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Brollach
Le roinnt blianta anuas tá idir lucht déanta beartas, lucht an tionscail agus an pobal i
gcoitinne ag díriú, ar leibhéal idirnáisiúnta, ar rialáil sábháilteacht ola agus gáis,
réimse is cúram dóibh í, tar éis tarluithe suntasacha peitriliam le déanaí amhail
tragóid an Deepwater Horizon a tharla i Murascaill Mheicsiceo sna Stáit Aontaithe.
Tá an Coimisiún um Rialáil Fuinnimh (‘an Coimisiún’) freagrach anois as Creat
Sábháilteachta Peitriliam a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm chun sábháilteacht
gníomhaíochtaí ola agus gáis (peitriliam) a rialáil. Tá an creat seo á fhorbairt ag an
am céanna a bhfuiltear ag déanamh athbhreithnithe agus athneartaithe ar réimeanna
rialála sábháilteachta go hidirnáisiúnta i bhfianaise mórtharluithe peitriliam cosúil leis
an eachtra a tharla i Murascaill Mheicsiceo. Cinnteoidh an Coimisiún go bhfuil rialáil
sábháilteachta an tionscail peitriliam amach ón gcósta agus ar tír mór in Éirinn i
gcomhréir leis an gcleachtas rialála is fearr go hidirnáisiúnta. Go deimhin, tá an
Coimisiún tar éis tús a chur leis an bpróiseas seo trí oibriú go dlúth le rialtóirí
sábháilteachta peitriliam Eorpacha i bhFóram Údaráis Eischósta an Mhuir Thuaidh
(North Sea Offshore Authorities Forum - NSOAF).
Tá sé mar aidhm againn tionscal sábháilte Éireannach um thaiscéaladh agus
astarraingt peitriliam a sheachadadh tríd an gcreat nua seo, an Creat Sábháilteachta
Peitriliam, a fhorbairt. Sa pháipéar comhairliúcháin seo, leagann an Coimisiún amach
an chaoi a bhfuil sé beartaithe againn ár bhfeidhmeanna nua maidir le sábháilteacht
a chomhlíonadh ar bhealach oscailte, trédhearcach, neamhspleách. Áitímid ar gach
páirtí leasmhar an deis a thapú le freagairt don pháipéar seo, agus ionchur a bheith
acu maidir le dearadh beartaithe an Chreata Sábháilteachta Peitriliam ag an gcéim
luath seo.

Dermot Nolan,
Cathaoirleach,
An Coimisiún um Rialáil Fuinnimh

Garrett Blaney,
Coimisinéir,
An Coimisiún um Rialáil Fuinnimh
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Achoimre Fheidhmeach
Réamhrá
San Acht um Shábháilteacht Peitriliam (Taiscéaladh agus Astarraingt), 2010, leagtar
freagrachtaí nua ar an gCoimisiún um Rialáil Fuinnimh maidir le rialáil sábháilteachta
gníomhaíochtaí um thaiscéaladh agus astarraingt peitriliam in Éirinn. San Acht, ceanglaítear
go sonrach ar an gCoimisiún Creat Sábháilteachta Peitriliam atá bunaithe ar phriacail a
dhearadh agus a chur i bhfeidhm. Is cnuasach rialachán, doiciméad rialacháin agus
nósanna imeachta i scríbhinn é an Creat Sábháilteachta Peitriliam, agus is ionann iad ina niomláine agus cur síos ar an gcóras a úsáidfidh an Coimisiún chun sábháilteacht
gníomhaíochtaí peitriliam agus an bhonneagair peitriliam in Éirinn a rialáil.
Is éard atá sa Pháipéar Comhairliúcháin seo an chéad chéim i bhforbairt an Chreata
Sábháilteachta Peitriliam, agus leis seo cuirtear ar chumas an phobail i gcoitinne, lucht an
tionscail agus páirtithe leasmhara eile ionchur a bheith acu maidir leis an Dearadh
Ardleibhéil atá beartaithe i gcomhair an Chreata ag an gcéim luath seo. Tugtar cuireadh do
pháirtithe leasmhara a dtuairimí maidir leis na ceisteanna a ardaítear sa Pháipéar seo a
nochtadh trí fhreagairtí scríofa a chuir isteach faoin am scoir gnó Dé Máirt, an 27 Meán
Fómhair 2011. Tar éis machnamh a dhéanamh ar na freagairtí a gheofar, tá sé i gceist ag
an gCoimisiún dréachtpháipéar cinnidh a fhoilsiú i mí na Nollag 2011 le haghaidh
comhairliúchán poiblí ar an Dearadh Ardleibhéil atá beartaithe i gcomhair an Chreata
Sábháilteachta Peitriliam. Tar éis dóibh machnamh a dhéanamh ar na freagairtí go léir a
gheofar ar an dréachtpháipéar cinnidh, tá sé mar aidhm ag an gCoimisiún a pháipéar
cinnidh maidir le Dearadh Ardleibhéil an Chreata Sábháilteachta Peitriliam a fhoilsiú in
Aibreán 2012.

An Creat Sábháilteachta Peitriliam atá Beartaithe
De réir an chleachtais idirnáisiúnta is fearr, ceanglaítear san Acht go mbunófar an Creat
orthu seo a leanas:
• córas ceadaithe do ghníomhaíochtaí peitriliam ainmnithe, faoi nach gceadófar
gníomhaíocht a thosú mura gceadóidh an Coimisiún cás sábháilteachta lena
mbaineann, agus
• cur chuige atá bunaithe ar phriacail, faoi nach mór do ghnóthais peitriliam na priacail
sábháilteachta ar fad a laghdú go dtí leibhéal atá chomh híseal is indéanta le réasún
(As Low As Reasonably Practicable - ALARP).
Agus machnamh déanta acu ar na ceanglais reachtacha ar fad, molann an Coimisiún um
Rialáil Fuinnimh gur cheart go mbeadh na comhpháirteanna a leanas mar chuid de
Dhearadh Ardleibhéil an Chreata Sábháilteachta Peitriliam:
a) Ráiteas maidir le Cuspóir Straitéiseach;
b) Léiriú ALARP;
c) Córas Ceada;
d) Córas um Chomhlíontacht a Rathú;
e) Córas chun Tarluithe a Imscrúdú;
f) Idirghabháil, Comhar agus Comhordú Aontaithe leis na hÚdaráis Rialála;
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g) Córas Forfheidhmithe;
h) Córas um Thuairisciú Sábháilteachta agus um Fhaisnéis Sábháilteachta Foilsithe
i) Córas um Fheabhsúchán Leanúnach.
Léirítear gach ceann de na comhpháirteanna thuasluaite, agus an chaoi ina nidirghníomhaíonn siad le chéile, sa Léaráid Forbhreathnaithe thíos. Déantar imscrúdú mion
ar gach ceann de na comhpháirteanna i bpríomhchuid an Pháipéir, agus leagtar béim thíos
ar na comhpháirteanna criticiúla maidir le feidhmiú éifeachtach an Chreata.
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Léaráid Forbhreathnaithe den Chreat Sábháilteachta Peitriliam atá Beartaithe
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Cuspóir Straitéiseach an Chreata
Is é an fhís atá ina bhonn ag an gCreat ná: ‘Tionscal sábháilte Éireannach um
thaiscéaladh agus astarraingt peitriliam’.
Is é an misean ata beartaithe ag an gCoimisiún sa réimse seo ná ‘gníomhaíochtaí
um thaiscéaladh agus astarraingt peitriliam a rialáil go neamhspleách d’fhonn an
bheatha a chosaint’ agus tá sé i gceist aige an misean seo a bhaint amach trí na róil
a leanas a chomhlíonadh:
1) an tsábháilteacht a chothú agus a chur chun cinn i ngníomhaíochtaí um
thaiscéaladh agus astarraingt peitriliam;
2) faireachán gníomhach a dhéanamh ar chomhlíonadh a n-oibleagáidí faoin
Acht ag gnóthais peitriliam agus a thabhairt go ndéanfaidh siad iad a
chomhlíonadh;
3) creat rialála a chur chun cinn lena spreagtar feabhsúchán leanúnach na
sábháilteachta;
4) oibriú le húdaráis eile chun ár bhfís a bhaint amach; agus
5) faisnéis maidir le sábháilteacht a chur ar fáil don phobal.
Is iad na haidhmeanna rialála atá beartaithe i leith an Chreata ná:
1) go laghdóidh gnóthais peitriliam na priacail sábháilteachta go dtí leibhéal atá
ALARP;
2) go mbainfidh gnóthais peitriliam feidhmíocht i dtaca le sábháilteacht amach
atá i gcomhréir leo siúd is fearr go hidirnáisiúnta; agus
3) muinín a chothú go bhfuil an creat rialála ag cosaint an phobail.

Córas Ceada
Déanfaidh an Coimisiún gníomhaíochtaí peitriliam ainmnithe a rialáil trí chóras ceada
mar phríomh-mheicníocht rialála. Faoin gcóras seo ní bheidh gnóthas peitriliam in
ann tabhairt faoi ghníomhaíochtaí peitriliam ainmnithe ach amháin sa chás ina
gceadaíonn an Coimisiún cás sábháilteachta, agus má eisítear cead sábháilteachta i
leith na gníomhaíochta sin. Beartaíonn an Coimisiún go mbeidh ocht gcás
sábháilteachta ar leith ag teastáil ó ghnóthas peitriliam thar saolré tionscadail. Is iad
na cásanna sin ná:
• Cás Sábháilteachta maidir le Dearadh Tobair Shealadaigh;
• Cás Sábháilteachta maidir le Dearadh Tobair;
• Cás Sábháilteachta maidir le Neamhtháirgeadh;
• Cás Sábháilteachta maidir le Táirgeadh;
• Cás Sábháilteachta maidir le Coincheap;
• Cás Sábháilteachta maidir le Dearadh;
• Cás Sábháilteachta maidir le Comhoibríochtaí; agus
• Cás Sábháilteachta maidir le Díchoimisiúnú.
Tá sé beartaithe go nascfar ceadú na gcásanna sábháilteachta seo le heisiúint na
gcead sábháilteachta a leanas ag céimeanna éagsúla thar saolré tionscadail:
• Cead Sábháilteachta maidir le hObair Thobair;
• Cead Sábháilteachta maidir le Réamhthógáil;
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•
•
•

Cead Sábháilteachta maidir le Táirgeadh;
Cead Sábháilteachta maidir le Comhoibríochtaí; agus
Cead Sábháilteachta maidir le Díchoimisiúnú;

D’fhonn ceadú a bhaint amach, caithfear na nithe seo a leanas a léiriú i gcás
sábháilteachta:
• go bhfuil bearta leordhóthanacha i bhfeidhm chun na priacail a eascraíonn as
gníomhaíochtaí peitriliam ainmnithe a rialú; agus
• go ndéanfar gach gníomhaíocht peitriliam ar shlí ina laghdófar aon phriacal
don tsábháilteacht go dtí leibhéal atá chomh íseal is indéanta le réasún
(ALARP).
Is ar mhaithe le spriocanna a leagan amach seachas saintreoir a thabhairt atá an cur
chuige thuasluaite. Is é an cuspóir atá leis ná go gcoimeádfar na priacail ALARP. Is
gné lárnach d’fhorbairt an Chreata é an chaoi ina léireoidh gnóthais peitriliam don
Choimisiún go bhfuil priacail ALARP.

Léiriú ALARP (chomh híseal is indéanta le réasún);
Mar a leagtar amach thuas, ní féidir dul ar aghaidh le gníomhaíochtaí peitriliam
ainmnithe ach i ndiaidh don Choimisiún cead sábháilteachta a eisiúint. Braitheann
eisiúint an cheada sin ar chás sábháilteachta ceadaithe ina léirítear, i measc eile, go
ndéanfar na gníomhaíochtaí peitriliam go léir ar shlí trína laghdófar aon phriacal don
tsábháilteacht go dtí leibhéal atá ALARP.
Leagtar amach sa Pháipéar seo bonn beartaithe chun léiriú go bhfuil priacail ALARP,
agus is é glacadh le dea-chleachtas an túsphointe. Tá sé beartaithe leas a bhaint as
meas innealtóireachta, measúnú cáilithe priacal, anailís costais is tairbhe agus
breithniú ar chúraimí sochaíocha, agus go mbeadh an leibhéal anailíse atá
riachtanach i gcomhréir le castacht agus le leibhéal an phriacail atá faoi chaibidil.
Is coincheap lárnach maidir le cur i bhfeidhm an phrionsabail ALARP coincheap an
phriacail infhulaingthe. Is éard atá i gceist le priacal infhulaingthe go bhfuil an pobal i
gcoitinne sásta glacadh le priacal éigin chun tairbhí áirithe a chinntiú, agus go bhfuil
muinín acu gur priacal atá ann ar fiú glacadh leis agus go ndéantar é a rialú mar is
ceart. Sa Pháipéar seo, táthar ag lorg tuairimí ó fhreagróirí maidir le cibé ar cheart
nó nár cheart teorainneacha uimhriúla i ndáil le hinfhulaingteacht a bheith san
áireamh sa Chreat maidir le critéir phriacail a bhaineann le priacal aonair agus
priacal sochaíoch, agus, má ghlactar le méadracht priacail, conas na teorainneacha
seo a leagan amach (m.sh. teorainneacha éigeantacha arna leagan síos ag an
gCoimisiún, teorainneacha molta arna leagan síos ag an gCoimisiún nó fágáil faoin
ngnóthas peitriliam a dteorainneacha féin a leagan amach).

Comhlíontacht a Rathú
D’fhonn a fheidhm a chomhlíonadh maidir le faireachán a dhéanamh agus
forfheidhmiú a dhéanamh ar chomhlíonadh gnóthais peitriliam faoin Acht, agus cás
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sábháilteachta ceadaithe agus cead sábháilteachta lena mbaineann mar thoradh air
sin, tá sé i gceist ag an gCoimisiún córas um chomhlíontacht a rathú a chur i
bhfeidhm a mbeidh 3 eilimint ann: (i) Iniúchadh/Cigireacht (ii) Fíorú agus (iii)
Tuairisciú ar Fheidhmíocht.
Is é an aidhm atá leis an gcóras iniúchta agus cigireachta atá beartaithe ná:
(i) an Coimisiún a chur ar an eolas maidir lena mhéid a bhfuil gnóthais ag
gníomhú i gcomhréir leis an gcás sábháilteachta agus leis na riachtanais a
ghabhann leis an gcead sábháilteachta;
(ii) feidhmíocht an Chreata Sábháilteachta Peitriliam i dtaca le sábháilteachta a
mheasúnú; agus
(iii)a bheith mar chuid de phróiseas leanúnach feabhsúcháin an Chreata
Sábháilteachta Peitriliam ina iomlán.
Tá sé fíorthábhachtach go gcuirfidh an Coimisiún dianchóras iniúchta agus
cigireachta i bhfeidhm lena gcuirfear ar chumas an Choimisiúin comhlíontacht
leanúnach na ngnóthas peitriliam do cheanglais an Achta a fhormheas go fóinteach.
Beidh torthaí na n-iniúchtaí agus na gcigireachtaí mar bhonn ag aon ghníomh
forfheidhmiúcháin agus, sa deireadh, ag aon ionchúiseamh a dhéanfaidh an
Coimisiún faoin Acht.
Tá sé beartaithe go gcuirfear scéim fíorúcháin i bhfeidhm ag an am céanna le córas
iniúchta agus cigireachta an Choimisiúin. Glactar go forleathan le scéimeanna den
chineál seo sa tionscal ola agus gáis. Tá siad bunaithe ar fhíorú chaighdeán
feidhmíochta na bhfearas a bhfuil ról fíorthábhachtach acu maidir le guaiseacha
mórthionóiscí a chosc nó a shrianadh. Táthar ag lorg tuairimí ar na bealaí éagsúla ar
féidir scéim den chineál seo a fheidhmiú. Moltar go mbeadh ról ag Duine Cumasach
Neamhspleách (Independent Competent Person - ICP) chun a fhíorú go bhfuil
eilimintí criticiúla ó thaobh sábháilteachta de i gcomhréir lena gcaighdeáin
feidhmíochta.
I ndeireadh na mbeart, beartaíonn an Coimisiún, i dtaca le tuairisciú maidir le
feidhmíocht, go gceanglófaí ar ghnóthais peitriliam go ndéanfaidh siad foireann
táscairí feidhmíochta i dtaca le sábháilteacht tosaigh agus táscairí feidhmíochta i
dtaca le sábháilteachta chun deiridh a thuairisciú i bhfoirm lena mbeidh sé éasca
feidhmíocht i dtaca le sábháilteacht a chur i gcomparáid go náisiúnta agus go
hidirnáisiúnta araon.

Imscrúdú Tarluithe
Faoin Acht, ní mór tarluithe peitriliam ar bith a chur in iúl don Choimisiún. Déanfaidh
an Coimisiún an tarlú peitriliam a imscrúdú chun na gcríoch a leanas:
1. cúis nó cúiseanna an tarluithe peitriliam a shainaithint, chomh fada agus is
féidir;
2. foghlaim ó tharluithe d’fhonn a chinntiú nach dtarlóidh siad arís;
3. faisnéis chuí a chur ar fáil go tráthúil don phobal, do chomhlachtaí rialála eile,
do ghnóthais agus do pháirtithe leasmhara eile maidir leis an gcineál tarluithe,
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agus an gcúis a bhí leis; agus/nó
4. gníomhartha forfheidhmiúcháin cuí a thionscnamh mura chomhlíon an
gnóthas peitriliam na ceanglais rialála.
Ar mhaithe le dúbailt ról a sheachaint agus chun éifeachtacht an phróisis um
tharluithe a imscrúdú a mhéadú, beartaíonn an Coimisiún teagmháil a dhéanamh le
húdaráis imscrúdaithe eile d’fhonn:
• cumarsáid a chruthú le linn próisis imscrúdaithe gach comhlachta faoi
sceach;
• faisnéis a roinnt idir údaráis imscrúdaithe más féidir, d’fhonn cabhrú leis an
bpróiseas imscrúdaithe; agus
• an próiseas féin chun an tarlú a imscrúdú a chomhordú nuair is féidir.

Idirghabháil Rialála agus Comhar Aontaithe
Aithníonn an Coimisiún go mbeidh air obair i gcomhar le húdaráis reachtúla eile in
Éirinn agus dul i mbun idirghabhála leo chun a chuid feidhmeanna a chomhlíonadh
go héifeachtach agus go héifeachtúil ionas go mbainfear amach an fhís maidir le
tionscal sábháilte Éireannach um thaiscéaladh agus astarraingt peitriliam. Go
deimhin, ceanglaítear go sonrach san Acht go mbeidh aird ag an gCoimisiún ar na
feidhmeanna sábháilteachta a chomhlíonann comhlachtaí rialála eile. I gcomhréir leis
na ceanglais seo faoin Acht, tá sé mar aidhm ag an gCoimisiún socruithe
idirghabhála, comhordaithe agus comhair leis na húdaráis reachtúla sin a fhorbairt
d’fhonn:
• dúbailt nach bhfuil aon ghá leis a sheachaint;
• an t-ualach rialála a sheachaint, nuair is féidir;
• comhar agus cúnamh frithpháirteach idir na húdaráis éagsúla agus an
Coimisiún a éascú maidir le comhlíonadh a gcuid feidhmeanna reachtúla faoi
seach; agus
• córas rialála comhsheasmhach a sheachadadh in Éirinn maidir le
gníomhaíochtaí peitriliam réamhtheachtacha.
Beartaíonn an Coimisiún comhaontuithe idirghabhála, comhair agus comhordaithe a
bheith acu leis na húdaráis seo a leanas:
• An tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta;
• An tÚdarás um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann;
• An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil;
• An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt;
• Údarás Eitlíochta na hÉireann;
• An Bord Pleanála;
• Oifig na Suirbhéireachta Muirí
• Gardaí Cósta na hÉireann;
• An Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha;
• An Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil;
• An Bord um Imscrúdú Taismí Muirí; agus
• An Garda Síochána.
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Forfheidhmiú
Bunphointe maidir leis an Acht agus leis na feidhmeanna a thugtar don gCoimisiúin
faoi is ea go gcuirtear rialáil sábháilteachta i ndáil le gníomhaíochtaí peitriliam laistigh
de chreat coiriúil. Mar aon le reachtaíocht sábháilteachta eile, leagtar dualgais faoin
Acht ar ghnóthais peitriliam, dualgais a d’fhéadfadh ionchúiseamh coiriúil a bheith
mar thoradh ar a sárú, agus fíneálacha agus téarma príosúin, b’fhéidir, dá bharr sin.
Tríd an rialáil bhreise seo maidir le sábháilteacht gnóthas peitriliam a chur laistigh de
chreat coiriúil, leagtar béim ar an tábhacht mhór a chuirtear le baint amach an
chuspóra maidir le tionscal sábháilte um thaiscéaladh agus astarraingt peitriliam a
bhaint amach.
Ionas go mbeidh an Creat Sábháilteachta Peitriliam éifeachtach maidir le gnóthais
pheitriliam a rialáil i dtaca le sábháilteacht, ní mór go gcuirfí taca faoin gCreat trí
Chóras Forfheidhmithe cuimsitheach. Faoin gcóras seo déanfaidh an Coimisiún na
gníomhartha forfheidhmithe is gá mura gcomhlíonfaidh gnóthas peitriliam a chuid
oibleagáidí faoin Acht agus/nó a oibleagáidí maidir le cás sábháilteachta ceadaithe
nó cead sábháilteachta. Sa Pháipéar seo, leagtar amach na cumhachtaí móra
forfheidhmithe atá ar fáil don Choimisiún maidir leis seo.
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1.

Réamhrá agus Cúlra

1.1

Cúlra

1.1.1

An Coimisiún um Rialáil Fuinnimh
Is é an Coimisiún um Rialáil Fuinnimh (‘an Coimisiún’) an comhlacht neamhspleách atá
freagrach as rialáil eacnamaíoch earnálacha leictreachais agus gáis na hÉireann, agus as
rialáil sábháilteachta gnóthas peitriliam, gnóthas gáis nádúrtha, suiteálaithe gáis nádúrtha
agus conraitheoirí leictreachais. Cuireadh tús le ról an Choimisiúin mar rialtóir eacnamaíoch
nuair a bunaíodh i dtús é faoin Acht um Rialáil Leictreachais, 1999 (Acht 1999), faoinar
tugadh cumhachtaí rialála dó maidir leis an earnáil leictreachais. Leathnaíodh dlínse an
Choimisiúin leis an Acht Gáis (Eatramhach) (Rialáil), 2002, faoinar cuireadh rialáil
eacnamaíoch na hearnála gáis nádúrtha faoi chúram an Choimisiúin. Leagtar amach
feidhmeanna an Choimisiúin maidir leis an Margadh Leictreachais Aonair d’oileán na
hÉireann san Acht um Rialáil Leictreachais (Leasú) (Margadh Leictreachais Aonair) 2007.
Tá an margadh leictreachais mórdhíola seo rialaithe go comhpháirteach ag an gCoimisiún
um Rialáil Fuinnimh agus ag Údarás Thuaisceart Éireann um Rialáil Fóntais (Northern
Ireland Authority for Utility Regulation - NIAUR). Trína chumhachtaí agus a fheidhmeanna
rialála eacnamaíocha, tá an Coimisiún ag oibriú chun a chinntiú go mbainfidh tomhaltóirí
leas as rialáil agus as an iomaíocht a tugadh isteach san earnáil fuinnimh.
Leathnaíodh ról an Choimisiúin maidir le rialáil sábháilteachta faoin Acht Fuinnimh
(Forálacha Ilghnéitheacha), 2006 (Acht 2006). Le hAcht 2006, bronnadh feidhmeanna agus
cumhachtaí ar an gCoimisiún maidir le rialáil sábháilteachta i dtaca le gnóthas gáis nádúrtha
(amhail Bord Gáis Éireann), suiteálaithe gáis nádúrtha agus conraitheoirí leictreachais. De
bhua Acht 2006, bhí ar an gCoimisiún Creat Rialála Sábháilteachta i dtaca le Gás Nádúrtha
a bhunú agus a chur i bhfeidhm, creat lena leagtar amach an chaoi ina gcomhlíonann an
Coimisiún a fhreagrachtaí rialála sábháilteachta iartheachtacha. Foilsíodh an Creat
Sábháilteachta maidir le Gás Nádúrtha i nDeireadh Fómhair 20071 agus tá gnóthais gáis
nádúrtha agus suiteálaithe gáis nádúrtha2 á rialáil ag an gCoimisiún tríd an gCreat sin ó
shin.
Tháinig leathnú eile ar ról sábháilteachta an Choimisiúin le hachtú an Achta um
Shábháilteacht Peitriliam (Taiscéaladh agus Astarraingt), 2010 (Acht 2010), inar cuireadh
rialáil sábháilteachta gnóthas peitriliam atá i mbun gníomhaíochtaí áirithe peitriliam faoina
chúram. Le hAcht 2010, leasaítear Acht 1999 chun a chur de cheangal ar an gCoimisiún
Creat Sábháilteachta Peitriliam atá bunaithe ar phriacal a bhunú agus a chur i bhfeidhm,
creat atá bunaithe ar réim cás sábháilteachta. Faoin Acht, ní féidir gníomhaíochtaí peitriliam
ainmnithe a dhéanamh ach amháin sa chás ina bhfuil cead sábháilteachta faighte. Beidh
eisiúint ceada ag brath ar chás sábháilteachta ceadaithe. Le cinneadh an Rialtais maidir le
freagracht as rialáil sábháilteachta gnóthas peitriliam a bhronnadh ar gCoimisiún, tugadh
1 Féach ar Thagairt [1].
2 Maidir le suiteálaithe gáis nádúrtha, ó Mheitheamh 2009 i leith, is cion é do dhuine nach suiteálaí gáis é atá
cláraithe ar Chlár Shuiteálaithe Gáis na hÉireann (RGII), tabhairt faoi obair a bhaineann le gás. Cheap an
Coimisiún an RGII mar Chomhlacht Maoirseachta um Shábháilteacht Gáis in Eanáir 2009. Féach ar www.rgii.ie
le haghaidh tuilleadh faisnéise.

2
éifeacht d’eochair-mholadh a rinne Advantica tar éis dóibh athbhreithniú sábháilteachta a
dhéanamh ar phíblíne gháis na Coiribe. I dTuarascáil Advantica3, moladh gur cheart creat
sábháilteachta nua, atá bunaithe ar phriacal, maidir le mór-phíblínte guaiseacha a fhorbairt
agus a chur i bhfeidhm in Éirinn, i gcomhréir leis an gcleachtas idirnáisiúnta is fearr.
Rinneadh leathnú ar an gcoincheap seo in Acht 2010, lena bhforáiltear go mbeadh
gníomhaíochtaí um thaiscéaladh agus astarraingt peitriliam rialaithe go ginearálta faoin
gCreat nua Sábháilteachta Peitriliam.
D’fhonn amhras a sheachaint, áirítear le
gníomhaíochtaí faoin Acht aon ghníomhaíocht peitriliam réamhtheachtach atá faoi réir údarú
peitriliam, amhail astarraingt agus próiseáil hidreacarbón ó thaiscumar, ach ní áirítear leo
gníomhaíochtaí iartheachtacha amhail dáileadh peitril nó gáis.
Sa Pháipéar seo, dírítear ar fheidhmeanna nua sábháilteachta an Choimisiúin, agus, go
sonrach, ar an dearadh atá beartaithe don Chreat Sábháilteachta Peitriliam.
1.1.2

Struchtúr Eagrúcháin an Choimisiúin um Rialáil Fuinnimh
Tá suas le triúr ball ar an gCoimisiún um Rialáil Fuinnimh ag aon am amháin. Faoi láthair tá
beirt bhall air, an Coimisinéir Dermot Nolan (atá ina Chathaoirleach freisin) agus an
Coimisinéir Garrett Blaney. Tá ceithre roinn fheidhmiúla sa Choimisiún, agus roinn
oibríochtaí a thugann tacaíocht do na foirne ar fad. Is iad ceithre roinn fheidhmiúla an
Choimisiúin ná:
• Margaí Leictreachais;
• Líonraí Leictreachais agus Miondíol;
• Gás, Dlí agus Comhshaol; agus
• Sábháilteacht agus Cúrsaí Custaiméara.
Is é Paul McGowan atá i gceannas ar an Roinn Sábháilteachta. Tá sé freagrach as na
feidhmeanna sábháilteachta a dílsíodh ar an gCoimisiún de bhua Acht 2006 agus Acht 2010
a chomhlíonadh, agus as comhairle a chur ar an gCoimisiún i dtaca le sábháilteacht. Tá an
Roinn Sábháilteachta neamhspleách ó thaobh riaracháin de ó na ranna eile a bhfuil cúraimí
rialála eacnamaíocha orthu.

1.1.3

Tagairtí don ‘Acht’ síos tríd an bPáipéar seo
Le hAcht 2010, leasaítear Acht 1999 trí chuid nua a chur isteach ann, Cuid IIA, lena
ndílsítear feidhmeanna áirithe breise maidir le sábháilteacht peitriliam sa Choimisiún. Mura
sonraítear a mhalairt, is ag tagairt d’Acht 1999 arna leasú ag Acht 2010, nó d’ailt den Acht
sin, atá aon tagairtí sa Pháipéar seo don ‘Acht’ nó d’aon alt den Acht.

1.2

Tionscadal Feidhmiúcháin an Chreata Sábháilteachta Peitriliam
Nuair a ritheadh Acht 2010, bhunaigh an Coimisiún foireann tionscadail go foirmiúil laistigh
dá Roinn Sábháilteachta chun dearadh agus cur i bhfeidhm an Chreata Sábháilteachta
Peitriliam a bhainistiú. Is éard atá mar theideal foirmiúil ar an tionscadal seo ná Tionscadal
3 Féach ar Thagairt [2].

3
Feidhmiúcháin an Chreata Sábháilteachta Peitriliam. Tá cúig chéim4 sa tionscadal:
A. Réamh-mheasadh Raoin agus Pleanáil;
B. Dearadh Ardleibhéil an Chreata Sábháilteachta Peitriliam;
C. Dearadh Mionsonraithe an Chreata Sábháilteachta Peitriliam;
D. Ullmhacht Inmheánach Thionscadal Feidhmiúcháin an Chreata Sábháilteachta
Peitriliam; agus
E. Cur i bhFeidhm.
Thug an Coimisiún Céim A den tionscadal chun críche i Márta 2011 nuair a foilsíodh dhá
Thuarascáil:
• Review and Comparison of Petroleum Safety Regulatory Regimes (Athbhreithniú ar
Chórais Rialála maidir le Sábháilteacht Peitriliam agus Comparáid Eatarthu).
Choimisiúnaigh an Coimisiún an tuarascáil seo ó GL Noble Denton, agus déantar
athbhreithniú inti ar roinnt córas idirnáisiúnta rialála i dtaca le sábháilteacht peitriliam
(an Riocht Aontaithe, an Iorua, an Astráil, an Danmhairg agus Albain Nua)5.
Comhpháirt lárnach is ea an tuarascáil seo maidir le dearadh an Chreata
Sábháilteachta Peitriliam agus maidir lena chinntiú go bhforbrófar an creat de réir an
chleachtais is fearr go hidirnáisiúnta.
•

Status Analysis Review of the Existing Legislative and Regulatory System for
Petroleum Exploration and Extraction in Ireland6. Is tuarascáil de chuid an
Choimisiúin í seo, ina leagtar amach an tuiscint atá ag an gCoimisiún maidir leis na
córais reachtacha agus rialála reatha a bhfuil baint acu le sábháilteacht
gníomhaíochtaí um thaiscéaladh agus astarraingt peitriliam in Éirinn. Is comhpháirt
lárnach í an tuarascáil seo freisin maidir le dearadh an Chreata Sábháilteachta
Peitriliam, toisc go n-aithnítear an méid seo a leanas inti:
− na hidirghabhálacha agus na hidirghníomhartha a d’fhéadfadh a bheith idir an
Coimisiún um Rialáil Fuinnimh agus gníomhaireachtaí rialála eile maidir le
freagrachtaí nua an Choimisiúin i dtaca le sábháilteacht peitriliam;
− na deiseanna comhoibrithe a d’fhéadfadh a bheith idir an Coimisiún agus
gníomhaireachtaí rialála eile chun freagrachtaí an Choimisiúin a
chomhlíonadh i dtaca le sábháilteacht peitriliam;
− na bearnaí sa chóras rialála agus reachtach atá ann faoi láthair; agus
− an forluí a d’fhéadfadh a bheith ann idir freagrachtaí sábháilteachta peitriliam
an Choimisiúin agus an córas rialála agus reachtach atá ann faoi láthair agus
na deiseanna chun dúbailt den chineál sin a sheachaint nó a laghdú.

Tá tús curtha anois le Céim B den Tionscadal, Dearadh Ardleibhéil an Chreata
Sábháilteachta Peitriliam, le foilsiú an Pháipéir Comhairliúcháin seo (an Páipéar).

4 Féach ar Thagairt [3].
5 Féach ar Thagairt [4]. Ar mhaithe leis an tsimplíocht tagraítear don tuarascáil seo mar an ‘Tuarascáil
Athbhreithnithe Idirnáisiúnta’ síos tríd an bPáipéar seo.Roghnaíodh na cúig réim rialála idirnáisiúnta seo mar go
bhfuil tionscail ola agus gáis amach ón gcósta agus ar tír mór acu atá seanbhunaithe, agus go léirítear iontu a
mhéid a mheastar go hidirnáisiúnta go bhfuil cineálacha cur chuige éagsúla maidir le rialáil sábháilteachta cuí
agus éifeachtach.
6 Féach ar Thagairt [5]. Ar mhaithe leis an tsimplíocht tagraítear don tuarascáil seo mar ‘Athbhreithniú ar Anailís
Stádais’ síos tríd an bPáipéar seo.
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1.3

Aidhm an Pháipéir seo agus an Próiseas Comhchomhairle

1.3.1

Aidhm an Pháipéir seo
Foilsítear an Páipéar seo anois mar chuid de Chéim B de Thionscadal Feidhmiúcháin an
Chreata Sábháilteachta Peitriliam, agus leis seo cuirtear ar chumas an phobail i gcoitinne,
lucht an tionscail agus páirtithe leasmhara eile ionchur fóinteach a bheith acu i ndearadh
beartaithe an Chreata Sábháilteachta Peitriliam go luath sa tionscadal. Feidhmeoidh
Dearadh Ardleibhéil an Chreata Sábháilteachta Peitriliam mar fhráma i gcomhair
príomhghnéithe beartais an Chreata Sábháilteachta Peitriliam, agus déanfar é a fhorbairt i
bhfoirm rialachán agus treoir níos mionsonraithe ina dhiaidh sin de réir mar is cuí. Sa
Pháipéar seo, déantar comhairliúchán freisin maidir le critéir bheartaithe chun a chinneadh
céard iad na gníomhaíochtaí agus na bonneagair peitriliam is ceart a ainmniú trí rialachán
mar ‘gníomhaíochtaí peitriliam ainmnithe’.

1.3.2

An Próiseas Comhchomhairle
Tá fáilte roimh fhreagairtí i scríbhinn ar an bPáipéar seo ó pháirtithe leasmhara.
Dearbhaíonn an Coimisiún go ndéanfar gach freagairt agus gach aighneacht a mheas agus
go dtabharfar an deis do gach freagróir soiléiriú a fháil maidir le haon cheist a ardaítear sa
Pháipéar seo.
Tar éis machnamh a dhéanamh ar na freagairtí a fhaightear, tá sé i gceist ag an gCoimisiún
dréachtpháipéar cinnidh a fhoilsiú i mí na Nollag 2011 maidir le Dearadh Ardleibhéil
beartaithe an Chreata Sábháilteachta Peitriliam. Foilseofar an dréachtpháipéar cinnidh i
gcomhair comhchomhairle phoiblí de réir alt 13I(5)(a) den Acht. Tar éis dóibh machnamh a
dhéanamh ar na freagairtí go léir maidir leis an dréachtpháipéar cinnidh, tá sé mar aidhm ag
an gCoimisiún a pháipéar cinnidh maidir le Dearadh Ardleibhéil an Chreata Sábháilteacht
Peitriliam a fhoilsiú in Aibreán 2012.
De réir ailt 13D(3), 13I(1) agus 13I(2) den Acht, eisíodh an Páipéar seo chuig na
comhlachtaí agus na hAirí a leanas freisin:
• An tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta;
• An tÚdarás um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann;
• An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil;
• Údarás Eitlíochta na hÉireann;
• An tAire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha;
• An tAire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil; agus
• An tAire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt;

1.3.3

Freagairt a thabhairt ar an bPáipéar seo
Tugtar cuireadh do pháirtithe leasmhara a dtuairimí maidir leis na ceisteanna a ardaítear
sa Pháipéar seo a nochtadh trí fhreagairtí i scríbhinn a chur isteach faoin am scoir gnó
Dé Máirt, an 27 Meán Fómhair 2011.

