Thorann Timpeallachta 2006
(Leagan 2 – Lúnasa 2011)
\\ Nótaí Treorach ar Mheasúnú ar an Riosca Radaíochta
\\ Nótaí Treorach ar thiomsú lámhleabhar sábháilteachta
maidir le radaíocht
\\ Prótacal um Thomhas Radóin sa Bhaile
\\ Liosta Iompróirí Foinse in Éirinn
\\ An Oifig um Chosaint Raideolaíoch agus EDEN

Dramhaíl

Tuarascálacha ar Thaighde Comhshaoil

Tá na tuarascálacha seo a leanas ar dhramhaíl ar fáil ar
shuíomh gréasáin an GCC ag
http://www.epa.ie/pubs/reports/waste/

Cáilíocht an aeir

\\ Múiríniú agus Díleá Anaeróbach in Éirinn in 2015
\\ Sonraí faoi Dhramhaíl Ghuaiseach 2014

\\ Taighde 192- Sonraí agus Taighde Comhshaoil a nascadh
lena chéile sa Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil

Uisce

Athrú Aeráide

Tá na tuarascálacha uisce seo a leanas ar fáil ar shuíomh
gréasáin an GCC ag http://www.epa.ie/pubs/reports/water/

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/

\\ Tuarascáil Bhliantúil ar Uisce Óil le haghaidh Soláthar Poiblí
Uisce 2015
\\ Cáilíocht an Uisce Snámha in Éirinn: Tuarascáil don bhliain
2015
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Tá na tuarascálacha aeir seo a leanas ar fáil ar shuíomh gréasáin
an GCC ag http://www.epa.ie/pubs/reports/research/air/

\\ Tuarascáil Taighde 164 - Treoir d'Údaráis Áitiúla um
Fhorbairt Straitéis Oiriúnaithe
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\\ Taighde 196- Teicneolaíocht na hAeráide - Lántairbhe a
Bhaint Aisti

An Comhshaol agus an tSláinte
Tá na tuarascálacha comhshaoil agus sláinte seo a leanas ar fáil
ar shuíomh gréasáin an GCC ag
http://www.epa.ie/pubs/reports/research/health/
\\ Taighde 162 - Eisilteach ospidéil: tionchar ar an
timpeallacht mhiocróbach agus an baol do shláinte an
duine
\\ Taighde 170 - Athbhreithniú ar Chláir Eolais Phoiblí chun
Feabhas a chur ar Ghlacadh maidir le Scagadh Radóin sa
Bhaile agus Leasúcháin sa Bhaile
\\ Taighde 195 - Na Buntáistí Sláinte a bhaineann le
Bithéagsúlacht agus leis an mBonneagar Glas

Bithéagsúlacht
Tá na tuarascálacha ar thaighde bithéagsúlachta seo a leanas
ar fáil ar shuíomh gréasáin an GCC ag
http://www.epa.ie/pubs/reports/research/biodiversity/
\\ Taighde 182 - An Bonneagar Glas: Lámhleabhar Treoirlínte
ar Conas an Coincheap a Scaipeadh agus a Chomhtháthú i
gCleachtais Pleanála Spásúla

\\ Taighde 175 - An Tionscadal AgImpact: Cuir Chuige a
Shainaithint chun Malartú Eolais (ME) a Fheabhsú in Earnáil
Agraibhia na hÉireann trí bhíthin Thuairimí Saineolaí
\\ Tuarascáil Taighde 180: I dTreo Bhainistíocht Chomhtháite
Uisce (TIMe)
\\ Taighde 181: An Stádas Éiceolaíoch a Thuar i Lochanna
nach bhfuil Monatóireacht á Déanamh orthu agus Úsáid
á baint as Tréithe Úsáide Talún sa Dobharcheantar agus
Tréithe Hidrimoirfeolaíocha
\\ Taighde 184: Measúnú a Dhéanamh ar na Treochtaí is
Déanaí maidir le hIonchur Cothaitheach in Uiscí Inbhir agus
a dTionchar Éiceolaíoch
\\ Tuarascáil Taighde 185: Mionscrúdú ar Impleachtaí
d'Éirinn na gCaighdeán atá ag Teacht chun Cinn maidir le
Cógaisíocht in Uiscí Glactha
\\ Taighde 187 - Athbhreithniú Litríochta ESManage ar
Sheirbhísí Éiceachórais i bhFionnuiscí
\\ Taighde 189: Sainaithint agus measúnú theicneolaíochtaí
aisghabhála fosfair i gcomhthéacs na hÉireann
\\ Taighde 191: Bainistíocht Chomhtháite Dobharcheantar a
Sholáthar trí bhíthin Cuir Chuige ón mBonn Aníos: Anailís
Chriticiúil

\\ Taighde 188 - Cuir Chuige Éiceachórais, an Bonneagar
Glas, agus Pleanáil Spásúil a Chomhtháthú

\\ Taighde 194: An Tionscadal AgImpact: Athbhreithniú
Córasach Rannpháirtíochta ar Thaighde maidir le Tionchar
na Talmhaíochta ar Éiceachórais Uisceacha in Éirinn

Uisce

Bainistíocht Dramhaíola agus Acmhainní

Tá na tuarascálacha taighde uisce seo a leanas ar fáil ar
shuíomh gréasáin an GCC ag
http://www.epa.ie/pubs/reports/research/water/

Tá na tuarascálacha taighde seo a leanas ar bhainistíocht
acmhainní ar fáil ar shuíomh gréasáin an GCC ag
http://www.epa.ie/pubs/reports/research/waste/

\\ Taighde 161 - Measúnú ar na roghanna maidir le fuíolluisce
cóireáilte a sceitheadh ó thithe aonair i bhfo-ithreacha a
bhfuil tréscaoilteacht íseal ag baint leo

\\ Tuarascáil Taighde 173 - Tréithriú Dhramhaíl Déiríochta
agus Acmhainneacht an Mheidhg um Choipeadh
Tionsclaíoch

\\ Taighde 165 - Gluaiseacht agus Maolúchán Éilleán
feadh Conairí ó Dhromchla na Talún chuig Gabhdóirí
Uisceacha:an Tionscadal PATHWAYS

\\ Tuarascáil Taighde 186: Forbairt Samhla lena Fháil Amach
an mBeidh Cosúlachtaí idir Leibhéil Dramhthrealaimh
Leictrigh agus Leictreonaigh (WEEE) na Todhchaí agus na
Leibhéil Stairiúla (WEEE Stairiúil)

\\ Taighde 166 - Tréithriú na nDálaí Tagartha le haghaidh
Chineálacha Tearca Abhann
\\ Taighde 167 - Treoirlínte maidir le Cumarsáid Éifeachtach
faoi Riosca
\\ Taighde 167 - PACA ACMHAINNÍ AN GCC: An Bhearna a
Shárú idir an Eolaíocht agus an Beartas
\\ Tuarascáil Taighde 168: Éifeachtúlacht Acmhainní i
nGléasraí Cóireála Fuíolluisce a Mhéadú

\\ Taighde 190: Táirgeadh Bithpholaiméirí ó Fhuíolluiscí
Thionscal Déiríochta na hÉireann

Talamhúsáid, Ithreacha agus Iompar
Is féidir na tuarascálacha taighde seo a leanas ar thalamhúsáid,
ithreacha agus iompar a aimsiú ar shuíomh gréasáin an GCC
http://www.epa.ie/pubs/reports/research/land/

\\ Taighde 169: HYDROFOR: Measúnú ar Thionchair na
nOibríochtaí Foraise ar Cháilíocht Éiceolaíoch an Uisce

\\ Taighde 178A: Measúnú Cainníochtúil ar an mBeartas um
Inbhuanaitheacht Socraíochta

\\ Taighde 171: Tionchar Phróisis Chóireála Fuíolluisce,
go háirithe Cóireáil Solais Ultraivialait, ar Bhaint Víreas
Pataigineach

\\ Taighde 178B: Méadrach Measúnaithe Inbhuanaitheachta
le haghaidh Mholadh Beartais: Lámhleabhar Treorach
Teicniúla

\\ Taighde 172 - Teicnící faire na cruinne agus teicnící
rianaithe gheoiceimicigh a úsáid i dteannta a chéile chun
screamhuisce a aimsiú agus a mheasúnú in Éirinn

\\ Taighde 179: Stádas agus Cosaint Ithreach
\\ Taighde 204: Córas Faisnéise ar Ithreacha na hÉireann:
Mapaí a léiríonn Tréithe Ithreacha

\\ Taighde 177 - Measúnú Eacnamaíoch ar an Ráig Uisceiompartha Cryptosporidium hominis i nGaillimh, 2007
\\ Taighde 174 - I dTreo Creat Comhtháite Beartais um
Pleanáil Spásúil Mhuirí in Éirinn: Moltaí maidir le Pleananna
Spásúla Muirí a Ullmhú in Éirinn
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7.

