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An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil
Ráiteas Polasaí Pleanála Mara
1. Réamhrá
Is é an doiciméad seo an chéad Ráiteas Polasaí ar Phleanáil Mhuirí in Éirinn. Baineann sé le
gach gné de phleanáil mhuirí. Tá sé á thabhairt isteach ar bhonn neamhreachtúil anois, go dtí
go dtabharfar isteach reachtaíocht in 2020 a dhéanfaidh foráil maidir le hullmhú, le glacadh
agus le hathbhreithniú ráiteas polasaí reachtúil muirí ar thimthriallta sé bliana. Léiríonn sé an
nuashonrú agus an t-athnuachan cuimsitheach atá ar siúl anois ag córas pleanála muirí na
hÉireann, ag leagan amach bunphrionsabail chun bonn eolais a chur faoi phróiseas pleanála
agus bainistíochta forbartha atá ag teacht chun cinn.
Tá sé i gceist ag an Ráiteas Polasaí ar Phleanáil Mhuirí na rudaí seo a leanas a dhéanamh:






Déan cur síos ar na comhpháirteanna reatha de chóras pleanála muirí na hÉireann;
Cur síos a dhéanamh ar fhís d'fhorbairt ár gcóras pleanála muirí amach anseo;
Leag amach na polasaithe agus na prionsabail uileghabhálacha a bhfuil an Rialtas ag
súil leo go bhféachfaidh comhlachtaí pleanála muirí agus comhlachtaí poiblí eile a
bhíonn ag plé leis an gcóras pleanála muirí (i dtéarmaí, mar shampla, ar
rannpháirtíocht phoiblí, trédhearcacht, rialachas, measúnú comhshaoil, gníomhaíocht
aeráide, sóisialta agus eacnamaíoch sochar);
Tosaíochtaí ardleibhéil a leagan amach chun an córas pleanála muirí a fheabhsú in
Éirinn.

Tá an Ráiteas Polasaí ar Phleanáil Mhuirí seo ag teacht le Ráiteas Polasaí Phleanála 2015
atá mar bhonn agus mar thaca ag an gcóras pleanála talún uile in Éirinn.

2. Cad is brí le pleanáil mhuirí agus cad iad na buntáistí a bhaineann le
ráiteas polasaí pleanála a bheith againn?
De ghnáth bíonn trí phríomhghné i gcóras pleanála:
1. Pleanáil chun cinn - an próiseas trína leagann údaráis reachtúla cuspóirí pleanála
ardleibhéil amach sa mheántéarma go dtí an fadtéarma ag leibhéal náisiúnta,
réigiúnach nó áitiúil;
2. Bainistíocht forbartha (cinntí a phróiseáil agus a dhéanamh maidir le hiarratais ar
fhorbairt shonrach), agus;
3. Forfheidhmiú (m.sh. dul i ngleic le forbairt neamhúdaraithe nó neamhchomhlíonadh
cinntí bainistíochta forbartha, chomh maith le cinntiú go bhfuil réamhphleananna á
gcomhlíonadh i gceart).
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Tá córas pleanála talún atá sainmhínithe go soiléir agus sainmhínithe ag Éirinn agus atá i
bhfeidhm le breis agus 50 bliain. Suíonn an Creat Pleanála Náisiúnta (NPF) ag barr an
ordlathais réamhphleanála, os cionn Straitéisí Réigiúnacha Spásúla agus Eacnamaíocha
Réigiúnacha (RSES) a thionóiltear i bPleananna Forbartha Cathrach agus Contae (CDPanna)
údaráis áitiúil. Ina dhiaidh sin, cuireann an dara ceann ar an eolas Pleananna Ceantair Áitiúla
(LAPanna)..
Feidhmíonn údaráis phleanála áitiúla agus An Bord Pleanála an córas bainistíochta forbartha
(maidir le Bonneagar Straitéiseach agus Forbairt Tithíochta Straitéisí).
Tá freagracht as forfheidhmiú roinnte idir údaráis áitiúla (atá freagrach as dul i ngleic le forbairt
neamhúdaraithe agus neamhchomhlíonadh cinntí bainistíochta forbartha) agus an Aire
Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil agus Oifig an Rialtóra Pleanála (OPR). Tá freagracht
ar an mbeirt acu as a chinntiú go gcuirtear ordlathas na réamhphleananna i bhfeidhm agus
go n-urramaítear iad i gceart.
Ba cheart go gcuimseodh córas pleanála muirí iomlánaíoch na trí ghné seo de phleanáil chun
cinn (mara), bainistíocht agus forfheidhmiú forbartha mara (mara).