Toisc go bhfoilseofar na freagairtí ina n-iomláine ar shuíomh Gréasáin an Choimisiúin
um Rialáil Fuinnimh, ba cheart d’fhreagróirí aon fhaisnéis faoi rún a chur isteach i
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ndoiciméad leithleach, agus é tugtha le fios go soiléir gur faisnéis rúnda atá i gceist. Ba
cheart aighneachtaí maidir leis an bPáipéar seo a sheoladh, i bhfoirm leictreonach más
féidir, chuig:
Eamonn Murtagh
Bainisteoir Tionscadail - An Creat Sábháilteachta Peitriliam,
An Coimisiún um Rialáil Fuinnimh,
An Malartán, Cearnóg Belgard Thuaidh,
Tamhlacht,
Baile Átha Cliath 24.
R-phost: emurtagh@cer.ie
Beidh an Coimisiún ar fáil chun bualadh le freagróirí lena gcuid aighneachtaí a phlé ó Dé
Luain an 3 Deireadh Fómhair go dtí Dé hAoine an 14 Deireadh Fómhair 2011. Má tá
freagróirí ag iarraidh bualadh leis an gCoimisiún chun a n-aighneachtaí a phlé, ní mór
dóibh dul i dteagmháil leis an duine thuasluaite tráth nach déanaí ná 5 i.n. Déardaoin an
29 Meán Fómhair 2011.

1.4

Struchtúr an Pháipéir
Tá an chuid eile den Pháipéar seo roinnte ina 13 chuid:
Cuid 2

Forbhreathnú ar Ghníomhaíocht maidir le Taiscéaladh agus Astarraingt
Peitriliam in Éirinn
Tugtar léargas sa chuid seo ar ghníomhaíochtaí maidir le taiscéaladh agus
astarraingt peitriliam go ginearálta agus déantar cur síos inti ar ghnáthshaolré tionscadail peitriliam. Leagtar amach inti freisin scála reatha an
tionscail in Éirinn.

Cuid 3

An Comhthéacs Reachtach - Impleachtaí maidir leis an gCreat
Sábháilteachta Peitriliam
Tugtar forbhreathnú ar Acht 2010 sa chuid seo agus ar na hoibleagáidí agus
na dualgais a leagtar ar an gCoimisiún um Rialáil Fuinnimh agus ar an
ngnóthas peitriliam faoin Acht sin. Leagtar amach inti freisin na ceanglais
reachtacha a chuireann taca faoin gCreat Sábháilteachta Peitriliam.

Cuid 4

Raon Beartaithe agus Comhpháirteanna Beartaithe an Chreata
Sábháilteachta Peitriliam
Déantar cur síos níos mionsonraithe sa chuid seo ar raon agus ar
theorainneacha an Chreata Sábháilteachta Peitriliam faoin Acht. Leagtar
amach inti fócas fhreagrachtaí rialála an Choimisiúin, chomh maith le príomhchomhpháirteanna beartaithe an Chreata Sábháilteachta Peitriliam agus an
chaoi a bhfeidhmeoidh na comhpháirteanna sin.

Cuid 5

Cuspóir Straitéiseach an Chreata Sábháilteachta Peitriliam
Leagtar amach cuspóir straitéiseach an Chreata Sábháilteachta Peitriliam sa
chuid seo. Leagtar amach fís an Choimisiúin maidir leis an gCreat
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Sábháilteachta Peitriliam, chomh maith le ról agus misean an Choimisiúin
agus spriocanna rialála an Chreata.
Cuid 6

Chomh hÍseal is Indéanta le Réasún (ALARP))
Tugtar forbhreathnú ar phrionsabal ALARP sa chuid seo, agus ar an gcaoi a
bhfuil sé beartaithe go mbeidh feidhm ag an bprionsabal sin laistigh den
Chreat Sábháilteachta Peitriliam. Moltar modheolaíochtaí maidir le conas
critéir phriacal ALARP a shainiú freisin.

Cuid 7

Ceadú agus Gníomhaíochtaí Peitriliam Ainmnithe
Leagtar amach sa chuid seo an córas ceada atá beartaithe, córas a mbeidh
ar an ngnóthas peitriliam cloí leis. Tugtar léargas ar na gníomhaíochtaí agus
ar an mbonneagar atá beartaithe a ainmniú mar ghníomhaíochtaí peitriliam
ainmnithe, a mbeidh cead sábháilteachta ón gCoimisiún ag teastáil ina leith.
Tugtar na cineálacha ceadanna sábháilteachta atá beartaithe (agus na
cásanna sábháilteachta lena mbaineann) a bheidh ag teastáil le linn shaolré
an tionscadail freisin.

Cuid 8

Comhlíontacht a Rathú
Leagtar amach moltaí sa chuid seo maidir le conas a chinnteoidh an
Coimisiún go bhfuil an tAcht á chomhlíonadh tríd an gceanglas maidir le
cásanna sábháilteachta, reáchtáil iniúchtaí agus cigireachta agus cur i
bhfeidhm córas fíorúcháin. Tugtar moltaí freisin maidir le tomhas agus anailís
feidhmíocht gnóthas peitriliam ag an gCoimisiún i dtaca le sábháilteacht.

Cuid 9

Tarlú Peitriliam a Fhógairt agus a Imscrúdú
Déantar plé sa chuid seo faoi fhógairt agus imscrúdú tarluithe peitriliam.

Cuid 10

Idirghabháil Rialála agus Comhar Aontaithe
Leagtar amach sa chuid seo an chaoi ina bhfuil sé beartaithe ag an
gCoimisiún idirghníomhú leis na húdaráis reachtúla eile a bhfuil baint acu le
rialáil gnóthas peitriliam in Éirinn. Déantar cur síos ar mholtaí agus ar
nósanna imeachta maidir le roinnt faisnéise.

Cuid 11

Forfheidhmiú
Leagtar amach sa chuid seo an fheidhm forfheidhmithe agus na cumhachtaí
lena mbaineann a bronnadh ar an gCoimisiún faoin Acht.

Cuid 12

Tuairisciú Sábháilteachta agus Faisnéis Maidir le Sábháilteacht foilsithe
Cuirtear moltaí i láthair sa chuid seo maidir le tuairisciú sábháilteachta agus
leis an bhfaisnéis a chuirfear ar fáil don phobal.

Cuid 13

Feabhsúchán Leanúnach
Leagtar amach sa chuid seo na bearta a bhfuil sé beartaithe ag an
gCoimisiún iad a chur i bhfeidhm le cinntiú gur cuí i gcónaí an Creat
Sábháilteachta Peitriliam ó thaobh peitriliam a thaiscéaladh agus a astarraingt
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in Éirinn, ar a n-áirítear meicníochtaí chun feabhsúchán leanúnach a chinntiú.
Cuid 14

Achoimre ar Chomhchomhairle agus Na Chéad Chéimeanna Eile
Leagtar amach sa chuid seo na chéad chéimeanna eile sa próiseas
comhchomhairle.

Cuirtear gluais de théarmaí agus giorrúcháin ar fáil in Aguisín I.
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2.

Forbhreathnú ar Thaiscéaladh agus Astarraingt Peitriliam
in Éirinn
Chun roinnt cúlra a chur ar fáil don phobal maidir leis na saincheisteanna a leagtar amach sa
Pháipéar, is éard atá sa chuid seo:
• Forbhreathnú ginearálta ar ghníomhaíochtaí a bhaineann le taiscéaladh agus
astarraingt peitriliam a tharlaíonn go hiondúil le linn saolré tionscadail (cuid 2.1); agus
• Cur síos ar scála reatha an tionscail peitriliam in Éirinn (cuid 2.2).
Is féidir teacht ar shonraí breise ar ghníomhaíochtaí ola agus gáis in Éirinn san Athbhreithniú
ar Anailís Stádais.7

2.1

Forbhreathnú ar Thaiscéaladh agus Astarraingt Peitriliam

2.1.1

Taiscéaladh agus Astarraingt Peitriliam
Baineann comhpháirtithe agus cineálacha éagsúla bonneagair le táirgeadh ola agus gáis,
ach go bunúsach is éard atá i gceist ná tobar a dhruileáil i gcarraig (taiscumar) ina bhfuil
peitriliam (ola agus gás), an ola agus gás a dheighilt ón uisce a bhíonn sa tobar go hiondúil
agus ansin, más gá, é a phíobú go dtí saoráid le haghaidh cóireála breise le go mbeidh an
ola agus gás réidh don mhargadh.
De ghnáth is é suirbhé seismeach an chéad chéim sa taiscéaladh, más taiscéaladh amach
ón gcósta atá i gceist ní mór feidhm a bhaint as soitheach, le fáil amach cá bhfuil an charraig
a bhfuil peitriliam inti. Má aimsítear carraig den sórt sin, déantar anailís chuimsitheach chun
an áit is fearr a fháil chun tobar taiscéalta a dhruileáil, agus feidhm a bhaint as rige druileála
ar thalamh, soitheach druileála amach ón gcósta, nó rige amach ón gcósta a sheasann ar
ghrinneall na farraige. Má aimsítear peitriliam le linn na druileála, déantar an tobar a thriail
féachaint cén cineál peitriliam atá sa taiscumar, an méid atá i gceist agus cén brú agus
teocht atá aige. Is éard is cuspóir don druileáil taiscéalta seo ná a chinntiú an bhfuil an
taiscumar inmharthana ó thaobh tráchtála agus an bhfuil cúltaisce inghnóthaithe go
heacnamaíoch ann.
Chun an peitriliam a astarraingt, ní mór cineálacha éagsúla bonneagair a bheith ann. I
ngach cás, ar tír mór nó amach ón gcósta, tarraingíonn na tobair an peitriliam chuig an
dromchla. I gcás taiscéaladh amach ón gcósta d’fhéadfadh an tobar a bheith lonnaithe ar
shaoráid amach ón gcósta (ardán daingnithe), nó faoin uisce, agus sa chás sin tabharfaidh
píblíne an hidreacarbón ar ais go hardán seasta, saoráid ar snámh, nó go díreach chuig an
cósta. I gcás saoráid amach ón gcósta dhéanfadh píblíne an hidreacarbón a iompar ar ais
chuig an cósta, nó má táirgeadh ola, d’fhéadfaí é a chur ar bhonn rialta ar thancaer ola. De
ghnáth bíonn críochfort ar tír mór ina mbailítear hidreacarbón ó thobair éagsúla ar tír mór, nó
ó phíblínte amach ón gcósta, agus déanfaidh sé próiseáil bhreise le easpórtáil gás nó ola
réidh don mhargadh a sholáthar. I gcásanna áirithe is féidir dóthain próiseála amach ón
gcósta a dhéanamh chun gás réidh don mhargadh a tháirgeadh nach dteastaíonn mórán
próiseála ar tír mór uaidh. Cibé dearadh bonneagair a roghnaítear, ní mór na coinníollacha
7 Féach ar Thagairt [5].
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comhshaoil a mbeifear ag súil leo a chur san áireamh, chomh maith le cineál an chúltaisce
hidreacarbóin, saol na páirce agus líon na ndaoine a theastaíonn chun an tsaoráid a
fheidhmiú agus a chothabháil.
Le linn don saoráid amach ón gcósta nó ar tír mór a bheith ag feidhmiú, is é
gnáthchothabháil na gcóras táirgthe agus sábháilteachta atá i gcuid mhaith den obair
foriomlán. Cuimsítear le obair eile na paraiméadair táirgthe a thuairisc, samplaí ola agus
gáis a thástáil, chomh maith le hathruithe innealtóireachta a bhaineann le deisiúcháin agus
modhnuithe próisis chun rátaí táirgthe, nó sábháilteacht, a fheabhsú. Féadann pearsanra a
dhul amach ón gcósta i héileacaptair, ach déantar an chuid is mó den trealamh a iompar i
soitheach soláthair. Teastaíonn seirbhísí eile tacaíochta ó am go ham.
De ghnáth tugtar gníomhaíochtaí réamhtheachtacha ar na gníomhaíochtaí thuas. Baineann
saoráidí iartheachtacha le peitriliam próiseáilte (mar shampla iompar gáis nádúrtha chuig
custaiméirí ar an eangach náisiúnta, nó iompar leachtanna le haghaidh próiseáil bhreise.
2.1.2

Gnáth-shaolré an Tionscadail
De ghnáth is féidir saolré tionscadail pheitriliam a bhriseadh síos sna céimeanna agus
gníomhaíochtaí seo a leanas de réir mar a théann sé trí na céimeanna éagsúla taiscéalta,
astarraingthe agus díchoimisiúnaithe:
Taiscéaladh:
• Taighde tosaigh agus measúnú deisce ar gheolaíocht agus ar fhoirmíochtaí;
• Suirbhé geoiteicniúil agus geoifisiceach (m.sh suirbhé seismeach) le foirmíochtaí
hidreacarbóin a fhiosrú (ar tír mór nó amach ón gcósta )8;
• Tobair taiscéalta agus tástála a dhruileáil féachaint an ann do mhéideanna
hidreacarbóin ar féidir leo a astarraingt go heacnamaíoch (ar tír mór nó amach ón
gcósta);
• Tobair a mheastar nach bhfuil siad inmharthana go heacnamaíoch a thréigeadh agus
a stopadh;
• Cúltaiscí hidreacarbóin ar féidir iad a astarraingt go heacnamaíoch a aimsiú; agus
• Faomhadh rialála chun dul ar aghaidh chuig an astarraingt.
Forbairt Bonneagair:
• An coincheap a dhearadh leis an bealach is fearr a shocrú chun an hidreacarbón a
astarraingt, agus ceisteanna sábháilteachta agus eacnamaíocha á gcur san áireamh;
• Dearadh Innealtóireachta Tosaigh chun na córais mhóra a theastaíonn a
shainmhíniú;
• Toiliú rialála (ceadúnais agus léasanna); agus
• Innealtóireacht, Soláthar, Tógáil (EPC) lena n-áirítear innealtóireacht mhionsonraithe.
Saothrú:
• Coimisiúnú, a chiallaíonn na céimeanna struchtúrtha a theastaíonn chun a sheiceáil
agus a dhoiciméadú go bhfuil an gléasra suiteáilte ag feidhmiú go hiomlán agus go
bhfuil sé oiriúnach don fheidhm.
8 Tabhair faoi deara nach ligeann an gníomhaíocht seo don hidreacarbón a bheith scaoilte ón taiscumar
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•

•
•
•

Tarlaíonn ola/gás tosaigh nuair a thugtar hidreacarbóin isteach sa bhonneagar
peitriliam den chéad uair agus nuair a fheidhmítear an gléasra. Beidh an chuid is mó
den choimisiúnú, go háirithe na gníomhaíochtaí coimisiúnaithe a bhaineann le córais
sábháilteachta curtha i gcrích roimh theacht an ola/gháis thosaigh;
Táirgeadh/ feidhmiú/tíolacadh agus cothabháil leanúnach;
Modhnuithe; agus
Taiscéaladh leanúnach le linn chéim an fheidhmithe, agus mar bhuaicphointe tobair
eile sa láthair chéanna (ar tír mór, nó amach ón gcósta), nó tobair ó thaiscumair eile
ceangailte leis an suiteáil chéanna, nó ag sruthú chuig an píblíne chéanna.

Díchoimisiúnú:
• Mar a shonraítear san Acht, ciallaíonn díchoimisiúnú maidir le bonneagar peitriliam,
an tsaoráid, an struchtúr nó suiteáil nó aon chuid den saoráid, struchtúr nó suiteáil a
thógáil as úsáid go buan, le súil go ndéanfar é a thréigeadh sa láthair nó a bhaint de.
2.1.3

Rialáil Gníomhaíochtaí agus Bonneagar um Thaiscéaladh agus Astarraingthe
Peitriliam
Baineann rialáil gníomhaíochtaí um thaiscéaladh agus astarraingt peitriliam agus a
mbonneagair le réimse leathan disciplíní, ar a n-áirítear:
• Rialáil Eacnamaíoch (Ceadúnú);
• Rialáil comhshaoil;
• Rialáil sábháilteachta (ar a n-áirítear sábháilteacht maidir leis na guaiseacha
mórthionóiscí arbh fhéidir a tharlú le linn taiscéalta agus astarraingthe, sábháilteacht
ghairme agus phoiblí;
• Rialáil pleanála um thalamhúsáid;
• Rialáil muirí; agus
• Rialáil eitlíochta.
Sonraítear róil, feidhmeanna rialála agus dualgais na gcomhlachtaí éagsúla reachtúla in
Éirinn maidir le gach ceann thuas go mion san Athbhreithniú ar Anailís Stádais9.

2.2

Scála Reatha an Tionscail um Thaiscéaladh agus Astarraingt Peitriliam in
Éirinn.
I láthair na huaire tá 31 údarú gníomhach in Éirinn maidir le taiscéaladh agus forbairt
peitriliam amach ón gcósta. Is éard atá iontu ná Ceadúnais um Thaiscéaladh Peitriliam,
Ceadúnais um Sirtheoireacht Peitriliam agus Léasanna Peitriliam. Tugann Léasanna
Peitriliam peitriliam don léasaí/do na léasaithe, agus tugann don léasaí/do na léasaithe an
ceart eisiatach peitriliam a tháirgeadh ó cheantar léasaithe. Tá trí cinn de léasanna
gníomhach in Éirinn faoi láthair lena gclúdaítear páirceanna gáis Chionn tSáile (léas Chionn
tSáile /Bhaile Choitín agus léas na Seacht gCeanna) agus páirc gháis na Coiribe. Is í
saoráid táirgthe peitriliam Chionn tSáile an t-aon saoráid táirgthe feidhmiúil amháin in Éirinn
faoi láthair.

9 Féach ar Thagairt [5].
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Tá gníomhaíocht sirtheoireachta agus druileála in Éirinn amach ón gcósta thoir agus thiar,
agus meastar gur mó amach ón gcósta thiar, ar an scairbh ilchríochach Éireannach, a bhfuil
na hionchais fhadtéarmacha. I nDeireadh Fómhair 2010 chuir An tAire Cumarsáide,
Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha fáilte roimh iarratais ar Roghanna Ceadúnaithe maidir le
hImeall Atlantach na hÉireann trí Bhabhta Cheadúnaithe um Imeall Atlantach 2011, rud a bhí
dírithe ar leibhéal an taiscéalta amach ón gcósta Éireannach a spreagadh. Ba é an babhta
ceadúnaithe ba mhó a tairgeadh go dtí seo, agus bhí sé difriúil ó na babhtaí roimhe sin sa
mhéid is gur osclaíodh leis grinneall farraige Atlantach na hÉireann ar fad le haghaidh
taiscéalta (taobh amuigh de na limistéir reatha ceadúnaithe) seachas imchuacha nó bloic ar
leith. Chlúdaíodh leis limistéar thart ar 30-380 ciliméadar ón gcósta agus bhí 996 bloc
iomlána agus 58 bloc pháirteacha mar chuid de. Fuarthas 15 iarratas ar leith faoin
spriocdháta i mBealtaine 2011, an méid is mó in aon bhabhta in Éirinn go dtí seo. Le
Roghanna Ceadúnaithe tugtar príomhchearta don sealbhóir ar Cheadúnú Taiscéalta sa
limistéar ar fad atá clúdaithe sa Rogha, nó cuid de.
Tugadh trí Roghanna Ceadúnaithe maidir le taiscéaladh ar tír mór in 2011 faoin mbabhta
ceadúnaithe um Imchuach Carbónmhar Thiar Thuaidh (Ros Comáin, Sligeach, Liatroim agus
an Cabhán) agus Imchuach an Chláir.
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3

3.1

An Comhthéacs Reachtach - Impleachtaí maidir leis an
gCreat Sábháilteachta Peitriliam
Réamhrá
Leagtar amach san Acht an creat reachtach ó thaobh dhearadh an Chreata Sábháilteachta
Peitriliam chomh maith le ról an Choimisiúin mar rialtóir sábháilteachta i dtaca le taiscéaladh
agus astarraingt peitriliam na ngnóthas peitriliam.
Cuirtear san áireamh san tAcht an córas reachtach níos leithne a rialaíonn taiscéaladh agus
astarraingt peitriliam in Éirinn. Tá an córas reachtach níos leithne seo casta agus cuimsíonn
sé rialáil na ngnóthas peitriliam ó pheirspictíocht eacnamaíoch, comhshaoil agus
sábháilteachta, arna rialáil trí choinbhinsiúin idirnáisiúnta, treochta Eorpacha agus
reachtaíocht náisiúnta. Tá impleachtaí tábhachtacha ag an gcóras reachtach níos leithne
seo maidir le dearadh an Chreata Sábháilteachta Peitriliam, go háirithe nuair a chuirtear san
áireamh dualgas an Choimisiúin agus a fheidhmeanna á gcomhlíonadh aige aird a thabhairt
ar:
• fheidhmeanna an Údaráis um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann (NSAI), an Údaráis
Sláinte agus Sábháilteachta (HSA), na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil
(EPA), na hAire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt agus Údaráis Eitlíochta na
hÉireann (IAA)10, agus
• an gá le dul i gcomhar agus i gcomhairle leis na daoine sin chun cuspóra (i)
sábháilteacht i ngníomhaíochtaí peitriliam a spreagadh agus a chothú agus (ii) dúbailt
sna gníomhaíochtaí a sheachaint11.
Tugtar mionchuntas ar an gcóras níos leithne reachtach agus rialála in Éirinn san
Athbhreithniú ar Anailís Stádais 12, ar ceart é a léamh taobh leis an bpáipéar seo.
Pléitear sa chuid seo den Pháipéar go háirithe leis na forálacha den Acht a bhfuil tionchar
acu ar raon agus dearadh an Chreata Sábháilteachta Peitriliam, ar a n-áirítear scrúdú ar na
forálacha reachtúla maidir le:
• Oibleagáidí agus dualgais gearrtha ar an gCoimisiún agus ar ghnóthais peitriliam
(cuid 3.2),
• feidhmiú beartaithe an Chreata (cuid 3.3); agus
• ábhar riachtanach an Chreata (cuid 3.4).

10 Agus aon duine eile mar a leagtar síos ag an Aire. Féach ar Chuid 13H(3) den Acht.
11 Ina theannta sin, agus é faoi chaibidil aige gníomhaíocht peitriliam a shonrú faoi Chuid 13D den Acht, tá sé de
dhualgas ar an gCoimisiún aird a thabhairt ar an méid is atá gníomhaíochtaí peitriliam agus bonneagar peitriliam
á rialáil de réir Acht eile den Oireachtas nó faoi.
12 Féach ar Thagairt [5].

13

3.2.

Oibleagáidí agus Dualgais a fhorchuirtear de bhua an Achta

3.2.1

Forbhreathnú
Leis an Acht, cuirtear oibleagáidí ar an gCoimisiún agus ar ghnóthais peitriliam araon.
Déantar iad seo a achoimriú i bhFíor 1 thíos.

Fíor 1: Forbhreathnú ar Oibleagáidí agus Dualgais a fhorchuirtear de bhua Acht 2010

Bunphointe maidir leis an Acht agus leis na feidhmeanna a thugtar don gCoimisiúin faoi is ea
go gcuirtear rialáil sábháilteachta i ndáil le gníomhaíochtaí peitriliam laistigh de chreat
coiriúil. Mar aon le reachtaíocht sábháilteachta eile, leagtar dualgais faoin Acht ar ghnóthais
peitriliam, dualgais a d’fhéadfadh ionchúiseamh coiriúil a bheith mar thoradh ar a sárú, agus
fíneálacha agus téarma príosúin, b’fhéidir, dá bharr sin. Cuireann sé seo ualach breise ar an
gCoimisiún a dheimhniú go bhfuil sé ag feidhmiú go cothrom agus go réasúnta ó thaobh a
fheidhmeanna a chomhlíonadh de réir an Achta. Tríd an rialáil bhreise seo maidir le
sábháilteacht gnóthas peitriliam a chur laistigh de chreat coiriúil leagtar béim ar an tábhacht
mhór a chuirtear le baint amach an chuspóra maidir le tionscal sábháilte um thaiscéaladh
agus astarraingt peitriliam a bhaint amach.
Leagtar amach thíos na feidhmeanna ardleibhéil a thugtar don Choimisiún faoin Acht:
• Príomhchuspóir maidir lena fheidhmeanna a chur i gcrích:
An pobal a chosaint trí shábháilteacht a chothú agus a spreagadh maidir le
gníomhaíochtaí peitriliam ainmnithe a sheoladh.
•

Dualgas Ginearálta13:
Déanfaidh an Coimisiún gach ní is gá agus is réasúnach chun a chuspóirí a
chur chun cinn agus...a chumhachtaí a fheidhmiú agus a fheidhmeanna a
chomhall ar mhaithe le leas an phobail.

•

Feidhmeanna chun
− gníomhaíochtaí peitriliam ainmnithe na ngnóthas peitriliam a rialáil i dtaca

13 Tabhair faoi deara go sainmhínítear ‘dualgas’ faoi Chuid 2(1) den Acht d’fhonn cumhacht agus feidhm a
chuimsiú.
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−
−
−
−

le sábháilteacht, lena n-áireofar caighdeáin agus cóid chleachtais a
shonrú14;
faireachán a dhéanamh ar oibleagáidí gnóthas peitriliam faoi Chuid IIA
den Acht agus a thabhairt go ndéanfaidh siad iad a chomhlíonadh15;
tarluithe peitriliam a imscrúdú agus tuarascáil fúthu a thabhairt don Aire16;
Ceadúnais Sábháilteachta a eisiúint17; agus
faisnéis maidir le sábháilteacht a chur ar fáil don phobal nuair is cuí18.

• Le linn a fheidhm maidir le gníomhaíochtaí ainmnithe peitriliam a rialáil a fheidhmiú,
ní mór don Choimisiún Creat Sábháilteachta Peitriliam bunaithe ar phriacal a bhunú
agus a chur i ngníomh19.
• Le linn dó a fheidhmeanna a chomhall, ní mór don Choimisiún aird a thabhairt ar na
feidhmeanna a bhaineann le sábháilteacht ghníomhaíochtaí peitriliam de réir mar a
chuirtear i bhfeidhm iad ag comhlachtaí sonraithe eile20 agus ar an ngá le comhar
agus comhchomhairle a dhéanamh leis na comhlachtaí sin chun críche sábháilteacht
a spreagadh agus a chothú maidir le seoladh gníomhaíochtaí peitriliam agus dúbláil
gníomhaíochtaí rialála a sheachaint.
De réir Chuid 13K den Acht, leagtar dualgas ginearálta ar ghnóthais peitriliam (a dtagraítear
dó sa Pháipéar seo mar “Dualgas Ginearálta”) le cinntiú:
(a) go seoltar aon ghníomhaíocht peitriliam ar mhodh a laghdaíonn aon phriacal don
tsábháilteacht go dtí leibhéal atá chomh híseal is indéanta le réasún (ALARP).
(b) go ndéantar aon bhonneagar peitriliam a dhearadh, a fhoirgniú, a shuiteáil, a
chothabháil, a mhodhnú, a oibriú agus a dhíchoimisiúnú ar mhodh a laghdaíonn aon
phriacal don tsábháilteacht go dtí leibhéal atá ALARP.
Cé nach bhfuil an tAcht follasach ar fad faoi cén chaoi ar cheart don Choimisiún a fheidhm a
chomhlíonadh maidir le faireachán a dhéanamh ar oibleagáidí gnóthas peitriliam faoi
Dhualgas Ginearálta agus a thabhairt go ndéanfaidh siad iad a chomhlíonadh, leagtar amach
ról lárnach leis i dtaca leis an gcás sábháilteachta maidir leis seo21.
3.2.2

Príomhthéarmaí á bplé
Agus raon na n-oibleagáidí agus na ndualgas thuas ar an gCoimisiún agus ar na gnóthais
14 Féach ar Chuid 13H(2)(a) den Acht.
15 Féach ar Chuid 13H(2)(c) den Acht.
16 Féach ar Chuid 13H(2)(b) den Acht.
17 Féach ar Chuid 13H(2)(d) den Acht.
18 Féach ar Chuid 13H(2)(e) den Acht.
19 Féach ar Chuid 13I(1) den Acht.
20 Mar a luadh i gCuid 3.1 den Pháipéar seo áirítear leo sin (i) an NSAI, (ii) an HSA, (iii) an EPA, (iv) An tAire
Iompair, Turasóireachta agus Spóirt agus (v) an IAA. Féadann an tAire comhlachtaí eile a shonrú trí ordú
reachtúil.
21 Tabhair faoi deara go bhforáiltear i gCuid 13M(4) den Acht mar seo: “Beidh i gcás sábháilteachta cibé sonraí a
shonraítear sna treoirlínte maidir le cásanna sábháilteachta a bhaineann leis an ngníomhaíocht nó na
gníomhaíochtaí peitriliam ainmnithe ar ina leith a ullmhaítear an cás sábháilteachta agus beidh ann go leor sonraí
chun a thaispeáint don Choimisiún— (a) go bhfuil a dhualgas faoi alt 13K á chomhlíonadh ag an ngnóthas
peitriliam”. Mar sin is féidir a rá gur cheart faisnéis bhainteach a bheith sa chás sábháilteachta le go gcuirfí an
Dualgas Ginearálta i bhfeidhm.
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peitriliam á meas, is fiú breithniú a dhéanamh ar céard a chiallaíonn na príomhthéarmaí a
úsáidtear san Acht agus sa Pháipéar seo, lena n-áirítear:
• peitriliam;
• gníomhaíochtaí peitriliam;
• sábháilteacht; agus
• an pobal.
3.2.2.1 Peitriliam a Shainmhíniú
Déantar peitriliam a shainmhíniú faoin Acht mar fhocal a fholaíonn:
a) aon ola mhianra nó hidreacarbón gaolmhar agus gás nádúrtha agus hidreacarbóin
eile i bhfoirm leachta nó gáis agus a ndíorthaigh nó a substaintí comhábhartha agus
atá ina riocht nádúrtha i sraitheanna (lena n-áirítear, gan teorainn, driogáit,
comhdhlúthán, gásailín ceannchásála agus substaintí eile a tháirgtear de ghnáth ó
thoibreacha ola agus gáis), agus
b) aon substaint eile atá in ola agus i ngás nádúrtha agus a thugtar chun uachtair leo sa
ghnáthphróiseas astarraingthe,
ach ní fholaíonn sé gual ná sceallaí biotúmanacha ná fosuithe srathaithe eile as ar féidir
ola a astarraingt trína driogadh;
Tugtar d’aire go gcuimsítear le (a) gach eilimint ar hidreacarbón é cé go ndeirtear i bpointe
(b) go tréan nár mhór táirgí eile (m.sh. uisce, hidriginsulfáit) a d’fhéadfadh a bheith sa
pheitriliam, a chur san áireamh i bhforbairt an Chreata Sábháilteachta Peitriliam. Féadtar
guaiseacha breise a léiriú ag comhábhair mar sin thar na guaiseacha a léirítear ag
hidreacarbóin (m.sh. tionchar tocsaineach hidriginsulfáite).
Deimhnítear leis an eisiamh deireanach nach bhfolaítear leis an tAcht forbairtí ar cosúla iad
le mianadóireacht, nach mbaineann le hastarraingt ó thobar, mar gur éagsúil ar fad na
guaiseacha agus bearta sábháilteachta a theastaíonn i leith na ngníomhaíochtaí sin ó na
cinn siúd a fholaítear leis an Acht. Folaítear leis an Acht, áfach, saothrú na n-acmhainní ola
nó gáis scealla.
3.2.2.2 Gníomhaíocht Peitriliam a Shainmhíniú
Faoin Acht sainmhínítear ‘gníomhaíocht peitriliam’ mar ghníomhaíocht :
(1) a n-údaraítear í a sheoladh faoi údarú peitriliam nó i dtaca le húdarú peitriliam,
(lena n-áirítear na ceadúnais, léasanna agus toiliú ábhartha le haghaidh taiscéalta,
sirtheoireachta agus saothraithe);
(2) a sheoltar ó aon bhonneagar peitriliam22, nó uaidh, tríd nó air, nó chun críocha a
bhaineann leis, agus
(3) i limistéar ceadúnaithe.
Folaíonn tagairtí do ghníomhaíocht peitriliam aon tagairt d’aon bhonneagar peitriliam a
bhunaítear nó a bunaíodh, nó atá nó a bhí á chothabháil á oibriú, nó a bheartaítear a bhunú,
chun an ghníomhaíocht peitriliam a sheoladh.