R Á ITIS A IRGE A DA IS N A BLI A N A DA R CRÍOCH A N
31 NOLL A IG 2016

7.1

RÁITEAS UM FHREAGRACHTAÍ NA GNÍOMHAIREACHTA

De réir Alt 50(1) d'Acht na Gníomhaireachta 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 Comhshaoil, Pobail
agus Rialtais Áitiúil i gcomhairle leis an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.
Agus na ráitis airgeadais sin á n-ullmhú ag an GCC, ní foláir dó:
\\ beartais chuntasaíochta chuí a roghnú agus iad a chur i bhfeidhm go comhsheasmhach;
\\ breithiúnais a thabhairt agus meastacháin a dhéanamh atá réasúnta agus ciallmhar;
\\ na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn an ghnóthais leantaigh seachas má tá sé neamhoiriúnach talamh slán a dhéanamh de go
leanfaidh an GCC ag feidhmiú;
\\ Luaigh an bhfuiltear ag leanúint na gcaighdeáin cuntasaíochta cuí, faoi réir aon imeacht ábhartha a nochtar agus a mhínítear
sna ráitis airgeadais.
Tá an GCC freagrach as leabhair chuntais chuí a choinneáil a nochtann aon uair, le cruinneas réasúnta, staid airgeadais an GCC agus
a chuireann ar a chumas a chinntiú go gcomhlíonann na ráitis airgeadais Alt 50 d'Acht an GCC. 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.
Ar Son Bhord na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil:

Laura Burke				Dara Lynott
Ard-Stiúrthóir				Leas-Ardstiúrthóir
27 Meitheamh 2017
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7.2

RÁITEAS FAOI RIALÚ INMHEÁNACH AIRGEADAIS 2016

1. Thar ceann Stiúrthóirí an GCC, aithním an
chomhfhreagracht atá orainn as a chinntiú go gcoinnítear
agus go bhfeidhmítear go hinmheánach córas éifeachtach
rialaithe inmheánaigh airgeadais maidir le cuntais an GCC
a ullmhú agus gach dualgas reachtúil a bhaineann leis an
GCC a chomhlíonadh.
2. Admhaíonn Stiúrthóirí an GCC freisin gur dearbhú
réasúnach amháin seachas dearbhú iomlán is féidir a chur
ar fáil maidir le córas na rialuithe inmheánacha airgeadais
go ndéantar na sócmhainní a chosaint, go ndéantar
idirbhearta a údarú agus a thaifeadadh i gceart, agus go
ndéantar earráidí nó mírialtachtaí ábhartha a chosc nó go
ndéantar iad a bhrath go tráthúil agus iad a cheartú. Cé
go bhféadfadh éifeachtacht chórais rialaithe inmheánaigh
athrú de réir a chéile, déanann an GCC athbhreithniú agus
nuashonrú ar a leithéid de chórais de réir mar is gá.
3. Príomhnósanna Imeachta chun Rialú Inmheánach
Airgeadais Éifeachtach a Sholáthar
i)

Tá bearta déanta ag Stiúrthóirí an GCC chun an
timpeallacht rialaithe chuí a chinntiú taobh istigh den
GCC:
\\ Plean Straitéiseach an GCC 2016-2020 – Ár
gComhshaol, Ár bhFolláine a fhoilsiú. Leagtar
amach sa Straitéis seo Fís, Misean, Luachanna,
Spriocanna agus na trí cinn déag de Thosaíochtaí
Straitéiseacha an 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 an 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 a reáchtáil go rialta, lena n-áirítear
cruinnithe bainistíochta míosúla ina mbíonn
ceisteanna straitéiseacha ar an gClár Oibre, amhail
Rialachas Corparáideach, Bainistíocht Airgeadais,
Straitéis Chorparáideach agus gnóthaí foirne.
\\ Sraith nósanna imeachta airgeadais a ghlacadh
chun gnéithe airgeadais suntasacha a bhaineann le
gnó an GCC a rialú
\\ Lámhleabhar Airgeadais an GCC, arna leasú go
suntasach, a fhaomhadh i Samhain 2016.
\\ Sceideal cuimsitheach ar shocruithe árachais a
choimeád chun leasanna an GCC a chosaint.
\\ Coiste Iniúchóireachta Inmheánaí 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.

\\ Glacadh le Beartas chun monatóireacht agus
measúnú a dhéanamh ar chloí le reachtaíocht
chorparáideach.
\\ Freagrachtaí bainistíochta a shainmhíniú go soiléir,
feidhmeanna oiriúnacha a tharmligean, agus
beartais agus nósanna imeachta uile an GCC a
athbhreithniú agus a fhaomhadh.
\\ Cód Iompair Ghnó le haghaidh Stiúrthóirí agus Baill
Foirne a chur i bhfeidhm de réir na gceanglas sa
Chód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit.
\\ Cinntiú go gcomhlíontar ceanglais na nAchtanna
um Eitic in Oifig Phoiblí agus Ailt 37 agus 38
d'Acht an GCC, 1992, a bhaineann le Leasanna a
Dhearbhú agus a Nochtadh.
ii) Comhlíonann Beartas agus Struchtúir Bainistíochta
Riosca an GCC an Cód Cleachtais um Rialachas
Comhlachtaí Stáit (2009). Tá Príomhoifigeach Riosca
ceaptha ag an GCC agus tá Coiste Riosca ann.
Tháinig an Coiste Riosca le chéile ceithre huaire in
2016. Críochnaíodh athbhreithniú ar rioscaí ag leibhéal
na oifige in 2016 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.
Déantar monatóireacht go rialta ar an gClár Rioscaí
Oifige agus ar an gClár Rioscaí Corparáideacha agus
déanann an Coiste Rioscaí athbhreithniú orthu.
Déanann an Coiste Iniúchóireachta Inmheánaí agus
Bord an GCC athbhreithniú bliantúil ar an gClár
Rioscaí Corparáideacha. Cuireann gach Stiúrthóir ráitis
dhearbhaithe ar fáil don Bhord go rialta ag admháil
freagrachta maidir le nuashonrú, monatóireacht agus
athbhreithniú leanúnach ar an gClár Rioscaí dá (h)oifig
féin agus le cinntiú go gcuirtear an Beartas Bainistithe
Rioscaí i bhfeidhm.
iii) Tá córas na rialuithe inmheánacha airgeadais bunaithe
ar chreat oibre d’fhaisnéis bainistíochta rialta, ar
chóras tarmligin agus cuntasachta, ar thacar nósanna
imeachta airgeadais agus ar nósanna imeachta
riaracháin lena n-áirítear deighilt na ndualgas. Áirítear
leis go háirithe:
\\ Córas cuimsitheach buiséadaithe agus buiséad
bliantúil, a ndéanann an Bord Stiúrthóirí
athbhreithniú agus faomhadh air.
\\ 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.

\\ Beartas agus Creat um Bainistiú Riosca a bhunú
agus a chur i bhfeidhm, agus Coiste Riosca, mar
aon le Príomhoifigeach Riosca, a cheapadh.
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\\ Rialuithe Airgeadais Inmheánacha; agus

\\ Údarás deiridh maidir le gach íocaíocht ar airgead
an GCC, íoc na dtuarastal, na bpinsean, na
gcreidiúnaithe, na gcostas, srl. (trí sheic nó trí
ríomhaistriú airgid) a theorannú do Stiúrthóirí agus
do bheirt Bainisteoirí Cláir ainmnithe.