3. Cén chuma atá ar phleanáil mhuirí in Éirinn faoi láthair?
Pleanáil chun cinn
Tá an chéad phlean spásúlachta muirí á fhorbairt faoi láthair in Éirinn agus críochnófar é roimh
dheireadh 2020. Mar sin féin, tá Feidhm a Bhaint as Saibhreas ár nAigéin (HOOW), an chéad
Phlean Mara Comhtháite in Éirinn, i bhfeidhm ó 2012. Bhunaigh HOOW trí sprioc ardleibhéil
bunaithe ar coincheap na forbartha inbhuanaithe.
 Sprioc 1 Díríonn sé ar gheilleagar muirí rathúil, trína ndéanann Éire leas as na
deiseanna margaidh chun téarnamh geilleagrach a bhaint amach agus fás
inbhuanaithe atá cuimsitheach go sóisialta.
 Sprioc 2 Ag iarraidh éiceachórais shláintiúla a bhaint amach a chuireann earraí agus
seirbhísí airgeadaíochta agus neamhairgeadais ar fáil (m.sh. bia, aeráid, sláinte agus
folláine).
 Sprioc 3 Tá sé mar aidhm againn ár rannpháirtíocht leis an bhfarraige a mhéadú. Ag
tógáil ar ár n-oidhreacht mhuirí shaibhir, is é ár gcuspóir ár bhféiniúlacht mhuirí a
neartú agus ár bhfeasacht ar luach (margadh agus neamhmhargadh), deiseanna agus
tairbhí sóisialta a bhaineann le dul i ngleic leis an bhfarraige a mhéadú..
Bhunaigh HOOW sraith tascanna / gníomhartha cumasaithe a theastaíonn chun an fhís agus
na spriocanna roimhe seo a bhaint amach.
Mar sin féin, ní raibh HOOW ceaptha mar dhoiciméad polasaí pleanála saincheaptha sa chiall
a thuigtear de ghnáth. Go deimhin, d'admhaigh sé go ndearnadh an chuid is mó den phleanáil,
den cheadúnú agus den rialáil do ghníomhaíocht mhuirí ar bhonn earnála agus éileamh3
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bhunaithe. Mhol sé go mbeadh plean spásúlachta mara uileghabhálach ag teastáil le bainistiú
a dhéanamh ar rachmas ár n-aigéan agus creat pleanála agus ceadúnaithe éifeachtúil agus
láidir mar bhonn leis. D'fhéadfadh cur chuige den sórt sin struchtúr rialachais agus treoirphlean
a sholáthar do phleanáil náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil ár rachmais aigéin. Chuirfeadh sé
seo buntáiste iomaíoch ar fáil dár n-earnálacha muirí, chuideodh sé chun tairbhe iomlán ár
rachmais aigéin a bhaint amach, agus chuideodh sé lenár n-acmhainní a bhainistiú go
héifeachtach agus go hinbhuanaithe.
Bainistíocht forbartha
Feidhmíonn an léas nó an próiseas ceadúnaithe imeall trá agus roinnt córas bainistíochta
forbartha muirí pleanála earnála ar leith i bhfarraigí na hÉireann.
Is é an príomh-chóras bainistíochta forbartha an léas nó an próiseas ceadúnaithe urthrá, a
fheidhmíonn an tAire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil faoi na hAchtanna Imeall Trá.
Tógann an próiseas seo raon leathan cineálacha forbartha, lena n-áirítear, mar shampla,
píblínte, muiríní agus oibreacha míntírithe. Mar sin, ní próiseas toilithe forbartha sainiúil don
earnáil é.
Ar leithligh, tá freagrachtaí ar an Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara faoi na hAchtanna Imeall
Trá maidir leis an bpróiseas ceadúnaithe dobharshaothraithe. Is é seo an próiseas a
bhaineann go sonrach le forbairtí dobharshaothraithe atá beartaithe in uiscí na hÉireann. Is é
an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara a riarann é thar ceann an Aire agus tá comhlacht
neamhspleách achomhairc (an Bord Achomhairc um Cheadúnú Dobharshaothraithe - ALAB)
ann chun gur féidir cinntí an Aire a achomharc.
Tá roinnt ceanglas toilithe faoin Acht um Fhorbairt Pheitriliaim agus Mianraí Eile 1960, an
tAcht um Scairbh Ilchríochach 1968 agus an tAcht Gáis 1976 i bhfeidhm maidir le hiniúchadh
agus táirgeadh ola agus gáis in uiscí na hÉireann, lena n-áirítear ceanglas maidir le toiliú
forbartha. Eisíonn an tAire Cumarsáide, Gníomhaíochta Aeráide agus Comhshaoil na
húdaruithe agus tá na húdaruithe uile a dheonaítear faoi réir na dTéarmaí Ceadúnaithe maidir
le Taiscéalaíocht, Forbairt agus Táirgeadh Ola agus Gáis Eischósta.
Teastaíonn toiliú ón Aire Cumarsáide, Gníomhaíochta Aeráide agus Comhshaoil chun mianraí
a lorg agus a fhorbairt ar thalamh agus laistigh de ghrinneall na farraige agus fo-ithir farraige
farraige na hÉireann agus scairbh ilchríochach na hÉireann.
Mar fhocal scoir, maidir le próisis bhainistíochta forbartha pleanála muirí (agus ag fágáil rialáil
gníomhaíochtaí muirí ar leataobh), is iad na Coimisinéirí um Shoilse na hÉireann faoi na
hAchtanna Loingis Cheannaíochta atá freagrach as ceadanna um Loingseoireacht.
Tá tuilleadh sonraí ar gach ceann de na próisis seo, a chuimsíonn riachtanais an Treoir maidir
le hÉin agus Gnáthóga agus EIA, leagtha amach thíos in Aguisín 1.
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Forfheidhmiú
Soláthraíonn an tAcht Imeall Trá raon cumhachtaí cosanta agus forfheidhmithe don Aire
Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil chun a chinntiú go gcomhlíontar an
príomhphróiseas bainistíochta forbartha urthrá. Féadfaidh an tAire fógraí nó orduithe
toirmiscthe a dhéanamh chun ábhar trá a chosc nó a shuaitheadh i gcás go bhféadfadh na
héifeachtaí a bheith díobhálach. Tá an t-údarás ag an Aire freisin struchtúir tréigthe a bhaint
amach in imthosca áirithe agus féadfaidh sé orduithe a lorg ón gCúirt Dúiche chun struchtúir
neamhúdaraithe a bhaint den imeall trá. Is féidir leis an Aire ordú a lorg freisin chun ábhar a
thaisceadh ar an imeall trá a bhaint.
Déantar an mhonatóireacht agus an forfheidhmiú ar ghníomhaíochtaí dobharshaothraithe
faoi na forálacha a bhaineann leis an dobharshaothrú san Acht Imeall Trá ag an Rannán
Bainistíochta Dobharshaothraithe agus Imeall Trá in ainm an Aire Talmhaíochta, Bia agus
Mara. Soláthraíonn Foras na Mara raon seirbhísí monatóireachta agus seirbhísí eile chun
tacú leis an iarracht forfheidhmithe.
Tá cumhachtaí forfheidhmithe leathana don Aire Cumarsáide, Gníomhaíochta Aeráide agus
Comhshaoil leagtha amach faoin Acht um Fhorbairt Pheitriliam agus Mianraí Eile, 1960 chun
cionta a ionchúiseamh, lena n-áirítear mainneachtain cloí leis an gceanglas ginearálta
ceadúnais chuí a fháil.
Leagann na hAchtanna Mianraí raon cumhachtaí forfheidhmithe amach don Aire
Cumarsáide, Gníomhaíochta Aeráide agus Comhshaoil. Ina measc seo tá forálacha chun
mianraí a lorg go neamhdhleathach gan cheadúnas ón Aire, urghairí chun deireadh a chur le
lorgaireacht neamhúdaraithe agus ionchúiseamh cionta.
Is iad Coimisinéirí Soilse na hÉireann a dhéanann Iniúchadh agus Iniúchadh ar Chúnamh
Áitiúil Loingseoireachta.