22 Féach ar shainmhíniú bonneagar peitriliam faoin Acht.
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Gníomhaíochtaí réamhtheachtacha is ea gníomhaíochtaí peitriliam bainteach le taiscéaladh
taiscumair agus le gníomhaíochtaí saothraithe. Baineann siad le cúltaiscí hidreacarbóin a
aisghabháil agus iad a iompar chuig saoráidí ina ndéanfar na leachta hidreacarbóin a
phróiseáil le gur féidir iad a dháileadh sa mhargadh. Gníomhaíocht iartheachtach is ea
dáileadh na hidreacarbón próiseáilte, cosúil le gás a dhíoltar, agus ní fholaítear í leis an
tAcht. De ghnáth déantar an comhla lena ndéantar an gléasra próiseála peitriliam ar tír mór
a aonrú ón bpíblíne easpórtála le haghaidh táirgí atá réidh don mhargadh a dháileadh, a
aithint mar theorainn idir gníomhaíochtaí réamhtheachtacha agus iartheachtacha. Ciallaíonn
píblíne réamhtheachtach píblíne a fheidhmítear nó a thógtar mar chuid de thionscadal
táirgthe peitriliam nó chun peitriliam neamhphróiseáilte a iompar ó thionscadal amháin nó
níos mó den sórt sin chuig gléasra próiseála nó críochfort próiseála nó críochfort calaíochta
cósta deiridh.
Tá na nithe seo a leanas ar áireamh ar ghníomhaíochtaí gnóthais peitriliam ach níl siad
teoranta dóibh, gníomhaíochtaí taiscéalta, gníomhaíochtaí astarraingthe, gníomhaíochtaí
iompair suas go dtí an gléasra próiseála peitriliam nó críochfort agus iad sin san áireamh,
próiseáil peitriliam agus díchoimisiúnú an bhonneagair pheitriliam.
3.2.2.3 Sábháilteacht
Ní shainmhínítear sábháilteacht san Acht, nó in aon reachtaíocht eile lena rialaítear
sábháilteacht in Éirinn. Ag teacht le prionsabail ghinearálta an léirmhínithe reachtúil, ba
cheart mar sin a ghnáthbhrí a thabhairt do ‘sábháilteacht’, agus de ghnáth sainmhíníonn
foclóirí ‘sábháilteacht’ mar staid atá slán ó bhaol. Is leathan iad na feidhmeanna a leagtar ar
an gCoimisiún de bhua an Achta, ach ní mór iad a thuiscint i gcomhthéacs na
ngníomhaíochtaí agus go háirithe, ghníomhaíochtaí peitriliam ainmnithe na ngnóthas
peitriliam, ag féachaint freisin do na feidhmeanna mar a bhaineann le sábháilteacht
gníomhaíochtaí peitriliam arna cur i bhfeidhm ag comhlachtaí eile rialála sonraithe.
Tuigeann an Coimisiún go mbaineann na feidhmeanna a fhorchuirtear de bhua an Achta
agus a phríomhchuspóirí le réim láidir ceadúnaithe a bhunú le haghaidh gníomhaíochtaí
peitriliam ainmnithe (trí cásanna sábháilteachta a chur isteach agus trí cheadanna
sábháilteachta a eisiúint, a athbhreithniú agus a chúlghairm), agus le faireachán cuí a
dhéanamh ar oibleagáidí gnóthas peitriliam faoin Acht agus a thabhairt go ndéanfaidh siad
iad a chomhlíonadh. Is gá gníomhaíochtaí peitriliam a ainmniú “i gcás inar cuí é mar gheall
ar chúinsí sábháilteachta” agus díreoidh Coimisiún go háirithe, agus an t-ainmniú sin idir
lámha acu, ar bhearta cuí a bheith curtha i bhfeidhm ag gnóthais peitriliam mar chosaint in
aghaidh an bhaoil ó ghuaiseacha mórthionóiscí. Is éard is guais mórthionóisce ann ná guais
lena bhféadfaí daoine nó maoin (ar a n-áirítear bonneagar peitriliam23 nó maoin tríú pháirtí) a
chur i mbaol géar.
Féadann guaiseacha mórthionóiscí a bheith ina n-ábhar imní don tsochaí toisc gur féidir leo
a bheith ina chúis le baol géar, go háirithe i gcás ina bhféadfadh mórán daoine bás a fháil
mar thoradh ar theagmhas amháin. Cleachtas aitheanta go hidirnáisiúnta is ea rialú
mórthionóiscí trí réim ceadúnaithe bunaithe ar ghlacadh le cásanna sábháilteachta. Is féidir a
bheith muiníneach as rialú cuí na nguaiseacha seo mar thoradh ar dhíriú sonrach an chur
23 Áirítear leis sin damáiste a dhéanann dochar do shláine struchtúrach an bhonneagair peitriliam.
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chuige seo maidir le guaiseacha mórthionóiscí. Aithníodh buntáistí an chur chuige seo le
déanaí sna Stáit Aontaithe i dTuarascáil an Choimisiúin Náisiúnta um Dhoirteadh Ola ar
tharlú Mhurascaill Mheicsiceo, ina moltar go bhforbródh an Roinn Intíre cur chuige den sórt
sin24.
Comhlánófar ról níos ginearálta an Choimisiún maidir leis an pobal a chosaint ó bhaol leis an
díriú seo ar guaiseacha mórthionóiscí .
3.2.2.4 Céard is Pobal ann?
Ag féachaint do léiriú chuspóir ginearálta an Choimisiúin faoin Acht i dtéarmaí ‘an phobail’, tá
sé beartaithe ag an gCoimisiúin a chuid feidhmeanna a chomhlíonadh ag glacadh leis go
gciallaíonn ‘pobal’ an pobal ar fad.

3.3

Feidhmiú Beartaithe an Chreata Sábháilteachta Peitriliam

3.3.1

Forbhreathnú
Ar an ardleibhéal, foráiltear leis an réim a fhorchuirtear leis an Acht do rialáil sábháilteachta
ghníomhaíochtaí peitriliam ainmnithe na ngnóthas peitriliam, ag an gCoimisiún trí réim cás
sábháilteachta ag feidhmiú faoi Chreat Sábháilteachta Peitriliam le bheith bunaithe ag an
gCoimisiún.
Chun an tuiscint is fearr ar an gCreat a fháil is féidir breathnú air mar chóras a úsáidfidh an
Coimisiún chun sábháilteacht gnóthais peitriliam a rialáil. Ní mór a chur in iúl leis an gCreat
cén gníomhaíochtaí a bheidh faoi réir rialáil sábháilteachta, á cur i bhfeidhm ag an
gCoimisiún tríd an réim cás sábháilteachta. Tugtar gníomhaíochtaí peitriliam ainmnithe orthu
sin.
Faoin réim a fhorchuirtear leis an Acht, beidh ar ghnóthais peitriliam cás sábháilteachta a
chur faoi bhráid an Choimisiúin ag cur in iúl an bhainistíocht sábháilteachta atá beartaithe
aige i leith gníomhaíochtaí peitriliam ainmnithe a bhfuil sé i gceist aige a chur i bhfeidhm
chomh maith leis an mbonneagar peitriliam a bhaineann leis na gníomhaíochtaí sin.
Ní mór go dtaispeánfaí don Choimisiún leis an gcás sábháilteachta, i measc rudaí eile:
• gur aithníodh guaiseacha, gur measúnaíodh priacail agus go ndéanfar bearta
maolaithe agus éigeandála a ghlacadh maidir leis na guaiseacha sin;
• go bhfuil gach gníomhaíocht peitriliam á cur i bhfeidhm ag an ngnóthas peitriliam ar
mhodh a laghdaíonn aon phriacal don tsábháilteacht go dtí leibhéal atá chomh híseal
is indéanta le réasún (ALARP);
• go ndéantar gach bonneagar peitriliam a dhearadh, a fhoirgniú, a shuiteáil, a
chothabháil, a mhodhnú, a oibriú agus a dhíchoimisiúnú ar mhodh a laghdaíonn aon
phriacal don tsábháilteacht go dtí leibhéal atá chomh híseal is indéanta le réasún
(ALARP); agus
• go bhfuil socruithe sásúla curtha i bhfeidhm le haghaidh faireacháin, iniúchta,
tuairisciú ar chomhlíonadh agus tuairisciú ar fheidhmíocht i dtaca le sábháilteacht.
24 Féach ar Thagairt [11].
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Foilseoidh an Coimisiún Treoirlínte maidir le Cásanna Sábháilteachta le cúnamh a thabhairt
do gnóthais peitriliam agus iad ag ullmhú agus cur isteach cás sábháilteachta. Déanfar cur
síos sna treoirlínte síos, nuair is cuí sin agus i measc rudaí eile, ar na prionsabail
eacnamaíocha agus na sonraíochtaí a bhaineann le dearadh, foirgniú, oibriú, modhnú agus
díchoimisiúnú an bhonneagair pheitriliam, agus leis na caighdeáin infheidhme agus cóid
chleachtais i gcás ghníomhaíochtaí peitriliam ainmnithe.
Déanfaidh an Coimisiún cásanna sábháilteachta curtha isteach ag gnóthais peitriliam a
mheas de réir Nósanna Imeachta maidir le Measúnú ar Chásanna Sábháilteachta. Ní féidir
leis an gCoimisiún cead sábháilteachta a eisiúint do ghnóthas peitriliam mura bhfuil sé sásta
go bhfuil an cás sábháilteachta a cuireadh isteach ag teacht le riachtanais na dTreoirlínte
maidir le Cásanna Sábháilteachta agus mura léirítear don Choimisiún gur féidir leis an
ngnóthas peitriliam a chóras bainistíochta sábháilteachta a chur i bhfeidhm ar mhodh a
laghdaíonn aon phriacal don tsábháilteacht go dtí leibhéal atá chomh híseal is indéanta le
réasún. Mura léirítear le haon chás sábháilteachta go bhfuil aon phriacal don sábháilteacht
laghdaithe go leibhéal atá chomh híseal is indéanta le réasún, ní thabharfaidh an Coimisiún
cead don gnóthas peitriliam an gníomhaíocht sin a sheoladh. Beidh sé ina choir má
dhéanann gnóthas peitriliam gníomhaíocht peitriliam ainmnithe25 gan chead sábháilteachta
ón gCoimisiún don ghníomhaíocht sin26.
3.3.2

Plé

3.3.2.1 Córas Rialála Bunaithe ar Spriocanna
Tá an córas rialála sábháilteachta, a cuireadh i bhfeidhm de bhua an Achta, bunaithe ar
spriocanna sa mhéid is go dteastaíonn uaidh go laghdóidh gnóthais priacail go leibhéal atá
ALARP, ach fágtar fúthu féin cén chaoi é seo a bhaint amach. Ní hionann seo agus cur
chuige saintreorach, ina sainmhíníonn an rialtóir an bealach ina ndéanann gnóthas suiteáil a
dhearadh agus a oibriú, agus lena laghdaítear mar sin freagracht an ghnóthais féin maidir le
caighdeáin sábháilteachta na suiteála. Léirítear le cur chuige saintreorach céard atá ag
teastáil, ach d’fhéadfadh sé tarlú nach dtabharfaí faoi phriacail go hiomlán agus go cuí i gcás
an ghnóthais sin. Baineann níos mó buntáistí le cur chuige bunaithe ar spriocanna ná le cur
chuige saintreorach. Seachas a bheith ag comhlíonadh riachtanas saintreorach, i gcás an
chur chuige bunaithe ar spriocanna, ní mór do ghnóthais na guaiseacha a bhaineann lena
gcuid oibríochtaí a thuiscint agus ní mór dóibh a thaispeáint go bhfuil na bearta
sábháilteachta cearta i bhfeidhm acu. Is minic riachtanais shaintreoracha a bheith tite ar gcúl
ó thaobh forbairtí teicniúla de, ach i gcás an phrionsabail ALARP teastaíonn breithniú ar
eolas nua agus tarlaíonn feabhsú leanúnach.
Agus forálacha an Achta curtha san áireamh, tá sé beartaithe go mbeidh an Creat
Sábháilteachta Peitriliam bunaithe ar spriocanna. Ní choisceann sé sin, áfach, go gcuirfeadh
an Coimisiún eilimintí saintreoracha laistigh de na Treoirlínte maidir le Cásanna
Sábháilteachta má mheastar go mbeidh buntáistí ag baint leis sin i gcúinsí áirithe, mar
shampla:
25 Féach ar Chuid 13E(1) den Acht.
26 Féach ar chuid 11 den Pháipéar seo.

19
•

•
•

•

Sa chás go dtuigtear na guaiseacha go maith agus gurb ann do bhearta bunaithe
cosanta nó coisctheacha sa tionscal, d’fhéadfadh sé nach mbeadh buntáistí breise ag
baint le cur chuige bunaithe ar phriacal agus spriocanna.
Sa chás nach dtacódh anailís costais is tairbhe le dea-chleachtas aitheanta a
ghlacadh (m.sh. báid tarrthála ar ardán ceangailte le droichead);
Sa chás go n-aithníonn an rialtóir buntáiste éigin le comhchur chuige, is é sin go
gcomhlíonfadh gach deic héileacaptair an caighdeán céanna agus go mbeadh gach
saoráid loingseoireachta den chaighdeán céanna; agus
Sa chás go measann an rialtóir nach bhfuil go leor sonraí ar fáil le socrú go bhfuil an
priacal don tsábháilteacht laghdaithe go leibhéal atá ALARP.

Agus cur chuige á ghlacadh aige atá bunaithe den chuid is mó ar spriocanna, ach a bhfuil
saintreoir áirithe ann, tá sé beartaithe ag an gCoimisiún cur chuige a thagann leis an
gcleachtas is fearr i mórán córas rialála ar fud an domhain27.
Glacadh le cur chuige
bunaithe ar spriocanna sa RA le haghaidh gníomhaíochtaí ola agus gáis amach ón gcósta,
bunaithe ar mholtaí a rinneadh i ndiaidh thubaiste Piper Alpha28.
Tháinig moltaí
comhchosúla aníos mar thoradh ar tharluithe níos neasa, lena n-áirítear séideadh Deepwater
Horizon i Murascaill Mheicsiceo29 agus tarlú Montara san Astráil30.
3.3.2.2 Fócas na Réime Ceadúnaithe ar Ghuaiseacha Mórthionóiscí
Gearrtar riachtanais bhreise rialála leis an Acht maidir le gníomhaíochtaí peitriliam ainmnithe
(cás sábháilteachta a chur faoi bhráid an Choimisiúin ag gnóthas peitriliam chun cead a fháil
chun na gníomhaíochtaí sin a sheoladh) chomh maith leo siúd a bhaineann le
gníomhaíochtaí peitriliam i gcoitinne. Déantar leis an Acht réim a fhorchur lena dtugtar treoir
shoiléir don Choimisiún i ndáil leis an gcaoi nach mór dó gníomhaíochtaí peitriliam ainmnithe
a rialáil. Go hidirnáisiúnta dírítear ar ghuaiseacha mórthionóiscí de ghnáth le cásanna
sábháilteachta agus réimeanna ceadúnaithe. Measann an Coimisiún gur cheart go mbeadh
rialáil guaiseacha mórthionóiscí (a pléitear níos mó i gcuid 4.2) ina príomhábhar agus an
Creat Sábháilteachta Peitriliam á dhearadh, agus go gcuirfí san áireamh go háirithe dearadh
agus feidhmiú an chórais cheadúnaithe le haghaidh gníomhaíochtaí peitriliam a ainmniú
agus an sainfhócas is ceart a bheith ag an gCoimisiún agus gníomhaíochtaí mar sin á rialáil.

3.4

Riachtanais maidir le Creat Sábháilteachta Peitriliam

3.4.1

Forbhreathnú
Tá Cuid 13I(3) den Acht saintreorach sa mhéid is nach mór don Chreat Sábháilteachta
Peitriliam a bheith i scríbhinn agus nach mór faisnéis a bheith ann a bhaineann le:
• cineál agus raon na ngníomhaíochtaí peitriliam agus an bhonneagair peitriliam atá le
rialáil ag an gCoimisiún; agus
• na córais agus na nósanna imeachta atá le hoibriú ag an gCoimisiún le linn
gníomhaíochtaí peitriliam ainmnithe a rialáil.

27 Féach ar chuid 5 den Pháipéar le haghaidh mholtaí an Choimisiúin maidir leis seo.
28 Féach ar Thagairt [10].
29 Féach ar Thagairt [11].
30 Féach ar Thagairt [12].
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Ní mór na nithe seo a leanas a bheith cuimsithe san fhaisnéis sa Chreat:
• liosta de ghníomhaíochtaí peitriliam ainmnithe;
• nósanna imeachta le haghaidh mheasúnú an Choimisiúin ar chás sábháilteachta;
• córas maidir le hiniúchadh agus cigireachta ag an gCoimisiúin ar gníomhaíochtaí
peitriliam ainmnithe; agus
• na caighdeáin agus an córas chun feidhmíocht i dtaca le sábháilteacht a mheas.
Faoi chuid 13I(3)(b)(v), tá de dhiscréid ag an gCoimisiún aon ábhar eile a bhfuil, dar leis,
tábhacht ag baint leis a áireamh sa Chreat. Tugtar treoir i gCuid IIA den Acht ar na
saincheisteanna a d’fhéadfadh an Coimisiún a mheas agus é ag socrú cén ábhar eile ba
cheart dó a chur sa Chreat31.
3.4.2

Plé
Breathnaíonn an Coimisiún ar an gCreat Sábháilteachta Peitriliam mar chnuasach rialachán,
doiciméid rialacháin scríofa agus nósanna imeachta scríofa seachas mar dhoiciméad
amháin. Leis an gcnuasach sin ar fad cuirtear síos ar an gcóras as a mbainfidh an Coimisiún
úsáid chun gníomhaíochtaí gnóthais peitriliam a rialáil i dtaca le sábháilteacht. Tá moltaí an
Choimisiúin sa Pháipéar seo maidir le dearadh an Chreata Sábháilteachta Peitriliam
bunaithe ar an gcur chuige sin.

31 Féach ar Chuid 13I(4) den Acht.
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4.

Raon Beartaithe agus Comhpháirteanna Beartaithe an
Chreata Sábháilteachta Peitriliam
Mar bhreis ar an díospóireacht in cuid 3, leagtar amach sa chuid seo moltaí agus
réasúnaíocht an Choimisiúin maidir le:
• Raon an Chreata (cuid 4.1);
• Fócas an Choimisiúin i leith a fhreagrachtaí rialála a chomhlíonadh maidir le
sábháilteacht (cuid 4.2); agus
• Príomhchomhpháirteanna an Chreata agus a bhfeidhmiú (cuid 4.3).

4.1

Raon an Chreata
Socraítear leis an réim forchurtha ag an Acht na paraiméadair a ligeann don raon a bheith
sainmhínithe i leith fhreagrachtaí nua an Choimisiúin maidir le sábháilteacht peitriliam agus
maidir leis an gCreat Sábháilteachta Peitriliam féin. Tá an tAcht an-soiléir faoin bpríomhparaiméadar maidir le cé atá faoi réir rialáil an Choimisiúin faoin gCreat: is é sin aon
ghnóthas peitriliam a bhfuil sé beartaithe aige gníomhaíochtaí peitriliam a sheoladh nó atá
ag seoladh gníomhaíochtaí peitriliam32.
Maidir le fairsinge an Chreata, is iad feidhmeanna sainithe an Choimisiúin um Rialáil
Fuinnimh faoi Chuid IIA den Acht ná:
• gníomhaíochtaí peitriliam ainmnithe na ngnóthas peitriliam a rialáil maidir le
sábháilteacht;
• faireachán a dhéanamh ar oibleagáidí gnóthas peitriliam faoi Chuid IIA den Acht agus
a thabhairt go ndéanfaidh siad iad a chomhlíonadh;
• tarluithe peitriliam a imscrúdú agus tuarascáil fúthu a thabhairt don Aire;
• Ceadúnais Sábháilteachta a eisiúint; agus
• faisnéis maidir le sábháilteacht a chur ar fáil.
Ceanglaítear go sonrach ar an gCoimisiún san Acht creat sábháilteachta peitriliam bunaithe
ar phriacal a bhunú33 d’fhonn a fheidhm a chomhlíonadh maidir le gníomhaíochtaí peitriliam
ainmnithe na ngnóthas peitriliam a rialáil. Ag cur san áireamh an dhiscréid tugtha don
Choimisiún maidir le faisnéis ar ábhar ar bith eile a bhfuil tábhacht ag baint leis, dar leis34 a
áireamh sa Chreat Sábháilteachta Peitriliam35, tá an Coimisiún den tuairim go bhfuil sé de
bhuntáiste agus den chríonnacht raon an Chreata a shainmhíniú le go mbeadh a
fheidhmeanna go léir faoi Chuid IIA den Acht san áireamh. Baineann sin go háirithe le
feidhm an Choimisiúin i dtaca le faireachán a dhéanamh ar oibleagáidí gnóthas peitriliam faoi
32 Féach ar Chuid 13C den Acht. Téarma sainmhínithe is ea gnóthas peitriliam faoin Acht. Is éard atá le tuiscint
uaidh ná duine ar bith a bhfuil údarú peitriliam eisithe ag an Aire aige, lena n-áirítear ceadúnas taiscéalta
peitriliam; ceadúnas sirtheoireachta peitriliam; léas peitriliam; nó toiliú píblíne faoi chuid 40. Pléitear i gCuid 11.2
den Pháipéar seo an cineál idirghabhála a bheidh ag an gCoimisiúin le hilghnóthais peitriliam a bhfuil údarú
peitriliam amháin acu maidir le gníomhaíocht peitriliam amháin (sraith de ghníomhaíochtaí).
33 Féach ar Chuid 13I(1) den Acht.
34 Féach ar Chuid 13I(3)(b)(v) den Acht.
35 Leagtar amach i gCuid 13I(4) den Acht cuid de na ceisteanna a d’fhéadfadh a bheith faoi chaibidil ag an
gCoimisiún agus é ag socrú na ‘hábhair eile a bhfuil tábhacht ag baint leo, dar leis’ sa Chreat Sábháilteachta
Peitriliam.
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Chuid IIA den Acht agus a thabhairt go ndéanfaidh siad iad a chomhlíonadh, agus léiríonn sé
chomh maith ceann de na príomh-eilimintí atá le cur sa chás sábháilteachta, is é sin, sonraí
go leor le taispeáint don Choimisiún go bhfuil a Dhualgas Ginearálta á chomhlíonadh ag an
gnóthas peitriliam36.
Agus raon an Chreata á shainmhíniú aige le gach feidhm reachtúil an Choimisiúin a chur san
áireamh, beidh an Coimisiún in ann soiléire agus dearfacht a thabhairt don phobal i gcoitinne
agus don tionscal ar an gcóras go léir a bhfuil sé beartaithe aige a úsáid le sábháilteacht
gníomhaíochtaí peitriliam gnóthais peitriliam a rialáil le linn saolré an bhonneagair peitriliam.
Ceist Chomhchomhairle 1
Tabhair do thuairim dúinn ar mholadh an Choimisiúin raon an Chreata Sábháilteachta
Peitriliam a shainmhíniú le go mbeidh a chuid feidhmeanna go léir faoi Chuid IIA den Acht
san áireamh.

4.2

Fócas an Choimisiúin i leith a fhreagrachtaí rialála a chur i bhfeidhm maidir le
sábháilteacht
Faoi Chuid IIA den Acht tá sé de dhualgas ar gach gnóthas peitriliam a chinntiú go ndéantar
gach gníomhaíocht peitriliam ar mhodh a laghdaíonn aon phriacal don tsábháilteacht go dtí
leibhéal atá chomh híseal is indéanta le réasún, ALARP.
Faoi Chuid IIA den Acht is é cuspóir ginearálta an Choimisiúin an pobal a chosaint trí
shábháilteacht a chothú agus a spreagadh maidir le cur i bhfeidhm gníomhaíochtaí peitriliam
ainmnithe agus tá sé de dhualgas ar an gCoimisiún creat sábháilteachta peitriliam bunaithe
ar phriacal a fheidhmiú, lena n-áirítear réim ceadúnaithe le haghaidh gníomhaíochtaí
peitriliam ainmnithe arb é a bhunús go ndéantar na cásanna sábháilteachta riachtanacha a
cheadú. Cé go bhfuil sé de dhualgas ar an gCoimisiún a chinntiú go bhfuil gnóthas ag
comhlíonadh a ndualgas ginearálta, ag laghdú aon phriacal don tsábháilteacht go dtí leibhéal
atá ALARP, measann an Coimisiún gurb é príomhfhócas an chórais cheadúnaithe rialáil
agus bainistíocht chuí na nguaiseacha mórthionóiscí a bhaineann le gníomhaíochtaí
peitriliam ainmnithe a chinntiú, chun an pobal a chosaint.
Sa chomhthéacs sin tá sé beartaithe ag an gCoimisiún fócas ar leith a leagan ina rialáil
sábháilteachta ar ghníomhaíochtaí peitriliam ainmnithe ar na fachtóirí a d’fhéadfadh a bheith
ina chúis le guaiseacha mórthionóiscí37. Baineann na nithe seo a leanas leis an gcur chuige
seo:
• tá sé ag teacht le réimeanna eile cás sábháilteachta agus leis an cleachtas is fearr go
hidirnáisiúnta;
• laghdaítear leis dúbláil i gcás gníomhaíochtaí rialála le húdaráis eile a bhfuil
freagrachtaí reachtúla reatha i leith sábháilteachta acu maidir le gníomhaíochtaí
peitriliam in Éirinn, mar shampla:
− Sábháilteacht ghairme agus tógála (lena n-áirítear sláinte dhaonna a chosaint
36 Féach ar Chuid 13M(4)(a) den Acht.
37 Féach ar chuid 3.2.2.3 den Pháipéar le haghaidh sainmhíniú ar ghuais mhórthionóiscí chun críocha an
Chreata Sábháilteachta Peitriliam.
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•

ó dhrochthionchair ceimiceán) (HSA);
− Sábháilteacht chomhshaoil (EPA);
− Sábháilteacht mhuirí (Oifig na Suirbhéireachta Muirí (MSO)) – a fheidhmíonn
faoin Aire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt; agus
− Sábháilteacht eitlíochta (IAA).
tugann sé fócas soiléir do chineál ar leith na nguaiseacha mórthionóiscí a
d’fhéadfadh a bheith ina chúis phriacal don phobal agus mar sin arb is mó is cúis imní
don phobal.

Ceist Chomhchomhairle 2
Tabhair do thuairim dúinn ar mholtaí an Choimisiúin um Rialáil Fuinnimh maidir le fócas ar
leith a bheith aige ar ghuaiseacha mórthionóiscí chun críocha rialáil sábháilteachta na
ngníomhaíochtaí peitriliam ainmnithe faoi Chuid IIA den Acht.
Ceist Chomhchomhairle 3
An n-aontaíonn tú leis an sainmhíniú atá molta ar ghuais mhórthionóiscí, mar atá leagtha
amach i gcuid 3.2.2.3, i gcomhthéacs rialáil sábháilteachta na ngníomhaíochtaí peitriliam
ainmnithe ag an gCoimisiún? Tabhair do thuairim dúinn.

Mar a pléadh níos luaithe i gcuid 3, tá sé de dhualgas ar an gCoimisiún aird a thabhairt ar (i)
fheidhm sábháilteachta údarás rialála eile cosúil le NSAI, HSA, EPA, An tAire Iompair,
Turasóireachta agus Spóirt agus an IAA, agus (ii) an gá le dul i gcomhar agus i gcomhairle
leis na comhlachtaí sin chun chríche dúbláil a sheachaint. Agus a fheidhm maidir le
faireachán a dhéanamh ar chomhlíonadh dualgais ghinearálta gnóthais á déanamh aige, tá
sé i gceist ag an gCoimisiúin dul i gcomhar leis na húdaráis rialála reatha le faisnéis
ábhartha a chomhroinnt, le dul i gcomhairle ar bhonn rialta agus lena dtuairimí i dtaobh a
bhfeidhmeanna reachtúla a phlé. Tá an cur chuige seo beartaithe le dúbláil sna
gníomhaíochtaí rialála a sheachaint i gcás na ngnéithe éagsúla de shábháilteacht na
ngníomhaíochtaí peitriliam.
Tá sé beartaithe ag an gCoimisiúin dul i gcomhar sa dóigh seo leis na húdaráis ábhartha
reachtúla go léir i réimse an taiscéalta agus astarraingthe peitriliam, lena n-áirítear an HSA,
an MSO, an EPA, agus an IAA. Pléitear é seo níos cuimsithí i gcuid 10.
Ceist Chomhchomhairle 4
An n-aontaíonn tú le cur chuige beartaithe an Choimisiúin um Rialáil Fuinnimh maidir le
faireachán a dhéanamh ar chomhlíonadh dualgais ghinearálta gnóthais peitriliam i gcomhar
le húdaráis reatha reachtúla?

4.3.

Comhpháirteanna Beartaithe an Chreata Sábháilteachta Peitriliam
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Ag cur san áireamh:
• cuspóirí reachtacha, dualgais, feidhmeanna an Choimisiúin agus an gá le haird a
thabhairt ar fheidhmeanna na gcomhlachtaí reachtúla eile;
• an Dualgas Ginearálta agus oibleagáidí sainithe ar gnóthais peitriliam faoin Acht;
• cleachtas is fearr idirnáisiúnta; agus
• Raon beartaithe an Chreata38,
tá Creat Sábháilteachta Peitriliam beartaithe ag an gCoimisiún ina mbeidh na
comhpháirteanna seo a leanas:
a) Cur síos soiléir ar Chuspóir Straitéiseach an Chreata, lena dtugtar treoir ardleibhéil
agus fócas. Is éard atá sa Cuspóir Straitéiseach ráiteas lena bhfógraítear fís an
Chreata, misean agus ról an Choimisiúin laistigh den Chreat agus spriocanna an
Chreata.
b) Riachtanais Taispeánta ALARP maidir le cén chaoi ba cheart do ghnóthais
peitriliam an méid atá déanta acu chun aon phriacal don tsábháilteacht a laghdú go
leibhéal atá chomh híseal is indéanta le réasún (ALARP) a léirmhíniú, a mheas agus
a thaispeáint.
c) Idirghabháil aontaithe, Comhaontuithe Comhair agus Comhordaithe le hÚdaráis
Rialála eile, cosúil leis an Údarás Sláinte agus Sábháilteachta (HSA), an
Ghníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil (EPA) agus an Bord Pleanála (ABP).
Cinnteoidh seo go bhfuil dúbláil i ngníomhaíochtaí rialála in Éirinn ag an leibhéal is
ísle agus go ndéantar freagrachtaí sábháilteachta rialála a chomhordú le go leantar
de chosaint an phobail.
d) Córas Ceadúnaithe, nach ligfidh do ghnóthais peitriliam gníomhaíochtaí peitriliam
ainmnithe a fheidhmiú ag céimeanna difriúla de shaolré na suiteála ach nuair
cheadaítear cás sábháilteachta, agus nuair a eiseoidh an Coimisiún Cead
Sábháilteachta le haghaidh na gníomhaíochta sin. Déanfar gníomhaíochtaí a mbeidh
Cás Sábháilteachta de dhíth orthu a aithint leis na Rialacháin maidir le
Gníomhaíochtaí Peitriliam Ainmnithe. Foilseoidh an Coimisiún Treoirlínte maidir le
Cásanna Sábháilteachta le soiléiriú do ghnóthais peitriliam céard é an t-ábhar cuí do
na cásanna sábháilteachta éagsúla a theastaíonn ag céimeanna éagsúla de shaolré
na suiteála. Foilseoidh an Coimisiún freisin Nósanna Imeachta maidir le Measúnú
faoi cén chaoi a dhéanfaidh an Coimisiún cásanna sábháilteachta curtha faoina
bhráid a mheas. Tá sé beartaithe go ndéantar seicheamhú agus eisiúint Cead
Sábháilteachta ag an gCoimisiúin a chomhordú le ceadúnú/cead/faomhadh údarás
rialála eile.
e) Córas um Chomhlíontacht a Rathú faoina bhféachann an Coimisiún an bhfuil an
gnóthas peitriliam ag feidhmiú de réir a Cháis Sábháilteachta ceadaithe,
coinníollacha an Cheada Sábháilteachta, oibleagáidí sainiúla Chuid IIA den Acht

38 Mar a pléadh i gcuid 4.1 den Pháipéar.
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agus an Dualgas Ginearálta. Tá sé beartaithe go n-áireofar le heilimintí an Chórais
um Chomhlíontacht a Rathú measúnú ar chás sábháilteachta, réim
cigireachta/iniúchta (lena n-áirítear cigireacht thréimhsiúil ag Oifigigh Sábháilteachta
Peitriliam (PSOs)), scéim fíoraithe agus riachtanais um thuairisciú ar fheidhmíocht.
Tá sé beartaithe go ndéanfaidh an Coimisiún faireachán ar chur i bhfeidhm a
nDualgas Ginearálta ag na gnóthais peitriliam faoin Acht trí chomhar, chomhroinnt
faisnéise, agus teagmháil le húdaráis rialála eile. Nuair is cuí sin d’fhéadfadh an
Coimisiún gníomh forfheidhmithe a thionscnamh mar thoradh ar fhaireachán ar
chomhlíonadh gnóthas peitriliam.
f)

Córas chun Tarluithe a Imscrúdú, nuair a cheanglaítear ar ghnóthais peitriliam
tarluithe peitriliam a thuairisciú don Choimisiún, mar a leagtar amach sna Rialacha
um Tharluithe Peitriliam. De réir Nósanna Imeachta maidir le Tarlú a Imscrúdú,
déanfaidh an Coimisiún cúis an tarlaithe agus aon neamhchomhlíonadh a fhiosrú
agus a aithint, agus aon cheachtanna is féidir a fhoghlaim ón tarlú a mholadh agus
tuarascáil faoi a chur faoi bhráid an Aire, de réir mar a leagtar amach san Acht, más
cuí sin. Nuair is cuí sin, déanfaidh an Coimisiún tarluithe peitriliam a fhiosrú i
gcomhar agus i dteagmháil le húdaráis reachtúla ábhartha eile. D’fhéadfadh an
Coimisiún nó comhlachtaí reachtúla eile gníomh forfheidhmithe a thionscnamh mar
thoradh ar Imscrúdú Tarlaithe , agus sa chás sin lorgófar dlúthchomhar.

g) Córas Forfheidhmithe cuimsitheach, ina ndéanfaidh an Coimisiún gníomhartha
láidre forfheidhmithe sa chás nach bhfuil gnóthas peitriliam ag comhlíonadh a
oibleagáidí faoin Acht nó maidir lena chás sábháilteachta/ chead sábháilteachta
ceadaithe.
h) Córas um Thuairisciú Sábháilteachta agus um Fhaisnéis Sábháilteachta
Foilsithe, a bhfuil sé mar aidhm aige an pobal agus an tionscal a chur ar a
suaimhneas maidir le feidhmiú an Chreata. Bainfear amach é sin de bharr an
Coimisiún a bheith trédhearcach ina fheidhmiú lena n-áirítear faisnéis a fhoilsiú a
bhaineann leis an gCreat, mar shampla:
• Ceadanna sábháilteachta eisithe ag an gCoimisiún;
• Fógraí forfheidhmithe eisithe ag an gCoimisiún;
• Tuarascálacha ar Tharluithe Peitriliam eisithe don Aire; agus
• Comhaontuithe le hÚdaráis Reachtúla (cosúil le Meabhráin Tuisceana
(MoUs).
Tá sé beartaithe go ndéanfaidh an Coimisiún é seo a fhorlíonadh trína anailís ar
fheidhmiú an Chreata agus ar fheidhmíocht i dtaca le sábháilteacht na ngnóthas
peitriliam a fhoilsiú sa Tuarascáil Bhliantúil a chuirtear faoi bhráid an Aire39.
i)

Córas um Fheabhsúchán Leanúnach ina bhfuil an Creat Sábháilteachta Peitriliam
faoi réir athbhreithniú leanúnach agus feabhsúcháin, atá bunaithe ar: anailís ar
fheidhmíocht i dtaca le sábháilteacht na ngnóthas peitriliam mar aon le hionchur ó

39 Beidh seo faoi réir a chinntiú nach ndéantar faisnéis bainteach le hábhair rúnda tionsclaíocha, tráchtála nó
pearsanta nó le slándáil phoiblí nó cosaint náisiúnta a nochtadh don phobal, de réir Chuid 13AC(2) den Acht.
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húdaráis rialála eile; agus trí idirghabhálacha foghlama agus plé le rialtóirí
sábháilteachta peitriliam idirnáisiúnta eile.
Tá léaráidí coincheapúla de chomhpháirteanna an Chreata agus a n-idirghníomhú sa
Léaráid Forbhreathnaithe (Fíor 2)40. Mar a leagadh amach níos luaithe breathnaíonn an
Coimisiún ar an gCreat Sábháilteachta Peitriliam mar chnuasach rialachán, doiciméad
rialacháin agus nósanna imeachta i scríbhinn seachas mar dhoiciméad amháin. Leis an
gcnuasach sin ar fad cuirtear síos ar an gcóras as a mbainfidh an Coimisiún úsáid chun
gníomhaíochtaí na ngnóthais peitriliam a rialáil i dtaca le sábháilteacht.

Ceist Chomhchomhairle 5
Tabhair do thuairim dúinn ar mholtaí an Choimisiúin maidir le príomhchomhpháirteanna an
Chreata mar:
j) Ráiteas maidir le Cuspóir Straitéiseach;
k) Treoir maidir le Léiriú ALARP;
l) Idirghabháil, Comhar agus Comhordú Aontaithe leis na hÚdaráis Rialála;
m) Córas Ceada;
n) Córas um Chomhlíontacht a Rathú;
o) Córas chun Tarluithe a Imscrúdú;
p) Córas Forfheidhmithe;
q) Córas um Thuairisciú Sábháilteachta agus um Fhaisnéis Sábháilteachta Foilsithe
r) Córas um Fheabhsúchán Leanúnach.
Ceist Chomhchomhairle 6
An ann do chomhpháirteanna eile ardleibhéil ar cheart don Choimisiún iad a chur san
áireamh sa Chreat?

40 Úsáidtear an Léaráid Forbhreathnaithe tríd síos an Páipéar seo le treoir a thabhairt don léitheoir faoi
chomhpháirteanna éagsúla an Chreata agus cén chaoi a n-idirghníomhaíonn siad le chéile. Is é seo a leanas
eochair na léaráide:
•
Seasann an téacs dearg d’oibleagáidí nó do riachtanais a ghearrtar ar gnóthais peitriliam.
•
Seasann téacs dubh d’oibleagáidí agus do chomhpháirteanna arb iad freagrachtaí an Choimisiúin iad.
•
Seasann téacs gorm agus téacs a aibhsítear i ndath liath do limistéir chomhair idir an Coimisiún agus
gníomhaireachtaí reachtúla eile.
•
Seasann boscaí buí do reachtaíocht phríomhúil agus thánaisteach.
•
Seasann boscaí gorma do dhoiciméid, ceadanna nó fógraí a eisíonn/fhorbraíonn an Coimisiún.
•
Giorrúchán is ea CS ar Cás Sábháilteachta (Safety Case).
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Fíor 2: Léaráid Forbhreathnaithe den Chreat Sábháilteachta Peitriliam atá Beartaithe
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5.