\\ Bainistíocht Sócmhainní Seasta
Cuireadh athbhreithniú Luach ar Airgead (VFM) ar an
gClár Foghlama agus Forbartha faoi bhráid an Choiste
Iniúchóireachta Inmheánaí in 2016. Rinneadh an
t-athbhreithniú LAA i gcomhréir leis an treoir a leagadh
amach i Lámhleabhar LAA na Roinne Airgeadais.

\\ Na dualgais phróiseála maidir le hidirbhearta
íocaíochta a leithscaradh in dhá chéim: (a):
dearbhú ón bhfoireann atá freagrach as na
hidirbhearta sin go bhfuarthas na hearraí/seirbhísí
agus go raibh na tuarastail, pinsin agus costais
dlite, agus (b): áireamh ón Aonad Airgeadais ar
an airgead iomlán atá dlite, roimh údarú a iarraidh
chun íoc astu.
\\ Déanfar agus rialófar socruithe maidir leis an
gceannach go léir trí chóras agus nósanna
imeachta bainistíochta airgeadais an GCC.
\\ Córas a rialóidh caiteachas ar thaighde comhshaoil,
lena n-áirítear nósanna imeachta faoi choinne
fhaomhadh agus íocaíocht deontas, agus a
dhéanfaidh monatóireacht ar dhul chun cinn maidir
le baint amach na spriocanna taighde.
\\ Athbhreithniú rialta agus leanúnach ar íocaíochtaí a
dhéanann an lucht bainistíochta sinsearach.
\\ Déanfaidh an Bord athbhreithniú rialta ar fhaisnéis
agus ar thuarascálacha airgeadais tréimhsiúla
agus bliantúla (lena n-áirítear eolas tábhachtach
maidir le bainistíocht airgeadais agus ceangaltais
cheannaigh), ina léirítear an fheidhmíocht
airgeadais i gcomparáid leis na buiséid.

Is iad an Coiste Iniúchóireachta agus Bord an GCC a
fhaomhann na Pleananna Feidhmithe a úsáidfear chun
díriú ar mholtaí an iniúchta. Cuirtear athbhreithnithe
agus tuarascálacha rialta faoi bhráid an Choiste
Iniúchóireachta agus an Bhoird maidir le conas atá
ag éirí le cur i bhfeidhm na mbeart atá i ngach aon
cheann de Phleananna Feidhmithe na hIniúchóireachta
Inmheánaí.
Dréachtaíodh an Plean Iniúchóireachta Inmheánaí don
tréimhse 2017 - 2018 le linn 2016 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 is ceisteanna
maidir le Rialachas Corparáideach atá tagtha chun
cinn san Earnáil Phoiblí i gcoitinne. Rinne an Coiste
Iniúchóireachta Inmheánaí agus Bord an GCC an
Plean Iniúchóireachta Inmheánaí seo a fhaomhadh i
bhFeabhra 2016.
4. Athbhreithniú Bliantúil ar na Rialuithe

\\ Disciplíní bainistíochta tionscadal a chur
chun feidhme maidir le cláir thógála agus
mórthionscadail eile.

Is é an tátal a baineadh as an Iniúchadh Inmheánach a
rinneadh ar Rialuithe Airgeadais Inmheánacha in 2016
ná go bhfuil na córais reatha i dtaca le Rialú Inmheánach
Airgeadais iontaofa go bunúsach agus go bhfuil leibhéal sásúil
dearbhaithe ag baint leo ó thaobh Rialuithe Inmheánacha
Airgeadais de. Bhí mórchuid mholtaí an iniúchta curtha i gcrích
faoi dheireadh 2016.

\\ Córas rialaithe maidir le faomhadh iomlán
chonarthaí caipitil.
\\ Próiseas agus Nósanna Imeachta um Bainistíocht
Sócmhainní a fhorbairt.
\\ Glacadh le agus nuashonrú tréimhsiúil ar Phlean
Corparáideach Soláthair.

Dearbhaím freisin go ndearna Stiúrthóirí na Gníomhaireachta
athbhreithniú ar chóras na rialuithe sa GCC le haghaidh na
tréimhse dar críoch 2016.

iv) 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 an
GCC a ullmhú. Déantar iad seo a iniúchadh agus a
mheasúnú a thuilleadh le cur i bhfeidhm céimnithe
Phlean Iniúchóireachta Inmheánaí an GCC. Tá tacar
cuimsitheach de Nósanna Imeachta Airgeadais curtha
i bhfeidhm chun gnéithe airgeadais suntasacha a
bhaineann le gnó an GCC a rialú lena n-áirítear

Sínithe thar ceann an Bhoird:

Laura Burke
Ard-Stiúrthóir
27 Meitheamh 2017

teorainneacha ar údarú do cheannach/ chaiteachas.
v) Cathaoirleach seachtrach atá ar Choiste Iniúchóireachta
Inmheánaí an 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 an GCC le
haghaidh 2016 – 2017 i bhfeidhm de réir a chéile i
rith na bliana agus rinneadh iniúchtaí sna réimsí seo a
leanas:
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7.3
TUARASCÁIL AN ARD-REACHTAIRE CUNTAS AGUS CISTE LENA CUR FAOI BHRÁID
		 THITHE AN OIREACHTAIS
An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil
Tá iniúchadh déanta agam ar ráitis airgeadais na
Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil don bhliain dar
críoch an 31 Nollaig 2016 faoin Acht fán nGníomhaireacht um
Chaomhnú Comhshaoil 1992. Cuimsíonn na ráitis airgeadais
an ráiteas ar ioncam agus chaiteachas agus cúlchistí ioncaim
coinnithe, an ráiteas ar ioncam cuimsitheach, an ráiteas ar
staid airgeadais, an ráiteas ar shreabhadh airgid agus na
nótaí a bhain leo. Rinneadh na ráitis airgeadais a ullmhú san
fhoirm atá forordaithe faoi Alt 50 den Acht, agus de réir an
chleachtas cuntasaíochta a bhfuil glacadh leis go ginearálta.

Freagrachtaí na Gníomhaireachta
Tá an Ghníomhaireacht freagrach as na ráitis airgeadais a
ullmhú, as a chinntiú go dtugann siad léargas cruinn agus
cothrom agus as rialtacht idirbheart a chinntiú.

Freagrachtaí an Ard-Reachtaire Cuntas agus
Ciste
Táim freagrach as iniúchadh a dhéanamh ar na ráitis airgeadais
agus tuairisciú a dhéanamh orthu de réir an dlí infheidhme.
Agus an t-iniúchadh á dhéanamh agam, rinne mé tagairt
do na gnéithe ar leith is gá a chur san áireamh i ndáil leis
na cúrsaí bainistíochta agus oibriúcháin a ghabhann le
comhlachtaí Stáit.
Rinne mé m’iniúchadh de réir na gCaighdeán Idirnáisiúnta
Iniúchóireachta (sa Ríocht Aontaithe agus in Éirinn) agus
de réir Chaighdeáin Iniúchóireachta Eiticiúla an Bhoird um
Chleachtais Iniúchóireachta.

Raon Feidhme an Iniúchta ar na Ráiteas
Airgeadais
Is éard a bhíonn i gceist le hiniúchadh ná fianaise a fháil maidir
leis na méideanna agus nochtadh sna ráitis airgeadais, ionas
gur féidir dearbhú réasúnta a thabhairt go bhfuil na ráitis
airgeadais saor ó mhíráiteas ábhartha, cibé acu mar gheall ar
chalaois nó ar earráid eile. Mar chuid den iniúchadh, déantar
measúnú ar na nithe seo:
\\ cibé an bhfuil na beartais chuntasaíochta oiriúnach
d’imthosca na Gníomhaireachta, ar cuireadh i bhfeidhm ar
bhonn comhsheasmhach iad agus ar nochtadh go sásúil
iad
\\ ar réasúntacht na meastachán cuntasaíochta suntasach a
rinneadh nuair a bhí na ráitis airgeadais á n-ullmhú, agus

neamhréireach go hábhartha leis an fhaisnéis a fuair mé agus
mé ag déanamh an iniúchta. Breithním na himpleachtaí i leith
mo thuarascála i gcás go gcuirfí ar an eolas mé maidir le haon
mhíráitis nó neamhréireachtaí ábhartha.