4. Cad é ár bhfís do chóras pleanála muirí na hÉireann?
Tá clár athchóirithe suntasacha ar siúl chun córas pleanála muirí comhtháite nua-aimseartha
a sheachadadh.
Pleanáil chun cinn / Pleanáil Spásúlachta Muirí
Tá an Pleanáil Spásúlachta Mara (MSP) in Éirinn mar bhonn taca ag an leibhéal is airde ag
an Treoir Eorpach um Pleanáil Spásúlachta Muirí (Treoir 2014/89 / AE) (MSPD). Leagann sé
seo amach an dáta faoina gcaithfidh na Ballstáit pleananna a bheith acu dá bhfarraigí, 31
Márta, 2021, chomh maith le raon gníomhaíochtaí a chur in iúl nach mór a chur san áireamh
i bpróiseas agus plean MSP. Léirítear an MSPD sa dlí intíre tríd an Acht um Pleanáil agus
Forbairt (Leasú) 2018. Déanann an tAcht cur síos ar MSP in Éirinn mar phlean spáis mara
amháin don limistéar muirí agus / nó pleananna spásúla muirí difriúla do chodanna difriúla.
den limistéar muirí leis an bplean singil nó agra na bpleananna.
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Tá an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil i gceannas ar chur chuige uile-rialtais
maidir le forbairt an chéad phlean spásúlachta muirí in Éirinn. Leagfar amach sa phlean, ar a
dtabharfar an Creat Náisiúnta Pleanála Muirí (NMPF) agus a bheidh mar chomhthreomhar
leis an gCreat Pleanála Náisiúnta, cuspóirí agus tosaíochtaí pleanála fadtéarmacha an
Rialtais maidir le bainistiú ár bhfarraigí thar 20- fráma ama bliana. Cruthóidh sé creat
uileghabhálach do chinnteoireacht mhuirí atá comhsheasmhach, bunaithe ar fhianaise agus
a chinnteoidh todhchaí inbhuanaithe do limistéar mara na hÉireann. Foilseofar dréacht-NMPF
i R3 2019 ar feadh tréimhse rannpháirtíochta agus comhairliúcháin phoiblí (leanann sé seo
céim rannpháirtíochta níos luaithe ar fhorbairt Thuarascáil Bonnlíne an NMPF), agus beidh an
plean deiridh roimh dheireadh 2020. Beidh an dréachtphlean agus an plean deiridh cuspóirí
sonracha agus beartais phleanála muirí a leagan amach do na gníomhaíochtaí go léir a
bhíonn ar siúl i bhfarraigí na hÉireann, ón dobharshaothrú go cóireáil fuíolluisce. Déanfar na
gníomhaíochtaí seo go léir a chur i gcomhthéacs laistigh de cholúin a gcúinsí eacnamaíocha,
comhshaoil agus sóisialta. Leagfaidh an plean amach freisin an cur chuige atá beartaithe sa
todhchaí maidir le hainmniúcháin spásúlachta a ghlacadh le haghaidh gníomhaíochtaí muirí
nó limistéir chosanta mara ainmnithe, agus cuirfidh an tAire Cultúir, Oidhreachta agus an
Gréasán Cultúrtha, Oidhreachta agus Oidhreachta san áireamh an gréasán reatha de
shuíomhanna Eorpacha ainmnithe faoi na Treoracha maidir le Gnáthóga nó Éin. an
Ghaeltacht.
Baineann an NMPF leis an bpróiseas a oiread agus is leis an bplean agus chuir an obair go
dtí seo béim mhór ar rannpháirtíocht fhorleathan an phobail agus na bpáirtithe leasmhara a
chinntiú chun cur leis an gcéad timthriall seo de phleanáil agus, a thuilleadh, na
bunsraitheanna don todhchaí a chur i bhfeidhm rannpháirtíocht in atriallta níos déanaí.
An Bille um Pleanáil agus Forbairt Muirí
Tá an Rialtas ag forbairt reachtaíochta nua freisin chun eilimintí de na córais bainistíochta
agus forfheidhmithe forbartha mara a nuachóiriú. Déanfaidh an Bille um Pleanáil agus Forbairt
Muirí 2019 (an Bille um Limistéar Muirí agus Imeall Trá roimhe seo), inter alia:






Bunús reachtúil a bhunú chun Ráiteas Polasaí Pleanála Muirí a ullmhú;
Cumhachtaí a thabhairt isteach don Aire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil chun
treoirlínte pleanála muirí reachtúla a chur i bhfeidhm (comhthreomhar le treoirlínte
pleanála reachtúla faoi Alt 28 den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000);
Bunús reachtúil feabhsaithe a sholáthar do réamhphleanáil mhuirí;
Córas aonair toiliú Stáit a thabhairt isteach don limistéar muirí trína nglacfaidh na hAirí
Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil agus Cumarsáid, Gníomhaíocht Aeráide agus
Comhshaoil freagracht as toiliú an Stáit chun an t-imeall trá, an fharraige chríochach,
an crios eisiach eacnamaíoch agus an ilchríoch eilimintí seilf den limistéar muirí mar
is cuí agus cead a thabhairt chun iarratas a dhéanamh ar thoiliú forbartha / cead
pleanála don Bhord Pleanála / údaráis áitiúla do thionscadail faoina ndlínse;
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Deireadh a chur le dúbláil neamhriachtanach próiseas bainistíochta forbartha (lena náirítear measúnuithe comhshaoil) le haghaidh gníomhaíochtaí nó forbairtí a ndéantar
measúnú orthu faoi láthair faoi na córais imeall trá agus pleanála; agus
Próiseas bainistíochta forbartha aonair a thabhairt isteach don Limistéar Muirí le
haghaidh gníomhaíochtaí nó forbairtí a thagann laistigh de dhualgais na nAirí
Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil & Cumarsáide, Gníomhaíochta Aeráide agus
Comhshaoil (lena n-áirítear táirgeadh ola agus gáis, eastóscadh mianraí agus inathnuaite amach ón gcósta fuinneamh).