Cuspóir Straitéiseach an Chreata Sábháilteachta Peitriliam
Dírítear sa chuid seo den Pháipéar Comhchomhairle ar an ngné um Chuspóir Straitéiseach
an Chreata, a bhfuil sé mar chuspóir aige treoir agus fócas soiléir a thabhairt don Chreat.
Pléitear sa chuid seo go háirithe moltaí an Choimisiúin maidir le:
• fís an Chreata (cuid 5.1.1);
• misean agus ról an Choimisiúin laistigh den Chreat (codanna 5.1.2 agus 5.1.3); agus
• spriocanna rialála an Chreata (cuid 5.1.4);
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Fior 3: Cuspóir Straitéiseach an Chreata Sábháilteachta Peitriliam
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5.1

Moltaí maidir le Cuspóir Straitéiseach an Chreata

5.1.1

Fís Straitéiseach
Is é fís straitéiseach bheartaithe an Chreata ná:
Tionscal sábháilte Éireannach um thaiscéaladh agus astarraingt peitriliam
Ceist Chomhchomhairle 7
An n-aontaíonn tú gur cheart go mbeadh mar aidhm ag fís straitéiseach beartaithe an
Chreata:
Tionscal sábháilte Éireannach um thaiscéaladh agus astarraingt peitriliam

5.1.2

Misean
Is é misean beartaithe an Choimisiúin ná:
Gníomhaíochtaí taiscéalta agus astarraingthe peitriliam a rialáil go neamhspleách d’fhonn an
bheatha a chosaint.
Tuilleann gnéithe den ráiteas misin míniú níos cuimsithí. Cé go mbaineann ról an
Choimisiúin go ginearálta leis an bpobal a chosaint ó bhaol don tsábháilteacht, ní mór béim
ar leith a leagan ar chosaint bheatha an duine. Baineann tábhacht leis na focail
‘gníomhaíochtaí taiscéalta agus astarraingthe peitriliam a rialáil’. Níl an Coimisiún freagrach,
mar rialtóir, as gníomhaíochtaí taiscéalta agus astarraingthe a chur i bhfeidhm go sábháilte,
mar go mbaineann sin leis na gnóthais peitriliam féin. Is é ról an Choimisiúin rialáil agus
faireachán a dhéanamh ar oibleagáidí gnóthas peitriliam faoin Acht agus a thabhairt go
ndéanfaidh siad iad a chomhlíonadh Leis an mbéim ar neamhspleáchas sa ráitis misin
aithnítear go ndéanfaidh an Coimisiún cinntí rialála a bhaineann lena fheidhmeanna
reachtacha neamhspleách ó ghníomhaireachtaí reachtúla eile, ón tionscal peitriliam agus ó
pháirtithe leasmhara eile.
Ceist Chomhchomhairle 8
An n-aontaíonn tú gur cheart go mbeadh mar aidhm ag ráiteas misin beartaithe an Chreata:
Gníomhaíochtaí taiscéalta agus astarraingthe peitriliam a rialáil go neamhspleách d’fhonn
beatha an duine a chosaint

5.1.3

Ról
Tá sé beartaithe ag an gCoimisiún cúig phríomhról shainiúla a chomhlíonadh faoin gCreat:
1. An tsábháilteacht a chothú agus a chur chun cinn i ngníomhaíochtaí um thaiscéaladh
agus astarraingt peitriliam
Sonraítear an ról seo go sainiúil san Acht41. Is é an tuiscint atá ag an gCoimisiún
faoin ról seo ná cabhrú leis an tionscal peitriliam gníomhaíochtaí peitriliam sábháilte a
fhorbairt tríd an cleachtas is fearr rialála maidir le sábháilteacht a fheidhmiú, dul i

41 Féach ar Chuid 13G den Acht.
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dteagmháil le rialtóirí eile náisiúnta agus idirnáisiúnta agus ábhar foghlama a
chomhroinnt leis an tionscal agus leis an bpobal.
2. Faireachán gníomhach a dhéanamh ar oibleagáidí gnóthas peitriliam faoin Acht agus
a thabhairt go ndéanfaidh siad iad a chomhlíonadh
Is é atá i gceist leis seo córas láidir a chur i bhfeidhm a dhéanann faireachán ar cé
acu an bhfuil nó nach bhfuil gnóthais peitriliam ag feidhmiú de réir:
• a nDualgas Ghinearálta;
• a n-oibleagáidí sainiúla faoin Acht, mar shampla:
(a) an dualgas chun cloí le Cás Sábháilteachta ceadaithe; agus
(b) an dualgas maidir le tarluithe peitriliam intuairiscithe a chur in iúl don
Choimisiún.
• coinníollacha an cheada sábháilteachta agus codanna ábhartha eile an
Chreata Sábháilteachta Peitriliam.
Mar rialtóir sábháilteachta tá sé beartaithe ag an gCoimisiún gníomhartha láidre
forfheidhmithe a chur i gcrích d’fhonn an pobal a chosaint, i gcás ina n-aimsítear
neamh-chomhlíonadh.
3. Creat rialála a chur chun cinn lena spreagtar feabhsúchán leanúnach sábháilteachta;
De bharr go n-éilíonn an reachtaíocht go bhfuil prionsabal ALARP mar dhúshraith an
Chreata Sábháilteachta Peitriliam, spreagfar na gnóthais peitriliam chun feabhsúchán
leanúnach a chur chun cinn maidir le sábháilteacht a n-oibriúchán a bhainistiú.
Éilítear leis an bprionsabal ALARP go ndéanfaí priacail a mheas agus go gcuirfí san
áireamh na bearta a bhféadfaí iad a fheidhmiú chun priacail a laghdú agus go
nglacfaí na bearta is indéanta le réasún. Mar sin éilítear leis go mbeidh gnóthais
peitriliam ar an eolas faoi fhorbairtí maidir le priacail a thuiscint agus leis na bearta
atá ar fáil chun dul i ngleic le priacail, rud a spreagann feabhsúchán leanúnach.
Spreagfaidh an Coimisiún gnóthais peitriliam go gníomhach chun feidhmiú sa dóigh
sin trína ngníomhaíochtaí faireacháin agus forfheidhmithe.
Chomh maith leis sin déanfaidh an Coimisiún feidhmíocht agus éifeachtacht an
Chreata Sábháilteachta Peitriliam a athbhreithniú agus a fheabhsú ar bhonn
leanúnach, bunaithe ar na nithe seo a leanas:
• torthaí sábháilteachta agus feidhmíocht i dtaca le sábháilteacht na ngnóthas
peitriliam ina iomláine a mheas;
• comhrá agus idirphlé le rialtóirí eile náisiúnta agus idirnáisiúnta faoin
gcleachtas is fearr rialála maidir le rialáil sábháilteachta.
Mar a leagadh amach i gcuid 3.3.2.1, baintear feidhm as córas rialála bunaithe ar
spriocanna taobh le heilimintí de chur chuige saintreorach mar an cleachtas is fearr i
mórán réimeanna rialála ar fud an domhain. Tá sé beartaithe ag an gCoimisiún
gnéithe den chur chuige saintreorach a chur sna Treoirlínte maidir le Cásanna
Sábháilteachta, nuair a mbeidh buntáiste ag gabháil leis i gcúinsí áirithe, mar
shampla:
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Sa chás go dtuigtear na guaiseacha go maith agus nach mbeadh aon
bhuntáiste ag baint le cur chuige bunaithe ar phriacal agus ar spriocanna toisc
nach mbainfeadh sé an úsáid is fearr as acmhainní teoranta;
• Sa chás nach dtacódh anailís costais is tairbhe le dea-chleachtas aitheanta a
ghlacadh;
• Sa chás go n-aithníonn an rialtóir buntáiste éigin le comhchur chuige, agus
• Sa chás go measann an rialtóir nach bhfuil go leor sonraí ar fáil chun cás láidir
ALARP a mhaíomh gan beart den sórt sin a ghlacadh.
4. Oibriú le húdaráis eile chun ár bhfís a bhaint amach
Aithníonn an Coimisiún gurb ann do chuid mhaith reachtaíocht idirnáisiúnta, Eorpach
agus náisiúnta agus líon mór gníomhaireachtaí reachtúla a bhfuil freagrachtaí rialála
agus fiosrúcháin orthu san earnáil peitriliam in Éirinn. Ar na húdaráis reachtúla sin tá:
• An tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta (HSA);
• An tÚdarás um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann (NSAI);
• Oifig na Suirbhéireachta Muirí (MSO);
• Gardaí Cósta na hÉireann;
• An Ghníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil (EPA);
• Údarás Eitlíochta na hÉireann (IAA);
• An tAire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha;
• An tAire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil;
• An Bord um Imscrúdú Taismí Muirí (MCIB);
• An tAonad um Imscrúdú Aerthionóiscí (AAIU);
• An Garda Síochána.
•

Tá forluí féideartha na bhfreagrachtaí sin ar chinn an Choimisiúin ard, agus baineann
tábhacht leis an ngá le comhar agus comhordú thar na gníomhaireachtaí reachtúla.
Tá sé beartaithe ag an gCoimisiún oibriú go dlúth le húdaráis eile, lena n-áirítear na
cinn a luadh thuas, le go bhféadfaimis an fhís is coiteann dúinn de thionscal sábháilte
Éireannach um thaiscéaladh agus astarraingt peitriliam a bhaint amach.
5. Faisnéis maidir le sábháilteacht a chur ar fáil don phobal.
Tá leas dlisteanach ag an bpobal i seoladh gníomhaíochtaí peitriliam ag gnóthais
peitriliam agus gur cosaint don phobal na gníomhaíochtaí seo a bheith á rialáil ag an
gCoimisiún. Tá sé beartaithe ag an gCoimisiún a chinntiú go gcuirfí faisnéis ábhartha
leordhóthanach maidir le sábháilteacht ar fáil don phobal, chun an leas dlisteanach
sin a shásamh.
Tá oibleagáidí sainiúla dlí ar ghnóthais peitriliam agus ar an gCoimisiún faoin Acht a
bhaineann le gníomhaíochtaí peitriliam a sheoladh agus le rialáil sábháilteachta na
ngníomhaíochtaí sin. Mar sin tá sé de dhualgas ar an gCoimisiún mar rialtóir, an
tionscal agus é féin a coimeád cuntasach as comhlíonadh na ndualgas sin.
Meicníocht lárnach chun freagracht a chumasú is ea trédhearcacht.
Toradh
dlisteanach don Choimisiún is ea trédhearcacht, chomh fada is nach dtagann sé
salach ar oibleagáid ar bith eile (mar shampla, maidir le rúndacht tráchtála, slándáil
srl.) ar an gCoimisiún nó ar chomhlacht ábhartha reachtúil eile lena mbíonn sé ag dul
i gcomhar agus a ndualgais á gcomhlíonadh aige.
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Ceist Chomhchomhairle 9
Tabhair do thuairim dúinn ar chúig phríomhról an Choimisiúin faoin gCreat, mar a leanas:
1. An tsábháilteacht a chothú agus a chur chun cinn i ngníomhaíochtaí um
thaiscéaladh agus astarraingt peitriliam;
2. Faireachán gníomhach a dhéanamh ar oibleagáidí gnóthas peitriliam faoin Acht
agus a thabhairt go ndéanfaidh siad iad a chomhlíonadh;
3. Creat rialála a chur chun cinn lena spreagtar feabhsúchán leanúnach
sábháilteachta;
4. Oibriú le húdaráis eile chun ár bhfís a bhaint amach; agus
5. Faisnéis maidir le sábháilteacht a chur ar fáil don phobal.
An ann do róil eile don Choimisiún ar cheart iad a leagan amach agus rún straitéiseach an
Chreata á shainmhíniú?

5.1.4

Spriocanna Rialála
Tá na trí haidhmeanna rialála a leanas don Chreat beartaithe ag an gCoimisiún:
1. Go laghdóidh gnóthais peitriliam na priacail sábháilteachta go leibhéal atá ALARP
Is é an oibleagáid bhunaidh a leagtar ar ghnóthais peitriliam ná priacail
sábháilteachta a laghdú go leibhéal atá ALARP. Tá sin bunaithe ar an bprionsabal
go bhfuil na daoine a chruthaíonn priacail agus a bhfuil smacht acu orthu freagrach
as iad a bhainistiú mar gurb iad is fearr atá in ann é a dhéanamh. Príomhsprioc an
Chreata is ea a dheimhniú go gcomhlíonann gnóthais peitriliam an oibleagáid sin.
Bainfear seo amach tríd an réim ceadúnaithe, trí na gníomhaíochtaí um
chomhlíontacht a rathú a leanas; cigireacht, iniúchadh, fíorú agus tuairisciú
feidhmíochta, imscrúdú tarluithe, comhar agus faisnéis a chomhroinnt le comhlachtaí
rialála eile agus gníomh láidir forfheidhmithe a dhéanamh nuair is cuí sin.
2. Go mbainfidh gnóthais peitriliam feidhmíocht sábháilteachta amach atá i gcomhréir
leis an bhfeidhmíocht sábháilteachta is fearr go hidirnáisiúnta
Tionscal idirnáisiúnta is ea taiscéaladh agus astarraingt peitriliam agus mar sin ba
chóir feidhmíocht na ngnóthas peitriliam atá ag obair in Éirinn a chur i gcomparáid
leis na gnóthais idirnáisiúnta is fearr. Ós rud é go bhfuil an Creat féin á fhorbairt de
réir an gcleachtas is fearr idirnáisiúnta, is ionchas dlisteanach é go mbeadh rialtóirí,
an tionscal agus an pobal ag súil le feidhmíocht sábháilteachta ó ghnóthais peitriliam
atá i gcomhréir leis na caighdeáin idirnáisiúnta is fearr. Mar chuid den Chreat,
déanfaidh an Coimisiún faireachán gníomhach ar fheidhmíocht i dtaca le
sábháilteacht na ngnóthas peitriliam in Éirinn agus déanfaidh sé comparáid le
gnóthais idirnáisiúnta.
3. Muinín a chothú go bhfuil an creat rialála ag cosaint an phobail
Is é ról an Choimisiúin mar rialtóir sábháilteachta dearbhú neamhspleách a thabhairt
don phobal, don tionscal agus do ghníomhaireachtaí reachtúla eile go n-aithníonn
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gnóthais peitriliam na priacail agus go bhfuil siad laghdaithe acu go leibhéal atá
ALARP agus go bhfuil sábháilteacht an phobail cosanta. Le go mbeadh an pobal, an
tionscal agus gníomhaireachtaí reachtúla eile muiníneach as an dearbhú
neamhspleách sin, ní mór go mbeadh muinín acu as an gCreat Sábháilteachta
Peitriliam féin agus as cumas an Choimisiúin an ról sin a chomhlíonadh. Chun an
cuspóir sin a chur i gcrích, déanfaidh an Coimisiún na nithe seo a leanas:
• Déanfaidh sé foireann inniúil a earcú (lena n-áirítear Oifigigh Sábháilteachta
Peitriliam) chun a bhfeidhmeanna rialála a chomhlíonadh agus a chinntiú go
bhfaigheann siad an oiliúint chuí;
• beidh sé trédhearcach agus a fheidhm a comhlíonadh aige;
• Foilseoidh sé faisnéis ar fheidhmíocht i dtaca le sábháilteacht an tionscail
agus ar thorthaí a ghníomhaíochtaí rialála féin; agus
• Déanfaidh sé Iarracht a bheith chomh soiléir agus is féidir ina chumarsáid leis
an bpobal agus leis an tionscal araon.

Ceist Chomhchomhairle 10
Tabhair do thuairim dúinn ar na trí haidhmeanna rialála atá beartaithe don Chreat:
1. Go laghdóidh gnóthais peitriliam na priacail sábháilteachta go leibhéal atá chomh
híseal agus is indéanta le réasún (ALARP)
2. Go mbainfidh gnóthais peitriliam feidhmíocht sábháilteachta amach atá i gcomhréir
leis an bhfeidhmíocht sábháilteachta is fearr go hidirnáisiúnta; agus
3. Muinín a chothú go bhfuil an creat rialála ag cosaint an phobail
Ceist Chomhchomhairle 11
An ann do róil eile don Choimisiún ar cheart iad a leagan amach agus cuspóir straitéiseach
an Chreata á shainmhíniú?
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6.

CHOMH HÍSEAL IS INDÉANTA LE RÉASÚN (ALARP)
Dírítear sa chuid seo den Pháipéar ar an gcomhpháirt sin den Chreat ina leagtar amach na
riachtanais a fhorchuirfear ar ghnóthais peitriliam chun a léiriú go bhfuil priacail a eascraíonn
as gníomhaíochtaí peitriliam laghdaithe acu go leibhéal atá “chomh híseal is indéanta le
réasún” nó ALARP (“as low as is reasonably practicable”). Chun an léitheoir a chur ar an
eolas faoi na téarmaí a úsáidtear go coitianta i rialáil sábháilteachta, lena n-áirítear priacal
agus ALARP, agus faoin gcaoi ar féidir tabhairt faoi mheasúnú agus faoi bhainistíocht
priacail, tosaítear sa chuid seo le faisnéis chúlra ar bhainistíocht priacail (cuid 6.1). Leagtar
amach plé maidir leo seo a leanas freisin:
• An Prionsabal ALARP (cuid 6.2);
• ALARP a léiriú (cuid 6.3); agus
• Critéir Phriacail Fhéideartha (cuid 6.4).
Faoin Acht, ceanglaítear ar an gCoimisiún creat sábháilteachta peitriliam bunaithe ar phriacal
a chur i ngníomh i ndáil le gníomhaíochtaí ainmnithe peitriliam. Mar a pléadh cheana, ní
féidir gníomhaíochtaí peitriliam ainmnithe a dhéanamh ach i ndiaidh don Choimisiún cead
sábháilteachta a eisiúint, a bhraitheann ar chás sábháilteachta ceadaithe. Ionas go
gceadófaí é, caithfear a léiriú i gcás sábháilteachta go bhfuil bearta leordhóthanacha i
bhfeidhm chun priacail a eascraíonn as gníomhaíochtaí peitriliam ainmnithe a rialú agus go
ndéantar gach gníomhaíocht peitriliam ar bhealach a laghdóidh aon phriacal don
tsábháilteacht go leibhéal atá Chomh hÍseal is Indéanta le Réasún nó “ALARP”.
Faoin Acht, ceanglaítear ar an gCreat cur chuige bunaithe ar phriacal don tsábháilteacht a
leanúint agus ceanglaítear ar ghnóthais peitriliam priacail a laghdú nó a chothabháil ar
leibhéal atá ALARP. Tá roghanna éagsúla ar fáil don Choimisiún faoin gcaoi leis an réim seo
atá bunaithe ar phriacal a chur i ngníomh agus tugtar mionsonraí fúthu seo i gcuid 6.3 agus i
gcuid 6.4.
Níl sé i gceist ag an gCoimisiún luachanna uimhriúla a mholadh do chritéir inghlacthachta
priacail laistigh den Pháipéar seo. Ginfidh an Coimisiún, in am is i dtráth, riachtanais/treoir
mhionsonraithe ar ALARP a léiriú (ar a nglaoitear Léiriú ALARP) laistigh de phróiseas
comhchomhairle ar leith. Lorgaítear tuairimí áfach maidir le cibé ar cheart na critéir a shocrú
nó nár cheart, agus cé na critéir ar cheart a shocrú, agus cén chaoi ar cheart iad a chur i
bhfeidhm.
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Fíor 4: Léiriú ALARP
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6.1

Réamhrá maidir le Bainistiú Priacail

6.1.1

Céard is Priacal ann?
Tá rialúchán sábháilteacht in Éirinn, san Eoraip agus in go leor tíortha lasmuigh díobh seo
bunaithe ar phrionsabail na bainistíochta priacail, lena n-áirítear sainaithint guaise, anailís ar
phriacal agus measúnú priacail. Go bunúsach, aithnítear go bhfuil roinnt gníomhaíochtaí a
dhéanann gnóthais peitriliam guaiseach mar gheall ar a nádúr. Ní dhéantar iarracht sa
reachtaíocht sábháilteachta na gníomhaíochtaí seo a dhéanamh neamhdhleathach ach, ina
áit sin, tá réim curtha i bhfeidhm leis an reachtaíocht ina ndéantar na priacail a chruthaítear
le gníomhaíochtaí faoi leith a mheas agus ina gcuirtear bearta cuí i bhfeidhm chun na
priacail seo a íoslaghdú nó a bhainistiú ar bhealach éigin eile. Tá coincheapa na
sainaitheanta guaise agus an mheasúnaithe priacail ag croílár an chreata bunaithe ar
phriacal seo.
Is ionann ‘guais’ agus ní a bhfuil d’fhéidearthacht aige díobháil a dhéanamh. Nuair atáthar
ag meas an phriacail arna chruthú ag an nguais sin déantar an dóchúlacht go dtarlóidh an
díobháil agus déine fhéideartha na guaise sin42 a bhreithniú, i measc rudaí eile. Go
bunúsach is ionann priacal agus toradh na dóchúlachta agus iarmhairtí guaise faoi leith dá
bhfíorófaí iad. Tá go leor sainmhínithe ar ghuais ar fáil, lena n-áirítear foinse díobhála don
chomhshaol, do mhaoin agus do dhaoine. I gcomhthéacs an Achta, is ionann guais agus
aon chás nó ní fisiceach lena bhféadfaí díobháil a dhéanamh do dhaoine, lena n-áirítear
dochar do bhonneagar peitriliam chomh maith le dochar do mhaoin tríú páirtí.

6.1.2

Guais Mhórthionóiscí
Féadfaidh priacal eascairt as imeachtaí ar nós sciorrthaí, tuislí agus titime a d’fhéadfadh
tarlú minic go maith ach bíonn na hiarmhairtí, i dtéarmaí díobhála, beag go maith de ghnáth
agus ní bhíonn tionchar ach ar dhuine amháin. Imeachtaí ardmhinicíochta, a bhfuil iarmhairt
bheag orthu, iad seo. Is ionann guaiseacha mórthionóisc agus guaiseacha a bhfuil
d’fhéidearthacht acu imeachtaí a chruthú a mbeidh iarmhairtí suntasacha orthu, ach nach
bhfuiltear ag súil go dtarlóidh siad go minic.
Faoin gCreat, sainmhínítear guais mhórthionóiscí mar ghuais a bhfuil d’fhéidearthacht aici
dochar tromchúiseach a dhéanamh do dhaoine nó do mhaoin (lena n-áirítear bonneagar
peitriliam nó maoin tríú páirtí)43. Bheadh siad seo a leanas, agus samplaí eile nach iad, san
áireamh i mórthionóiscí:
• Dóiteán, pléascadh nó scaoileadh substainte tocsainí a bhfuil gortú tromchúiseach
nó bás de thoradh air;
• Aon tarlú eile a bhfuil dochar tromchúiseach do dhaoine de thoradh air, ar nós
imbhualadh héileacaptair ar an ardán;
• Tarlú a bhfuil dochar suntasach don bhonneagar peitriliam de thoradh air. Áireofaí
leis seo rud tite a dhéanfadh dochar don bhonneagar peitriliam, cibé an gcruthódh sé
42 Tá míniú simplí ar phróiseas na sainaitheanta guaise agus an mheasúnaithe priacail le fáil i litríocht a d’eisigh
an tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta (HSA), mar shampla, Guidelines on Risk Assessments and Safety
Statements, HSA, Eanáir 2006. Féach ar Thagairt [23].
43 Féach ar chuid 3.2.2.3 den Pháipéar i gcomhair sainmhíniú beartaithe ar ghuais mhórthionóiscí chun críocha
an Chreata Sábháilteachta Peitriliam.
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•

6.1.3

scaoileadh peitriliam nó nach gcruthódh, nó aimsir chrua a mbeadh tionchar aici ar
shláine bonneagair cásála; nó
Tarlú a bhfuil dochar do mhaoin nach mbaineann leis an ngníomhaíocht peitriliam de
thoradh air44.

Réim an Cháis Sábháilteachta
Cé gur annamh a tharlaíonn tarluithe a bhfuil guaiseacha mórthionóiscí ag baint leo, de
bharr a ndéine agus an fhéidearthacht atá acu tionchar a bheith acu ar a lán daoine, is
gnáthchleachtas é iniúchadh breise a dhéanamh ar a leithéid de ghuaiseacha. I gcás
guaiseacha mórthionóiscí ag eascairt as gníomhaíochtaí ola agus gáis, áiríonn cleachtas
rialála idirnáisiúnta a bhfuil glacadh go forleathan leis próiseas ceadaithe bunaithe ar
cheadú/ghlacadh cás sábháilteachta, ina gcuirtear an cás maidir le sábháilteacht i láthair sa
chás sábháilteachta agus ina mbreithnítear rialú guaiseacha mórthionóiscí go mion.

6.1.4

Guaiseacha Mórthionóiscí ag eascairt as Gníomhaíochtaí Peitriliam
Is iad na príomhghuaiseacha mórthionóiscí a tharlaíonn de bharr gníomhaíochtaí peitriliam
dóiteáin agus pléascthaí de bharr adhaint scaoileadh peitriliam. Fiú mura n-adhantar an
scaoileadh, d’fhéadfadh sé guais thocsaineach a chruthú má tá suilfíd hidrigine sa ghás
hidreacarbóin. Tá samhlacha éifeachtaí fisiceacha ar fáil ar féidir iad a úsáid chun toradh a
leithéid de scaoileadh a chinneadh, mar aon lena chrios tionchair mharfaigh fhéideartha
(m.sh. an limistéar ina bhféadfadh an radaíocht theirmeach a ghineann dóiteán scairde
bheith ina chúis báis). Braithfidh an chrios tionchair ar ghnéithe áirithe, lena n-áirítear méid
an phoill scaoilte, treo an scaoilte, an aimsir, an brú/iamh thart ar an scaoileadh, an méid
peitriliam atá ar fáil don scaoileadh agus cibé an adhantar é nó nach n-adhantar. Ar ndóigh,
tá tionchar ag nochtadh daoine don scaoileadh féideartha ar an bpriacal (i.e. dá laghad an
fhéidearthacht go mbeadh daoine laistigh den chrios tionchair, is é is lú an priacal
sábháilteachta do dhaoine). Tá dóchúlachtaí gaolmhara ag na gnéithe seo ar fad a
chaithfear a chur san áireamh i gcinneadh dóchúlacht iarmharta ar leith.

6.1.5

Cainníochtú Priacail agus Méadracht Priacail
Nuair a bhunaítear iarmhairt guaise agus nuair a chinntear an dóchúlacht go dtarlóidh an
iarmhairt sin, is féidir an priacal a chainníochtú ansin. Tá go leor cineálacha méadrachta ar
fáil chun priacal a shloinneadh. Dhá phríomh-mhéadracht ar féidir iad a bhreithniú do
bhainistiú guaiseacha mórthionóiscí iad seo a leanas:
• Priacal aonair; agus
• Priacal sochaíoch.

6.1.5.1 Priacal Aonair
Is ionann ‘priacal aonair’ agus an seans go ndéanfar dochar do dhuine faoi leith i láthair faoi
leith. Is féidir an priacal a bhaineann le láithreán mórthionóisce do dhuine aonair a
chinneadh trí bhreithniú a dhéanamh ar a ghaireacht do gach scaoileadh féideartha ón
láthair agus suimiúchán a dhéanamh ar an minicíocht a d’fhéadfadh an duine sin a bheith
44 Is beag seans go dtarlódh a leithéid de dhochar gan an fhéidearthacht a bheith ag an tarlú freisin duine nó
daoine a ghortú nó dochar suntasach a dhéanamh don bhonneagar peitriliam.
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laistigh den chrios tionchair mharfaigh dá dtarlódh scaoileadh agus dá bhfíorófaí an ghuais.
Is é an figiúr atá de thoradh air seo a bPriacal Aonair a ghintear ó na hoibríochtaí atá faoi
bhreithniú, do pé tréimhse ama atá á breithniú. Déantar priacal a bhreithniú thar bhliain de
ghnáth, dá bhrí sin is é an IRPA (Individual Risk Per Annum - Priacal Aonair in Aghaidh na
Bliana) an tomhas priacail. Ní chuirtear san áireamh i bpriacal aonair an líon iomlán daoine
atá i mbaol ó imeachtaí mórthionóiscí ach is féidir é a chinneadh do ghrúpaí éagsúla daoine,
lena n-áirítear grúpaí oibrithe éagsúla agus baill den phobal i gcoitinne.
Is féidir na figiúirí ríofa do phriacal aonair a chur i gcomparáid le priacail a nochtar do
dhaoine ina ngnáthghníomhaíochtaí laethúla. Mar shampla, is é an priacal bliantúil báis in
Éirinn a eascraíonn as gach cineál modh iompair, bheith i do choisí san áireamh, 1 i 16,500
nó mar sin. Tá an figiúr seo bunaithe ar staitisticí faoi thionóiscí marfacha a shainscag an
Phríomh-Oifig Staidrimh in Éirinn, meánaithe thar an daonra. Bheadh priacal duine aonair go
marófaí é nó í i dtionóisc iompair níos airde dá mbeadh sé nó sí ag taisteal ar ghluaisrothar
go minic, mar shampla. Laistigh d’earnáil an pheitriliam, sloinntear priacal de ghnáth mar
chómhalartach an fhigiúir thuas (i.e. bheadh an priacal bliantúil iompair cothrom le 6 x 10 -5).

6.1.5.2 Priacal Sochaíoch
Déantar na dóchúlachtaí céanna maidir le imeachtaí mórthionóiscí a bhreithniú i gcinneadh
priacail shochaíoch agus a dhéantar a bhreithniú i dtaca le priacal aonair, ach áiríonn
cinneadh na n-iarmhairtí breithniú ar gach duine a d’fhéadfadh a bheith bainteach leis an
imeacht. Dá bhrí sin, cuireann sé tomhas ar fáil do scála na tionóisce, i dtéarmaí líon na
ndaoine a gheobhadh bás. Ní bhunaítear priacal sochaíoch de ghnáth ach ar bhreithniú ar
na daoine lasmuigh de theorainn láithreán mórthionóisce agus ní áiríonn sé baill den lucht
saothair. Gné thábhachtach a imríonn tionchar ar phriacal sochaíoch mar sin é an pobal
thart ar láithreán mórthionóisce. Dá mhéad foirgnimh áitrithe nó limistéir faoin spéir atá in
úsáid ag an bpobal (staideanna spóirt/páirceanna siamsaíochta théama srl.) atá lonnaithe
cóngarach do láithreán mórthionóisce, is é is airde a bheidh an priacal sochaíoch.
Sloinntear priacal sochaíoch i dtéarmaí FN de ghnáth, nuair is ionann F agus minicíocht na
n-imeachtaí a chruthóidh N bás, nó níos mó. Is féidir critéir phriacail shochaíoch a shocrú
ansin i dtéarmaí FN45. Mar shampla, d’fhéadfaí minicíocht 10-4 a shocrú mar theorainn
d’imeachtaí a mbeadh 10 mbás nó níos mó de thoradh orthu. Mura bhfuil ach imeacht
amháin ann a bhfuil 10 mbás nó níos mó de thoradh air, cuirfidh na critéir teorainn le
minicíocht na himeachta seo. Má tá cúpla imeacht ann a bhfuil 10 mbás nó níos mó de
thoradh orthu ní mór minicíocht charnach na n-imeachtaí seo, is é sin suim mhinicíocht na nimeachtaí ar fad, a laghdú ionas nach sárófar an figiúr 10-4. Ní deirtear aon cheo sa chritéir
aon phointe mar atá thuas faoi mhinicíocht inghlactha imeachtaí a bhféadfadh, mar shampla,
9 mbás a bheith de thoradh orthu. Chun dul i ngleic leis seo, féadfar na cuair FN a fhorordú,
lena socraítear an mhinicíocht charnach theorantacha d’aon líon básanna.

45 Féach ar Thagairt [20].
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6.1.6

Bainistíocht Priacail

Sainaithin
Guaiseacha

Meas

Critéir

priacal

Scagtha

Sainaithin
bearta
laghdaithe

Socraigh
riachtanais

Fíor 5: Próiseas na Bainistíochta Priacail

Mionsonraítear na príomhchéimeanna a bhaineann le próiseas na bainistíochta priacail46 i
bhFíor 5 thuas. Caithfear guaiseacha a shainaithint agus priacail a mheas. Áirítear i meas an
phriacail meastachán a dhéanamh ar na hiarmhairtí (leibhéil na díobhála), agus ar an
dóchúlacht go bhfíorófar an ghuais chun an leibhéal priacail a chinneadh. Ba chóir bearta
laghdaithe priacail a shainaithint ansin, lena n-áirítear bearta chun an priacal a chosc, a
bhrath, a rialú nó a mhaolú. Is féidir meas a dhéanamh ansin ar thionchar na mbeart
féideartha ar an leibhéal priacail cinnte agus is féidir tabhairt faoi mheasúnú chun cinneadh
a dhéanamh an dteastaíonn an beart chun na “critéir scagtha” ar glacadh leo a
chomhlíonadh. Is iad na critéir scagtha na spriocanna nó na caighdeáin a úsáidtear chun an
leibhéal infhulaingteachta do ghuais shainaitheanta a bhreith agus d’fhéadfaidís aon ghné
nó gach gné den phriacal a chur san áireamh, tionchar tráchtála, comhshaoil nó
sábháilteachta san áireamh. I gcás an Achta, is iad na critéir don inghlacthacht go bhfuil na
priacail sábháilteachta chomh híseal is indéanta le réasún, ALARP. Dá bhrí sin, caithfear
glacadh le haon bhearta indéanta. Nuair a shainaithnítear bearta indéanta, ba chóir a
riachtanais fheidhmiúla (i.e. leibhéal feidhmíochta riachtanaí) a thaifead i ndoiciméad agus a
sheiceáil go rialta chun a chinntiú go ndéanfar a bhfeidhmíocht riachtanach a chothabháil le
linn shaolré na hoibríochta47.