Tuairim ar na Ráitis Airgeadais
Is é mo thuairim go dtugann na ráitis airgeadais:
\\ léargas fíorcheart ar staid shócmhainní, dhliteanas agus
airgeadais na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil
amhail ar an 31 Nollaig 2016; agus ar a ioncam agus a
chaiteachas do 2016; agus
\\ gur ullmhaíodh go cuí iad de réir cleachtas cuntasaíochta a
bhfuil glacadh leis go ginearálta.
I mo thuairim, ba leor iad taifid cuntasaíochta na
Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil le go mbeadh
na ráitis airgeadais ullamh agus iniúchta i gceart. Tá na ráitis
airgeadais ag teacht leis na leabhair chuntais.

Ábhair a dtugaim tuairisc orthu mar eisceacht
Déanaim tuairisciú ar bhonn eisceachta mura bhfuil an
fhaisnéis agus na mínithe ar fad a theastaigh uaim i gcomhair
an iniúchadh faighte agam, nó má thagaim ar:
\\ aon teagmhas ábhartha nuair nár úsáideadh airgead le
haghaidh na gcuspóirí a bhí beartaithe dó nó nuair nach
raibh na hidirbhearta i gcomhréir leis na húdaráis lena
ndéantar iad a rialú, nó
\\ nach bhfuil an fhaisnéis a tugadh i dtuarascáil bhliantúil na
Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil i gcomhréir
leis na ráitis airgeadais ghaolmhara nó leis an fhaisnéis a
d'iarr mé agus mé ag déanamh m'iniúchadh,
\\ nach léiríonn an Ráiteas faoi Rialú Inmheánach Airgeadais
géilliúntas na Gníomhaireachta don Chód Cleachtais um
Rialachas Comhlachtaí Stáit, nó
\\ go bhfuil nithe ábhartha eile a bhaineann leis an mbealach
inar seoladh gnó poiblí.
Níl aon ní le tuairisciú agam maidir leis na nithe ar a ndéantar
tuairisciú ar bhonn eisceachta.

Seamus McCarthy
An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste
30 Meitheamh 2017

\\ cur i láthair foriomlán na ráiteas airgeadais..
Táim freisin ag féachaint le faisnéis a fháil maidir le rialtacht na
n-idirbheart airgeadais i rith an iniúchta.
Chomh maith leis sin léigh mé tuarascáil bhliantúil na
Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil chun
neamhréireachtaí ábhartha leis na ráitis airgeadais iniúchta
a aithint agus chun aon fhaisnéis ar cosúil go bhfuil
sé neamhchruinn ó thaobh ábhar de, bunaithe ar, nó
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7.4
CUNTAS IONCAIM AGUS CAITEACHAIS AGUS CÚLCHISTÍ IONCAIM COINNITHE
		 LE HAGHAIDH NA BLIANA DAR CRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2016
2016

2015

Nóta

€’000

€’000

Deontais Oireachtais

2(a)

33,526

26,949

Deontais Chiste Comhshaoil

2(b)

12,790

16,130

Costais Aisghafa maidir le Trádáil ina Astúcháin

3(a)

1,408

1,210

26

39

Ioncam

Seirbhísí Eile

0

1,073

Ioncam ó Ghníomhaíochtaí Raideolaíocha

4

1,129

1,157

Gníomhaíochtaí Ceadúnaithe

5

732

2,440

Gníomhaíochtaí Forfheidhmithe

6

8,883

8,640

Fáltais Ilghnéitheacha

7

291

353

24(c)

8,039

7,469

66,824

65,460

Ioncam ó Shaotharlanna Réigiúnacha

Glan Chistiú Shochair Iarchurtha
Ioncam Iomlán
Caiteachas
Tuarastail agus ÁSPC

8

21,671

21,680

Costais Sochair Scoir

24(a)

10,274

9,462

9

1,755

1,562

Costais Saotharlainne agus Allamuigh

10

1,298

1,420

Costais Chóiríochta

11

1,803

1,814

Costais Riaracháin Eile

12

8,887

6,853

Speansais Taistil

Sainchomhairleoirí

13

260

26

Conraitheoirí, Deontais agus Soláthraithe Seirbhíse Seachtracha

14

8,602

9,119

Íocaíochtaí maidir leis an gClár Taighde Comhshaoil

15

7,261

6,994

Dímheas

16

4,766

4,774

66,577

63,704

247

1,756

(53)

(918)

27

(290)

221

548

Barrachas amhail an 1 Eanáir

2,553

2,005

Barrachas amhail an 31 Nollaig

2,774

2,553

Caiteachas Iomlán
Barrachas/(easnamh) don bhliain roimh leithghabhálacha
17

Aistriú ón/(go dtí) an Cuntas Caipitil
(Barrachas) / Easnamh ar Dhiúscairt Sócmhainní
Barrachas/(easnamh) don bhliain tar éis leithghabhálacha

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				Dara Lynott
Ard-Stiúrthóir				Leas-Ardstiúrthóir
Dáta: 27 Meitheamh 2017
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7.5
RÁITEAS MAIDIR LE HIONCAM CUIMSITHEACHDONMBHLIAIN DAR CRÍOCH
		 31 NOLLAIG 2016
Nóta
Barrachas/(easnamh) tar éis leithghabhálacha

(Caillteanais) / gnóthachain ó thaithí ar oibleagáidí sochair scoir.

24(d)

Athruithe ar na boinn tuisceana maidir le luach reatha oibleagáidí sochair scoir.
(Caillteanas) / Gnóthachan Achtúireach le linn na bliana

Coigeartú ar Mhaoiniú Sochar Scoir Iarchurtha
Ioncam Cuimsitheach Eile don Bhliain

2016

2015

€’000

€’000

221

548

(3,092)

3,308

(37,620)

(1,672)

(40,712)

1,636

40,712

(1,636)

221

548

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				Dara Lynott
Ard-Stiúrthóir				Leas-Ardstiúrthóir
Dáta: 27 Meitheamh 2017
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7.6

RÁITEAS FAOIN STAID AIRGEADAIS AMHAIL AR 31 NOLLAIG 2016
2016

2015

Nóta

€’000

€’000

19

37,355

37,519

Infháltais

20

1,457

1,394

Airgead tirim agus coibhéisí airgid tirim

21

8,342

8,409

9,799

9,803

(7,339)

(7,468)

2,460

2,335

0

(313)

39,815

39,541

Sócmhainní Seasta – Réadmhaoin, Gléasra agus Trealamh
Sócmhainní Reatha

Dliteanais Reatha (Méideanna dlite laistigh de bhliain amháin)
22(a)

Suimeanna iníoctha
Glansócmhainní Reatha
Dliteanais Reatha (Méideanna dlite laistigh de bhliain amháin)

22(b)

Suimeanna iníoctha
Sócmhainní Iomlána lúide Dliteanais Reatha roimh Shochair Scoir
Sochair Scoir.
Oibleagáidí sochar scoir

24(b)

(230,831)

(182,080)

Sócmhainní maoinithe sochar scoir iarchurtha

24(c)

230,831

182,080

0

0

39,815

39,541

37,041

36,988

2,774

2,553

39,815

39,541

Glansócmhainní Iomlána
Lena léirítear
Cuntas caipitil

17

Cúlchistí ioncaim coinnithe

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				Dara Lynott
Ard-Stiúrthóir				Leas-Ardstiúrthóir
Dáta: 27 Meitheamh 2017
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7.7

RÁITEAS FAOI SHREABHADH AIRGID DON BHLIAIN DAR CRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2016
2016

2015

€’000

€’000

221

548

Dímheas agus Bearnúchán ar Shócmhainní Seasta

4,766

4,774

(Ardú) / Laghdú ar Infháltais

(154)