Soláthróidh na socruithe idirthréimhseacha seo, inter alia, conair bainistíochta forbartha
amach anseo do thionscadail fuinnimh in-athnuaite eischósta oidhreachta.
Trí na gnéithe seo de phleanáil chun cinn agus bainistíocht agus forfheidhmiú forbartha
sruthlínithe a thabhairt le chéile, beidh an reachtaíocht nua seo mar bhunchloch don chóras
pleanála muirí in Éirinn sa todhchaí. Beidh sé ina phríomhchumasóir ar chumas na hÉireann
ár n-oibleagáidí a sheachadadh faoin gCreat-Treoir um Straitéis Mhuirí agus faoi
Choinbhinsiún OSPAR, ár spriocanna um athrú aeráide agus fuinneamh in-athnuaite, agus
faoi fhorbairt na gcalafort amach anseo.
An Bille um Dhlínse Mhuirí
Déanfaidh an Bille um Dhlínse Mhuirí dlí dlínse muirí an Stáit a athbhreithniú agus a
chomhdhlúthú. Sainmhíneoidh sé go háirithe criosanna muirí éagsúla an Stáit (an fharraige
chríochach, an limistéar tadhlach, an crios eacnamaíoch eisiach agus an seilf ilchríochach)
agus déanfaidh sé foráil maidir le teorannú a dteorainneacha. Leagfaidh an Bille amach go
mion cearta an Stáit i ngach crios agus déanfar foráil maidir le feidhmiú dhlínse shibhialta
agus choiriúil an Stáit i ngach crios i gcomhréir leis an dlí idirnáisiúnta. Le dlí dlínse mhuirí an
Stáit a thabhairt cothrom le dáta agus é a thabhairt le chéile in aon achtachán, tá sé i gceist
go páirteach leis an mBille an Bille um Pleanáil agus Forbairt Muirí a chomhlánú.
Plean Aeráide an Rialtais chun dul i ngleic le Miondealú Aeráide
Foilseoidh an Rialtas Plean Aeráide an Rialtais go luath chun dul i ngleic le Miondealú Aeráide.
Leagfaidh an Plean amach an chaoi a bhfuil sé i gceist ag an Rialtas seo Éire a dhéanamh
ina cheannaire maidir le freagairt don athrú aeráide trí sheachadadh polasaithe a thiomáint
chun astuithe a laghdú i ngach earnáil thábhachtach, lena n-áirítear leictreachas, talmhaíocht,
iompar, tionscal, foirgnimh, agus an earnáil phoiblí. Tógfaidh an Plean ar na gníomhartha atá
sa Phlean Náisiúnta Maolaithe, sa Chreat Oiriúnaithe Náisiúnta, sa Phlean Forbartha
Náisiúnta, agus sa Phlean Forbartha Fuinnimh In-athnuaite Eischósta. Beidh fócas láidir ar
chur i bhfeidhm, lena n-áirítear amlínte soiléire agus céimeanna is gá chun gach gníomh a
bhaint amach.
Díreoidh an plean aird ar an ról ríthábhachtach atá ag pleanáil mhuirí inár n-iarrachtaí
náisiúnta um ghníomhú aeráide maidir lenár spriocanna fuinnimh in-athnuaite a bhaint amach
trí phleanáil a dhéanamh chun fuinneamh in-athnuaite amach ón gcósta a sheachadadh,
gabháil agus forlámhú carbóin.
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Comhshaol Mara
Tá an cuspóir a chinntiú go bhfuil farraigí na hÉireann glan agus sláintiúil agus in úsáid go
hinbhuanaithe ag croílár na Creat-Treorach um Straitéis Mhuirí. Is féidir an oibleagáid chun
dea-stádas comhshaoil (GES) a bhaint amach nó a chothabháil faoin MSFD agus oibleagáidí
faoi dhlíthe comhshaoil eile amhail an Treoir Réime Uisce agus an Treoir maidir le Gnáthóga
a thacú le córas pleanála muirí atá ag feidhmiú go maith. Tacaíonn leithdháileadh na spáis le
gníomhaíochtaí daonna trí chóras pleanála muirí ag leibhéil gníomhaíochta a chinntíonn úsáid
inbhuanaithe an chomhshaoil agus úsáid an chur chuige éiceachórais i leith na bainistíochta
leis na cuspóirí uileghabhálacha seo. Freastalóidh córas pleanála muirí freisin ar ghealltanais
agus oibleagáidí na hÉireann faoi Choinbhinsiún OSPAR, Coinbhinsiún na NA ar Éagsúlacht
Bhitheolaíoch agus Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe 2030.

Leis na hathchóirithe lárnacha seo ar bun, is é ár bhfís do chóras pleanála muirí comhtháite,
iomlánaíoch in Éirinn ná córas pleanála muirí a bhfuil gnéithe soiléire réamhphleanála,
bainistíochta forbartha agus forfheidhmithe ann a chothaíonn agus a chothaíonn sláinte an
aigéin, agus a thacaíonn le taitneamh inbhuanaithe (áineasa) , bainistíocht agus úsáid
acmhainní mara na hÉireann.

5. Cad iad na prionsabail uileghabhálacha agus na tosaíochtaí ardleibhéil
do chóras pleanála muirí na hÉireann?
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Prionsabail Straitéiseacha
1. Beidh pleanáil mhuirí faoi stiúir an phlean agus bunaithe ar fhianaise ionas go n-oibreoidh
ár bpróisis le haghaidh réamhphleanáil mhuirí, bainistíocht forbartha mara agus forfheidhmiú
pleanála mara le chéile chun tacú le beartais phleanála muirí na hÉireann a bhaint amach,
lena n-áirítear iad siúd a bhaineann lenár nascacht idirnáisiúnta.
2. Cuirfidh pleanáil mhuirí ar chumas na hÉireann a cuid oibleagáidí ábhartha a chomhlíonadh
faoi dhlí an AE agus Idirnáisiúnta, lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta do, an Treoir
Réime um Straitéis Mhuirí, an Treoir um Pleanáil Spásúlachta Muirí, na Treoracha maidir le
Gnáthóga agus Éin, an Comhbheartas Iascaigh, an OSPAR Coinbhinsiún, Coinbhinsiún
Aarhus, Coinbhinsiún SOLAS um Shaol na Beatha ar Muir, agus Coinbhinsiún na NA ar Dhlí
na Farraige.
3. Éascóidh pleanáil mhuirí aistriú na hÉireann go geilleagar ísealcharbóin agus athléimneach
aeráide. Ba cheart go gcinnteodh pleanáil mhuirí go mbreathnódh forbairtí sa timpeallacht
mhuirí ar bhealaí chun laghdú ar astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú agus go dtabharfaidh
siad aird chuí ar thionchair aeráide atá ag athrú. Ba cheart do phleanáil mhuirí tacú le réadú
na mbeart ábhartha atá i bPlean an Rialtais chun Dul i nGleic le Miondealú Aeráide.
4. Cuirfear san áireamh i bpleanáil mhuirí idirghníomhaíochtaí talún-farraige. Tá
idirghníomhaíochtaí talún-farraige casta agus tá go leor foirmeacha iontu ach is féidir a rá go
bhfuil baint acu le próisis nádúrtha na farraige (tionchar na bpróiseas nádúrtha dinimiciúil ar
thimpeallacht an chósta agus ar ghnéithe socheacnamaíocha cósta), nó idirghníomhaíochtaí
i measc úsáidí agus gníomhaíochtaí talún agus farraige (ní mór bonneagar tacaíochta a bheith
ag beagnach gach úsáid mhuirí ar thalamh le roinnt úsáidí m.sh. tá an turasóireacht ar an
talamh den chuid is mó, atá sa bhreis ar ghníomhaíocht ar muir). Go praiticiúil, mar gheall ar
nádúr na timpeallachta muirí agus na n-idirghníomhaíochtaí talún-farraige a bheith ina geata
idir leasanna talún agus farraige, is féidir le tionchar cinntí ag an gcósta go háirithe tionchar
forleathan agus éagsúil a bheith aige. Ba cheart go mbeadh breithniú LSI mar a bhaineann sé
leis an gcomhshaol, leis an tsochaí agus leis an ngeilleagar ina ghné de gach cuid den chóras
pleanála muirí. Ba cheart ailíniú idir eilimintí pleanála muirí agus talamhbhunaithe a lorg nuair
is féidir chun a chinntiú go ndéantar machnamh éifeachtúil agus comhleanúnach ar LSI. Beidh
ról lárnach ag údaráis áitiúla maidir leis seo.
5. Cé go bhfuiltear ag iarraidh cúrsaí comhshaoil, eacnamaíocha agus sóisialta a
chomhtháthú, tacóidh pleanáil mhuirí le sábháilteacht ar muir. Tá sábháilteacht na
ngníomhaíochtaí ar muir thar a bheith tábhachtach, go háirithe maidir le sábháilteacht na
beatha ar muir agus loingseoireachta. Ag cur le cultúr faireachais leanúnaí, dea-chleachtais
agus feabhsúcháin sa réimse seo, cuirfidh an córas pleanála muirí deis ar fáil ag gach céim
do shaineolas agus soláthar comhairle. Tá brí ag gníomhaíocht shábháilte freisin maidir le
cosaint an chomhshaoil chomh maith le soláthar post slán agus ba chóir go mbeadh pleanáil
muirí ag iarraidh ról a imirt sna réimsí seo.
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6. Cinnteoidh an córas pleanála muirí go n-úsáidfear an timpeallacht mhuirí go hinbhuanaithe
agus ar bhealach atá ag teacht le riachtanais Dea-Stádas Comhshaoil an Chreat-Treoir
Straitéise Mara agus riachtanais chaighdeáin ábhartha náisiúnta, Eorpacha agus
Choinbhinsiún OSPAR, lena n-áirítear Clár Oibre um Fhorbairt Inbhuanaithe, trí fhorbairt a
threorú i dtreo na suíomhanna is fearr.
7. Tacóidh an córas pleanála muirí le cothabháil agus athchóiriú na bithéagsúlachta mar
réamhriachtanas riachtanach d'éiceachórais mhuirí atá sláintiúil agus athléimneach agus
forbairt inbhuanaithe ár gceantar muirí agus cósta
8. Tacóidh an córas pleanála muirí le caomhnú agus le taitneamh a bhaint as oidhreacht
mhuirí shaibhir na hÉireann - idir nádúrtha agus chultúrtha - agus ár sócmhainní cultúrtha
agus oidhreachta a bhaineann leis an muirí.
9. Tacóidh an córas pleanála muirí le cothabháil agus le forbairt inbhuanaithe ár dtionscal bia
mara, go háirithe mar aitheantas ar ár n-oidhreacht láidir iascaireachta agus an méid a
chuireann sé le pobail cois cósta agus oileán inmharthana, inrochtana.
10. Déileálfaidh an córas pleanála muirí le gach leas mara ar bhealach cothrom trédhearcach
nuair a bheidh cinntí á ndéanamh sa chomhshaol muirí agus cinnteoidh sé go ndéanfar
teagmháil phoiblí luath agus éifeachtach leis an bpobal agus leis na geallsealbhóirí mara go
léir ar fud gach réamhphleanála, forbartha eilimintí bainistíochta agus forfheidhmithe an
chórais.