46 Féach ar Thagairt [7].
47 Féach ar an téacs gaolmhar i gcuid 8.2 den Pháipéar seo.
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6.2

Prionsabal ALARP

6.2.1

Indéanta le Réasún
Faoin Acht, tá gnóthais peitriliam faoi réir dualgais ghinearálta lena gceanglaítear orthu a
chinntiú (a) go seoltar aon ghníomhaíocht peitriliam ar mhodh a laghdaíonn aon phriacal don
tsábháilteacht go dtí leibhéal atá chomh híseal is indéanta le réasún48, agus (b) go ndéantar
aon bhonneagar peitriliam a dhearadh, a fhoirgniú, a shuiteáil, a chothabháil, a mhodhnú, a
oibriú agus a dhíchoimisiúnú ar mhodh a laghdaíonn aon phriacal don tsábháilteacht go dtí
leibhéal atá chomh híseal is indéanta le réasún49. Tá an coincheap go laghdaítear priacal go
leibhéal atá chomh híseal is indéanta le réasún nó ALARP mar bhonn agus taca do na
dualgais seo50.
Is léir cur i bhfeidhm na hinfheidhmitheachta réasúnta ar an dualgas priacail do
shábháilteacht a bhainistiú i reachtaíocht na hÉireann agus na hEorpa araon agus tá réimse
leathan treorach agus cásdlí ar fáil ina ndéantar iarracht sainmhíniú a thabhairt ar na
céimeanna a gcaithfear tabhairt fúthu chun an dualgas seo a chomhlíonadh. Cuireann an
téarma ‘indéanta le réasún’ sainmhíniú níos caoile in iúl ná na bearta uile atá indéanta go
fisiceach. Níl aon fhoirmle shimplí ann don mhéid a theastóidh chun an dualgas a
chomhlíonadh a bhaineann le priacal a laghdú go leibhéal atá ALARP, nach féidir a
chinneadh ach leis na sonraí sonracha a thugtar. Tagann an príomhchás dá shainmhíniú ón
Court of Appeal (Cúirt Achomhairc) i Sasana in Edwards v National Coal Board [1949]51 a
raibh mar aidhm aige an coincheap ‘indéanta le réasún’ a shainmhíniú. Dúirt an Chúirt an
méid seo a leanas:
“…a computation must be made… in which the quantum of risk is placed on one
scale and the sacrifice involved in the measures necessary for averting the risk
(whether in money, time or trouble) is placed in the other, and that, if it be shown that
there is a gross disproportion between them – the risk being insignificant in relation to
the sacrifice – the defendants discharge the onus on them.”
Cuirtear in iúl sa sainmhíniú thuas go gcaithfear an méid priacail a chuireann gníomhaíocht
faoi leith i láthair a chothromú in aghaidh an ama, na trioblóide, an chostais agus na
deacrachta fisiceacha a bhaineann le bearta a dhéanamh chun an priacal a sheachaint nó a
íoslaghdú. Má tá siad seo chomh díréireach sin don phriacal a chuirtear i láthair go mbeadh
sé an-neamhréasúnta do na daoine i gceist go mbeadh orthu iad a thabhú chun é a chosc,
níl iallach orthu sin a dhéanamh. Dá mhéad an priacal, áfach, is é is dóchúla go mbeidh gá
le costas, trioblóid agus cumadh suntasach chun é a laghdú. Ach má tá na hiarmhairtí agus
raon an phriacail beag, d’fhéadfaí a mheas nach mbeadh áitiú ar chostas mór réasúnta.
Forbraíodh an tástáil seo a thuilleadh i gcomhthéacs priacal a laghdú go leibhéal atá
ALARP, an tomhas a chuirtear i bhfeidhm go minic laistigh de reachtaíocht sábháilteachta.
Tá treoir ar fáil, a d’eisigh an tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta (mar a luadh cheana)
48 Alt 13K(1)a den Acht.
49 Féach ar Alt 13K(1)a den Acht.
50 Gan dochar do ghinearáltacht na ndualgas a leagtar amach thuas, forchuirtear dualgais shonracha ar
ghnóthais peitriliam ansin faoi alt 13K(2).
51 Cuireadh é seo i bhfeidhm sa Chúirt Uachtarach in Éirinn in Boyle v. Marathon Petroleum (1999), faoi
reachtaíocht sábháilteachta um shuiteálacha amach ón gcósta.
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agus an Health and Safety Executive sa Ríocht Aontaithe52 maidir leis seo.
6.2.2

Infhulaingteacht
Ba cheart a thabhairt faoi deara, i gcomhthéacs an ríomha thuas, nach gá go laghdófaí an
priacal go nialas faoin bprionsabal ALARP, ach go ceanglaítear leis go nglacfar le gach
beart indéanta le réasún chun priacail a laghdú. Baineann sé seo amach priacal a mheastar
a bheith ‘infhulaingthe’. Tá priacal infhulaingthe difriúil ó phriacal inghlactha, mar a aithníonn
an Health and Safety Executive53 sa Ríocht Aontaithe mar seo a leanas:
“… ‘tolerable’ does not mean ‘acceptable’. It refers instead to a willingness of society
as a whole to live with a risk so as to secure certain benefits in the confidence that
the risk is one that is worth taking and that it is properly controlled. However, it does
not imply that… everyone would agree without reservation to take this risk or have it
imposed on them”.

6.2.3

Teorainneacha Infhulaingteachta

6.2.3.1 Uasteorainn
D’fhéadfadh caveat a bheith i gceist leis an gcur chuige thuas áfach toisc gur chuir go leor
tíortha54 teorainn leis an réimse priacal a bhféadfaí an prionsabal ALARP a chur i bhfeidhm
ina leith. Mar a shonraítear i bhFíor 6, is féidir an réigiún ALARP a theorannú le
huasteorainn a mheastar ina leith go bhfuil priacail os a cionn do-ghlactha beag beann ar an
gcostas a bhainfeadh leis an bpriacal a bhaint (i.e. lasmuigh den réigiún ALARP atá siad).
Cinntítear lena leithéid d’uasteorainn nach ngineann oibríochtaí priacail nach mbeadh
glacadh leo de ghnáth i measc na sochaí. Cé go socraítear uasteorainn, ba chóir a aithint
freisin go mbeidh claonadh ag glacadh oll-díréire55 faoin bprionsabal ALARP priacail a bhrú
síos ón uasteorann seo. Mar a mhínítear thuas, agus an priacal ag dul i méid is é is dóchúla
go mbeidh gá le costas, trioblóid agus am thar a bheith suntasach chun an priacal a laghdú.
Dá bhrí sin nuair a théitear i dtreo na huasteorann, bheifí ag súil go ndéanfadh na gnóthais
peitriliam íobairtí suntasacha chun an priacal a laghdú.

52 Féach ar http://www.hse.gov.uk/risk/theory/alarp.htm
53 Féach ar Thagairt [6].
54 Féach ar Thagairtí [6] agus [13].
55 Féach ar chuid 6.3.4.1 den Pháipéar.
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Réigiún
Neamh-Inghlactha
Uasteorainn

Réigiún ALARP –
priacail infhulaingthe
más ALARP

Íosteorainn

Réigiún Inghlactha
go Ginearálta

Fíor 6: Réigiún ALARP

6.2.3.2 Íosteorainn
Is féidir glacadh le híosteorainn freisin lena ndeighltear an réigiún ALARP ó phriacail a
mheastar atá inghlactha go ginearálta. Glactar leis an íosteorainn, mar threoir amháin do
ghnóthais peitriliam56 sa chás nach gcaithfidh siad costas iomarcach a chaitheamh (a
thomhaistear i dtéarmaí ama, trioblóide agus costais) i léiriú a dhéanamh an bhfuil priacal
ALARP. Bheifí ag súil fós, áfach, go léireodh bearta dea-chleachtais/an chleachtais is fearr
d’oibríochtaí a ghineann priacail sa réigiún inghlactha go ginearálta.

6.3

ALARP a Léiriú
Tá bealaí éagsúla ann a d’fhéadfadh a bheith cuí chun a léiriú gur laghdaíodh priacal go
leibhéal atá ALARP, agus déantar breithniú ar gach ceann díobh seo thíos. Chun priacail a
chothabháil nó a laghdú go leibhéal atá ALARP, ní mór don ghnóthas a léiriú go bhfuil na
priacail chomh híseal is indéanta le réasún. Chuige seo, teastaíonn breithniú ar na bearta
atá ar fáil chun priacal a laghdú agus measúnú a dhéanamh an bhfuil siad indéanta le
réasún nó nach bhfuil. Sa chuid seo, cuirtear léargas ar fáil ar mholadh an Choimisiúin ar na
príomhchineálacha cur chuige a d’fhéadfaí a úsáid chun a léiriú gur laghdaíodh priacail go
leibhéal atá ALARP. Faoin gCreat Sábháilteachta Peitriliam, eiseoidh an Coimisiún treoir
mhionsonraithe faoin gcaoi a measúnóidh siad an bhfuil na gnóthais peitriliam tar éis a
ndualgas a chomhlíonadh maidir le priacail a laghdú go leibhéal atá ALARP. Is ar ghnóthas
peitriliam atá sé fós comhlíonadh na ndualgas sin a bhaint amach, áfach.

6.3.1

Cur Chuige Ardleibhéil Beartaithe
De ghnáth, níl aon bhealach amháin ann chun a léiriú gur laghdaíodh priacail go leibhéal atá
ALARP. Bíonn meascán teicnící i gceist leis go hiondúil. Ba cheart go mbeadh an méid
56 Féach ar Thagairt [6].
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anailíse a dtugtar faoi chun ALARP a léiriú ar cóimhéid leis an gcastacht agus le leibhéal an
phriacail atá á bhreithniú. Agus castacht, úire agus éiginnteacht ag dul i méid, d’fhéadfadh
gá a bheith ann dul ó mheasúnuithe bunaithe ar an teicneolaíocht i dtreo breithiúnas atá
níos bunaithe ar luach57. Leagtar amach bunús measúnaithe beartaithe an Choimisiúin ar
stádas ALARP priacail i bhFíor 7 agus mínítear é sna codanna a leanas.

Bunús an Mheasúnaithe
•

Luachanna sochaíocha

•

QRA (Measúnú Priacail Chainníochtaithe)

•

Cur i bhFeidhm Breithiúnas Innealtóireachta

•

Tagairt do Chóid agus do Chaighdeáin

Úire,
castacht
agus
éiginnteacht
ag dul i
méid

Fíor 7: Léargas Ginearálta ar Bhunús Measúnú ALARP

6.3.2

Cóid agus Caighdeáin
Ní mór don dea-chleachtas a bheith ina thúsphointe do ALARP mar nach ann d’aon fhírinniú
réasúnta gan glacadh le bearta a chuirtear i ngníomh go forleathan chun priacal a dhíchur
nó a laghdú, seachas más féidir a léiriú go bhfuil difríocht idir an tasc idir lámha agus gnáththasc ar bealach éigin, nó go gcuireann an cur chuige malartach beartaithe an leibhéal
céanna laghdaithe priacail ar fáil. Mar a luaitear i gcuid 3.3.2.1, trí ghlacadh le cur chuige
socraithe spriocanna, tugtar deis do ghnóthais peitriliam teicneolaíocht nua a nuáil agus a
chur i bhfeidhm ar bhainistíocht priacal. Ach nuair a imíonn gnóthas peitriliam ó chleachtas a
bhfuil glacadh ginearálta leis, is ar an ngnóthas peitriliam a léiriú go dtugann an cur chuige
atá beartaithe feidhmíocht chomhionann nó fheabhsaithe i dtéarmaí bainistíocht priacail.
Is é an dea-chleachtas bunchloch ALARP agus aithníonn, mar shampla, an tÚdarás Sláinte
agus Sábháilteachta, an Ríocht Aontaithe, an Danmhairg agus an Astráil58 é sin. Aithnítear
an tábhacht a bhaineann le comhlíonadh dea-chleachtais a sheiceáil freisin sa chaighdeán
idirnáisiúnta ar mheasúnú priacail, ISO 1777659. D’fhéadfaí breathnú go ginearálta ar dheachleachtas mar an méid a mholfadh aon ghnóthas peitriliam, oibrí nó dearthóir maith. I
measc na bhfoinsí féideartha dea-chleachtais tá siad seo a leanas:
• Treoir rialála/Cóid Cheadaithe Chleachtais;
• Caighdeáin a eisíonn eagraíochtaí déanta caighdeán (m.sh. NSAI, CEN, CENELEC,
ISO, IEC);
• Treoir comhaontaithe ag comhlacht (m.sh. cónaidhm trádála, institiúid ghairmiúil,
comhlacht rialaithe spóirt) a dhéanann ionadaíocht ar earnáil tionscail/gairme; nó
• Féadfar foinsí eile dea-chleachtais a aithint má tá siad dea-shainithe agus más
cleachtas caighdeánach bunaithe, arna ghlacadh ag an earnáil tionscail, atá i gceist.
Mar a shonraítear in ISO 17776, tugann cóid agus caighdeáin léargas ar thaithí agus ar
57 Féach ar Thagairt [14].
58 Féach ar Thagairtí [15], [16], [17] agus [18].
59 Féach ar Thagairt [7].
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eolas tiomsaitheach, carntha ar bhonn oibríochtaí cuideachta, náisiúnta nó idirnáisiúnta. Sna
doiciméid seo, cuimsítear na ceachtanna a foghlaimíodh ó dhearthaí a bhí ann cheana, ó
mheasúnuithe guaise agus priacail agus ó imscrúduithe ar thionóiscí agus ar tharluithe. Mar
gheall air sin, tá measúnú priacail agus guaiseacha bunúsacha iontu, mar gur sainaithníodh
na guaiseacha cheana agus gur sainíodh na bearta caighdeánacha dá rialú agus dá maolú.
Cur chuige é an cleachtas is fearr lena bhfeabhsaítear dea-chleachtas. D’fhéadfadh athrú
teacht ar dhea-chleachtas thar am mar gheall ar nuálaíocht teicneolaíochta, ar athruithe
costais (a bhféadfadh laghdú ar an gcostas a bhaineann le bearta laghdaithe priacail a
bheith de thoradh air) nó mar gheall ar athruithe i gcleachtais bhainistíochta, mar shampla.
D’fhéadfadh athrú teacht ar dhea-chleachtas freisin mar gheall ar eolas méadaithe faoin
nguais agus/nó laghdú ar an íoslaghdú priacail inghlactha a bhfuil glacadh ginearálta leis ó
bheart sábháilteachta faoi leith. D’fhéadfadh na hathruithe seo tionchar a bheith acu ar an
gcleachtas is fearr agus, dá bhrí sin, ba cheart an cleachtas sin a bhreithniú agus na bearta
a theastaíonn chun priacail a choinneáil ag leibhéal atá ALARP á gcinneadh. Bheifí ag súil
go gcloífeadh bearta beartaithe le dea-chleachtas, mar thús, ach ba chóir breithniú a
dhéanamh ar an gcleachtas is fearr freisin sa léiriú ALARP agus ba chóir glacadh leis más
indéanta le réasún. Aithnítear go bhféadfadh nach mbeadh sé indéanta le réasún an
cleachtas is fearr a chur i bhfeidhm ar oibríochtaí atá ann cheana go cúlghabhálach, ach is
faoin ngnóthas peitriliam a bheidh sé a léiriú go láidir gurb amhlaidh an cás.
6.3.3

Breithiúnas Innealtóireachta
Sa chás nach gcuimsítear cur chuige in aon chód ná in aon chaighdeán cuí, féadfar
breithiúnas innealtóireachta a chur i bhfeidhm chun cás láidir a léiriú faoin gcúis go mbeadh
beart oiriúnach nó nach mbeadh60. Bheadh ar an gcás do bheart faoi leith a bheith
cuimsitheach agus d’fhéadfadh go mbeadh ar an gcás líne choimeádach a leanúint ag brath
ar an leibhéal éiginnteachta sa tsamhail ar glacadh léi nó sna sonraí a úsáideadh san
anailís.

6.3.4

QRA, Measúnú Priacail Chainníochtaithe
Uirlis chumhachtach é Measúnú Priacail Chainníochtaithe (QRA) chun priacail a thuiscint
agus chun a chinneadh an bhfuil siad ag leibhéal atá ALARP nó nach bhfuil. Bíonn measúnú
ar an bpriacal atá le seachaint, ar an íobairt (airgead, am agus trioblóid) a bhaineann le
tabhairt faoi bhearta chun an priacal sin a sheachaint, agus comparáid idir an dá rud sin i
gceist le léiriú ALARP mionsonraithe.
Baineann QRA leis an himeachtaí a d’fhéadfadh tarlú agus a mhinice a d’fhéadfadh siad
tarlú a chinneadh, agus ansin iarmhairt an imeachta a shamhaltú chun an priacal a
chinneadh i dtéarmaí critéir phriacail éagsúla ar nós priacal aonair agus priacal sochaíoch. Is
féidir na luachanna a fhaightear dá thoradh a chur i gcomparáid le critéir phriacail ansin go
bhfeicfear an bhfuil siad inghlactha nó nach bhfuil61.
Chun a léiriú go bhfuil priacail ALARP, caithfear breithniú a dhéanamh ar roghanna atá ar
60 Féach ar Thagairt [14].
61 Féach ar chuid 6.4 den Pháipéar.
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fáil chun priacail a laghdú. Is féidir tairbhí na roghanna sin a mheas ansin trí QRA a úsáid
chun an t-athrú sa phriacal a fhaightear ó gach beart a chinneadh. Is féidir an beart a
chuireann an tairbhe is fearr ar fáil a shainaithint ansin. Teastaíonn measúnú ar an mbeart
ansin chun a chinneadh an bhfuil an íobairt (ó thaobh airgid, ama agus trioblóide de) a
bhainfeadh leis an mbeart a thabhairt isteach oll-díréireach leis an tairbhe laghdaithe priacail
a gheofaí óna chur i ngníomh.
6.3.4.1 Oll-Díréir
Sa chomhthéacs seo, is féidir leis a bheith thar a bheith casta a bhunú cibé an mbeadh
íobairt ‘oll-díréireach’ nó nach mbeadh. Tá sé i gceist ag an gCoimisiún treoirlínte a fhoilsiú
laistigh den doiciméad ALARP Demonstration (Léiriú ALARP) faoin gcaoi a bhféadfaí ‘olldíréir’ a léiriú. Aithnítear go bhféadfadh leas a bhaint as cóid agus caighdeáin, cleachtas
bunaithe agus breithiúnas innealtóireachta a bheith leordhóthanach in go leor cásanna;
cinnte sa chás gur gnáthoibríochtaí atá i gceist agus go dtuigtear na guaiseacha go maith.
Sa chás nach gnáthoibríochtaí atá i gceist agus go bhfuil siad níos casta, d’fhéadfadh gá a
bheith leis na priacail a chainníochtú, trí QRA, agus Anailís Costais is Tairbhe (CBA) a
dhéanamh chun a shonrú cibé an bhfuil nó nach bhfuil an costas a bhaineann le beart a chur
i ngníomh oll-díréireach leis an tairbhe laghdaithe priacail a bhainfí amach. Ba cheart go
mbeadh doimhneacht an ríomha ar cóimhéid leis an leibhéal priacail atá á bhreithniú agus
bheifí ag súil go dtabharfadh gnóthais aghaidh ar íogaireacht a dtorthaí ar éiginnteacht in
aon pharaiméadair a chuirtear san áireamh san anailís.
6.3.4.2 Anailís Costais is Tairbhe
Uirlis aitheanta é Anailís Costais is Tairbhe ina sloinntear laghduithe priacail i dtéarmaí
airgeadais chun comparáid a dhéanamh leis an gcostas iarbhír a bhaineann le beart
laghdaithe priacail a chur i ngníomh. Is éard atá i gceist leis ná luacháil airgeadais éigin a
thabhairt don chostas intuigthe chun bás staitistiúil a sheachaint. Cleachtas a aithnítear go
hidirnáisiúnta62 is ea an anailís costais is tairbhe lena éascaítear déanamh cinntí trí
chomparáid dhíreach idir priacal agus costas a chur ar fáil. Is féidir é a úsáid freisin i léirithe
ALARP ach ní mór d’aon mheasúnú chun a shonrú an bhfuil priacal ALARP breithniú a
dhéanamh ar shaincheisteanna níos leithne freisin, cosúil le cóid agus caighdeáin, deachleachtas/an cleachtas is fearr agus breithiúnas innealtóireachta. Beartaítear go n-áireofar i
dtreoirlínte an Choimisiúin ar léiriú na ‘holl-díréire’ laistigh den doiciméad um léiriú ALARP
anailís costais is tairbhe agus go sonrófar íoschostas inghlactha ann chun bás staitistiúil a
sheachaint atá le húsáid ina leithéid de ríomh.

6.3.4.3 Éiginnteacht maidir le Priacal
Ionas gur féidir torthaí QRA a úsáid i ndéanamh cinntí, ní mór don samhaltú a bheith láidir,
an measúnú ar mhinicíocht a bheith cuí, agus an ríomh ar phriacal do dhaoine a bheith
ionadaíoch ar na cásanna atá á mbreithniú. Chun muinín in aschur QRA a chruthú, ní mór
breithniú a dhéanamh ar éiginnteachtaí sa chur chuige ar glacadh leis agus tabhairt faoi
bhabhtaí íogaireachta chun a chinneadh cé chomh híogair agus atá na torthaí do thoimhdí
62 Féach ar Thagairt [7] agus ar Thagairt [19].
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sna ríomhanna. Ba cheart go mbeadh an leibhéal coimeádachais sa chur chuige ar
cóimhéid leis an éiginnteacht sa chur chuige ar glacadh leis.
6.3.5

Luachanna Sochaíocha
Sa chás go bhfuil cur chuige an-úr agus go bhfuil éiginnteacht shuntasach i leith an phriacail
a chruthaíonn sé, caithfear breithniú a dhéanamh ar dhearcadh na sochaí nuair a
mheasúnaítear an bhfuil priacal inghlactha nó nach bhfuil.
Tá an prionsabal réamh-aireach ar cheann de na cineálacha cur chuige i leith bainistíocht
priacail; baintear leas as nuair atá féidearthacht maidir le hiarmhairtí díobhálacha ar an
tsláinte nó ar an gcomhshaol sainaitheanta ach nach mbaintear aon tátal as an réamhmheastachán eolaíochta, bunaithe ar shonraí atá ar fáil, chun an leibhéal priacail a mheas.
Aithnítear go forleathan an gá go gcuirfí an ‘prionsabal réamh-aireach’ i bhfeidhm ina leithéid
de chás, agus d’fhormhuinigh Cinn Rialtais an AE é i Rún Eorpach in Nice i mí na Nollag
200063. Cé go n-aithnítear an prionsabal réamh-aireach ann, níltear sonrach sa rún faoi na
sonraí maidir lenar cheart a bheith i gceist leis agus tá go leor léirmhínithe ar an bprionsabal.
Moltar sa chur chuige claonadh láidir i dtreo priacal féideartha thar a bheith éiginnte a
sheachaint (i.e. is fearr deimhin ná díomá, ach ní luaitear é seo go sonrach sa Rún).
Is annamh a chuirtear an prionsabal réamh-aireach i bhfeidhm ar ghníomhaíochtaí peitriliam
de bharr an leibhéil tuisceana i leith na n-iarmhairtí féideartha agus mhinicíocht na nimeachtaí araon a eascraíonn ó tharluithe peitriliam. Cuirtear an prionsabal réamh-aireach i
bhfeidhm nuair atá an tuiscint an-íseal agus nuair a bhíonn tuairimí éagsúla i measc an
phobail eolaíochta. Is dóchúil go gcuirfí an prionsabal réamh-aireach i bhfeidhm ar
shaincheisteanna ar nós na n-iarmhairtí féideartha a bheadh ag modhnú géiniteach ar
bharra nó tionchar an athraithe aeráide ar phriacail tuilte. Cé go mbíonn éiginnteacht san
anailís QRA do ghníomhaíochtaí peitriliam uaireanta, ba cheart go gcruthódh an cur chuige
a nglactar leis muinín láidir go bhfuil na torthaí ionadaíoch ar a laghad, mura bhfuil siad
coimeádach, don imeacht atá á bhreithniú agus is faoin ngnóthas peitriliam atá sé é seo a
léiriú ina n-anailís.
Ceist Chomhchomhairle 12
Tabhair do thuairim dúinn maidir le cibé an gceapann tú go bhfuil an bunús measúnaithe
beartaithe go gcaithfear priacal a laghdú go leibhéal atá ALARP (mar a achoimrítear i
bhFíor 7) cuí nó nach bhfuil.

6.4

Critéir Phriacail a Ghlacadh
Níl sé i gceist ag an gCoimisiún critéir uimhriúla phriacail a mholadh laistigh den
phlédhoiciméad seo. Iarrtar ar thuairimí áfach ar cibé ar cheart critéir a shocrú nó nár cheart,
agus cé na critéir a d’fhéadfaí a shocrú, agus cén chaoi ar cheart iad a chur i bhfeidhm. Má
63 Féach ar http://www.europarl.europa.eu/summits/nice2_en.htm#an3
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chinntear glacadh le critéir uimhriúla, rachfar i gcomhairle ina leith seo astu féin i ndiaidh an
chinnidh ar dhearadh ardleibhéil an Chreata Sábháilteachta Peitriliam sa chomhairliúchán ar
léiriú ALARP.
6.4.1

Rogha Critéar
Beartaítear go socrófar teorainneacha uimhriúla infhulaingteachta do na critéir phriacail seo
a leanas faoin gCreat Sábháilteachta Peitriliam:
• Priacal aonair in aghaidh na bliana; agus
• Priacal sochaíoch.
D’fhéadfaí a mhaíomh nach dteastaíonn aon teorainneacha do mhéadracht priacail agus go
rialófar priacail a ndóthain le cur i ngníomh an phrionsabail ALARP amháin. Is cleachtas
coitianta é uasteorainneacha infhulaingteachta a shocrú, áfach, mar a shonraítear i bhFíor 6.
Cuireann an uasteorainn teorainn ar fáil a mheastar ina leith go bhfuil priacail os a cionn doghlactha beag beann ar an gcostas a bhainfeadh leis an bpriacal a bhaint nó a bhainistiú,
i.e. lasmuigh den réigiún ALARP atá siad. Cinntítear lena leithéid d’uasteorainn nach
ngineann oibríochtaí priacail nach mbeadh glacadh leo de ghnáth i measc na sochaí.

6.4.1.1 Priacal Aonair in Aghaidh na Bliana (IRPA)
Beartaítear teorainneacha a shocrú do phriacal aonair ó láithreáin mhórthionóisce lena náirítear píblínte. Cleachtas forleathan é uasteorainneacha infhulaingteachta do bhaill an
phobail a shocrú64. Níl sé chomh coitianta céanna teorainneacha a shocrú d’oibrithe, agus
is iad an Ríocht Aontaithe agus cuid den Astráil amháin a rialaíonn a leithéid de
theorainneacha, cé go n-aithnítear an coincheap san Iorua freisin65.
Ceist Chomhchomhairle 13
Tabhair do thuairim dúinn maidir le cibé an gceapann tú go bhfuil sé cuí uasteorainneacha
infhulaingteachta a shocrú don dá mhéadracht priacail seo a leanas a bhaineann le
gníomhaíochtaí peitriliam, nó nach bhfuil:
• Priacal aonair d’oibrithe; agus
• Priacal aonair do bhaill den ghnáthphobal.

6.4.1.2 Priacal Sochaíoch
Níl socrú teorainneacha do phriacal sochaíoch chomh coitianta le socrú teorainneacha do
phriacal aonair. Tá priacal sochaíoch níos casta le sainmhíniú agus teastaíonn iarracht níos
mó chun priacal sochaíoch a mheas. Leagtar amach an coincheap i leith priacal sochaíoch a
mheas i bhfoilseachán HSE Shasana, Reducing Risks, Protecting People66 a bhí bunaithe ar
anailís fhorleathan ar na priacail a chruthaigh an láithreán guais mhórthionóisce Canvey
Island, sa Ríocht Aontaithe. D’fhorbair an HSE tuilleadh treorach67 inar beartaíodh cuair FN,
64 Féach ar Thagairt [13].
65 Féach ar Thagairtí [13] agus [19].
66 Féach ar Thagairt [6].
67 Féach ar Thagairt [20].
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uasteorainneacha ALARP agus íosteorainneacha ALARP a theorannú, ach níor cuireadh i
ngníomh iad seo i mbeartas go fóill. Tugtar aghaidh go sonrach áfach ar phriacal sochaíoch i
bpleanáil talamhúsáide sa Ríocht Aontaithe, áit a sriantar forbairtí móra do chriosanna
priacal aonair níos lú timpeall ar láithreáin mhórthionóiscí68.
I ndiaidh tarlú Buncefield, inar tharla pléascadh de bharr rólíonadh umar gásailín, tá an
Ríocht Aontaithe ag athbhreithniú an chaoi ar cheart aghaidh a thabhairt ar phriacal
sochaíoch i láthair na huaire. Mhol an Buncefield Major Incident Investigation Board gur
cheart aghaidh a thabhairt ar phriacal sochaíoch go follasach seachas go hintuigthe agus
tagairt á déanamh do chuair FN. Glacadh le cuair FN i dtíortha éagsúla lena n-áirítear Hong
Cong, an Ísiltír agus cuid den Astráil69.
Ceist Chomhchomhairle 14
Ar cheart aghaidh a thabhairt ar phriacal sochaíoch laistigh den Chreat Sábháilteachta
Peitriliam? Más ceart, ar cheart dul i ngleic leis go hintuigthe agus/nó go follasach?
Ceist Chomhchomhairle 15
An ann d’aon mhéadracht priacail eile a chreideann tú gur cheart glacadh léi do rialú priacal
a ghineann gníomhaíochtaí peitriliam ainmnithe?
6.4.3

Creat Sábháilteachta Peitriliam agus Pleanáil Talamhúsáide
Tá teorainneacha priacail tugtha isteach ag an Údarás Sláinte agus Sábháilteachta (HSA)
do Phleanáil Talamhúsáide Bunaithe ar Phriacal COMAH70. Tá feidhm ag na teorainneacha
priacail sa doiciméad ar láithreacha a mbaineann Treoir Seveso [2003/105/CE] leo, lena náirítear láithreáin mhóra stórála inlasta a d’fhéadfadh críochfoirt ghlactha a chlúdaítear san
Acht a áireamh. Aithnítear go mbainfeadh tairbhe le cur chuige seasmhach i leith
teorainneacha priacail inghlactha a shocrú faoin Acht, mar atá i dTreoir Seveso, agus tá sé i
gceist ag an gCoimisiún ar an gcéad dul síos oibriú leis an Údarás Sláinte agus
Sábháilteachta chun glacadh le teorainneacha a bheadh ailínithe leo siúd atá in úsáid
cheana féin do phleanáil talamhúsáide.
Socraíonn an tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta critéir phriacal aonair do thúsláithreánú
mórláithreáin COMAH agus d’fhorbairtí sa todhchaí cóngarach do láithreáin mhórthionóiscí.
Tugtar aghaidh ar phriacal sochaíoch go hintuigthe agus go follasach araon. Tugtar aghaidh
air go hintuigthe trí fhorbairtí móra a shrianadh go criosanna priacal aonair níos lú, m.sh.
níor cheart ospidéil a thógáil laistigh de chomhrian priacal aonair 10-7 ach ceadaítear
réadmhaoin chónaithe aonair suas go dtí an chrios priacal aonair 10-5 (féach ar Fhíor 8 thíos
do shamplaí). Tugtar aghaidh ar phriacal sochaíoch go follasach trí thagairt d’uasluach critéir
phriacail shochaíoch lena gcuirtear srian ar imeachtaí a mbeadh 50 bás de thoradh orthu go
minicíocht 2 x10-4 atá cosúil leis na teorainneacha atá beartaithe sa Ríocht Aontaithe71.

68 Féach ar chuid 6.4.3, ina dtugtar breac-chuntas ar chur chuige an Údaráis Sláinte agus Sábháilteachta, atá
cosúil leis seo.
69 Féach ar Thagairtí [13] agus [22].
70 Féach ar Thagairt [9].
71 Féach ar Thagairt [20].
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Fíor 8: Samplaí de shrianta an Údaráis Sláinte agus Sábháilteachta ar fhorbairtí cóngarach do
Láithreán MAH

Tá a leithéid de chur chuige comhsheasmhach le moltaí ón Buncefield Major Incident
Investigation Board72. Bhreithnigh an Bord go bhfuil dlúthnasc idir pleanáil talamhúsáide
agus rialú priacal don ghnáthphobal ó láithreáin mhórthionóisce. D’aithin an Bord go bhfuil
deighilt idir rialú láithreáin mhórthionóisce agus an córas chun comhairle a fhorbairt
d’údaráis phleanála sa Ríocht Aontaithe. Mhol sé go raibh gá le córais pleanála
talamhúsáide thart ar láithreáin mhórthionóisce a chomhtháthú le rialú guaiseacha
mórthionóiscí.
Ceist Chomhchomhairle 16
An gceapann tú go bhfuil sé réasúnta don gCoimisiún um Rialáil Fuinnimh critéir phriacail
bheartaithe a thugtar isteach faoin gCreat Sábháilteachta Peitriliam a ailíniú le critéir ar
ghlac an tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta leo chun críocha pleanáil talamhúsáide?

6.4.4

Íosteorannú Infhulaingteachta
Mar a mhínítear i gcuid 6.2.3, is féidir an réigiún ALARP a theorannú le híosteorainn chomh
maith le huasteorainn, leis an íosteorainn ag deighilt an réigiúin ALARP ó phriacail a
mheastar atá inghlactha go ginearálta. Glactar leis an íosteorainn mar threoir do ghnóthais
sa chás nach gcaithfidh siad iarracht iomarcach a chaitheamh i léiriú a dhéanamh an bhfuil
priacal ALARP. Bheifí ag súil fós go léireofaí dea-chleachtas/an cleachtas is fearr i mbearta i
gcás oibríochtaí a ghineann priacail sa réigiún inghlactha go ginearálta. Teorainn
chomhairleach a bheadh ina leithéid, dá socródh an Coimisiún é, toisc go mbeadh cead ag
an ngnóthas pé leibhéal sonraí a mheasann siad a bheith riachtanach a chur i láthair ina
léiriú ALARP.
72 Féach ar Thagairt [22].

51

Níl an glacadh céanna leis an íosteorainn agus atá leis an uasteorainn sa réigiún ALARP.
D’fhéadfaí a mhaíomh gur féidir cur i bhfeidhm níos treise den phrionsabal ALARP a
dhéanamh ar na leibhéil phriacail níos ísle de bharr easpa íosteorann, ach is beag fianaise a
léiríonn gur fíor sin73. Ní féidir ach tairbhí imeallacha a bhaint amach i laghdú priacail ag a
leithéid de leibhéil agus bheadh úsáid iarrachta iomarcaí dá leithéid de phriacail ina
drochúsáid d’acmhainní a d’fhéadfaí a dhíriú ar ghníomhaíochtaí a bhfuil priacal níos airde
ag baint leo.
Ceist Chomhchomhairle 17
Tabhair do thuairim maidir le cibé an gceapann tú gur cheart don Chreat Sábháilteachta
Peitriliam íosteorainn ALARP a thabhairt isteach i dtéarmaí priacal aonair agus sochaíoch,
nó nár cheart. Má cheapann tú gur cheart, maidir leis an íosteorainn:
• ar cheart gur faoin ngnóthas peitriliam a bheadh sé í a shocrú; nó
• ar cheart di a bheith comhairleach?

6.4.5

Stádas Critéir Phriacail
Glacann go leor tíortha le huasteorainn don réigiún ALARP74, ag glacadh leis go bhfuil
teorainn le hinfhulaingteacht priacail. Is féidir teorainneacha a chur i bhfeidhm ar phriacal
aonair agus ar phriacal sochaíoch araon. Bíonn an-éagsúlacht i measc figiúirí iarbhír a
nglactar leo agus a gcur i ngníomh. Leagann an Ríocht Aontaithe amach teorainneacha
sainordaitheacha do phriacal aonair, mar shampla, agus cé go moltar teorainneacha do
phriacal sochaíoch i dtéarmaí FN, ní chuirtear iad seo i ngníomh. Leagan Hong Cong amach
teorainneacha sainordaitheacha do phriacal aonair agus sochaíoch araon, agus leagann an
Ísiltír teorainneacha sainordaitheacha do phriacal aonair ach teorainneacha comhairleacha
do phriacal sochaíoch. Ní leagan an Iorua aon teorainneacha sainordaitheacha amach ach
ceanglaítear ar an ngnóthas critéir inghlactha phriacail a shocrú. Cé go mbreathnaítear ar na
teorainneacha do phriacal aonair sa Ríocht Aontaithe mar theorainneacha sainordaitheacha,
níl na critéir leagtha síos sa dlí; is tagarmharcanna an HSE iad agus glacadh go forleathan
leo le tamall de bhlianta anuas.
Tá buntáistí agus míbhuntáistí ag baint leis na cineálacha éagsúla cur chuige thuas. Leagtar
teorainneacha sainordaitheacha amach níos minice75 agus cuirtear cinnteacht rialála ar fáil
trína n-úsáid. Bheadh gá le hathbhreithniú agus le nuashonrú orthu ag eatraimh chuí chun a
chinntiú go bhfuil siad ábhartha i gcónaí. D’fhéadfadh teorainn chomhairleach a bheith níos
uaillmhianaí ná teorainn shainordaitheach ach bhainfeadh níos lú cinnteacht rialála léi.
D’fhéadfadh teorainneacha comhairleacha freastal níos fearr a dhéanamh ar fhorbairtí, ach
d’fhéadfaí a bheith in amhras freisin faoi chreidiúnacht an chur chuige dá sárófaí
teorainneacha comhairleacha go minic. Más faoi ghnóthas peitriliam é uasteorainn a bhunú,
tá níos mó freagrachta ar an ngnóthas peitriliam maidir le priacail a rialú ach is beag
cinnteacht rialála a bhaineann leis.
73 Féach ar Thagairt [13].
74 Féach ar Thagairt [13].
75 Féach ar Thagairt [13].
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Ceist Chomhchomhairle 18
Má chuirtear uasteorainneacha i bhfeidhm do phriacal aonair nó do phriacal sochaíoch,
tabhair do thuairim dúinn maidir leis na teorainneacha:
 ar cheart gur faoin ngnóthas peitriliam a bheadh sé iad a shocrú;
 ar cheart go mbeidís comhairleach; nó
 ar cheart go mbeidís sainordaitheach?
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7.