(416)

(Laghdú) / Ardú i Suimeanna Iníoctha

(134)

(4,041)

Ús Bainc a Fuarthas

(2)

(3)

Ús Íoctha

18

13

(27)

290

Glansreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin
Ioncam Iomarcach thar Chaiteachas

(Barrachas)/Easnamh ar Dhiúscairt Sócmhainní
Aistriú (ón) / chuig an gCuntas Caipitil
Glan-insreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin

53

918

4,741

2,083

(4,501)

(5,688)

17

19

(4,484)

(5,669)

Sreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Infheistíochta
Íocaíochtaí chun Réadmhaoin, Gléasra agus Trealamh a fháil
Fáltais ó dhiúscairt sócmhainní seasta
Glansreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Infheistíochta
Sreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Airgeadais
Ús Bainc a Fuarthas
Ús Bainc Íoctha

2

3

(18)

(13)

Aisíocaíochtaí ar Iasachtaí um Shócmhainní Seasta

(308)

(313)

Glansreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Airgeadais

(324)

(323)

(Laghdú) / Ardú Glan ar Airgead Tirim agus Choibhéisí Airgid Thirim

(67)

(3,909)

Airgead tirim agus coibhéisí airgid thirim ar an 1 Eanáir

8,409

12,318

Airgead tirim agus coibhéisí airgid tirim ar 31 Nollaig

8,342

8,409
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7.8
NÓTAÍ A GHABHANN LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS DON BHLIAIN DÁR CRÍOCH
		 AN 31 NOLLAIG 2016
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 an GCC leagtha amach sa Tuarascáil Bhliantúil a
ghabhann leis na Ráitis Airgeadais seo.
Is Aonán Sochair Poiblí (ASB) í an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil.
Rinne an tAcht um Chosaint Raideolaíoch (Forálacha Ilghnéitheacha) 2014 foráil le haghaidh dhíscaoileadh an IÉCR agus chun
a bhaill foirne agus a cuid feidhmeanna a aistriú chuig an GCC. Rinneadh cumasc foirmiúil idir an GCC agus an IÉCR ar an 1
Lúnasa 2014.

b)

Ráiteas Comhlíontachta
Ullmhaíodh ráitis airgeadais na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil don bhliain dár críoch an 31 Nollaig 2016 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 d'fhógair Cuntasóirí Cairte Éireann.

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

Ghlac 50%

Eisiúint Ceadúnais

20%

Ceadúnais um Sceitheadh Fuíolluisce:
Iarratas

10%

Admháil an iarratais iomláin

40%

Cinneadh a Eisiúint faoi Cheadúnas

Ghlac 50%

Aithnítear táillí Ceadúnas Cosanta Raideolaíche mar ioncam i gcomhréir le téarmaí 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
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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.
g)

Réadmhaoin, Gléasra agus Trealamh
Sonraítear réadmhaoin, gléasra agus trealamh ag a gcostas lúide dímheas carntha, agus é coigeartaithe chun aon fhoráil ar
bhearnúchán a chur san áireamh. Soláthraítear dímheas maidir le hiomlán na Réadmhaoine, an Ghléasra agus an Trealaimh
ag rátaí a meastar a dhéanfaidh an costas a dhíscríobh, lúide luach iarmharach gach sócmhainne de réir mhodh an mhéid
chothroim thar a saolré ionchais, 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
Comhlíontar sócmhainní seasta an GCC agus céimeanna chun cinn chun obair atá ar siúl, agus ceannachán sócmhainní,
a mhaoiniú ó theaglaim 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 de réir 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 Ghearrthéarmacha
Aithnítear sochair ghearrthéarmacha amhail pá saoire le linn na bliana, agus maidir le sochair atá fabhraithe ag deireadh na
bliana, cuimsítear i bhfigiúr na Suimeanna Iníoctha sa Ráiteas ar an Staid Airgeadais iad.
Sochair Scoir
Bhunaigh an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil a cuid scéimeanna pinsin sochair sainithe féin roimhe seo,
scéimeanna a mhaoinítear go bliantúil ar bhonn 'íoctar mar a úsáidtear' ó shuimeanna airgid atá ar fáil dóibh, 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 sochair sonraithe é d'fhostaithe inphinsin sa tseirbhís poiblí a ceapadh ar an 1 Eanáir
2013 nó ina dhiaidh. Íoctar ranníocaíochtaí bhaill na Scéime Singil leis an Roinn Caiteachais Phoiblí gus 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 bliantúil ar na boinn tuisceana atá mar bhunús ag na luachálacha achtúireacha a gcinntítear ina leith, na
méideanna a aithnítear sna ráitis airgeadais (ar a n-áirítear rátaí lascaine, rátaí ardaithe i leibhéil chúitimh amach anseo, rátaí
báis agus treochtaí maidir le rátaí chostais cúram sláinte), agus bíonn an nuashonrú seo bunaithe ar thosca eacnamaíocha
reatha, agus ar aon athrú ábhartha ar théarmaí agus ar choinníollacha na bpleananna pinsin agus 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

2016

2015

€’000

€’000

17,809

16,506

Deontais ón Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil
(a) Deontas ón Oireachtas – Deontais ó Vóta na Roinne
Reatha

Fo-cheannteideal C.3

Caipiteal

Fo-cheannteidil C.3 agus C.6

2,967

3,715

Caipiteal Taighde

Fo-cheannteideal C.7

4,866

0

Cláir Eile

Fo-cheannteideal B.3

7,884

6,728

33,526

26,949

Neamhphá

4,938

4,900

Taighde

3,602

7,000

Iomlán na nDeontas Oireachtais
(b) Deontais Chiste Comhshaoil

Cláir Eile

Iomlán na nDeontas ón Stát

4,250

4,230

12,790

16,130

46,316

43,079

Cistiú Taighde de €8.468M arna sholáthar ag an Roinn (Státchiste €4.866M, Ciste Comhshaoil €3.602M) a chuimsíonn
leithdháiltí sonracha chun freastal ar chostais an Taighde Chomhshaoil. Caitheadh€9.208M ar na gníomhaíochtaí taighde seo in
2016 (2015 €7.458M). Féach Nóta 15.
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3 Gníomhaíochtaí an Aonaid Trádála in Astaíochtaí (ETU)

2016

2015

€’000

€’000

(a) Costas an Aonaid Trádála in Astúcháin

0

4

Costais a aisghabhadh ó Chistí Ceantála, etc.

1,408

1,206

Maoiniú Iomlán Chostais an ETU

1,408

1,210

4 Ioncam ó Ghníomhaíochtaí Raideolaíocha

€’000

€’000

43

49

Táillí Cláraithe Oibreoirí Trádála in Astúcháin, srl.

Seirbhís Chalabrúcháin

81

83

Seirbhís Mhonatóireachta ar Radaíocht

279

280

Táillí Ceadúnais

716

721

Seirbhís Tomhaiste Radóin

Ioncam Ilghnéitheach/Conartha

10

24

1,129

1,157

5 Gníomhaíochtaí Ceadúnaithe – TAT & RCT, Dramhaíl agus an CTU

€’000

€’000

Táillí Ceadúnais réamhíoctha amhail an 1 Eanáir

1,038

2,798

Ioncam Iomlán ó Sheirbhísí Raideolaíocha

Táillí a Fuarthas
Táillí Ceadúnais réamhíoctha amhail ar an 31 Nollaig (féach Nóta 22 (a)
An tsuim a cuireadh chun sochair don Ráiteas ar Ioncam agus Caiteachas agus do na
Cúlchistí ioncaim coinnithe

595

680

(901)

(1,038)

732

2,440

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 thionsclaíocha mhóra/chasta nó eile a bhféadfadh truailliú mór tarlú dá mbarr. Faoi Alt 40 den Acht um Bainistiú
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 Fuíolluisce (WWD)
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.
2016

2015

6 Gníomhaíochtaí Forfheidhmithe – TAT & RCT, Dramhaíl, CTU agus Uisce Óil

€’000

€’000

Muirir Fhorfheidhmithe ar gearradh sonrasc orthu

8,704

8,452

Ioncam Forfheidhmithe mar thoradh ar Ionchúisimh
Ioncam Iomlán mar thoradh ar Ghníomhaíochtaí Forfheidhmithe

179

188

8,883

8,640

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.