6. Cad iad na príomhthosaíochtaí do chóras pleanála muirí na hÉireann?
Lena chinntiú go gcuirtear ar chumas an phróisis phleanála muirí na príomhphrionsabail atá
leagtha amach thuas a sheachadadh, beidh na príomhthosaíochtaí seo a leanas maidir le
pleanáil mhuirí in Éirinn treoraithe ag an Rialtas:
Tosaíochtaí
A. Creatlach reachtaíochta atá suas chun dáta agus láidir
Le go n-éireoidh le bainistíocht mhuirí níos comhtháite a chumasú, ní mór go mbeadh creat
reachtach cothrom le dáta chun tacú le cinnteoireacht thráthúil agus níos fearr mar bhonn taca
ag córas pleanála muirí na hÉireann - pleanáil chun cinn, bainistíocht forbartha agus
forfheidhmiú. Tá obair ar siúl, mar atá leagtha amach níos luaithe sa MPPS seo, chun
reachtaíocht chriticiúil a thabhairt chun cinn a chuirfidh creat nua-aimseartha ar fáil do go leor
snáitheanna dár gcóras pleanála muirí. Mar thoradh ar an mBille um Pleanáil agus Forbairt
Mara agus an tAcht ina dhiaidh sin beidh próiseas toiliú níos sruthlínithe ann do go leor
gníomhaíochtaí sa limistéar muirí a bheidh faoi réir cinnteoireachta ag Údaráis Áitiúla agus ag
an mBord Pleanála. Go háirithe, cuirfidh an Bille um Pleanáil agus Pleanáil Forbartha Mara
córas nua aontaithe forbartha ar aghaidh le haghaidh forbairtí a thagann faoi dhualgais reatha
an Aire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil agus an Aire Cumarsáide, Gníomhaíochta
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Aeráide agus Comhshaoil. Áireoidh an réimeas bainistíochta forbartha nua seo an próiseas
cinnteoireachta le haghaidh Fuinneamh In-athnuaite Eischósta (ORE), príomhchumasóir in
aistriú na hÉireann go geilleagar ísealcharbóin.
Soláthróidh an Bille freisin an fheithicil trínar féidir ainmniúcháin spásúla a dhéanamh chun
tacú le gníomhaíochtaí muirí ar leith (mar shampla forbairt ORE) nó cosaint (trí Limistéir faoi
Chosaint Mhuirí ainmnithe a ghlacadh. Leagfaidh sé amach oibleagáid ar An tAire Tithíochta,
Pleanála agus Rialtais Áitiúil chun a chinntiú go dtacófar le gach gníomhaíocht phleanála muirí
trí Ráiteas Polasaí Pleanála Muirí reachtúil chomh maith le cumhacht a sholáthar don Aire
treoirlínte pleanála muirí reachtúla a thabhairt ar aghaidh, mar threoirlínte pleanála talún a
eisíodh faoi A.28 den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000.
Oibreoidh an Rialtas thar ranna chun a chinntiú go ndéanfar machnamh comhtháite ar an
NMPF sna próisis chinnteoireachta nua sin agus aon chinnidh nua sa todhchaí chun a chinntiú
go bhfuil siad oiriúnach don chuspóir nuair a ghlactar leo.
Cuirfidh na hathruithe seo, in éineacht leis an NMPF, bonn fónta ar fáil do chinnteoirí agus do
chomhlachtaí forfheidhmithe chun a bpróisis a nuashonrú, ag cinntiú go mbeidh comhchur
chuige pleanála muirí mar thoradh ar thorthaí réadúla a dhéanann difríocht shoiléir i limistéar
muirí na hÉireann. Chun córas pleanála muirí dinimiciúil ábhartha a chumasú ar bhonn
leanúnach, déanfar athbhreithniú ar thosaíochtaí an NMPF agus an MPPS seo gach sé bliana.
Cinnteoidh sé seo go mbeidh siad ábhartha i gcónaí agus go mbeidh siad bunaithe ar dheachleachtas, treochtaí ag teacht chun cinn ó chur i bhfeidhm an phlean agus athruithe ar an
tírdhreach beartais.
B. Réamhphlean mara comhtháite mar an gcéanna leis an gCreat Pleanála Náisiúnta
Is é an NMPF an chéad phlean muirí in Éirinn. Le hionchur ón bpobal agus ó pháirtithe
leasmhara mara, cuirfidh an Rialtas treoir shoiléir ar fáil tríd an NMPF maidir le conas a
bhainistíonn Éire a farraigí amach go dtí 2040. Beidh an NMPF mar phríomh-bhreithniú do
chinnteoirí ar fud na bpróiseas bainistíochta agus forfheidhmithe forbartha mara éagsúla
déanfar iarratais sa todhchaí ar ghníomhaíochtaí daonna nó ar fhorbairt inár bhfarraigí a
bhreithniú i dtéarmaí a comhsheasmhachta leis na cuspóirí agus na polasaithe atá leagtha
amach in NMPF. Dá bhrí sin, tabharfaidh sé aghaidh ar réimse leathan gníomhaíochtaí muirí
(mar atá leagtha amach i dTuarascáil Bonnlíne NMPF, Meán Fómhair 2018).
Áireofar sa Phlean:
 Fís, cuspóirí agus cur síos ar an gcur chuige maidir le forbairt polasaí;
 Caidreamh le comhthéacs beartais níos leithne, lena n-áirítear an MPPS seo, Pleanáil
Talún, agus cúrsaí trasteorann;
 Polasaithe ginearálta pleanála muirí a mbeidh feidhm acu ar gach gníomhaíocht agus
an limistéar muirí ar fad;