Ceadú agus Gníomhaíochtaí Peitriliam Ainmnithe
Dírítear sa chuid seo den Pháipéar Comhairliúcháin ar ghné an chórais cheada den Chreat.
Is é príomhchuspóir an Choimisiúin um Rialáil Fuinnimh faoin Acht an pobal a chosaint trí
shábháilteacht maidir le gníomhaíochtaí peitriliam ainmnithe a chothú agus a spreagadh.
Chuige sin, tá ceanglas ar an gCoimisiún córas ceada a fhorbairt agus a chur i ngníomh atá
bunaithe ar cheadú cás sábháilteachta lena gcuimsítear saolré na ngníomhaíochtaí peitriliam
ainmnithe.
Faoin Acht, tá ceanglas ar an gCoimisiún, i gcás inar cuí é mar gheall ar chúinsí
sábháilteachta76 gníomhaíochtaí peitriliam faoi leith a ainmniú a bheidh faoi réir réim cás
sábháilteachta agus córas ceada. Ciallaíonn sé seo nach mbeidh cead ag gnóthais peitriliam
gníomhaíochtaí peitriliam ainmnithe a dhéanamh ach ag céimeanna difriúla de shaolré na
suiteála sa chás go bhfuil an Coimisiún tar éis cás sábháilteachta a cheadú ar dtús, agus gur
eisíodh cead sábháilteachta i leith na gníomhaíochta sin. Tá ceanglas ar an gCoimisiún
gníomhaíochtaí peitriliam a ainmniú trí rialáil, agus tabharfar faoi phróiseas comhairlithe ar
leith ar Rialacháin um Ghníomhaíochtaí Peitriliam Ainmnithe lena saineofar na
gníomhaíochtaí atá le hainmniú agus, dá bharr sin, a mbeidh cás sábháilteachta ag teastáil
ina leith. Rachaidh an Coimisiún i gcomhairle ar Threoirlínte um Chás Sábháilteachta, agus
foilseofar iad, a shoiléireoidh do ghnóthais peitriliam an t-ábhar cuí do na cásanna
sábháilteachta éagsúla a theastaíonn ag céimeanna éagsúla de shaolré na suiteála. Ar
deireadh, foilseoidh an Coimisiún Nósanna Imeachta maidir leis an Measúnú ar Chásanna
Sábháilteachta, ina leagfar amach an chaoi a ndéanfaidh an Coimisiún cásanna
sábháilteachta a cuireadh faoina bhráid a mheas.
Foráiltear in Alt 13F den Acht gur coinníoll a ghabhfaidh le gach údarú peitriliam lena nairbheartaítear a údarú do dhuine gníomhaíocht peitriliam ainmnithe a dhéanamh nach mór
don sealbhóir údaraithe cead sábháilteachta a bheith ina sheilbh maidir leis an
ngníomhaíocht sin. I bhfianaise an cheanglais seo, beartaítear go ndéantar seicheamhú
agus eisiúint Cead Sábháilteachta ag an gCoimisiúin a chomhordú le
ceadúnú/ceadú/faomhadh údaráis rialála eile, chun críocha ceadanna sábháilteachta a
eisiúint, a athbhreithniú agus/nó a aisghairm. Rachaidh an Coimisiún i gcomhairle le
húdaráis rialála eile maidir le gníomhaíochtaí peitriliam a ainmniú faoin Acht agus réim ceada
a dhearadh.
Iarrtar sa chuid seo den Pháipéar do dhearcthaí na bhfreagróirí i leith an dearaidh ardleibhéil
don chóras ceada, ag tabhairt ar aird go mbeidh comhairliúcháin níos mionsonraithe ar bun
ar shaincheisteanna aonair mar a leagtar amach thuas. Déantar iad seo go háirithe a
bhreithniú sa chuid seo:
• critéir chun a chinneadh céard iad na gníomhaíochtaí agus an bonneagar peitriliam
ba cheart a ainmniú (cuid 7.1);
• na príomhphrionsabail treoraithe don réim ceada (cuid 7.2);
76 Féach ar Alt 13D(1) den Acht.

54
•
•
•

na cineálacha Cásanna Sábháilteachta agus na Ceadanna Sábháilteachta lena
mbaineann atá beartaithe (cuid 7.3);
an chaoi a bhfuil sé i gceist ag an gCoimisiún tabhairt faoi Mheasúnuithe ar Chás
Sábháilteachta (cuid 7.4); agus
An chaoi a bhféadfadh an Coimisiún a chóras ceada a chomhordú leo siúd atá ag
údaráis rialála eile (cuid 7.5).
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Fíor 9: Córas Ceada
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7.1

Cé na critéir atá le cur i bhfeidhm ar ainmniú gníomhaíochtaí peitriliam?
Cinneadh tábhachtach don Choimisiún faoin Acht é cinneadh a dhéanamh cé na
gníomhaíochtaí peitriliam atá le rangú ag rialúchán mar “ghníomhaíochtaí peitriliam
ainmnithe” agus dá bhrí sin go dteastóidh cead sábháilteachta ón gCoimisiún sula dtugtar
fúthu. Pléitear sa chuid seo:
• raon leathan na ngníomhaíochtaí peitriliam ainmnithe (cuid 7.1.1); agus
• na saincheisteanna nach mór don Choimisiún a bhreithniú sula n-ainmnítear
gníomhaíochtaí (cuid 7.1.2).

7.1.1

Raon Leathan na nGníomhaíochtaí Peitriliam Ainmnithe
Leagtar amach i gCuid 3 sainmhíniú leathan ar ghníomhaíochtaí peitriliam faoin Acht. I
bprionsabal mar sin, tá raon féideartha “gníomhaíochtaí peitriliam ainmnithe” chomh leathan
céanna. Ní gá gach gníomhaíocht peitriliam a “ainmniú” agus mar sin is foghrúpa de gach
gníomhaíocht peitriliam iad gníomhaíochtaí peitriliam ainmnithe, a bhfuil breithniú faoi leith
ag teastáil ina leith maidir leis an tsábháilteacht tríd an réim cás sábháilteachta. Leagtar
amach san Acht saincheisteanna a gcaithfidh aird a bheith ag an Coimisiún orthu nuair atá
gníomhaíochtaí peitriliam á n-ainmniú. Pléitear iad seo thíos.

7.1.2

Breithniú Saincheisteanna d’Ainmniú

7.1.2.1 Ceanglais Reachtúla
Tá ceanglas ar an gCoimisiún gníomhaíochtaí peitriliam a ainmniú i gcás inar cuí é mar
gheall ar chúinsí sábháilteachta. Sa chomhthéacs seo, ceanglaítear ar an gCoimisiún faoin
Acht go mbeidh aird aige ar na saincheisteanna a leanas nuair atá gníomhaíocht peitriliam á
hainmniú:
a) an cineál gníomhaíochta peitriliam;
b) an cineál bonneagair peitriliam;
c) measúnacht ar na priacail a bhaineann leis an ngníomhaíocht peitriliam a sheoladh;
d) na bearta sábháilteachta is gá chun na priacail a laghdú; agus
e) an méid a dhéantar an ghníomhaíocht peitriliam agus an bonneagar peitriliam a rialáil
le hAcht eile den Oireachtas nó faoi Acht eile den Oireachtas.
Chun soiléireacht a chur ar fáil ar an mbunús a mbeartaíonn an Coimisiún gníomhaíochtaí
peitriliam a ainmniú, beartaíonn an Coimisiún a bhreithniú ar na ceanglais reachtúla seo a
dhriogadh i sraith de chritéir cinnidh. Tugtar na critéir bheartaithe, agus an réasúnaíocht a
bhaineann leo, thíos.
7.1.2.2 Critéir Bheartaithe
Maidir le pointí (a) agus (b), agus mar a léirítear thuas, ní bhaineann gníomhaíochtaí
peitriliam ach leis na gníomhaíochtaí sin a bhfuil údarú peitriliam ag teastáil dóibh. Dá bhrí
sin, beartaítear gurb é an chéad chritéar d’ainmniú gníomhaíocht peitriliam:

57
(i)

teastaíonn údarú peitriliam ón ngníomhaíocht agus ón mbonneagar lena
mbaineann.

Ceanglaítear i bpointe (c) thuas go mbeadh aird ag an ainmniú ar mheasúnacht ar na priacail
a bhaineann leis an ngníomhaíocht peitriliam a sheoladh. Mar a luadh cheana, tá ceanglas
ar an gCoimisiún gníomhaíochtaí peitriliam a ainmniú i gcás inar cuí é mar gheall ar chúinsí
sábháilteachta. Luadh níos túisce go bhfuil príomhbhéim na gcásanna sábháilteachta, agus
na réimeanna ceada peitriliam go hidirnáisiúnta, ar rialú guaiseacha mórthionóiscí toisc go
bhfuil aird faoi leith tuillte acu mar gheall ar an bhféidearthacht a bhaineann leo go gcruthófaí
contúirt thromchúiseach. Cé gur annamh a tharlaíonn a leithéid de thionóiscí, féadann siad a
bheith ina n-ábhar imní don tsochaí go háirithe nuair a d’fhéadfadh a lán daoine bás a fháil
de thoradh ar imeacht amháin. Maidir le pointe (d) thuas, teastaíonn bearta sábháilteachta
faoi leith nuair a chuireann guais féidearthacht mórthionóisce i láthair (m.sh. brath, múchadh
éigeandála, bearta maolaithe agus bearta práinnfhreagartha), agus cuirtear iad seo san
áireamh go traidisiúnta i gcás sábháilteachta.
De bharr go bhfuil ainmniú gníomhaíochtaí peitriliam nasctha go follasach le cás
sábháilteachta agus leis an ngá cead sábháilteachta a fháil, tá an Coimisiún den tuairim gur
cheart dó na gníomhaíochtaí peitriliam sin a mbaineann priacal i leith guais mhórthionóiscí
peitriliam leo a ainmniú. Dá bhrí sin, moltar an critéar seo a leanas:
(ii)
Tá an fhéidearthacht ag an ngníomhaíocht go nginfí guaiseacha mórthionóiscí
a bhaineann le peitriliam.
Tá pointe (b), an cineál bonneagair peitriliam, ábhartha anseo freisin. Mar a mhionsonraítear
thuas, sainmhínítear bonneagar peitriliam san Acht mar aon saoráid, déanmhas nó suiteáil a
bhunaítear nó a bunaíodh, nó atá nó a bhí á chothabháil nó á cothabháil nó á oibriú nó á
hoibriú, nó a bheartaítear a bhunú, chun gníomhaíocht peitriliam a sheoladh agus folaíonn sé
saoráidí, suiteálacha nó déanmhais ar tír mór nó amach ón gcósta nó teaglaim de shaoráidí,
de shuiteálacha agus de dhéanmhais den sórt sin. Nuair atá béim na réime ceada ar
ghuaiseacha mórthionóiscí, fágann sin gur cheart ainmniú gníomhaíochtaí peitriliam agus
bonneagar peitriliam lena mbaineann a shrianadh dóibh siúd a mbaineann a leithéid de
ghuaiseacha leo. Ar an mbonn sin, moltar an tríú critéar seo a leanas:
(iii)
Tá an ghníomhaíocht agus an bonneagar lena mbaineann nasctha, nó tá an
fhéidearthacht ann go nascfaí go fisiceach é, leis an taiscumar.
Is é an réasúnaíocht go gcuirfí critéar (iii) san áireamh nach bhfuil mórghuais peitriliam
féideartha ach sa chás nuair atá peitriliam páirteach (nó ar tí a bheith páirteach) sa
ghníomhaíocht; dá bhrí sin, ní mór don ghníomhaíocht a bheith nasctha leis an taiscumar.
Ar deireadh, tá breithniú an Coimisiún ar phointe (e), an méid a dhéantar an ghníomhaíocht
peitriliam agus an bonneagar peitriliam a rialáil le hAcht eile den Oireachtas nó faoi Acht eile
den Oireachtas, níos simplí. Leagtar amach go mion san Athbhreithniú ar Anailís Stádais77
na ceanglais reatha reachtaíochta a bhaineann le gníomhaíochtaí peitriliam agus le
bonneagar lena mbaineann agus na gníomhaireachtaí reachtúla a fhorfheidhmíonn a leithéid

77 Féach ar Thagairt [5].
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de cheanglais reachtaíochta. Tá an Coimisiún den tuairim sa chás go bhfuil gné den
ghníomhaíocht peitriliam á rialáil go hiomlán le hAcht eile den Oireachtas nó faoi Acht eile
den Oireachtas, nach bhfuil gá an ghníomhaíocht seo a ainmniú mar nach dteastaíonn sé
faoi chúinsí sábháilteachta. Mar shampla, tá árthaí agus aerárthaí, a bheidh páirteach i
ngníomhaíochtaí peitriliam, á rialáil go hiomlán faoi láthair ag Oifig na Suirbhéireachta Muirí
(MSO) agus ag Údarás Eitlíochta na hÉireann (IAA). Sa chás áfach nach bhfuil
gníomhaíocht peitriliam á rialáil go hiomlán le hAcht eile den Oireachtas nó faoi Acht eile den
Oireachtas, ní mór don Choimisiún breithiúnas a dhéanamh an bhfuil sé cuí a leithéid de
ghníomhaíochtaí peitriliam a ainmniú ar bhonn bhreithniú iad seo a leanas:
• Dearcthaí comhlachtaí reachtúla eile ar mholtaí an Choimisiúin maidir leis na
gníomhaíochtaí a ainmnítear; agus
• Tá feidhmíocht bharrmhaitheasa na réime ceada, go háirithe infheidhmeacht na
gcritéar beartaithe (i.e. teastaíonn údarú peitriliam ón ngníomhaíocht agus ón
mbonneagar lena mbaineann) nasctha go díreach leis an taiscumar (nó tá an
fhéidearthacht aige a bheith nasctha go díreach leis) agus tá an fhéidearthacht aige
guaiseacha mórthionóiscí peitriliam a ghiniúint.
Ar an mbonn seo, molann an Coimisiún an critéar deireanach seo:
(iv)
Níl an ghníomhaíocht peitriliam á rialáil go hiomlán le hAcht eile den
Oireachtas nó faoi Acht eile den Oireachtas agus ligeann a hainmniú
d’fheidhmíocht bharrmhaitheasa na réime ceada.
Ceist Chomhchomhairle 19
Ag féachaint do cheanglais an Achta, tabhair do thuairim dúinn maidir le critéir bheartaithe
an Coimisiún d’ainmniú gníomhaíochtaí peitriliam agus bonneagair lena mbaineann mar
seo a leanas:
D’fhonn a bheith ainmnithe, ní mór do ghníomhaíocht peitriliam gach ceann de na critéir seo
a leanas a chomhlíonadh:
(i)
teastaíonn údarú peitriliam ón ngníomhaíocht agus ón mbonneagar lena
mbaineann;
(ii)
tá an fhéidearthacht ag an ngníomhaíocht go nginfí guaiseacha
mórthionóiscí a bhaineann le peitriliam;
(iii)
tá an ghníomhaíocht agus an bonneagar lena mbaineann nasctha, nó tá an
fhéidearthacht ann go nascfaí go fisiceach é, leis an taiscumar; agus
(iv)
Níl an ghníomhaíocht peitriliam á rialáil le hAcht eile den Oireachtas nó faoi
Acht eile den Oireachtas agus ligeann a hainmniú d’fheidhmíocht
bharrmhaitheasa na réime ceada

59

7.1.3

Cur i bhfeidhm Critéar do Ghníomhaíochtaí Peitriliam Ainmnithe

7.1.3.1 Forbhreathnú
Chun comhthéacs a thabhairt maidir leis na critéir bheartaithe d’ainmniú gníomhaíochtaí
peitriliam, cuirtear i láthair sa chuid seo, mar shamplaí, cur i ngníomh na gcritéar thar
phríomhchéimeanna shaolré na gníomhaíochta peitriliam, lena n-áirítear iad seo a leanas:
(i)
Gníomhaíochtaí Taiscéalta agus Breithmheasa (cuid 7.1.3.2);
(ii)
Gníomhaíochtaí Astarraingthe (cuid 7.1.3.3);
(iii)
Gníomhaíochtaí Iompair (cuid 7.1.3.4); agus
(iv)
Díchoimisiúnú (cuid 7.1.3.5).
Tabharfaidh an Coimisiún faoi phróiseas comhairlithe ar leith ar a mholtaí maidir le
gníomhaíochtaí sonracha a ainmniú. Tugtar an chuid seo chun críche le plé gairid ar
ghníomhaíochtaí nasctha (cuid 7.1.3.6).
Agus athbhreithniú ar bun ar na gníomhaíochtaí atá le hainmniú, táthar le breithniú a
dhéanamh ar an ngníomhaíocht agus ar an mbonneagar (i.e. na crua-earraí / an tsaoráid)
araon a d’fhéadfadh a bheith bainteach leis an ngníomhaíocht. Níl na liostaí a dtugtar breacchuntas orthu sa chuid a leanas uileghabhálach, ach cuirtear ar fáil iad mar shamplaí de na
cineálacha gníomhaíochta ar dócha go n-ainmneofar iad.
Ba cheart a thabhairt faoi deara áfach, agus na critéir ainmnithe á gcur i bhfeidhm, nach
mbreithnítear gurb ionann foirgniú agus suiteáil iarbhír bonneagar peitriliam agus céim i
saolré an bhonneagair peitriliam atá le hainmniú, mar nach gníomhaíocht peitriliam an
foirgniú féin a bhféadfadh guais mhórthionóiscí a bheith de thoradh uirthi agus mar nach
bhfuil gníomhaíocht an fhoirgnithe agus na suiteála nasctha go díreach leis an taiscumar.
Anuas air sin, cuireann an foirgniú féin guaiseacha gairme i láthair atá á rialáil ag an Údarás
Sláinte agus Sábháilteachta faoi láthair Ní hionann sin agus a rá nach bhfuil an chaoi a
bhfoirgnítear bonneagar peitriliam (de réir an dearaidh fhaofa) á rialáil faoin Acht.
Ceanglaíonn na dualgais ghinearálta a fhorchuirtear ar ghnóthais peitriliam faoi Alt 13K den
Acht go gcinnteodh an gnóthas peitriliam go ndéantar aon bhonneagar peitriliam a dhearadh,
a fhoirgniú, a shuiteáil... ar mhodh a laghdaíonn aon phriacal don tsábháilteacht go dtí
leibhéal atá chomh híseal is indéanta le réasún. Ní mór do ghnóthais peitriliam a chinntiú go
bhfuil foirgniú agus suiteáil bonneagair peitriliam fónta agus oiriúnach don chuspóir ar
dearadh é ina leith. Mar sin, ní mór don ghnóthas peitriliam a chinntiú nach bhfuil tionchar
ag modh agus feidhmiú fhoirgniú nó shuiteáil an bhonneagair peitriliam ar a fheidhmíocht
feidhmithe. Measfaidh an Coimisiún é seo tríd an gcóras ceada mar go mbeidh ar ghnóthais
peitriliam a léiriú ina gcás sábháilteachta gur glacadh le bearta oiriúnacha sa phróiseas
foirgnithe/suiteála chun seachadadh fheidhmíocht inmhianta an bhonneagair peitriliam a
chinntiú. Ní bheartaítear (agus na critéir ainmnithe á gcur i bhfeidhm) go n-ainmneofar
gníomhaíochta an fhoirgnithe agus na suiteála féin.
Ceist Chomhchomhairle 20
Iarrtar dearcthaí na bhfreagróirí ar chur i bhfeidhm sonrach na gcritéar ainmnithe ar
fhoirgniú agus ar shuiteáil an bhonneagair peitriliam.
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7.1.3.2 Gníomhaíochtaí Taiscéalta agus Breithmheasa
Sonraítear i dTábla 1 thíos na gníomhaíochtaí taiscéalta agus breithmheasa agus na cruaearraí/an tsaoráid (bonneagar) lena mbaineann a ainmneofaí nuair a chuirfí na critéir
beartaithe ainmnithe i bhfeidhm. Tá an bealach ar cuireadh na critéir ainmnithe i bhfeidhm
(agus mar sin an bunús ar a bheartaítear nach n-ainmneofar gníomhaíochtaí agus cruaearraí/saoráidí lena mbaineann faoi leith) anseo a leanas.
Gníomhaíocht

Crua-Earraí/Saoráid

Suirbhé Seismeach
Druileáil
Taiscéalta

Toibreacha

Ainmnigh?

Cur síos ar an nGníomhaíocht

Ná

Suirbhé seismeach sula ndéantar aon

hAinmnigh

druileáil

Tobar

Ainmnigh

Druileáil aon tobair, ar an gcladach nó

Seac Aníos

Ainmnigh

amach ón gcósta, ó aon chineál saoráide
druileála

Báirse/LeathThumadóir/Long

Tástáil Tobair

Druileála

Ainmnigh

Rige Druileála

Ainmnigh

Tobar

Ainmnigh

Tástáil aon tobair, ar tír mór nó amach ón

Seac Aníos

Ainmnigh

gcósta, ó aon chineál saoráide

Báirse/LeathThumadóir/Long
Druileála
Árthach

Ainmnigh
Tástála

Tobair

Ainmnigh

Rige Tástála Tobair

Ainmnigh

Tábla 1: Ainmniú Beartaithe Gníomhaíochtaí Taiscéalta agus Breithmheasa

Mar a shonraítear sa tábla thuas, dhéanfaí gach gníomhaíocht taiscéalta agus breithmheasa
seachas suirbhéireacht sheismeach a ainmniú ar chur i bhfeidhm na gcritéar ainmnithe. Ní
bheartaítear go n-ainmneofaí suirbhéireacht sheismeach mar gheall air seo a leanas:
• níl an fhéidearthacht ag an ngníomhaíocht seo go nginfí guaiseacha mórthionóiscí a
bhaineann le peitriliam; agus
• níl sí nasctha go fisiceach, ná níl an fhéidearthacht aici go nascfaí í, leis an
taiscumar.
I gcás árthaigh farraige ar nós longa druileála agus rigí, molann an Coimisiún go ndéanfaí na
gníomhaíochtaí taiscéalta nó breithmheasa a dhéanfaidh siad a ainmniú. Ní ainmneofaí an
t-iompar chuig an láthair taiscéalta, bíodh sé féinghluaiste nó ar tarraingt, mar nach bhfuil sé
nasctha go fisiceach, agus nach mbeadh an fhéidearthacht aige a bheith nasctha go
fisiceach, leis an taiscumar go dtí go mbeidh sé ag an láthair taiscéalta.
Ceist Chomhchomhairle 21
Tabhair do thuairim dúinn maidir le cur i bhfeidhm na gcritéar beartaithe ainmnithe ar
ghníomhaíochtaí taiscéalta.
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7.1.3.3 Gníomhaíochtaí Astarraingthe
Sonraítear i dTábla 2 thíos na gníomhaíochtaí aistarraingthe agus na crua-earraí / an
tsaoráid (bonneagar) lena mbaineann a ainmneofaí nuair a chuirfí na critéir bheartaithe
ainmnithe i bhfeidhm. Cuireadh na critéir ainmnithe i bhfeidhm (agus mar sin an bunús ar a
bhfuil sé beartaithe nach n-ainmneofar gníomhaíochtaí agus crua-earraí/saoráidí lena
mbaineann faoi leith) mar seo a leanas.
Gníomhaíocht

Saothrú Taiscumair

Crua-Earraí/Saoráid

Ainmnigh?

Cur síos ar an nGníomhaíocht

Tobar Fomhuirí

Ainmnigh

Aon cheann de na tobair nó de na

Iolrachán Fomhuirí

Ainmnigh

socruithe

Tobar ardáin

Ainmnigh

úsáid, ar tír mór nó amach ón

Iolrachán ardáin

Ainmnigh

gcósta,

Tobar scealla

Ainmnigh

shaothrú.

Tobar ar tír

Ainmnigh

Iolrachán ar tír

Ainmnigh

Snámhán

(Leath-

thumadóir/Long/FPSO)

d’fhonn

léirithe

peitriliam

a
a

Aon cheann de na saoráidí léirithe
Ainmnigh

Feistithe

iolracháin

a úsáid, ar tír mór nó amach ón
gcósta,

(Bun

forchlúdaigh/domhantarraingthe)

Ainmnigh

Seac Aníos

Ainmnigh

Túr comhlíontach

Ainmnigh

d’fhonn

peitriliam

a

phróiseáil

Ardán SPAR (ardán a úsáidtear
Próiseáil

do tháirgeadh de ghnáth, atá ar
snámh,

agus

feistithe

go

grinneall na farraige)

Ainmnigh

TLP (Ardán Teannaschoise)

Ainmnigh

Gléasra Próiseála

Ainmnigh

Gléasra

Gáis

Peitriliam

Leachtaithe (Gléasra LPG)
Gléasra
Obair Thobair

Gáis

Nádúrtha

Ná
hAinmnigh
Ná

Leachtaithe (Gléasra LNG)

hAinmnigh

Mórchothabháil Tobair

Ainmnigh

Obair is gá a dhéanamh ar thobar

Tástáil Toibreacha

Ainmnigh

cibé

Idirghabháil

Ainmnigh

fheabhsú nó d’fhonn an tobar a

Tréigean

Ainmnigh

thréigean

d’fhonn

feidhmíocht

Tábla 2: Ainmniú Beartaithe na nGníomhaíochtaí Astarraingthe

Mar a shonraítear thuas tá sé beartaithe gach gníomhaíocht a bhaineann le saothrú
taiscumair, próiseáil agus obair toibreacha a ainmniú seachas gléasra LPG agus LNG, nach
mbreithnítear gur gníomhaíochtaí peitriliam iad ós rud é nach bhfuil údarú peitriliam ag
teastáil maidir leo.
Tá sé beartaithe go n-ainmneofar na gníomhaíochtaí seo a leanas mar ghníomhaíochtaí
peitriliam ainmnithe:

a
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•
•
•

táirgeadh ó gach cineál tobar peitriliam; agus
peitriliam a phróiseáil (cibé acu a ndéantar é a phróiseáil ar láithreán amach ón
gcósta nó ar tír mór); agus
oibríochtaí próiseála ag críochfort ar tír mór ina nglactar le leachtanna peitriliam
neamhphróiseáilte, arna nglacadh ó thoibreacha amach ón gcósta nó ó thoibreacha
ar tír mór.

Tá gníomhaíochtaí peitriliam ainmnithe teoranta chuig gníomhaíochtaí réamhtheachtacha
atá clúdaithe le húdarú peitriliam agus folaítear leis seo próiseáil leachtanna taiscumair atá
réidh le dáileadh ar an margadh. Is gníomhaíocht iartheachtach í dáileadh gaile atá réidh
don mhargadh. An comhla lena n-aonraítear an gléasra próiseála peitriliam ar tír mór ón
bpíblíne le haghaidh táirgí atá réidh don mhargadh a easpórtáil, sainítear de ghnáth í mar an
teorainn idir gníomhaíochtaí réamhtheachtacha agus iartheachtacha. Mura ndéantar ach
páirtphróiseáil ar na leachtanna ag an gcríochfort glactha, áfach, tá sé beartaithe go nainmneofar freisin an píblíne easpórtála agus an críochfort a ghlacann leis na leachtanna
leathphróiseáilte ina dhiaidh sin má tá údarú peitriliam ag an bpíblíne agus ag an gcríochfort
glactha.
Ceist Chomhchomhairle 22
Tabhair do thuairim dúinn maidir le cur i bhfeidhm na gcritéar beartaithe ainmnithe ar
ghníomhaíochtaí astarraingthe.
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7.1.3.4 Gníomhaíochtaí Iompair
Sonraítear i dTábla 3 thíos na gníomhaíochtaí iompair agus na crua-earraí / an tsaoráid
(bonneagar) lena mbaineann a ainmneofaí nuair a chuirfí na critéir bheartaithe ainmnithe i
bhfeidhm. Cuireadh stóráil agus gluaiseacht leachtanna le chéile faoi ghníomhaíochtaí
iompair. Cuireadh na critéir ainmnithe i bhfeidhm (agus mar sin an bunús ar a bhfuil sé
beartaithe nach n-ainmneofar gníomhaíochtaí agus crua-earraí/saoráidí lena mbaineann faoi
leith) mar seo a leanas.
Gníomhaíocht

Crua-Earraí/Saoráid

Stóráil agus Díluchtú ar snámh (FSO)
Aonaid

Díluchtaithe

Stórála

Ainmnigh?

Cur síos ar an nGníomhaíocht

Ainmnigh

Aon cheann de na saoráidí léirithe
a úsáid, ar tír mór nó amach ón

agus

Próiseála ar snámh (FPSO)

Ainmnigh

gcósta, chun peitriliam a stóráil.

Ardán SPAR (ardán a úsáidtear do
tháirgeadh de ghnáth, atá ar snámh,
Stóráil

agus feistithe go grinneall na farraige)

Ainmnigh

Bun Domhantarraingthe

Ainmnigh

Umair stórála ar tír mór

Ainmnigh*
Ná

Taiscumar Stórála ar tír mór

hAinmnigh
Ná

Iompair leachtanna

Stóráil Taiscumair, amach ón gcósta

hAinmnigh

Feistiú aon phointe amháin/Díluchtú

Ainmnigh

Aon cheann de na saoráidí léirithe

Ná

a úsáid, ar tír mór nó amach ón

Tancaer Tointeála

hAinmnigh

gcósta,

d’fhonn

leachtanna

Córais Díluchtaithe (Talamh)

Ainmnigh*

peitriliam (gás nó leacht) a iompar

Píobán, idircheantar

Ainmnigh

Píobán, fomhuir go dtí an cladach

Ainmnigh

Píobán, cladach go dtí an críochfort
glactha

Ainmnigh

Píobán, críochfort glactha go dtí ionad
stórála
Píobán,

Ainmnigh*
críochfort

go

comhla

easpórtála

Ainmnigh

Saoráidí radhairc talún

Ainmnigh

Tancaeir Bhóthair

hAinmnigh

Ná
Má tá siad laistigh de theoireannacha láithreáin an chríochfoirt glactha

Tábla 3: Ainmniú Beartaithe Gníomhaíochtaí Iompair

Tá sé beartaithe go n-eisiafar roinnt ghníomhaíochtaí ó ainmniú mar gheall nach bhfuil siad
clúdaithe faoi údarú peitriliam lena n-áirítear:
• iompar peitriliam le tancaeir thointeála agus tancaeir bhóithre; agus
• iompar hidreacarbón le tancaeir.
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Cé nach bhfuil sé beartaithe iompar hidreacarbón le tancaeir a ainmniú, ní mór an
ghníomhaíocht sin a mheas mar chuid den chás sábháilteachta mar gheall ar an bpriacal a
d’fhéadfadh a bheith ann (i.e. bualadh loinge/feithicle) d’oibríochtaí táirgthe.
Ní ainmneofaí stóráil peitriliam ar tír mór agus córais phíboibre/díluchtaithe lena mbaineann
ach amháin dá mbeadh siad faoi réir údarú peitriliam. Fiú mura gníomhaíocht peitriliam atá
ann (agus nach féidir í a ainmniú), ní mór stóráil a bhreith sna cásanna sábháilteachta
ábhartha má tá an stóráil lonnaithe laistigh de theoireannacha láithreáin críochfoirt ainmnithe
ar tír mór mar go bhféadfadh sí guais mhórthionóisce a spreagadh.
Ceist Chomhchomhairle 23
Tabhair do thuairim dúinn maidir le cur i bhfeidhm na gcritéar ainmnithe ar ghníomhaíochtaí
iompair.
7.1.3.5 Díchoimisiúnú
Sonraítear i dTábla 4 thíos na gníomhaíochtaí díchoimisúnaithe agus na crua-earraí / an
tsaoráid (bonneagar) lena mbaineann a ainmneofaí nuair a chuirfí na critéir bheartaithe
ainmnithe i bhfeidhm. Cuireadh na critéir ainmnithe i bhfeidhm (agus mar sin an bunús ar a
bhfuil sé beartaithe nach n-ainmneofar gníomhaíochtaí agus crua-earraí/saoráidí lena
mbaineann faoi leith) mar seo a leanas.
Gníomhaíocht

Díchoimisiúnú

Crua-Earraí/Saoráid

Ainmnigh?

Cur síos ar an nGníomhaíocht

Tobar Fomhuirí

Ainmnigh

Díchoimisiúnú an bhonneagair

Iolrachán Fomhuirí

Ainmnigh

peitriliam léirithe

Tobar ardáin

Ainmnigh

Iolrachán ardáin

Ainmnigh

Tobar ar tír

Ainmnigh

Iolrachán ar tír

Ainmnigh

Snámhán

(Leath-

thumadóir/Long/FPSO)
Feistithe

Ná
hAinmnigh

(Bun

forchlúdaigh/domhantarraingthe)

Ainmnigh

Seac Aníos

hAinmnigh

Túr comhlíontach

Ainmnigh

Ná

Ardán SPAR (ardán a úsáidtear do
tháirgeadh de ghnáth, atá ar snámh,
agus feistithe go grinneall na farraige)

Ainmnigh

TLP (Ardán teannaschoise)

Ainmnigh

Críochfort glactha

Ainmnigh
Ná

FSO (Stóráil agus Díluchtú ar snámh)

hAinmnigh

Umair stórála ar tír mór

Ainmnigh*

Feistiú aon phointe amháin/Díluchtú

Ainmnigh

Aonad Neamh-Tháirgthe

Ná
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Gníomhaíocht

Crua-Earraí/Saoráid

Ainmnigh?

Cur síos ar an nGníomhaíocht

hAinmnigh
Ná
Tancaer Tointeála

hAinmnigh

Córais Díluchtaithe (Talamh)

Ainmnigh*

Píobán, idircheantar

Ainmnigh

Píobán, fomhuir go dtí an cladach

Ainmnigh

Píobán, cladach go dtí an críochfort
glactha

Ainmnigh

Píobán, críochfort glactha go dtí ionad
stórála
Píobán,

Ainmnigh*
críochfort

go

comhla

easpórtála

Ainmnigh

Saoráidí radhairc talún

Ainmnigh

Má tá siad laistigh de theoireannacha láithreáin an chríochfoirt glactha

Tábla 4 - Ainmniú Beartaithe Gníomhaíochtaí Díchoimisiúnaithe

Mar a shonraítear thuas, tá sé beartaithe go n-ainmneofaí díchoimisiúnú an chuid is mó de
pháirteanna an bhonneagair peitriliam mar ghníomhaíocht peitriliam ainmnithe mar gheall ar
na guaiseacha peitriliam a bhaineann leis na gníomhaíochtaí. Tá sé beartaithe díchoimisiúnú
an ghléasra sin is féidir a thabhairt ón gceantar, nó a d’fhéadfadh an ceantar a fhágáil, mar
chuid de ghnáthoibríochtaí, amhail snámháin agus seacanna aníos, a eisiamh, áfach.
Ainmneofar díchoimisiúnú an bhonneagair fhomhuirí a bhaineann le haonaid den chineál
seo, ach is guaiseacha muirí a bheidh i gceist le díchoimisiúnú na n-aonad seachas
guaiseacha a bhaineann le peitriliam. D’fhéadfadh díchoimisiúnú na mbarrthaobhanna ar tír
mór guaiseacha peitriliam a chur i láthair, fós féin is priacal ceirde níos mó ná guais
mhórthionóisce a bheidh ann mar nach mbeidh na soithí fós nasctha leis an taiscumar.
Ceist Chomhchomhairle 24
Tabhair do thuairim dúinn maidir le cur i bhfeidhm na gcritéar ainmnithe ar ghníomhaíochtaí
díchoimisiúnaithe.