7 Fáltais Ilghnéitheacha

2016

2015

€’000

€’000

Díol foilseachán

0

1

Ús ar thaisce bhainc

2

3

289

349

291

353

Ilghnéitheach
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8 Tuarastail agus ÁSPC na Foirne
Tuarastail
ÁSPC Fostóirí
Costais Iomlána Tuarastal
Costais Tuarastail Fhorbairt TF caipitlithe
Gearrtar Costais Tuarastail ar an Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais agus ar na Cúlchistí
Ioncaim Coinnithe

2016

2015

€’000

€’000

20,009

20,082

1,731

1,703

21,740

21,785

(69)

(105)

21,671

21,680

San áireamh sa chostas Tuarastail iomlán de €21.74K, tá fabhrú de €748,000K (2015 €690,000K) maidir le teidlíochtaí carntha i
dtaca le saoire bliantúil foirne.
2016

2015

149

144

Cigireacht Réigiúnach Caisleán an Bharraigh

28

25

Cigireacht Réigiúnach Corcaigh

48

43

(a) Anailís foirne de réir ionaid:
Ceanncheathrú

127

122

Cigireacht Réigiúnach Cill Chainnigh

17

18

Cigireacht Réigiúnach Muineachán

11

12

Cigireacht Réigiúnach Baile Átha Cliath

Oifigí Réigiúnacha

4

4

384

368

2016

2015

€60,000 go €70,000

118

119

€70,000 go €80,000

20

19

€80,000 go €90,000

21

23

€90,000 go €100,000

7

7

€100,000 go €110,000

0

0

€110,000 go €120,000

0

2

€120,000 go €130,000

4

2

€130,000 go €140,000

1

1

€140,000 go €150,000

0

0

€150,000 go €160,000

1

1

(b) 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:

Luach Saothair Bhaill an Bhoird

Táillí Boird

Speansais
Dheimhnithe

Freastal ar
chruinnithe

Laura Burke (Ard-Stiúrthóir)

0

336

13

Dara Lynott (Leas-Ard-Stiúrthóir)

0

195

12

Ann McGarry (Chuaigh ar scor ar an 30 Aibreán 2016)

0

128

4

Gerard O’Leary

0

0

13

Matthew Crowe

0

154

12

Micheál Ó Cinnéide

0

159

13

Micheál Lehane (Ceapadh mar stiúrthóir - 1 Bealtaine 2016)

0

0

8

0

972

Ball den Bhord:

Tionóladh trí cinn déag de chruinnithe ginearálta Boird le linn 2016.
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Speansais Bhaill an Bhoird
Aisíoctar costais taistil agus bia a thabhaítear nuair a bhítear ag freastal ar chruinnithe Boird ar na rátaí a bhaineann leis an
Státseirbhís.
B'ionann na speansais a íocadh le Stiúrthóirí maidir le freastal ar chruinnithe Boird in 2016 agus €972, arna miondealú mar seo a
leanas: €658 ar mhíleáiste, €299 ar chothú agus €15 ar chostais eile. Ba é an t-iomlán in 2015 ná €5,461 (€3,732 ar mhíleáiste,
€1,632 ar chothú agus €97 ar chostais eile).
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. Is é an tArd-Stiúrthóir agus cúigear ball den
Bhord Stiúrthóirí atá mar phríomhphearsanra bainistíochta ag an GCC. Íocadh €857K (2015 – €869) san iomlán leis an
bpríomhphearsanra bainistíochta, lenar áiríodh tuarastail Stiúrthóra, speansais dheimhnithe agus luach saothair an Ard-Stiúrthóra.
Fuair an tArd-Stiúrthóir tuarastal €153,162 in 2016 (2015 - €153,162) agus tá sí i dteideal pinsean a fháil freisin de réir ghnáththeidlíochtaí Scéim Aoisliúntais Foirne na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil (Ard-Stiúrthóir agus Stiúrthóirí), 1996.
2016

2015

9 Speansais Taistil

€’000

€’000

Taisteal agus Cothú

1,645

1,424

Speansais Mhótarfheithiclí

123

148

Aisíocaíochtaí Taistil

(13)

(10)

1,755

1,562

Costais Forbartha agus Oiliúna Foirne
Áirítear suim €130,417 (2015 – €129,114) i dtaca le speansais taistil faoi chostais a bhaineann le forbairt agus oiliúint foirne ag Nóta
12.
2016

2015

€’000

€’000

Speansais Saotharlainne agus Allamuigh

759

974

Deisiúcháin ar Threalamh agus Cothabháil

492

421

47

25

1,298

1,420

10 Costais Saotharlainne agus Allamuigh

Éadaí Cosanta

11 Costais Chóiríochta

€’000

€’000

Cíos agus Rátaí

735

613

Cumhacht, Solas agus Téamh, Glantóireacht

635

650

Deisiúcháin, Cothabháil, Slándáil

433

551

1,803

1,814
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12 Costais Riaracháin Eile

2016

2015

€’000

€’000

Teileafón agus Postas

459

339

Cló Foilseachán agus Soláthairtí Stáiseanóireachta

470

243

179

167

4,161

3,290

Táillí Iniúchóireachta

19

22

Rialachas Corparáideach agus Costais na hIniúchóireachta Inmheánaí

17

24

1,510

1,130

114

80

18

11

Árachas
Muirir Ríomhairí agus Próiseála Sonraí

Táillí Dlí
Ceapachán Foirne agus costais ghaolmhara eile
Ús agus Muirir Bhainc

54

62

697

672

Fógraíocht

82

68

Cumarsáid

1,023

557

Ús Iasachta

18

13

Ilearraí

66

175

8,887

6,853

€’000

€’000

260

26

260

26

€’000

€’000

Leabhair, Tréimhseacháin, agus Leabharlann
Costais Oiliúna agus Forbartha Foirne

13 Costais Sainchomhairliúcháin
Sainchomhairleoirí

Ar na hOifigí GCC a bhain leas as na comhairliúcháin seo, bhí:

164

26

An Oifig Aeráide, Ceadúnaithe agus Úsáide Acmhainní

9

0

An Oifig um Measúnú Comhshaoil

6

0

An Oifig um Chosaint Raideolaíoch

28

0

Oifig an Ard-Stiúrthóra / Trasoifig

53

0

260

26

14 Deontais, Conraitheoirí agus Soláthraithe Seirbhísí Seachtracha

€’000

€’000

Conraitheoirí agus Soláthraithe Seirbhísí Seachtracha

7,288

6,881

Deontais

1,314

2,238

8,602

9,119

€’000

€’000

362

448

2,711

2,889

An Oifig Cumarsáide agus Seirbhísí Corparáideacha

Seo a leanas na hOifigí GCC inar tabhaíodh costais faoin gceannteideal seo:
An Oifig Cumarsáide agus Seirbhísí Corparáideacha
An Oifig Aeráide, Ceadúnaithe agus Úsáide Acmhainní
An Oifig um Measúnú Comhshaoil

3,972

3,411

An Oifig Forfheidhmithe um an gComhshaol

1,442

2,163

115

208

8,602

9,119

An Oifig um Chosaint Raideolaíoch
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2016

2015

15 Taighde Comhshaoil

€’000

€’000

Clár Taighde an GCC

8,168

7,458

Ioncam Taighde Cómhaoinithe

(907)

(464)

Íocaíochtaí maidir leis an gClár Taighde

7,261

6,994

Seoladh clár reatha an GCC maidir le taighde comhshaoil 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

2016

2015

€’000

€’000

Fuarthas an cómhaoiniú taighde seo a leanas, anuas ar an maoiniú a sholáthair an DCCAE:
An Grúpa Idir-rannach um Athrú Aeráide - Tionscadal um Thaighde agus Samhaltú Teicniúil