Polasaithe pleanála muirí a bhaineann go sonrach le gníomhaíochtaí a threoróidh
gníomhaíochtaí áirithe agus a leagfaidh amach conas ba chóir do ghníomhaíochtaí
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cuntas a thabhairt dá chéile. Beidh na polasaithe pleanála seo spásúil agus / nó sainiúil
ó thaobh ama de nuair is cuí;
Faisnéis chun tacú le feidhmiú, ag soiléiriú a bhfuiltear ag súil leis ó údaráis phoiblí
maidir le beartais a chur i bhfeidhm;



Faisnéis maidir leis an gcaoi a mbeidh ról ag feidhmiú an NMPF ag leibhéal beartais
agus tríd is tríd maidir le hoiriúnú agus maolú athrú aeráide;



Léarscáileanna, gluais téarmaíochta agus treorach maidir le huirlisí atá ar fáil mar Atlas
Mara na hÉireann.

Ullmhófar dréachtphlean iomlán le foilsiú in 2019 le plean deiridh le cur faoi bhráid an Rialtais
in 2020. Tacóidh an MPPS seo leis an NMPF san ordlathas beartais, díreach mar a
sholáthraíonn Ráiteas Beartais Pleanála 2015 an bunús don NPF. Tríd is tríd, soláthróidh
MPPS treoir uileghabhálach ón Rialtas maidir le treo agus comhpháirteanna chóras MSP agus
leagfaidh an NMPF amach an méid a chaithfear a chur san áireamh sa chóras.
C. Níos mó feasachta agus tuisceana ar na próisis phleanála muirí / pleanála muirí
Mar atá leagtha amach thuas, cé go bhfuil leibhéal maith feasachta ginearálta ar an gcóras
pleanála trastíre i measc an phobail, tá taithí nó eolas ag níos lú daoine ar an bpróiseas
pleanála muirí, in ainneoin go bhfuil cónaí ar 40% de dhaonra na hÉireann laistigh de 5km
den chósta, agus 40,000 duine ina gcónaí níos lú ná 100 méadar ón gcósta is gaire. Chun
tacú leis an athrú ó thaobh seachadadh feidhmeanna a thabhairt cothrom le dáta ar bhealach
a chuireann ar ár gcumas ár bhfís a dhaingniú don chóras pleanála muirí, cuirfidh an Rialtas
tacaíocht agus treoir ar fáil do chomhlachtaí poiblí, do pháirtithe leasmhara mara agus don
phobal. Áireofar leis seo comhordú ar fud na gcomhlachtaí cinnteoireachta agus
forfheidhmithe in Éirinn agus treoir agus dea-chleachtas a eisiúint. Cuirfidh an Roinn
Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil treoir phraiticiúil fhairsing ar fáil freisin maidir leis an
gcaoi a gcuirfidh comhlachtaí poiblí an NMPF i bhfeidhm trí na próisis bainistíochta forbartha
agus forfheidhmithe a bhfuil siad freagrach astu.
Sa mheántéarma, moltar go dtabharfar cumhachtaí don Aire Tithíochta, Pleanála agus
Rialtais Áitiúil treoirlínte pleanála muirí reachtúla a thabhairt ar aghaidh do chomhlachtaí poiblí
maidir le gnéithe sonracha de phleanáil mhuirí (ag obair leis an Aire earnála ábhartha mar atá
i gcás treoirlínte pleanála reachtúla don chóras pleanála ar talamh). D'fhéadfadh sé seo a
bheith san áireamh, mar shampla, treoirlínte maidir le fuinneamh in-athnuaite amach ón
gcósta a fhorbairt nó le treoirlínte pleanála muirí / talún a bhaineann le creimeadh cósta.
Scrúdóidh an Rialtas conas is féidir ról feasachta an OPR maidir le pleanáil talún a leathnú
chun pleanáil mhuirí a chuimsiú. Chabhródh sé seo le croí-obair OPR a threorú chun cláir
náisiúnta taighde, oiliúna, oideachais agus faisnéise poiblí a thiomáint maidir le pleanáil, deachleachtas a bhunú i gcúrsaí pleanála, agus aird a tharraingt ar an ról chomh maith le leas na
pleanála cuí sa tír agus sa mhuir réimsí.
Oibreoidh an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil le comhlachtaí pleanála gairmiúla
agus le hinstitiúidí ardoideachais freisin chun tacú le forbairt saineolais ghairmiúil phleanála
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muirí in Éirinn agus pleanáil mhuirí agus cleachtas gaolmhar a leabú mar fheidhm oibríochtúil
de chuid an Stáit.

D. Cinnteoireacht thrédhearcach agus chothrom
Beidh tréithe oscailteachta agus trédhearcachta sna próisis chinnteoireachta éagsúla mar
thréith ag gach gné den chóras pleanála muirí. Bainfear é seo amach trí:
 Creataí reachtaíochta agus réamhphleanála nua a thabhairt isteach;
 Rannpháirtíocht agus rannpháirtíocht an phobail ag gach céim d'fhorbairt an NMPF a
bheidh faoi réir cinnidh ag an Rialtas chomh maith le grinnscrúdú an Oireachtais;
 Rannpháirtíocht an phobail ar fud na bpróiseas bainistíochta forbartha;


Dul i muinín réimse meicníochtaí forfheidhmithe, lena n-áirítear gach gné de CNP a
fhorfheidhmiú ag gach comhlacht poiblí;




Rochtain ar na Cúirteanna chun cinntí ar phointí dlí a athbhreithniú;
Oifig an Ombudsman maidir le cúrsaí a bhaineann le cothroime riaracháin agus leis
na Caighdeáin in Oifigí Poiblí (SIPO) maidir le cúrsaí eitice agus caighdeán in oifig
phoiblí; agus,
Sa mheántéarma, ról don OPR amach anseo i maoirseacht ar chur i bhfeidhm an
NMPF.