7.1.3.6 Gníomhaíochtaí Bainteacha
Is ann do roinnt gníomhaíochtaí tacaíochta a bhfuil baint acu le gníomhaíochtaí peitriliam
agus le bonneagar peitriliam. Áireofar iad seo a leanas leis na gníomhaíochtaí tacaíochta
sin, ach níl siad teoranta chuig na samplaí seo a leanas:
•
•
•
•

Oibríochtaí Héileacaptair
Soitheach cúltaca
Soithí tacaíochta ardáin
Soitheach le siúl ar obair

•
•
•
•

Oibríochtaí a bhaineann úsáid as
feithiclí cianoibrithe (ROV)
Soitheach Tacaíochta Tumtha
Soithí Tógála
Soitheach chun ancaire a leagan
Tábla 5: Gníomhaíochtaí Bainteacha

66
Níl sé beartaithe go n-ainmneofar na gníomhaíochtaí thuasluaite, agus mar sin ní bheidh
cead sábháilteachta ón gCoimisiún um Rialáil Fuinnimh ag teastáil.
Aithnítear, áfach, go mbaineann priacail sábháilteachta leis na gníomhaíochtaí bainteacha
thuasluaite agus leis an mbonneagar lena mbaineann. Mar sin bheifí ag súil go dtabharfaí
aghaidh orthu, de réir mar is cuí, sa chás sábháilteachta ábhartha de chuid gnóthais
peitriliam.
Mar shampla bheifí ag súil go dtarlódh na gníomhaíochta bainteacha a liostaítear sa chéad
cholún den tábla thuas mar chuid de ghnáthfheidhmiú suiteála amach ón gcósta.
D’fhéadfadh na gníomhaíochtaí bainteacha seo priacail i dtaca le hoibríochtaí táirgthe/oibre
toibreacha a chruthú, rud a mhéadódh an priacail go dtarlódh mórthionóisc peitriliam. Mar
sin ní mór iad a bhreithniú go mion sa chás sábháilteachta agus ní mór aird a dhíriú ar a noibríochtaí laistigh de chóras bainistíochta sábháilteachta an ghnóthais peitriliam.
Ar an gcuma céanna ní mór go gclúdófaí sa chás sábháilteachta oibríochtaí neamhghnáthúla
is dóigh a tharlóidh le linn shaolré an cheantair amhail oibríochtaí feithiclí cianoibrithe agus
oibríochtaí tumtha (mar atá liostaithe i gColún 2). Cé nach gníomhaíocht peitriliam ainmnithe
í tógáil agus suiteáil, má tá soithí den chineál sin ag oibriú i gcóngaracht saoráide feidhmithe
ní mór measúnú a dhéanamh ar na priacail a bhaineann leo maidir le hoibríochtaí táirgthe
agus ní mór bearta oiriúnacha a leagan síos ionas go gcoinneofar na priacail ALARP.
Ceist Chomhchomhairle 25
Tabhair do thuairim dúinn maidir le cur chuige beartaithe an Choimisiúin maidir le conas
déileáil le gníomhaíochtaí bainteacha laistigh den chás sábháilteachta cuí seachas
gníomhaíochtaí tacaíochta den chineál sin a ainmniú.

7.2

Prionsabail Treoraithe an Chórais Ceada

7.2.1

Forbhreathnú
Is é an córas ceada an phríomh-mheicníocht rialála a mbainfidh an Coimisiún úsáid as chun
gníomhaíochtaí peitriliam ainmnithe a rialáil.
Ní ligfear do ghnóthais peitriliam
gníomhaíochtaí peitriliam ainmnithe a dhéanamh ag céimeanna difriúla de shaolré na
suiteála ach amháin nuair a cheadaítear chás sábháilteachta, agus nuair a eiseoidh an
Coimisiún cead sábháilteachta le haghaidh na gníomhaíochta sin.
Ag féachaint don chreat reachtúil mar a léirítear thuas, do na priacail a bhaineann le
gníomhaíocht peitriliam a d’fhéadfadh tarlú thar shaolré na gníomhaíochta sin, agus
d’oibleagáid an Choimisiúin maidir le comhoibriú le húdaráis inniúla eile agus dul i
gcomhairle leo chun dúbailt ghníomhaíochtaí a sheachaint, molann an Coimisiún go
ndéanfar an córas ceada a dhearadh de réir na 6 phrionsabal a leanas (déantar scrúdú níos
mionsonraithe ar na prionsabail seo thíos):
(i)
Ní mór go dtabharfaí aghaidh faoin gcóras ar gach céim i saolré na
gníomhaíochta peitriliam ainmnithe agus ar aon athruithe sonracha i
bhfeidhmiú na gníomhaíochta sin;
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(ii)
(iii)

(iv)

(v)

(vi)

7.2.2

Ní mór go bhféadfadh an Coimisiún aghaidh a thabhairt ar
phriacail/cheisteanna sábháilteachta ag an am is éifeachtúla faoin gcóras;
Ní mór go dtabharfaí aghaidh faoin gcóras ar na gníomhaíochtaí peitriliam
réamhtheachtacha go léir a d’fhéadfadh tionchar a bheith acu ar an bpriacal i
dtaca le mórthionóisc a chuirfeadh gníomhaíocht peitriliam ainmnithe i láthair;
Faoin gcóras, ba cheart go bhféadfadh an Coimisiún athbhreithniú
cuimsitheach a dhéanamh ar mheasúnú agus ar bhainistiú an ghnóthais
peitriliam i dtaca le priacal don tsábháilteacht a bhaineann le peitriliam;
Ní mór go mbeadh sé ar chumas an Choimisiúin faoin gcóras srianta iomchuí
maidir le dul chun cinn oibríochtaí a chur i bhfeidhm go dtí go mbeidh an cur
chuige atá beartaithe ceadaithe ag an gCoimisiún; agus
Nuair atá tairbhe ag baint leis, agus nuair is féidir, ba cheart seicheamhú agus
eisiúint aighneachtaí a theastaíonn faoin Acht a chomhordú le
ceadúais/ceadanna/faomhadh ó údaráis rialála eile.

Prionsabail Treoraithe Bheartaithe an Chórais Ceada
Déantar cur síos ar an réasúnaíocht lena gcuirtear taca faoi na prionsabail thuasluaite sna
codanna a leanas agus tugtar gearrmheasúnú ar an tionchar a bheidh acu ar an gcóras
ceada beartaithe.

7.2.2.1 Ní mór go dtabharfar aghaidh sa Chóras Ceada ar gach céim i saolré na gníomhaíochta
peitriliam ainmnithe agus ar aon athruithe suntasacha i bhfeidhmiú na gníomhaíochta sin
Gníomhaíochtaí Saolré
D’fhéadfadh go dtiocfaidh athrú ar na bearta sábháilteachta a theastaíonn chun priacail
shábháilteachta a laghdú le linn saolré gníomhaíochta peitriliam ainmnithe. Mar shampla,
tiocfaidh athrú ar na bearta sábháilteachta a theastaíonn nuair a théitear ó thaiscéaladh go
táirgeadh agus ar aghaidh go díchoimisiúnú. Dá bhrí sin tiocfaidh athrú ar chás
sábháilteachta na gníomhaíochta peitriliam ainmnithe sin freisin mar gheall ar na bearta
sábháilteachta difriúla a bheidh ag teastáil. Ní mór go mbeidh an córas ceada in ann déileáil
le hathruithe den chineál sin, agus go bhféadfaí cás sábháilteachta difriúil a réiteach faoi
(agus cead sábháilteachta lena mbaineann) nó nuashonrú ar chás sábháilteachta atá ann
agus athbhreithniú féideartha ag céimeanna éagsúla le linn shaolré na gníomhaíochta
peitriliam ainmnithe.
Athrú Ábhartha
Ar an gcuma céanna, d’fhéadfadh go n-athródh oibríochtaí le linn saolré táirgthe
gníomhaíochta peitriliam. Is féidir le cás sábháilteachta athruithe aitheanta a bhaineann le
hoibríochtaí a chlúdach agus thabharfaí aird ar na hathruithe seo sa mheasúnú tacaíochta
maidir le priacal. Má athraíonn oibríochtaí go hábhartha ón mionsonrú a thugtar fúthu sa
chás sábháilteachta áfach, ní mór an cás sábháilteachta a nuashonrú de réir mar is cuí.
Bheadh siad seo a leanas, agus samplaí eile nach iad, san áireamh i dtaca le hathrú
ábhartha:
•
Úinéireacht nua nó athrú ar líon foirne, cibé ag dul i méid nó i laghad;
•
Athruithe lena dtagann priacal suntasach i gceist nó lena n-athraítear an chaoi a
dhéantar priacal a bhainistiú ón gcaoi a leagadh amach sa chás sábháilteachta;
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•

Síntí ar Shaolré Dearaidh

Arís ní mór go bhfreastalófaí sa chóras ceada ar athruithe ábhartha den chineál sin.
Comhoibríochtaí
Ar deireadh, d’fhéadfadh próifíl priacail oibríochtaí a athrú má thugtar faoi chomhoibríochtaí
(is é sin má tá gá le hidirghníomhú idir dhá nó trí aonad d’fhonn cuspóir sealadach a bhaint
amach). Mar gheall ar an athrú ar an bpróifíl priacail agus mar gheall gur gníomhaíocht a
chomhlíonann na critéir ainmnithe atá i gceist, is iomchuí cead ar leith a iarraidh i dtaca leis
an ngníomhaíocht seo78.
7.2.2.2 Ní mór go ligfeadh an Córas Ceada don Choimisiún um Rialáil Fuinnimh aghaidh a thabhairt
ar phriacail/cheisteanna sábháilteachta ag an am is éifeachtúla;
Is ag céim an choincheapa nó ag céim dearaidh tionscadail/oibríochta atá an deis is mó le
priacail a laghdú trí ghuaiseacha a chosc nó a dhíchur. Laghdaítear an deis chun priacail a
dhíchur de réir mar a théann an tionscadal ar aghaidh, agus go ginearálta éiríonn sé níos
costasaí agus tógann sé níos mó ama athruithe a dhéanamh. Mar sin, is dóchúla go
nglacfar le bearta maolaithe seachas bearta le priacal a chosc le linn céimeanna níos déanaí
i bhforbairt tionscadail. Déantar cur síos ar seo i bhfoirm léaráide i bhFíor 10 thíos.

Fíor 10: Laghdú Priacail i Saolré an Tionscadail
78 Féach ar chuid 7.3.5 den Pháipéar seo chun tuilleadh eolais a fháil maidir le comhoibríochtaí.
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Ós rud é gur féidir an laghdú priacail is mó d’oibríochtaí a bhaint amach ag luathchéimeanna
tionscadail, beartaítear gur cheart go mbeadh sé ina chuspóir ag an gcóras ceada leas a
bhaint as na tairbhí a théann le measúnú agus ceadú a dhéanamh go luath ar choincheap
dearaidh. Glactar le cur chuige mar sin i gCeanada79. Sa Ríocht Aontaithe caithfear fógra
dearaidh a chur isteach, ach ní gá go nglacfadh an rialtóir leis seo nó go gceadófaí é, toisc
nach gá ach go nglacfaí leis an gcás sábháilteachta maidir le hoibríochtaí. Mar sin, cé nach
mór d’oibreoirí sa Ríocht Aontaithe aird a thabhairt ar aon nóta tráchta a dhéantar ar an
bhfógra, níl aon bhac orthu dul ar aghaidh leis an dearadh atá beartaithe, ach amháin go
mbeidh cás sábháilteachta maidir le hoibríochtaí ag teastáil i dtaca le táirgeadh. Meastar
nach é an cur chuige seo an ceann is fearr mar go mbeidh an coincheap curtha i bhfeidhm
faoin am a dhéanfar athbhreithniú ar an gCás Sábháilteachta maidir le Táirgeadh, agus
d’fhéadfadh go mbeadh costas suntasach ag baint le hathrú a dhéanamh ar an gcur chuige.
Má dhéantar luath-athbhreithniú ar phleanáil coincheapa an ghnóthais peitriliam chuirfí cosc
ar dhearadh coincheapa míchuí a dhul chun cinn. Tá sé beartaithe go gcaithfí Cás
Sábháilteachta maidir le Coincheap a cheadú agus Cead Réamhthógála a eisiúint sula
gcuirfí tús le tógáil. Ba cheart a thabhairt faoi deara go mbeidh ar an ngnóthas peitriliam
comhlíonadh a gcuid dualgas go léir faoin Acht a léiriú i gcónaí.
7.2.2.3 Ní mór go mbreithneofaí sa Chóras Ceada an bonneagar peitriliam réamhtheachtach go léir
a d’fhéadfadh tionchar a bheith aige ar an bpriacal i dtaca leis an mórthionóisc peitriliam a
bhaineann le gníomhaíocht peitriliam ainmnithe
Mar atá leagtha amach i gcuid 4.2, tá sé i gceist ag an gCoimisiún a aird a dhíriú maidir le
rialáil sábháilteachta gníomhaíochtaí peitriliam ainmnithe ar ghuaiseacha mórthionóiscí. I
gcomhréir le réimeanna cásanna sábháilteachta go hidirnáisiúnta, tá sé beartaithe go
ndéanfar an réim ceada a dhearadh agus a fheidhmiú ionas go mbreathnófar ar na
gníomhaíochtaí réamhtheachtacha ar fad lena gcuirfear guais mhórthionóisce i láthair, nó
lena bhféadfaí guais den chineál sin a chur i láthair.
7.2.2.4 Faoin gCóras Ceada, ba cheart go bhféadfadh an Coimisiún athbhreithniú cuimsitheach a
dhéanamh ar mheasúnú agus ar bhainistiú priacal peitriliambhunaithe an ghnóthais peitriliam
don tsábháilteacht.
D’fhonn a fheidhm i dtaca le sábháilteacht a chomhlíonadh, ní mór go mbeadh an Coimisiún
in ann athbhreithniú cuimsitheach a dhéanamh ar an measúnú agus ar an mbainistiú a
dhéanann gnóthas peitriliam ar na priacail a eascraíonn as gníomhaíochtaí peitriliam
ainmnithe. Cuirtear an cás i dtaca le sábháilteacht do ghníomhaíocht peitriliam i láthair sa
chás sábháilteachta agus mar sin tugtar meicníocht lenar féidir leis an gCoimisiún
athbhreithniú cuimsitheach a dhéanamh ar mheasúnú agus ar bhainistiú a dhéanann
gnóthas peitriliam ar phriacal peitriliambhunaithe don tsábháilteacht. Eiseofar treoir
mhionsonraithe maidir leis an ábhar a bheidh ag teastáil sna cásanna sábháilteachta
beartaithe. Léireofar sa treoir seo ceanglais an Achta lena bhforáiltear go gcuirfidh an

79 Féach ar Thagairt [4].
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gnóthas peitriliam dóthain sonraí ar fáil sa chás sábháilteachta lena thaispeáint don
Choimisiún um Rialáil Fuinnimh:
(a) go bhfuil an gnóthas peitriliam ag comhlíonadh a dhualgas ginearálta faoi chuid
13K,
(b) go bhfuil an cumas ag an ngnóthas peitriliam priacail a d’fhéadfadh tarlú de
bharr gníomhaíochta nó gníomhaíochtaí peitriliam ainmnithe a mheasúnú mar is
ceart agus iad a bhainistiú go héifeachtach go leibhéal atá chomh híseal is
indéanta le réasún,
(c) tar éis dóibh na guaiseacha go léir a aithint agus measúnú a dhéanamh ar
phriacail a bhaineann leis na guaiseacha sin, gur thóg an gnóthas peitriliam na
bearta sin a theastaíonn lena chinntiú gur féidir lena chóras bainistíochta
sábháilteachta na priacail a laghdú go leibhéal atá chomh híseal is indéanta le
réasún,
(d) go ndearnadh measúnú ar na priacail go léir a bhaineann le tarluithe peitriliam
agus go bhfuil bearta éigeandála ann sa chás go dtarlóidh tarlú peitriliam, agus
(e) gur bunaíodh socruithe imleora i dtaca le faireachán, iniúchadh agus le hullmhú
tuairiscí maidir le comhlíonadh agus feidhmíocht i dtaca le sábháilteacht.

7.2.2.5 Faoin gCóras Ceada, ní mór srianta iomchuí maidir le dul chun cinn oibríochtaí a chur i
bhfeidhm go dtí go mbeidh an cur chuige atá beartaithe ceadaithe ag an gCoimisiún
Le srianta maidir le dul ar aghaidh le hoibríochtaí beartaithe go dtí go gceadóidh an
Coimisiún na hoibríochtaí sin, cuirtear dreasacht láidir ar fáil do ghnóthais peitriliam aghaidh
a thabhairt go tráthúil ar cheisteanna a ardaíonn an Coimisiún. Mar sin, measann an
Coimisiún gur cur chuige stuama é roinnt ‘geataí’ a chur ar fáil le linn shaolré na
gníomhaíochta peitriliam. Ní mór cásanna sábháilteachta ar leith a chur faoi bhráid an
Choimisiúin ag amanna na ngeataí seo.
Agus an cur chuige seo á chur i bhfeidhm, ar ndóigh, ní mór nach gcuirfidh líon na ngeataí
agus na pointí ina bhfuil siad i saolré na ngníomhaíochta peitriliam srian nó moill ar
ghnóthais peitriliam maidir le gníomhaíochtaí peitriliam ainmnithe a chur i gcrích. Leagann
an Coimisiún amach thíos a réamhthuairimí maidir leis an gcineál geataí (ceadanna
sábháilteachta) a d’fhéadfaí a chur i bhfeidhm.

7.2.2.6 Nuair atá tairbhe ag baint leis, agus nuair is féidir, ba cheart seicheamhú agus eisiúint
aighneachtaí a theastaíonn faoin Acht a chomhordú le ceadúnais/ceadanna/faomhadh ó
údaráis rialála eile.
Ag féachaint d’oibleagáidí an Choimisiúin faoin Acht maidir le comhoibriú le húdaráis rialála
eile agus maidir le dúbailt a sheachaint, meastar gur ceart gach iarracht a dhéanamh chun
ailíniú aighneachtaí faoin Acht a chomhordú le ceadúnais/ceadanna/faomhadh atá ann
cheana féin ó údaráis rialála eile chun cinnteoireacht na gcomhlachtaí sin agus
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cinnteoireacht an Choimisiúin a éascú. Cabhróidh seo ní hamháin le haon ualach rialála
neamhriachtanach ar ghnóthais rialála agus ar pháirtithe leasmhara a sheachaint, ach
chuirfeadh sé le trédhearcacht maidir le hidirghníomhaíocht idir údaráis inniúla freisin.
Ceist Chomhchomhairle 26
Tabhair do thuairim dúinn maidir leis na sé phrionsabal atá beartaithe maidir le taca a chur
faoi dhearadh an chórais ceada.

7.3

Córas Ceada Beartaithe

7.3.1

Forbhreathnú
Agus na prionsabail treorach a gcuirtear síos orthu i gcuid 7.2 á gcur i bhfeidhm agus ag
breithniú na ngníomhaíochtaí sin a bheartaíonn an Coimisiún a ainmniú, molann an
Coimisiún córas ceada ina mbeidh 5 chead sábháilteachta difriúla a chur i bhfeidhm (agus a
choinneáil) le linn céimeanna druileála, tógála, feidhmithe agus díchoimisiúnaithe i saolré na
ngníomhaíochtaí peitriliam. Áirítear leis seo:
• Cead Sábháilteachta maidir le hObair Thobair;
• Cead Sábháilteachta maidir le Réamhthógáil;
• Cead Sábháilteachta maidir le Táirgeadh;
• Cead Sábháilteachta maidir le Comhoibríochtaí; agus
• Cead Sábháilteachta maidir le Díchoimisiúnú;
Ní eiseofar ceadanna sábháilteachta aonair mura gcuireann an gnóthas peitriliam na cinn sin
de na 8 gcás sábháilteachta leithleacha a liostaítear thíos ar fáil don Choimisiún de réir mar
a theastaítear maidir leis an gcead sin. Is iad na cásanna sábháilteachta ná:
• Cás Sábháilteachta maidir le Dearadh Tobair Shealadaigh;
• Cás Sábháilteachta maidir le Dearadh Tobair;
• Cás Sábháilteachta maidir le Neamhtháirgeadh;
• Cás Sábháilteachta maidir le Táirgeadh;
• Cás Sábháilteachta maidir le Coincheap;
• Cás Sábháilteachta maidir le Dearadh;
• Cás Sábháilteachta maidir le Comhoibríochtaí; agus
• Cás Sábháilteachta maidir le Díchoimisiúnú.
Tá sé beartaithe freisin go gceadófaí faoin gcóras ceada go ndéanfaí athbhreithniú ar
chásanna sábháilteachta trí phróiseas athraithe ábhartha. Leagtar amach na cásanna
sábháilteachta éagsúla agus na ceadanna sábháilteachta lena mbaineann i bhFíor 11.
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CEAD
Rialacháin um
Ghníomhaíochta
í Peitriliam
Ainmnithe
Céim

Treoirlínte um
C.S.

Nósanna
Imeachta maidir
le Measúnú ar
C.S.

Aighneacht ó Ghnóthas
Peitriliam

Cead
Gníomhaíochta

Suirbhé
Obair
Dhruileála/
Thobair

C.S. maidir le Dearadh Tobair
Shealadaigh
+ CS maidir le
C.S. maidir le
Neamhtháirgeadh Dearadh Tobair
C.S. maidir le Coincheap

Cead maidir le
hObair Thobair

Cead maidir le
Réamhthógáil

Dearadh
C.S. maidir le Dearadh

Oibríochtaí
Leanúnacha

Díchoimisiú
nú

C.S. maidir le Táirgeadh
(Athbhreithniú 5 bliana)
C.S. Leasaithe (Athruithe
Ábhartha)

Cead maidir le
Táirgeadh

C.S. maidir le Comhoibríochtaí

Cead maidir le
Comhoibríocht
aí

C.S. maidir le Díchoimisiúnú

Díchoimisiúnú
Cead

Fíor 11: Forbhreathnú ar an gCóras Ceada

Leis an bhfoireann cásanna sábháilteachta thuasluaite a bhfuil sé beartaithe ceadú a chur i
bhfeidhm ina leith, lena n-áirítear cásanna sábháilteachta maidir le coincheap/dearadh,
táirgeadh, neamhtháirgeadh agus comhoibríochtaí, meastar go dtabharfar an deis is fearr
don Choimisiún chun cur chuige gnóthais peitriliam maidir le measúnú agus bainistiú an
phriacail peitriliambhunaithe don tsábháilteacht a mheas go cuimsitheach, gan an t-ualach
rialála ar ghnóthais a mhéadú an iomarca ag an am céanna.
Déantar cur síos ardleibhéil i gcodanna 7.3.2 go 7.3.6 ar gach ceann de na ceadanna
sábháilteachta atá beartaithe, agus ar na cásanna sábháilteachta lena mbaineann. Ní mór a
thabhairt faoi deara go mbeidh ar an gCoimisiún Treoirlínte maidir le Cásanna
Sábháilteachta a fhoilsiú de réir Alt 13L den Acht, treoirlínte ina leagfar amach na hábhair
chuí maidir le gach ceann de na cineálacha cásanna sábháilteachta atá beartaithe. Beidh
ceanglais dhifriúla i gceist maidir leis na cineálacha éagsúla cásanna sábháilteachta.
Rachaidh an Coimisiún i mbun comhairle ar leith i ndáil leis na Treoirlínte maidir le Cásanna
Sábháilteachta nuair a bheidh cinneadh déanta i dtaca le Dearadh Ardleibhéil an Chreata
Sábháilteachta Peitriliam.
7.3.2

Cead maidir le hObair Thobair agus Cásanna Sábháilteachta lena mbaineann
Tá sé beartaithe go gclúdófaí sa Chead maidir le hObair Thobair na hoibríochtaí suntasacha
go léir a bhaineann le tobar, lena n-áirítear druileáil, idirghabháil, cothabháil agus tréigean.
Teastaíonn Cead maidir le hObair Thobair le haghaidh gach cineál oibre tobair seachas
gnáthoibríochtaí cothabhála nó faireachán a dhéanamh ar tháirgeadh nó ar bhrú an tobair.
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Tá sé beartaithe go mbeadh Cead maidir le hObair Thobair ag teastáil freisin le haghaidh
oibríochtaí a dhéanfaidh rige druileála ar tír mór, rige druileála soghluaiste amach ón gcósta,
nó soitheach idirghabhála nó tástála tobair nó le haghaidh oibre a dhéantar ar shuiteáil
táirgthe, mar shampla.
Molann an Coimisiún go mbeadh gach ceann de na cásanna sábháilteachta a leanas
measúnaithe agus ceadaithe ag an gCoimisiún sula gceadófaí tús a chur le hobair thobair:
•
Cás Sábháilteachta maidir le Neamhtháirgeadh (nó Cás Sábháilteachta maidir
le Táirgeadh);
•
Cás Sábháilteachta maidir le Dearadh Tobair Shealadaigh; agus
•
Cás Sábháilteachta maidir le Dearadh Tobair.
D’fhéadfadh go mbeidh Cás Sábháilteachta maidir le Comhoibríochtaí ag teastáil i gcásanna
áirithe80. Tá ábhar beartaithe na gcásanna sábháilteachta seo leagtha amach thíos.
7.3.2.1 Cás Sábháilteachta maidir le Neamhtháirgeadh
Beidh Cás Sábháilteachta maidir le Neamhtháirgeadh ag teastáil i
neamhtháirgthe sula dtiocfaidh siad ar an láithreán. Bheadh feidhm leis
maidir le rige druileála soghluaiste amach ón gcósta (MODU) nó le rige
atá i mbun gníomhaíochtaí druileála nó ar shoitheach idirghabhála
idirghabhála.

dtaca le haonaid
seo, mar shampla,
druileála ar tír mór
atá i mbun obair

Rachfar i mbun tuilleadh comhairle maidir leis an ábhar lena mbeifí ag súil sa chás
sábháilteachta d’aonad neamhtháirgthe i gcomhthéacs chomhchomhairle na dTreoirlínte
maidir le Cásanna Sábháilteachta. Tá an Coimisiún ag súil go mbeidh sé cosúil leis an
ábhar a bheidh ag teastáil le haghaidh Cás Sábháilteachta maidir le Táirgeadh, áfach, agus
go dtabharfaí aghaidh ann ar na hoibríochtaí go léir ar dhócha go ndéanfaidh an t-aonad.
Mura ndéantar oibríocht beartaithe a chlúdach sa chás sábháilteachta caithfear an cás
sábháilteachta a nuashonrú de réir mar is cuí sula gcuirfear tús leis an oibríocht sin.
Tabhair faoi deara sa chás ina bhfuil tobar le druileáil nó le hathchumrú ó shuiteáil táirgthe,
ní mór gur ann dá Chás Sábháilteachta maidir le Táirgeadh sula gcuirfear tús leis an obair
(féach Cás Sábháilteachta maidir le Táirgeadh thíos) agus sa chás sin ní mór go gclúdófaí
na gníomhaíochtaí druileála ábhartha sa Chás Sábháilteachta maidir le Táirgeadh.
7.3.2.2 Cás Sábháilteachta maidir le Dearadh Tobair Shealadaigh
Ar aon dul leis an gCás Sábháilteachta maidir le Coincheap (a phléitear i gcuid 7.3.3.1),
chuirfí an obair tobair bheartaithe in iúl don Choimisiún sa Chás Sábháilteachta maidir le
Dearadh Tobair Shealadaigh. Tá sé beartaithe go bhfeidhmeodh an Cás Sábháilteachta
maidir le Dearadh Tobair Shealadaigh ar bhealach atá cosúil leis an aighneacht maidir le
‘’Tobar Cineálach’ is gá a chur isteach faoi láthair de réir threoirlínte na Roinne Cumarsáide,
Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha81, ach amháin go dtabharfaí sonraí freisin maidir leis an
measúnú ALARP coincheapa lenar tugadh treoir maidir le cinntí ardleibhéil amhail suíomh an
tobair, an cineál tobair nó an rogha maidir leis an ardaitheoir saorga atá á chur i bhfeidhm.

80 Mar a phléitear i gcuid 7.3.5.1 den Pháipéar seo.
81 Féach ar Thagairt [8].

74
7.3.2.3 Cás Sábháilteachta maidir le Dearadh Tobair
Is nithe casta iad toibreacha agus is gá iad a dhearadh mar is cuí ag brath ar na dálaí
taiscumair atá i gceist. Féadfaidh na dálaí seo athrú le linn shaolré an tobair agus
d’fhéadfadh go mbeidh gá le dearadh nó feidhmiú an tobair a athrú dá bharr sin. Mar sin,
beartaítear go mbeadh a chás sábháilteachta féin ann le haghaidh gach tobair druileáilte
agus go ndéanfar an cás sin a chothabháil agus a nuashonrú le linn shaolré an tobair ón
druileáil ar an gcéad lá go dtí go dtréigfear an tobar. Sa Chás Sábháilteachta maidir le
Dearadh Tobair, cuirfear na sonraí go léir ar fáil maidir leis na hoibríochtaí atá beartaithe don
tobar chomh maith leis na sonraí maidir le dearadh deiridh an tobair amhail doimhneacht
iomlán an tobair.

Ceist Chomhchomhairle 27
Tabhair do thuairim dúinn maidir leis an gcur chuige atá beartaithe le haghaidh Cead
Sábháilteachta maidir le hObair Thobair agus cásanna sábháilteachta tacaíochta.

7.3.3

Cead Sábháilteachta maidir le Réamhthógáil
Mar a shonraítear i gcuid 7.1.3.1, ní bheartaítear go ndéanfadh an Coimisiún iarracht
ceisteanna sábháilteachta a eascraíonn as priacail ceirde a bhaineann le gníomhaíochtaí
tógála a rialáil. Tá sé beartaithe, áfach, nach gceadófaí tús a chur le tógáil bonneagair
peitriliam murar eisíodh Cead Sábháilteachta maidir le Réamhthógáil, cead a bheadh
bunaithe ar Chás Sábháilteachta ceadaithe maidir le Coincheap i dtaca leis an tionscadal
beartaithe. Táthar ag súil go gcinnteofar leis an gCead Sábháilteachta maidir le
Réamhthógáil nach gcuirfear tús le tógáil nuair is coincheap míchuí atá ann agus nuair a
cheaptar go bhfuil an t-athbhreithniú ALARP lag agus nach gcoinneofaí na priacail chomh
híseal is indéanta le réasún le linn feidhmithe. Mar sin, baineann an Cead Sábháilteachta
maidir le Réamhthógáil le tús a chur le tógáil bunaithe ar choincheap cuí seachas rialáil a
dhéanamh maidir le conas ar cheart an tógáil a dhéanamh.

7.3.3.1 Cás Sábháilteachta maidir le Coincheap
Leis an gCás Sábháilteachta maidir le Coincheap, cuirfear tús le cumarsáid idir an gnóthas
peitriliam agus an Coimisiún, cumarsáid a leanfaidh ar aghaidh ón dearadh go dtí go
gcuirfear isteach an Cás Sábháilteachta maidir le Táirgeadh. Is é atá mar aidhm leis an gcás
sábháilteachta seo ná go mbeidh an Coimisiún in ann measúnú agus ceadú a dhéanamh ar
an athbhreithniú ALARP maidir leis an gcoincheap ardleibhéil, lena léirítear go gcoinneofar
na priacail a bhaineann leis an mbonneagar peitriliam faoin gcoincheap roghnaithe go
leibhéal atá chomh híseal is indéanta le réasún. Molann an Coimisiún go ndéanfar raon
iomlán na gcoincheap atá ar fáil a mheas ag an gcéim seo (i dtaca le forbairtí amach ón
gcósta, mar shampla, ba cheart roghanna a mheas amhail struchtúir daingnithe, struchtúir ar
snámh, struchtúir dhroichid-nasctha, gléasra gan aon duine ina fheighil de ghnáth (NUI) nó
forbairt fhomhuirí agus roghanna píblíne). Maidir le forbairtí ar tír mór, is dócha go mbeidh gá
le roghanna maidir le tobar/gléasra/píblínte agus suíomh na nithe sin a mheas. Ba cheart
measúnú a dhéanamh ar gach ceann de na coincheapa seo ag féachaint le teacht ar an
gcoincheap lena laghdaítear an priacal go leibhéal atá ALARP.
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Ní cheadófar tús a chur le tógáil go dtí go ndéanfar an Cás Sábháilteachta maidir le
Coincheap a cheadú. Mar sin féin, ní chuirfear srian, faoin bpróiseas ceadaithe maidir leis an
gcás sábháilteachta seo, ar ghnóthas peitriliam ó dhul ar aghaidh go dtí an chéim tosaigh
dearaidh agus innealtóireachta, ach má thagann aon athruithe móra ar an gCás
Sábháilteachta maidir le Coincheap de bharr na céime tosaigh dearaidh agus
innealtóireachta beidh gá le Cás Sábháilteachta forlíontach maidir le Coincheap a chur
isteach.
Ceist Chomhchomhairle 28
Tabhair do thuairim dúinn maidir leis an gcur chuige atá beartaithe le haghaidh Cead
Sábháilteachta maidir le Réamhthógáil agus cás sábháilteachta tacaíochta.
7.3.4

Cead Táirgthe
Tá sé beartaithe go mbeadh cead táirgthe ag teastáil sula dtugtar an peitriliam isteach chuig
saoráid den chéad uair cibé an trí phíblíne nó trí thobar a thugtar é. Áirítear leis seo tabhairt
isteach hidreacarbóin chun coimisiúnaithe. Má dhéantar druileáil ó aonad táirgthe, ní mór go
mbeidh cead táirgthe ann sula gcuirfear tús leis an gcéad oibríocht druileála tobair a
bhféadfadh scaoileadh peitriliam a bheith mar thoradh uirthi.
Bheadh eisiúint Cead Táirgthe ag brath ar cheadú a fháil i dtaca le Cás Sábháilteachta
maidir le Dearadh agus Cás Sábháilteachta maidir le Táirgeadh araon. Sonraítear thíos
ábhar beartaithe an cháis sábháilteachta maidir le Dearadh agus an cháis sábháilteachta
maidir le Táirgeadh.