320

0

An Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe um Athrú Aeráide agus Comhshaoil (Comhchlár Taighde UGEE
(Comhchlár Taighde um Thaisceálaíocht agus Saothrú Gáis ó Fhoinsí Neamhghnácha (UGEE))

316

202

Gníomhaireacht Comhshaoil Thuaisceart Éireann (Comhchlár Taighde UGEE)

130

136

Dramhthrealamh Leictreach agus Leictreonach Éireann (WEEE) Éireann

84

84

Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann

13

20

Líonra an Limistéir Eorpaigh Thaighde (ERA-NET) - Ciorcal 2

20

15

FSS (HSE)

24

0

0

7

907

464

Ilghnéitheach / Eile
Cómhaoiniú iomlán a fuarthas

In 2016, b'ionann an caiteachas ar Chláir Taighde an GCC agus €9.208M, lenar áiríodh Íocaíochtaí Deontais de €8.168M, arna
léiriú thuas, agus costais ghníomhaíochta de €1,040K, arna dtuairisciú faoi na ceannteidil chostais maidir le Taisteal, Saotharlann
agus Obair Allamuigh, Riarachán agus Conraitheoirí.
In 2015, b'ionann an caiteachas ar Chláir Taighde an GCC agus €7.458M, lenar áiríodh Íocaíochtaí Deontais de €6.552M agus
costais ghníomhaíochta de €906K, agus tuairiscíodh ar na costais sin uile san €7.458M a léirítear thuas do 2015.
Tá €257K d'íocaíochtaí deontais breise (2015 €251K) ar chláir taighde san áireamh san fhigiúr a bhaineann le Deontais ag Nóta 14.
Amhail ar an 31 Nollaig 2016, b'ionann gealltanais a rinneadh i dtaca le tionscadail Taighde ach nár cuireadh de mhuirear ar na
ráitis airgeadais go fóill agus€ 21.774M (2015- €21.380M), arna miondealú mar seo a leanas:
2016

2015

€’000

€’000

Gealltanais Deontais le híoc amhail an 1 Eanáir

21,380

17,445

Deontais a Ceadaíodh le linn na bliana

10,166

11,254

Deontais Dídhílsithe le linn na bliana

(1,347)

(516)

Íocaíochtaí Deontais a rinneadh sa bhliain

(8,425)

(6,803)

Gealltanais le híoc amhail an 31 Nollaig

21,774

21,380

16 Dímheas ar Shócmhainní Seasta

€’000

€’000

Dímheas ar Réadmhaoin, Gléasra agus Trealamh (Nota 19)

4,766

4,774

4,766

4,774

Níl costais feidhmiúcháin an GCC maidir leis na Cláir thaighde san áireamh sna figiúirí seo.
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17 Cuntas Caipitil

2016

2015

€’000

€’000
36,988

Ar an 1 Eanáir 2016
Aistriú ón gCuntas Ioncaim agus Caiteachais
Ioncam Leithdháilte chun críche Caipitil

4,501

- Breiseanna Sócmhainní Seasta
- Iasachtaí a Aisíoc

308

4,809
Lúide:

414

Diúscairtí
Lúide dímheas roimhe sin ar dhiúscairtí

(424)

(10)
Muirear dímheasa don bhliain

4,766

53

Aistriú glan ón gCuntas Ioncaim agus Caiteachais
Ar an 31 Nollaig 2016

37,041

Ar an 31 Nollaig 2016, chuimsigh iarmhéid an Chuntais Chaipitil €15,662 (2015 – €107,000) 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.
19 Sócmhainní Seasta – Réadmhaoin, Gléasra & Trealamh
Iomlán Foirgnimh

Costas
Ar an 1 Eanáir 2016
Míreanna breise

Trealamh
TF agus CE

Trealamh
Saotharlainne
agus
Allamuigh

Mótarfheithiclí

€’000

€’000

€’000

€’000

€’000

€’000

73,971

41,027

3,798

16,575

11,359

1,212

4,501

226

446

2,825

861

143

91

0

91

0

0

0

Aistriú ó Réamhíocaíochtaí
Diúscairtí

Troscán &
Feistis

(414)

0

0

(50)

(242)

(122)

78,149

41,253

4,335

19,350

11,978

1,233

Ar an 1 Eanáir 2016

36,452

11,085

3,383

11,417

9,606

961

Muirear don Bhliain

4,766

815

218

3,045

571

117

Ar an 31 Nollaig 2016
Dímheas

Ar Dhiúscairtí

(424)

(36)

0

(54)

(212)

(122)

40,794

11,864

3,601

14,408

9,965

956

Ar an 31 Nollaig 2016

37,355

29,389

734

4,942

2,013

277

At 31 Nollaig 2015

37,519

29,942

415

5,158

1,753

251

Ar an 31 Nollaig 2016
Glanluach de réir na Leabhar

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 an GCC chun substaint na n-idirbheart atá ina mbonn leo a léiriú.
Thóg Oifig na nOibreacha Poiblí foirgneamh cigireachta réigiúnaí an 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 hOifig an Phríomh-Aturnae Stáit.
Baineann an t-aistriú ó na réamhíocaíochtaí faoi Throscán agus Fheistis le dallóga i gceanncheathrú an GCC. Déantar cur síos níos
mine ar na hidirbhearta is bunús leis seo sa chuid Aistrithe chuig an OPW i Nóta 20 thíos.
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In 2016, rinne an GCC caipitliú €2.085M (2015 – €2.925M) maidir leis an gcostas seachtrach agus €68K (2015 - €105K) maidir
le costas inmheánach na dtuarastal a bhain le forbairt bogearraí le húsáid laistigh den ghníomhaireacht. Tá sé seo ag teacht lenár
mBeartas Cuntasaíochta maidir le Caipitliú Bogearraí a Forbraíodh go hInmheánach.
2016

2015

20 Infháltais

€’000

€’000

Féichiúnaithe

1,441

1,287

16

107

1,457

1,394

Réamhíocaíochtaí i leith Sócmhainní Seasta

Réamhíocaíochtaí i leith Sócmhainní Seasta:
Amhail ar an 31 Nollaig 2016, bhí réamhíocaíochtaí dar luach €15,662 (2015 – €107,000) ar an iomlán déanta mar atá
leagtha amach anseo thíos. Tá na réamhíocaíochtaí seo curtha san áireamh sna suimeanna a aistríodh ón gCuntas Ioncaim agus
Caiteachais agus Cúlchistí Ioncaim Coinnithe chuig an gCuntas Caipitil.
Réamhíocaíochtaí le hOifig na nOibreacha Poiblí (OPW)
I Nollaig 2014, rinneadh réamhíocaíocht €40,000 leis an OPW as dallóga fuinneoige. Rinneadh íocaíocht bhreise €50,000
leis an OPW maidir le dallóga in 2015. Rinneadh na dallóga a sholáthar agus a fheistiú in 2016 agus aistríodh suim €91,338 ó
Réamhíocaíochtaí chuig Sócmhainní Seasta in 2016. Ag deireadh 2016, bhí réamhíocaíochtaí €15,662 i seilbh ag an OPW i leith
mhionoibreacha caipitil agus troscáin.
Tagann an t-airgead go léir ó fhéichiúnaithe chun bheith dlite laistigh de bhliain amháin.
2016

2015

21 Airgead tirim agus coibhéisí airgid thirim

€’000

€’000

Airgead Tirim agus Iarmhéideanna Bainc

8,342

8,409

2016

2015

22 Suimeanna iníoctha
(a)

Méideanna dlite laistigh de bhliain amháin:

€’000

€’000

Táillí Ceadúnais Réamhíoctha

901

1,038

Táillí Réamhíoctha Ceadúnais um Chosaint Raideolaíoch

810

635

Ioncam Iarchurtha Eile

201

0

0

269

5,096

5,200

331

326

7,339

7,468

Cáin Shiarchoinneálach i leith Seirbhísí Gairmiúla

287

486

ÍMAT/ÁSPC/MSU

585

610

CBL

191

271

Cistí an Aonaid Trádála Astaíochtaí (ETU) (féach Nóta 3 (b))
Trádáil agus Speansais Eile
Méideanna atá dlite don OPW maidir le haisíocaíochtaí iasachta
Tá na suimeanna seo a leanas atá dlite do na Coimisinéirí Ioncaim san áireamh i dTrádáil agus
Speansais Eile thuas:

Cáin Chonarthaí Iomchuí
(b)

0

24

1,063

1,391

0

313

Méideanna atá dlite laistigh de bhliain amháin:
Méideanna atá dlite don OPW maidir le haisíocaíochtaí iasachta.