E. Rialachas láidir agus córais forfheidhmithe chun tacú le torthaí pleanála muirí
ardchaighdeáin
Mar chuid den fhís a bhaineann le córas pleanála muirí comhtháite a bhaint amach, tá an
Rialtas tiomanta don chreat forfheidhmithe a neartú agus a chuíchóiriú. Mar atá leagtha amach
thuas, tá roinnt próiseas forfheidhmithe pleanála muirí agus údarás inniúil ann. Cé go
bhféadfadh siad feidhmiú faoi chóid reachtacha éagsúla, is comhchaomhnóirí iad uile den
chóras pleanála muirí. Beidh éifeacht chuíchóirithe ag meicníocht fhorfheidhmithe ar an
bpróiseas um thoiliú forbartha a thabhairt isteach faoin mBille um Pleanáil agus Forbairt Mhuirí
ach déanfaidh an Rialtas scrúdú ar na roghanna maidir le forfheidhmiú pleanála muirí a
chuirfidh béim láidir ar:
 Oibleagáidí soiléire comhlíonta ag eascairt as creatlach chinnidh atá curtha in iúl go
soiléir, bunaithe ar deireadh thiar ar na polasaithe agus na cuspóirí pleanála muirí atá
leagtha amach san NMPF;
 An gá le sealbhóirí toiliú comhlíonadh a léiriú agus a chruthú;


Comhoibriú idir comhlachtaí a bhfuil freagrachtaí pleanála muirí acu, le béim ar
thraschomhlíonadh;




Faisnéis, saineolas agus acmhainní a roinnt nuair is cuí; agus,
Cur chuige solúbtha maidir le hacmhainní forfheidhmithe a imscaradh, agus cumas
geografach agus cumas feidhmiúil á chur san áireamh.
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Scrúdóidh an Rialtas ról an OPR amach anseo i dtéarmaí, mar shampla, a chinntiú go
gcuireann gach comhlacht pleanála muirí cur i bhfeidhm an NMPF go comhsheasmhach ina
róil chinnteoireachta.

7. Conclúid
Is céim thábhachtach é an Ráiteas Beartais Phleanála Muirí seo maidir leis an obair
thábhachtach a rinne raon Ranna agus gníomhaireachtaí Rialtais i seachadadh seirbhísí
pleanála mara a aithint. Leagtar amach ann freisin clár athchóirithe uaillmhianach a
thabharfaidh an phleanáil mhuirí isteach i bpríomhshruth fheidhmeanna an Rialtais, agus a
chuirfidh na struchtúir riachtanacha ar fáil chun córas comhtháite a chur i gcrích le heilimintí
réamhphleanála, bainistíocht forbartha agus forfheidhmithe inaitheanta.

Thar aon ní eile, tá sé i gceist tuiscint shoiléir a thabhairt do gach úsáideoir mara agus
geallsealbhóir ar cad é pleanáil mhuirí in Éirinn, cad iad na prionsabail agus na tosaíochtaí
atá mar bhonn agus mar thaca ag an gcóras sin agus na seirbhísí ar féidir leo a bheith ag súil
leo.
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Aguisín 1 - Forbhreathnú ar na córais bhainistíochta forbartha pleanála muirí atá ann
cheana

FORESHORE
Gníomhaíocht ghníomhaíochta / rialála
Tagann raon leathan de chineálacha forbartha laistigh den chóras bainistíochta forbartha
imeall trá le cinneadh ag an Aire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil. Seo a leanas liosta
táscach:
 Píblínte;
 Idirnascairí;
 Imscrúduithe suímh;
 Baoithe monatóireachta tonnta;
 Tógáil tuirbíní gaoithe agus forbairt ghaolmhar;
 Trealamh monatóireachta;
 Úsáid Tiontairí Fuinnimh Tonn;
 Eastóscadh gaineamh;
 Gairbhéal, mianraí a bhaint;
 Míntíriú imeall trá;
 Ceadúnas chun feamainn fhiáin a bhaint;
 Oibreacha chun guaiseacha ar imeall trá a bhaint nó déileáil leo;
 Oibreacha cothaithe trá;
 Oibreacha séarachais;
 Saoráid stórála cé a thógáil;
 Síneadh berth do chuideachta an chalafoirt;
 Forbairt Marina;
 Oibreacha míntírithe; agus,
 Síneadh calafoirt
Reachtaíocht ábhartha
Tá cumhachtaí léasa / ceadúnaithe urthrá an Aire leagtha amach faoin Acht Imeall Trá 1933,
arna leasú. Éilíonn an tAcht go gcaithfear léas nó ceadúnas a fháil ón Aire Tithíochta, Pleanála
agus Rialtais Áitiúil chun oibreacha a dhéanamh nó chun struchtúir nó ábhar a chur ar urthrá
faoi úinéireacht an Stáit nó chun ábhar a bhaint as nó a bhaint as.
Gnéithe eile
Rangaítear an t-imeall trá mar an talamh agus ghrinneall na farraige idir an t-uisce ard gnáth
nó taoidí meánacha (a thaispeántar HWM ar léarscáileanna Suirbhéireachta Ordanáis) agus
an teorainn 12 mhíle (is ionann 12 mhuirmhíle agus timpeall 22.24 ciliméadar). Clúdaíonn
urthrá freisin limistéir taoide aibhneacha go háirithe inbhir. Glactar leis go bhfuil urthrá uile na
hÉireann faoi úinéireacht an Stáit mura gcuirtear teideal malartach bailí ar fáil.
Tá dhá phríomhchineál toiliú urthrá (seachas ceadúnú urthrá a bhaineann le dobharshaothrú
a phléitear ar leithligh):
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1. Teastaíonn léasanna urthrá le haghaidh forbairtí beartaithe a mbeadh áitiú eisiach ar
an imeall trá ag teastáil uathu.
2. De ghnáth bíonn ceadúnais urthrá ag teastáil le haghaidh forbairtí nach dteastaíonn
áitiú eisiach uathu ar an imeall trá.

Dobharshaothrú
Gníomhaíocht ghníomhaíochta / rialála
Cuimsíonn dobharshaothrú cultúr nó feirmeoireacht éisc, inveirteabrach uisceach, plandaí
uisceacha nó aon chineál bia atá oiriúnach do chothú éisc. Riartar ceadúnú
dobharshaothraithe tríd an Rannán um Bainistíocht Dobharshaothraithe agus Imeall Trá sa
Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara (éilíonn dobharshaothrú talamhbhunaithe cead pleanála
agus cead scaoilte ón údarás áitiúil), le hionchur teicniúil agus eolaíoch ó Fhoras na Mara.
Cinntí deiridh a rinne an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara. Déanann DAFM próiseáil ar
cheadúnais urthrá comhcheangailte a theastaíonn le haghaidh oibríochtaí dobharshaothraithe
cósta.
Reachtaíocht ábhartha
Faoi Alt 6 den Acht Iascaigh (Leasú), 1997 (arna leasú), tá sé neamhdhleathach gabháil do
dhobharshaothrú gan Ceadúnas Dobharshaothraithe cuí. Eisítear ceadúnais faoin Acht
Imeall Trá 1933. Breithníonn an Roinn iarratais ar cheadúnais dobharshaothraithe de réir na
reachtaíochta seo a leanas:
 An tAcht Iascaigh (Leasú) 1997;
 Treoir an AE maidir le Gnáthóga de 92/43 / CEE;
 Treoir an AE maidir le hÉin 79/409 / CEE;
 Treoir 2011/92 / AE maidir le Measúnacht Tionchair Timpeallachta Chomhdhlúite;
 Treoir Rannpháirtíochta Poiblí (Coinbhinsiún Aarhus).
Gnéithe eile
Baineann an próiseas ceadúnaithe le comhairliúchán le réimse leathan comhairleoirí
eolaíochta agus teicniúla chomh maith le Comhairleoirí Reachtúla éagsúla. Forálann an
reachtaíocht freisin do thréimhse comhairliúcháin phoiblí. Déantar iarratais ar cheadúnais
dobharshaothraithe a mheasúnú trí roinnt céimeanna amhail Measúnú Cuí agus Tionchar
Timpeallachta nuair is cuí, chomh maith le comhairliúchán reachtúil agus poiblí, le
monatóireacht agus comhlíonadh leantach de réir mar is gá.
Breithníonn an próiseas ceadúnaithe saincheisteanna cosúil le dálaí hidrinimiciúla, tionchar
amhairc, tionchair ar shuíomhanna Natura 2000, úsáideoirí mara eile agus stoic éisc
dhúchasacha.
Ola agus Gás
Gníomhaíocht ghníomhaíochta / rialála
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Baineann sé seo le hiniúchadh agus táirgeadh ola agus gáis in uiscí na hÉireann. Rinneadh
thart ar 160 tobar Taiscéalaíochta agus Breithmheasa a dhruileáil in Éirinn amach ón gcósta
ó 1970 i leith, le ceithre fhionnachtain gáis tráchtála. Rinneadh druileáil ar níos mó ná dhá
thrian de na toibreacha seo sna 1970í agus sna 1980í agus níor druileáladh ach 18 díobh ó
bhí 2005 ann. In 2018, b'ionann gás dúchasach agus thart ar 62% d’éileamh gáis na hÉireann,
a soláthraíodh an chuid is mó díobh ón gCoirib, cé gur táirgeadh ag dul i léig anois. D'fhonn
iniúchadh a dhéanamh ar an gcladach amach ón gcósta (nó ar an gcladach) le haghaidh ola
agus gáis, ní mór údarú a thabhairt do chuideachtaí chun é sin a dhéanamh ag an Aire
Cumarsáide, Gníomhaíochta Aeráide agus Comhshaoil. Tá an t-Éirinn amach ón gcósta
roinnte i 'Limistéir Oscailte' agus 'Ceantair Dúnta'. I Limistéir Oscailte is féidir iarratais ar
cheadúnais taiscéalaíochta agus roghanna ceadúnaithe a dhéanamh ag am ar bith. I Limistéir
Dúnta ní féidir iarratais ar na húdaruithe seo a dhéanamh ach le linn Babhta Ceadúnúcháin
nuair a osclaíonn an tAire an limistéar le haghaidh ceadúnúcháin.
Reachtaíocht ábhartha
Eisíonn an tAire na húdaruithe faoin Acht um Fhorbairt Pheitriliaim agus Mianraí Eile, 1960,
faoin Acht um Scairbh Ilchríochach 1968 agus faoin Acht Gáis 1976. Tá na húdaruithe uile a
dheonaítear faoi réir na dTéarmaí Ceadúnaithe maidir le Taiscéalaíocht, Forbairt agus
Táirgeadh Ola agus Gáis Eischósta. Is é an Coimisiún um Rialáil Fóntas an t-údarás inniúil
um shábháilteacht mar atá ainmnithe sa Rialachán Leictreachais 1999.
Gnéithe eile
Nuair a bheidh fionnachtain tráchtála bunaithe, cuirfidh sealbhóir an údaraithe Léas Peitriliam
i bhfeidhm ar an Aire. Ní mór go gcuimseodh an t-iarratas na pleananna forbartha, airgeadais
agus margaíochta imlíne agus imlíne a thabhairt ar an tionchar ar an gcomhshaol maidir le
saothrú na fionnachtana bunaithe ar phróifíl táirgthe mheasta an iarratasóra.

MÍNIÚ MIANRAÍ
Gníomhaíocht ghníomhaíochta / rialála
Mar atá leagtha amach thuas, tá toiliú ón Aire Cumarsáide, Gníomhaíochta Aeráide agus
Comhshaoil ag teastáil chun gach mianra Stáit a chuardach agus a fhorbairt ar thalamh agus
laistigh de ghrinneall na farraige agus fo-ithir farraigí teorann na hÉireann agus aon limistéar
atá ainmnithe faoin Acht um an Scairbh Ilchríochach 1968. Go stairiúil, tá beagnach gach
ceann de na lorgairí mianraí agus forbartha a rinneadh in Éirinn ar thalamh.
Reachtaíocht ábhartha
Tá ceadúnú lorgaireachta agus forbartha mianraí á rialú ag forálacha Acht Forbartha na
Mianraí 1940 arna leasú agus ag an Acht Forbartha Mianraí 2017 (le tosú fós). Is í Rannóg
Taiscéalaíochta agus Mianadóireachta na Roinne Cumarsáide, Gníomhaíochta Aeráide agus
Comhshaoil an tÚdarás Inniúil don phróiseas ceadúnaithe.
Gnéithe eile
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Faoi láthair, níl aon limistéir de ghrinneall na farraige i limistéar muirí na hÉireann ar léas nó
ceadúnaithe le haghaidh lorgaireachta nó eastósctha mianraí. Mar sin féin, tá seans ann go
mbeidh ionchas ann do thaiscí mianraí i gceantar muirí na hÉireann.
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