23 Iasachtaí
Thóg Oifig na nOibreacha Poiblí (OPW) an foirgneamh ina bhfuil ceanncheathrú an EPW i Loch Garman agus mhaoinigh an OPW
an tógáil le hiasacht tráchtála 20 bliana. Maoiníonn an GCC na haisíocaíochtaí bliantúla a dhéanann an OPW. Tá an tsócmhainn
agus na hiasachtaí lena mbaineann taifeadta i leabhair an GCC le substaint na n-idirbheart bunúsach a léiriú.
Iníoctha laistigh de bhliain amháin

331

326

Iníoctha idir bliain agus dhá bhliain

0

313
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24 Costais Sochair Scoir

2016

2015

(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

6,664

6,650

Ús ar dhliteanais scéime sochair scoir

4,607

3,847

(997)

(1,035)

10,274

9,462

€’000

€’000

182,080

176,246

Ranníocaíochtaí Fostaí

(b) Gluaiseacht sna glanoibleagáidí sochair scoir le linn na bliana airgeadais
Glanoibleagáid shochair scoir ar 1 Eanáir
Costais seirbhíse reatha

6,664

6,650

Costais Úis

4,607

3,847

40,712

(1,635)

Caillteanas/(gnóthachan) achtúireach
Pinsin a íocadh sa bhliain
Glanoibleagáid shochair scoir ar 31 Nollaig

(3,232)

(3,028)

230,831

182,080

(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

11,271

10,497

Deontas stáit curtha chun feidhme chun aoisliúntais a íoc

(3,232)

(3,028)

8,039

7,469

B'ionann is €230.831M (2015- €182.080M) an tsócmhainn mhaoiniúcháin iarchurtha le haghaidh shochair scoir ar an 31 Nollaig
2016.
(d) Stair na n-oibleagáidí i leith sochair shainithe
2016

2015

2014

2013

2012

€M

€M

€M

€M

€M

231

182

176

123

123

Méid (€ M)

-3.092

3.308

0.427

6.5

-0.1

Céatadán na nDliteanas Scéime

-1.3%

1.8%

0.2%

5.3%

-0.1%

Oibleagáidí sochair shainithe
Gnóthachain / (caillteanais) ó thaithí ar dhliteanais shonraithe scéime
sochair :

Is ionann an caillteanas achtúireach carnach a aithnítear sa Ráiteas ar Iomlán na nGnóthachan agus na gCaillteanas agus
€97.052M (2015 €56.34M).
(e) Cur Síos Ginearálta ar na Scéimeanna
Is socruithe pinsin sochair shainithe bunaithe ar an tuarastal deiridh iad na scéimeanna, a sainítear na sochair agus sna
ranníocaíochtaí a bhaineann leo trí thagairt do “shamhail” reatha na rialachán i dtaca le scéim na hearnála poiblí. Soláthraíonn na
scéimeanna do bhaill foirne (1/80 in aghaidh na bliana seirbhíse), aisce chnapshuime (3/80 in aghaidh na bliana seirbhíse) agus
pinsin céilí agus leanaí. Is féidir le baill foirne dul ar scor chomh luath is a bhaineann siad aois a gcúig bliana agus trí fichid amach,
agus i gcás baill a bhí ann roimh 2004, tá siadsan i dteideal dul ar scor ó aois a dtrí fichid gan laghdú achtúireach a bheith i gceist.
Soláthraíonn na scéimeanna do bhaill foirne (1/48 in aghaidh na bliana seirbhíse), aisce chnapshuime (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 2017, agus cuireadh ceanglais an FRS san áireamh d’fhonn
dliteanais na scéime a mheasúnú ar an 31 Nollaig 2016.
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2016

2015

Arduithe tuarastail amach anseo

2.85%

2.65%

Arduithe sochair scoir amach anseo

2.35%

2.15%

Arduithe sa phinsean stáit amach anseo

1.85%

1.65%

Ráta lascaine

1.90%

2.55%

Boilsciú amach anseo

1.85%

1.65%

Athluacháil iarchuir

2.35%

2.15%

Seo a leanas na príomhbhoinn tuisceana achtúireacha:

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 sainráite feabhsúcháin a dhéanamh in 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 2016 agus 2036.
Bliain ina mbaintear amach 65 bliana d’aois

2016

2015

Ionchas saoil - fir

86.1

88.6

Ionchas saoil - mná

88.6

90.7

25 Práinnfhreagairt
Baile Chairdif:
In 2011, bhí an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil ina ceannaire ar chomhordú na práinnfhreagartha maidir le dóiteán a
tharla i láithreán líonta talún faoi thalamh i mBaile Chairdif, an Nás, agus thóg an GCC bainistíocht an láithreáin air féin ina dhiaidh
sin. Tháinig deireadh leis an mbaint leanúnach a bhí ag an GCC le bainistíocht láithreán Bhaile Chairdif ar an 12 Meitheamh 2015,
nuair a thóg Comhairle Contae Chill Dara bainistíocht an láithreáin air féin. Ó stop sé á bhainistiú, níl aon chostais tabhaithe ag an
GCC i dtaca le práinnfhreagairt ag láithreán Bhaile Cheirdif.
Láithreán Líonta Talún na Gaillimhe Thoir:
Ó 2013, tá bainistíocht déanta ag an GCC i gcomhar le Comhairle Contae na Gaillimhe ar láithreán Líonta Talún na Gaillimhe
Thoir, tar éis leachtú chuideachta oibriúcháin Greenstar. Rinneadh íocaíochtaí deontais de €544K (2015 €1,026K) le Comhairle
Contae na Gaillimhe chun an ghníomhaíocht seo a mhaoiniú, agus tá na híocaíochtaí seo san áireamh i bhfigiúirí na hOifige
Forfheidhmithe Chomhshaoil faoi Nóta 14 - Deontais, Conraitheoirí agus Soláthraithe Seirbhísí Seachtracha.
I mí Iúil 2016, cuireadh deireadh leis an mbaint a bhí ag an GCC le láithreán líonta talún na Gaillimhe Thoir nuair a aistríodh
bainistíocht an láithreáin go foirmiúil chuig Comhairle Chontae na Gaillimhe.
26 Gealltanais Léasa
Ar an 31 Nollaig 2016, 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:
2016

2015

€’000

€’000

702

676

Iníoctha laistigh de dhá go cúig bliana

1,377

1,321

Iníoctha tar eis cúig bliana

2,452

1,617

Iníoctha laistigh de bhliain amháin

B'ionann luach na n-íocaíochtaí léasa oibriúcháin a aithníodh mar speansais agus €703K (2015 €583K).
27 Nochtuithe Páirtí Ghaolmhair
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. Lean an GCC na nósanna
imeachta sin i gcaitheamh na bliana.
Is é an tArd-Stiúrthóir agus cúigear ball den Bhord Stiúrthóirí atá mar phríomhphearsanra bainistíochta ag an GCC. Íocadh €857K
(2015 – €869) san iomlán leis an bpríomhphearsanra bainistíochta, lenar áiríodh tuarastail Stiúrthóra, speansais dheimhnithe
agus luach saothair an Ard-Stiúrthóra. Tá miondealú ar an luach saothair agus na sochair a íocadh leis an bpríomhphearsanra
bainistíochta ar fáil i Nóta 8.
28 Faomhadh na Ráiteas Airgeadais
D'fhaomh na stiúrthóirí na ráitis airgeadais ar an 27 Meitheamh 2017.
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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

Arna chló ar stoc páipéir atá neamhdhíobhálach don
timpeallacht