7.3.4.1 Cás Sábháilteachta maidir le Dearadh
Is é atá mar aidhm ag an gCás Sábháilteachta maidir le Dearadh ná deis a thabhairt don
Choimisiún athbhreithniú a dhéanamh maidir le dearadh beartaithe an choincheapa
roghnaithe agus maidir leis na cásanna ALARP a dhéantar i dtaca le cinntí dearaidh a
d’fhéadfadh tionchar a bheith acu ar an bpriacal arna ghineadh ag na hoibríochtaí beartaithe.
Tá sé beartaithe mar sin go gcaithfear Cás Sábháilteachta maidir le Dearadh a chur isteach
roimh dheireadh na céime tosaigh dearaidh agus innealtóireachta, ach gar do dheireadh na
céime sin. Déantar é seo mar gur ag deireadh chéim tosaigh dearaidh agus innealtóireachta
an tionscadail a thagtar ar chomhaontú maidir le ceadú agus cistiú tionscadail de ghnáth.
Éiríonn sé níos deacra athruithe suntasacha dearaidh a dhéanamh nuair atá ceadú faighte
don tionscadal agus buiséad leagtha síos. Is é aidhm an Cháis Sábháilteachta maidir le
Dearadh a chur ar chumas an Choimisiúin athbhreithniú a dhéanamh ar an gcur chuige
maidir le dearadh sula bhfaighidh tionscadal ceadú agus is féidir athruithe a dhéanamh sula
gcuirtear tús le dearadh mionsonraithe. Tá sé beartaithe go mbeidh cibé faisnéis atá ar fáil
áirithe sa Chás Sábháilteachta maidir le Dearadh, lena n-áirítear cinntí a bhaineann leis an
struchtúr, leis an leagan amach, agus leis an rogha fearais agus na hábhair a úsáidfear le
haghaidh aonaid. Beidh eisiúint an Cheada Sábháilteachta maidir le Táirgeadh ag brath ar
cheadú an Cháis Sábháilteachta maidir le Dearaidh chomh maith le ceadú an Cháis
Sábháilteachta maidir le Táirgeadh.
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7.3.4.2 Cás Sábháilteachta maidir le Táirgeadh
Tá sé beartaithe go gclúdófaí na hoibríochtaí go léir a dhéanann gnóthas peitriliam, ó na
toibreacha go dtí an chomhla thuirlingthe ar an gcladach i gcás aonad amach ón gcósta, sa
Chás Sábháilteachta maidir le Táirgeadh. Tá sé beartaithe go mbeadh cás sábháilteachta ar
leith maidir leis an gcríochfort glactha ar tír mór ag teastáil (fiú dá mba rud é gurb é an
gnóthas peitriliam céanna a bhí ina bhun agus a bhí i mbun na saoráide amach ón gcósta)
mar go meastar go mbeadh cás sábháilteachta amháin ina gclúdófaí feidhmiú na n-aonad ar
tír mór agus na n-aonad amach ón gcósta araon róchasta. Mar sin féin, beartaítear go
mbeadh cás sábháilteachta amháin, lena gclúdófaí oibríochtaí ar tír mór agus amach ón
gcósta araon, ag teastáil i gcás forbairt fhomhuirí a rialaítear ó bhunáit ar an gcladach.
Tá sé beartaithe go ndéanfaí athbhreithniú ar na píblínte réamhtheachtacha laistigh de Chás
Sábháilteachta maidir le Táirgeadh na saoráide easpórtála agus de Chás Sábháilteachta
maidir le Táirgeadh na saoráide glactha. Ní mór go mbeadh sé soiléir cé acu atá freagrach
as gnéithe de bhainistiú na píblíne, an tsaoráid easpórtála agus glactha nó oibreoir na
píblíne. De ghnáth is é an gnóthas peitriliam atá i mbun na saoráide réamhtheachtaí a
easpórtálann tríd an píblíne atá freagrach aisti. Sa chás sin, d’fhéadfadh nach mbeidh mórán
freagrachtaí ar an tsaoráid glactha maidir le priacail na píblíne a bhainistiú. Ní mór dóibh a
chinntiú fós féin áfach go gcoinneofar na priacail ón bpíblíne go dtí a saoráid féin ALARP. Ní
mór go mbeadh dualgas comhoibrithe idir an oibreoir píblíne agus oibreoir na saoráide
glactha freisin ionas go mbeidh siad in ann priacail na píblíne a bhainistiú ALARP.
Mar atá luaite i gcuid 7.3.2, tá sé beartaithe go ndéanfaí cásanna sábháilteachta ar leith
maidir le dearadh do thoibreacha ós rud é go bhfuil siad chomh casta agus nach bhfuil siad
nasctha le haon ardán táirgthe ag an tús. Nuair a bheidh siad nasctha le hardán táirgthe, tá
sé beartaithe go mbeadh bainistiú toibreacha agus an priacal a bhaineann leo clúdaithe
laistigh den chás sábháilteachta ábhartha maidir le táirgeadh.
Ba cheart a thabhairt faoi deara go mbeidh ar an gCoimisiún um Rialáil Fuinnimh na hábhair
go léir a bhaineann le feidhmiú sábháilte na saoráide táirgthe, lena n-áirítear an dearadh, a
mheas agus iad i mbun athbhreithnithe a dhéanamh ar Chás Sábháilteachta maidir le
Táirgeadh agus ag déanamh measúnú le fáil amach ar chomhlíon an gnóthas peitriliam a
dhualgas chun priacal a laghdú go leibhéal atá ALARP. Trí cheadú an Choimisiúin i dtaca
leis an gCás Sábháilteachta maidir le Coincheap agus leis an gCás Sábháilteachta maidir le
Dearadh le linn an phróisis dearaidh, táthar ag súil go gcuideofar leis an ngnóthas peitriliam
a chuid dualgais a chomhlíonadh maidir le laghdú na bpriacal a bhaineann le táirgeadh go
leibhéal atá ALARP. Níl sé beartaithe, áfach, go mbainfí an t-ualach maidir lena chuid
dualgas go léir maidir le sábháilteacht a chomhlíonadh ón ngnóthas peitriliam mar gheall gur
cheadaigh an Coimisiún na cásanna sábháilteachta idirlinne.
7.3.4.3 Cás Sábháilteachta maidir le Táirgeadh a Nuashonrú
Má dhéantar athrú ábhartha ar an tsuiteáil, tá sé beartaithe go bhféadfadh go mbeidh gá le
cás sábháilteachta maidir le coincheap agus le dearadh i dtaca leis an athrú sin a chur
isteach, d’fhonn Cead maidir le Réamhthógáil a fháil, ag brath ar mhéid an athraithe agus ar
an gcineál athraithe atá i gceist. Ina dhiaidh sin, dhéanfaí an Cás Sábháilteachta maidir le
Táirgeadh a nuashonrú ionas go mbeadh an t-athrú ábhartha léirithe ann agus chuirfí arís é
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faoi bhráid an Choimisiúin82. Mar a shonraítear i gcuid 7.4.3, ní mór de réir an Achta go
ndéanfar athbhreithniú ar an gCás Sábháilteachta maidir le Táirgeadh gach cúig bliana.
Ceist Chomhchomhairle 29
Tabhair do thuairim dúinn maidir leis an gcur chuige atá beartaithe le haghaidh Cead
Sábháilteachta maidir le Táirgeadh agus cásanna sábháilteachta tacaíochta.

7.3.5

Cead Sábháilteachta maidir le Comhoibríochtaí
Tarlaíonn ‘comhoibríocht’ nuair is gá do dhá shuiteáil nó níos mó, a bhfuil a gcásanna
sábháilteachta féin acu de ghnáth, oibriú le chéile chun cuspóir sealadach a bhaint amach
amhail rige druileála ag déanamh oibríochtaí ar thobar atá nasctha le suiteáil táirgthe. Tá sé
beartaithe go mbeadh Cás Sábháilteachta maidir le Comhoibríochtaí agus Cead
Sábháilteachta maidir le Comhoibríochtaí lena mbaineann ag teastáil sa chás ina
gcruthaíonn nádúr comhoibrithe na hoibríochta guaiseacha breise peitriliam nó sa chás ina
mbíonn tionchar ag an gcomhoibriú ar an bhfreagairt ar ghuaiseacha peitriliam atá ann
cheana féin. Ní bheadh Cás Sábháilteachta maidir le Comhoibríochtaí ag teastáil sa chás
nár chruthaigh feidhmiú soithigh bhreise guaiseacha breise don tsuiteáil atá ann. Mar
shampla, ní bheadh aon chás sábháilteachta maidir le comhoibríochtaí ag teastáil dá mba
rud é go raibh tobar nua á dhruileáil laistigh den cheantar nach raibh nasctha leis an ardán
táirgthe agus a bhí i bhfad ó thoibreacha eile mar gheall nach mbeadh aon bhealach a
d’fhéadfadh gníomhaíochtaí a bhí ann cheana tionchar a imirt ar na priacail peitriliam a
bhaineann leis an tobar a dhruileáil agus vice versa.
Tá sé beartaithe freisin go mbeadh Cead Sábháilteachta maidir le Comhoibríochtaí ag
teastáil nuair atá oibríocht bhreise beartaithe lena mbeidh tríú páirtí nasctha ar bhealach
éigin le bonneagar peitriliam atá ann, mar shampla, trí aon cheann díobh seo a leanas:
(i)
nasc droichid ar bhonn sealadach, mar a d’fhéadfadh tarlú má chuirtear lóistín
ar fáil ar shoithigh atá ar snámh mar shampla;
(ii)
nuair atáthar ag oibriú ar thobar atá lonnaithe ag suiteáil atá ann cheana féin,
mar shampla rige druileála soghluaiste amach ón gcósta ar starrmhaide thar
ardán barr thobair seasta; nó
(iii)
rige druileála/cothabhála i mbun oibre ar thobar atá faoi rialú aonaid atá
cheana ann nó sa chás ina bhfuil gá leis an rialú a aistriú ón aonad atá ann go
dtí an rige druileála. Bheadh cead ag teastáil freisin ó shoithigh tástála
tobair/idirghabhála le dul i mbun oibre ag tobar den chineál sin.
Tá an t-ábhar beartaithe a bhaineann leis an gCás Sábháilteachta maidir le Comhoibríochtaí
leagtha amach thíos.

7.3.5.1 Cás Sábháilteachta maidir le Comhoibríochtaí
Déanfar guaiseacha a bhaineann le gnáthoibríochtaí a chlúdach faoin gcás sábháilteachta
reatha maidir le haonad táirgthe nó neamhtháirgthe. Tá sé beartaithe go ndíreofar sa Chás
82 Féach ar alt 7.2.2.1 den Pháipéar seo chun tuilleadh sonraí agus moltaí maidir le hathrú ábhartha a fháil.
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Sábháilteachta maidir le Comhoibríochtaí ar phriacail a bhaineann le comhnádúr na noibríochtaí a shainaithint, a thaispeánfaidh go gcoimeádfaidh na bearta molta na priacail seo
ALARP agus a mhíneoidh an córas bainistíochta sábháilteachta agus go sonrach dreachadh
soiléir de na freagrachtaí maidir le tarluithe ag gach aonad agus bearta práinnfhreagartha
molta.
Ceist Chomhchomhairle 30
Tabhair do thuairim dúinn ar an gcur chuige atá molta maidir le cead sábháilteachta
Comhoibríochtaí agus an cás sábháilteachta tacaíochta.
7.3.6

Cead maidir le Díchoimisiúnú
Tá sé beartaithe go mbeidh Cead Sábháilteachta sainiúil maidir le Díchoimisiúnú riachtanach
le haghaidh na gníomhaíochta díchoimisiúnaithe toisc gur féidir go mbeidh guaiseacha
peitriliam le linn coimisiúnaithe difriúil uathu siúd le linn táirgthe.
Tá an t-ábhar beartaithe a bhaineann leis an gCás Sábháilteachta maidir le Díchoimisiúnú
leagtha amach thíos.

7.3.6.1 Cás Sábháilteachta maidir le Díchoimisiúnú
Tá sé beartaithe go mbeidh an Cás Sábháilteachta maidir le Díchoimisiúnú an-chosúil le Cás
Sábháilteachta maidir le Táirgeadh, ach ní mór breathnú ar an dóigh a bhféadfadh an
próiseas díchoimisiúnaithe dul i bhfeidhm ar an bpróifíl priacail agus ar an bhfíric nach féidir
córais sábháilteachta áirithe a dhíchoimisiúnú nuair a shroichfear pointe faoi leith, m.sh.,
saor ó hidreacharbhón. Níl sé beartaithe go mbeadh Cás Sábháilteachta maidir le
Díchoimisiúnú riachtanach le haghaidh aonad neamhtháirgthe.
Ceist Chomhchomhairle 31
Tabhair do thuairim dúinn ar an gcur chuige atá beartaithe ar Chead Sábháilteachta maidir
le Díchoimisiúnú agus an cás sábháilteachta tacaíochta.
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7.4

Measúnú ar Chásanna Sábháilteachta

7.4.1

Forbhreathnú
Faoin Acht, ní féidir leis an gCoimisiún cead sábháilteachta a eisiúint chuig gnóthas peitriliam
d’fhonn gníomhaíocht pheitriliam ainmnithe a sheoladh ach sa chás go bhfuil cás
sábháilteachta ceadaithe aige don ghníomhaíocht sin. Is léir go bhfuil an measúnú ar an
gcás sábháilteachta bunúsach d’ionracas an chórais cheada. D’fhonn cás sábháilteachta a
bheith ceadaithe ag an gCoimisiún, ní mór an cás sábháilteachta a bheith ag cloí leis na
Treoirlínte maidir le Cásanna Sábháilteachta agus léiriú dóthanach a sholáthar leis a
shásaíonn an Coimisiún go bhfuil an gnóthas peitriliam:
• ábalta an córas bainistíochta sábháilteachta ar a gcuirtear síos sa chás
sábháilteachta a chur i bhfeidhm; agus
• ábalta an ghníomhaíocht (nó na gníomhaíochtaí) peitriliam ainmnithe a chur i gcrích i
gcomhlíonadh a dhualgas ginearálta.
Tá córas ceadaithe beartaithe ag an gCoimisiún maidir le cás sábháilteachta a chur i
bhfeidhm a chumasóidh mionscrúdú mionsonraithe ar cibé acu an gcloíonn an cás
sábháilteachta molta le riachtanais an Achta nó nach gcloíonn.
Ceanglaítear san Acht go bhfuil faisnéis sa Chreat Sábháilteachta Peitriliam maidir le
nósanna imeachta le haghaidh mheasúnú an Choimisiúin ar chás sábháilteachta. Beidh an
Coimisiún ag déanamh comhchomhairle ar leith ar na Nósanna Imeachta maidir leis an
Measúnú ar Chásanna Sábháilteachta nuair a chinnfear an dearadh ardchaighdeáin don
Chreat Sábháilteachta Peitriliam. Soláthraítear roinnt dearcthaí ardleibhéil sa chuid seo a
leanas ar fheidhmiú dóchúil phróiseas an mheasúnaithe ar chás sábháilteachta agus na
ceisteanna lena mbaineann, áfach. Foráiltear san Acht d’athbhreithniú agus athmheas ar
chás sábháilteachta chomh maith83.

7.4.2

Feidhmiú Phróiseas an Mheasúnaithe ar Chásanna Sábháilteachta
Is é an chéad rud a bheadh i gceist le próiseas dóchúil cás sábháilteachta ná athbhreithniú a
dhéanamh ar na hábhair i gcoinne riachtanais na dtreoirlínte maidir le cásanna
sábháilteachta. Mura dtugtar an fhaisnéis riachtanach, cuirfear iarratas maidir leis an
bhfaisnéis sin chuig an ngnóthas peitriliam. Má bhíonn nádúr tromchúiseach ag baint leis an
easnamh agus mura gcuirtear faisnéis ar bith eile ar fáil, caithfear an cás sábháilteachta a
dhiúltú ag an gcéim seo agus beidh ar an ngnóthas peitriliam iarratas a chur isteach arís.
Má éiríonn leis an gcás sábháilteachta san athbhreithniú tosaigh seo, déanfaidh saineolaithe
disciplín measúnú ar gach gné den chás sábháilteachta le fáil amach cé acu an gcuirtear cás
láidir i láthair i leith priacail a choimeád ALARP nó nach gcuirtear. Maidir leis na heilimintí
níos saintreoraí, bainfidh an t-athbhreithniú ALARP sin le comparáid a dhéanamh ar na
saoráidí, nó ar an gcóras bainistíochta, i gcoinne cóid/caighdeáin chuí agus maidir leis na
heilimintí socraithe spriocanna bainfidh sé le hathbhreithniú a dhéanamh ar na cúiseanna a
mheastar go bhfuil na saoráidí a sholáthraítear dóthanach. Déanfar athbhreithniú ar na
gníomhaíochtaí eile um chomhlíontacht a rathú a dhéanfaidh an gnóthas peitriliam fosta,

83 Déantar roghanna beartaithe don phróiseas seo a phlé i gcuid 7.4.3 den Pháipéar seo.
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amhail fíorú agus tuairisciú ar fheidhmíocht.
Beidh acmhainní suntasacha agus am suntasach de dhíth le haghaidh an mheasúnaithe ar
Chás Sábháilteachta. Ag cur fairsinge na dtopaicí atá le clúdach, agus na céimeanna
éagsúla i saolré sócmhainne san áireamh, beidh gá le hardleibhéal eolais ar fud raon leathan
de thopaicí i leith an tionscail pheitriliam. Dá bhrí sin, bheadh Foireann ildisciplíneach um
Measúnú ar Chásanna Sábháilteachta ag a bhfuil raon leathan de shaineolais de dhíth
maidir le:
(i) Druileáil / Tobair (réimse a bhfuiltear ag
(ii) Struchtúrach
díriú go háirithe air i ndiaidh tharlú
Macondo)
(iii) Innealtóireacht Próiseas
(iv) Píblínte
(v) Córais Bainistíochta Sábháilteachta
(vi) Sábháilteacht Teicneolaíochta
(vii) Rialuithe agus Ionstraimiú (C&I)
(viii) Meicniúil agus Ábhair
(ix) Cothabháil
(x) Leictreach
(xi) Gnéithe Daonna
(xii) Muirí (teoranta b’fhéidir)
(xiii) Innealtóireacht Fhomhuirí
(xiv) Eitlíocht (teoranta b’fhéidir)
(xv) Innealtóireacht Shibhialta
Go hidéalach, bheadh an saineolas seo laistigh den Choimisiún. Ní gá go mbeadh sé
praiticiúil foireann mhór den sórt sin a fháil agus a choimeád ag cur méid measartha beag
thionscal ola agus gáis na hÉireann san áireamh, áfach. Dá bhrí sin, is cosúil nár mhór cuid
de na scileanna thuas a lorg ó thríú páirtithe inniúla, agus ag an am céanna a chinntiú go
gcoinnítear leibhéal criticiúil saineolais agus eolais laistigh den Choimisiún.
Gan aird ar cibé acu an bhfuil an acmhainn laistigh den Choimisiún nó ó thríú páirtí tá sé
ríthábhachtach go ndéanann na saineolaithe measúnú ar na cásanna sábháilteachta. Ba é
an príomhthoradh ó Thubaiste Longford san Astráil ná an gá le cumas teicniúil a bheith ag
na rialtóirí iad féin84. Ar an dóigh chéanna, ardaíodh easnamh saineolais theicniúil laistigh de
rialtóir SAM mar ábhar imní i ndiaidh Tarlú Macondo i Murascaill Mheicsiceo agus rinneadh
moladh nach mór an leibhéal cuí saineolais a bheith ar fáil le haghaidh gníomhaíochtaí um
chomhlíontacht a rathú a sheoladh85.
Mar a shonraítear san Acht, níor cheart ceadú cás sábháilteachta agus eisiúint cead
sábháilteachta a léiriú mar ní lena saortar gnóthas peitriliam óna dhualgais ghinearálta faoi
Chuid 13K den Acht. Tá an fhreagracht ar an ngnóthas peitriliam as a chinntiú go ndéantar
gach gníomhaíocht peitriliam ar mhodh a laghdaíonn aon phriacal don tsábháilteacht go dtí
leibhéal atá ALARP.
Ceist Chomhchomhairle 32
Tá fáilte roimh thuairimí ar an dóigh ar cheart don Choimisiún tabhairt faoi mheasúnuithe ar
chás sábháilteachta.

84 Féach ar Thagairt [21].
85 Féach ar Thagairt [11].
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7.4.3

Athbhreithniú ar Chásanna Sábháilteachta

7.4.3.1 Forbhreathnú
Iarrtar go measfaí an cás sábháilteachta mar ‘dhoiciméad oibre’ i gCuid 13N den Acht. Gné
bhunúsach é sin i dteannta leis an athbhreithniú ar chásanna sábháilteachta chun
feabhsúchán leanúnach a chinntiú i ngníomhaíochtaí peitriliam.
Iarrtar san Acht go ndéanfaí athbhreithniú ar chás sábháilteachta gach cúig bliana ar a
laghad, nó de réir mar is gá de bharr:
• fíricí úra nó chun eolas teicniúil úr faoi chúrsaí sábháilteachta a chur san áireamh;
• mar gheall ar thuarascálacha a bhaineann le hiniúchtaí nó tuarascálacha ar
fheidhmíocht i dtaca le sábháilteacht agus ar chomhlíonadh;
• i gcúinsí nuair a mheasann an gnóthas peitriliam go bhfuil sé iomchuí amhlaidh a
dhéanamh;
• i gcás go n-eisíonn an Coimisiún fógra i scríbhinn chuig gnóthas peitriliam ag iarraidh
air amhlaidh a dhéanamh; nó
• i gcás go ndéantar athrú ar an gcóras bainistíochta sábháilteachta a d’fhéadfadh dul i
bhfeidhm go suntasach ar ábaltacht an ghnóthais peitriliam cloí lena dhualgas maidir
leis na priacail a laghdú go dtí leibhéal atá chomh íseal agus is indéanta le réasún.
7.4.3.1 Athbhreithniú ar Chásanna Sábháilteachta gach 5 Bliana
Ceanglaítear san Acht ar an ngnóthas peitriliam athbhreithniú a dhéanamh ar an gcás
sábháilteachta gach 5 bliana. Is iad seo a leanas roinnt féidearthachtaí a bhféadfaí glacadh
leo chun an t-athbhreithniú gach 5 bliana a dhéanamh:
(i) Déanann an gnóthas peitriliam an t-athbhreithniú agus cuireann sé an cás
sábháilteachta isteach arís i gcás go ndéanfaí athrú ábhartha ar an gcás
sábháilteachta;
(ii) Déanann an gnóthas peitriliam an t-athbhreithniú agus cuireann sé an cás
sábháilteachta isteach arís gan aird ar cibé acu an ndearnadh athrú ábhartha ar an
gcás sábháilteachta nó nach ndearnadh;
(iii) Ceanglaítear ar an ngnóthas peitriliam tuarascáil athbhreithnithe a chur isteach chuig
an gCoimisiún a shonraíonn an dóigh ar cuireadh an t-athbhreithniú i gcrích agus ar
mhórthorthaí an athbhreithnithe agus ansin cuirtear an cás sábháilteachta isteach
arís; nó
(iv) Cur chuige cosúil le cur chuige na Ríochta Aontaithe86 a ghlacadh ina bhfuil an tathbhreithniú críochnúil agus ina ndéanann páirtí neamhspleách é, i bpáirt ar a
laghad. Le hathbhreithniú den sórt sin, cuirtear dúshláin faoi gach gné lena ndéantar
priacail ALARP agus déantar iad a dhearbhú, a leasú, nó a chur i ngníomh i bplean
feabhsúcháin sábháilteachta a eascraíonn as an athbhreithniú ar an gcás
sábháilteachta. Cuirtear achoimre den athbhreithniú chuig an gCoimisiún ansin mar
aon leis an gcás sábháilteachta má bhíonn athrú ábhartha déanta air.

86 In 2005, athraíodh córas cás sábháilteachta na Ríochta Aontaithe ón gcás sábháilteachta a chur isteach arís
chuig an bhFeidhmeannas Sláinte agus Sábháilteachta (HSE) gach 3 bliana go dtí athbhreithniú críochnúil ar an
gcás sábháilteachta gach 5 bliana.
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Is é an míbhuntáiste a bhaineann leis an gcás sábháilteachta a chur isteach go hiomlán arís
ná i mórán cásanna ní bhíonn mórán athraithe i gceist ón iarratas deireanach ar an gcás
sábháilteachta agus caitear am rialtóra ag deasc ag déanamh athbhreithnithe ar an gcás
seachas níos mó gníomhaíochtaí teagmhálacha a dhéanamh. Is é an buntáiste a bhaineann
leis an gcóras ná go dtugtar pointe cinntitheach ina ndéantar an cás sábháilteachta iomlán a
athmheasúnú. Baineann buntáiste le hathbhreithniú críochnúil toisc go dtugann sé ar an
ngnóthas peitriliam an t-athbhreithniú a dhéanamh ar bhealach a gcinntítear go bhfuil priacal
ALARP.
Ceist Chomhchomhairle 33
Iarrtar dearcthaí freagróirí ar an dóigh ar cheart próiseas athbhreithnithe 5 bliana an cháis
sábháilteachta a chur i bhfeidhm, lena n-áirítear tuairim a thabhairt ar na roghanna atá
curtha i láthair don phróiseas athbhreithnithe, agus ar na malairtí atá molta.

7.5

Comhordú chóras ceada an Choimisiúin le próisis reachtúla eile.
Mar atá leagtha amach san Athbhreithniú ar Anailís Stádais87, teastaíonn ceadúnais,
ceadanna agus toiliú ar leith ó údaráis reachtúla éagsúla d’fhonn ceadú na n-oibreacha a
fháil ag gach céim de shaolré na ngníomhaíochtaí peitriliam. Mar shampla, eisíonn an tAire
Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha na húdaruithe peitriliam, eisíonn an tAire
Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil na léasanna agus ceadúnais urthrá, d’fhéadfadh sé
go mbeadh cead pleanála de dhíth ón mBord Pleanála nó ón údarás pleanála áitiúil,
d’fhéadfadh sé go mbeadh ceadúnais IPPC ón nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil
(EPA) riachtanach agus éilíonn an HSA (an tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta) fógra
réamhthógála. Cé nach liosta uileghabhálach é seo léirítear leis an timpeallacht cheada ina
n-oibríonn gnóthais peitriliam.
Tá eisiúint cead sábháilteachta le haghaidh gníomhaíochtaí peitriliam ainmnithe laistigh de
dhlínse an Choimisiúin go hiomlán agus go heisiatach. Mar sin féin, d’fhéadfadh buntáiste
suntasach a bheith i gceist do rialtóirí, páirtithe leasmhara agus gnóthais peitriliam maidir le
comhordú a chinntiú le ról ceada údarás reachtúil eile i ndáil le ceadúnais, ceadanna agus
toiliú a eisiúint. Tugann an Coimisiún dá aire go sonrach go bhforáiltear i gCuid 13F den
Acht gur coinníoll a ghabhfaidh le gach údarú peitriliam a airbheartaíonn a údarú do dhuine
gníomhaíocht peitriliam ainmnithe a sheoladh go gcaithfidh an sealbhóir údaraithe cead
sábháilteachta a bheith ina sheilbh maidir leis an ngníomhaíocht sin.
Mar sin d’fhéadfadh sé a bheith oiriúnach go rachadh an Coimisiún i gcomhchomhairle leis
na húdaráis reachtúla ábhartha mar chuid dá mheasúnuithe ar chásanna sábháilteachta.
D’fhéadfadh sé go mbeidh fiúntas i gceist le fógra deilíneach a chur chuig an gCoimisiún
freisin maidir le hiarratais agus aighneachtaí le haghaidh ceadúnas, ceadanna agus toiliú ag
gnóthais chuig údaráis reachtúla eile, faoi réir ag na feidhmeanna agus dualgais agus
oibleagáidí rúndachta faoi seach. Is é is aidhm leis seo ná dúbláil gníomhaíochtaí agus

87 Féach ar Thagairt [5].
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iarrachtaí an Choimisiúin agus na n-údarás reachtúil eile a sheachaint.
Ba mhaith leis an gCoimisiún dearcthaí a fháil ó fhreagróirí ar cibé acu ar cheart don
Choimisiún féachaint d’eisiúintí ceadanna sábháilteachta a chomhordú le próisis reachtúla
eile agus an dóigh a bhféadfaí comhordú den sórt sin a bhaint amach (m.sh., d’fhéadfaí
iarratas ar chás sábháilteachta coincheapa, agus eisiúint cead sábháilteachta réamhthógála
a dhéanamh roimh iarratas pleanála iomlán a chur chuig an mBord Pleanála.
Ba mhaith leis an gCoimisiún dearcthaí a fháil ó fhreagróirí fosta ar cibé acu ar cheart plean
oibre um phróiseas ceada a fhorbairt ina gcuirfí síos ar an seicheamh agus ar na
hidirghabhálacha idir na ceadanna sábháilteachta éagsúla agus na ceadúnais ar fud
gníomhaireachtaí reachtúla agus cad é an seicheamh cuí agus na hidirghabhálacha cuí ba
cheart a bheith ann.
Ceist Chomhchomhairle 34
Tabhair do thuairim dúinn ar na moltaí thuas maidir le chomhordú chóras ceada an
Choimisiúin le próisis reachtúla eile.
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8

Comhlíontacht a Rathú
Dírítear sa chuid seo den Pháipéar Comhchomhairle ar an gcomhpháirt den Chreat maidir le
comhlíontacht a rathú.
Ceanglaítear ar an gCoimisiún faireachán a dhéanamh ar oibleagáidí gnóthais peitriliam
faoin Acht agus comhlíonadh na n-oibleagáidí sin a fhorfheidhmiú. I dteannta a chéile,
dtugtar comhlíontacht a rathú ar na gníomhaíochtaí monatóireachta agus forfheidhmithe seo.
Déantar comhlíontacht a rathú sa bhreis ar na hiniúchtaí a dhéanann na gnóthais peitriliam
le measúnú a dhéanamh ar leorgacht a gcóras bainistíocha sábháilteachta féin.
Molann an Coimisiún Córas um Chomhlíontacht a Rathú le haghaidh gníomhaíochtaí
peitriliam ainmnithe lena n-áirítear ceithre phríomhghné, is iad sin:
• Measúnú ar Chásanna Sábháilteachta88;
• Iniúchtaí agus Cigireachtaí (cuid 8.1);
• Fíorú (cuid 8.2); agus
• Tuairisciú ar Fheidhmíocht (cuid 8.3).
Déantar plé i gcuid 8.4 ar chomhlíontacht a rathú i ndáil le dualgais ghinearálta na ngnóthas
peitriliam a chomhlíonadh faoi chuid 13K den Acht.
Déanfaidh an Coimisiún comhchomhairle ar leith ar Nósanna Imeachta um Chomhlíontacht a
Rathú. Tá sé beartaithe go mbreathnófar sna nósanna imeachta ar an gcóras um
chomhlíontacht a rathú a chuirfear i bhfeidhm maidir leis an gCreat Sábháilteachta Peitriliam.
Is é is cuspóir leis an gcuid seo den Pháipéar ná an dearadh ardleibhéil a bhunú maidir leis
an gcóras um chomhlíontacht a rathú, lena n-áirítear an bhféadfaí córas fíoraithe a oibriú
agus an dóigh a n-oibreofaí é.

88 Rinneadh an próiseas measúnaithe ar Chásanna Sábháilteachta a léiriú i gcuid 7.4 den Pháipéar seo.
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Fíor 12: Comhlíontacht a Rathú
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8.1

Córas Iniúchta/Cigireachta
Is é a bheidh i gcroílár chóras dearbhaithe comhaill an Choimisiúin ná a Chóras Iniúchta
agus Cigireachta.
Is é an aidhm atá leis an gcóras iniúchta agus cigireachta atá beartaithe ná:
(i) an Coimisiún a chur ar an eolas maidir leis an méid atá gnóthais peitriliam ag
gníomhú i gcomhréir leis an gcás sábháilteachta agus leis na riachtanais a
ghabhann leis an gceadúnas sábháilteachta;
(ii) an Coimisiún a chur ar an eolas faoi fheidhmíocht sábháilteachta an Chreata
Sábháilteachta Peitriliam; agus
(iii) a bheith mar chuid de phróiseas leanúnach feabhsúcháin an Chreata
Sábháilteachta Peitriliam ina iomlán.
Ba cheart a thabhairt faoi deara, áfach, go mbeidh torthaí na n-iniúchtaí agus na
gcigireachtaí mar chuid de bhonn gníomh forfheidhmiúcháin agus, sa deireadh, ag
ionchúisimh a thabharfaidh an Coimisiún faoin Acht. Mar a luadh cheana, foráiltear san Acht
do dhliteanas coiriúil le haghaidh gnóthais peitriliam i leith mainneachtain i gcomhlíonadh a
n-oibleagáidí faoin Acht. Mar sin, tá sé fíorthábhachtach go gcuirfidh an Coimisiún
dianchóras iniúchta agus cigireachta i bhfeidhm lena gcuirfear ar chumas an Choimisiúin
measúnú leanúnach a dhéanamh ar ghnóthais pheitriliam maidir le riachtanais an Achta a
chomhlíonadh.
Is iad
ná:
1.
2.
3.

na príomhcheisteanna maidir le dearadh beartaithe an chórais iniúchta/Cigireachta89
Cad iad na nithe a ndéantar iniúchadh/cigireacht orthu?
Cé a dhéanann an t-iniúchadh/ an chigireacht? agus
Cé chomh minic a dhéantar iniúchadh/cigireacht?

Pléitear iad seo faoi seach thíos.
8.1.1

Cad iad na nithe a ndéantar iniúchadh/cigireacht orthu?
Teastaíonn clár cigireachta agus iniúchta le measúnú a dhéanamh ar cibé an bhfuil gnóthas
peitriliam ag bainistiú priacal faoi mar a mhaíonn siad sa chás sábháilteachta nó nach bhfuil
nó an gcomhlíonann siad na riachtanais a ordaítear laistigh den chead sábháilteachta nó
nach gcomhlíonann.
Dá bhrí sin, ní mór dearbhú a fháil go ndearnadh na guaiseacha a shainaithint mar is ceart
sa chás sábháilteachta, go bhfuil na bearta laghdaithe priacal curtha i bhfeidhm de réir mar a
gcuirtear síos orthu sa Chás Sábháilteachta agus go bhfuil an pearsanra agus na nósanna
89 I bprionsabal, is féidir cigireacht a thuiscint mar thagairt a dhéanamh do mheasúnú ar chórais chrua-earraí nó
trealamh agus ar a n-úsáid, agus iniúchadh a thuiscint mar mheasúnú ar chórais bhainistíochta sábháilteachta.
Úsáidtear na téarmaí go hin-idirmhalartaithe go minic, áfach, sa tionscadal ola agus gáis, agus dá bhrí sin níor
cheart difríocht shainiúil ar bith idir iniúchadh agus cigireacht a fhorléiriú sa Pháipéar.
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imeachta ag feidhmiú mar is cuí. Chun é sin a dhéanamh, tá sé beartaithe ag an gCoimisiún
cuairt a thabhairt ar láithreáin agus ar shuíomhanna oibriúcháin ina gcoinnítear taifid agus
measúnú a dhéanamh ar chrua-earraí, ar bhogearraí, ar dhaoine agus ar nósanna imeachta.
Soláthraítear raon suntasach agus cumhachtaí suntasacha don Choimisiún i gcuid 13W den
Acht (trína Oifigigh Sábháilteachta Peitriliam, a phléitear níos faide thíos) maidir le dul
isteach in aon áit, í a iniúchadh, a scrúdú agus a chuardach, a bhfuil forais réasúnta aige nó
aice ina leith chun a chreidiúint go n-úsáidtear í chun chríche gníomhaíochtaí peitriliam
ainmnithe nó i dtaca le gníomhaíochtaí peitriliam ainmnithe. Ina theannta sin féadann an
Coimisiún cigireacht, tástáil agus scrúdú a dhéanamh ar na nithe seo a leanas:
(i) bonneagar peitriliam;
(ii) píblíne réamhtheachtach (píblínte réamhtheachtacha):
(iii) gníomhaíocht, próiseas nó nósanna imeachta;
(iv) gléasraí, soithí nó trealamh; agus
(v) taifid.
Tá sé beartaithe go mbeidh iniúchtaí agus cigireachtaí (i) bunaithe ar phriacal agus deartha
thart ar ábhair mholta cás sábháilteachta90 agus (ii) déanta ar fud shaolré na forbartha lena
n-áirítear an méid seo a leanas:
(i) Dearadh, Tógáil agus Coimisiúnú;
(ii) Obair Dhruileála/Thobair;
(iii) Oibríochtaí leanúnacha. Mar aon le hiniúchtaí/cigireachtaí rialta, cuimseoidh sé seo:
a. Athbhreithnithe gach 5 bliana;
b. Athruithe Ábhartha;
c. Comhoibríochtaí; agus
(iv) Díchoimisiúnú
Chomh maith leis an méid thuas, molann an Coimisiún na sainghníomhaíochtaí iniúchta seo
a leanas:
(i) Iniúchadh ar thorthaí na n-iniúchtaí maidir le feidhmíocht i dtaca le sábháilteacht agus
comhlíonadh déanta ag an ngnóthais peitriliam91;
(ii) Sa chás go nglactar fíorú (mar a phléitear thíos), iniúchadh ar fheidhmiú na scéime
agus ar bhainistíocht an ghnóthais peitriliam ar neamhréireachtaí arna sainaithint ag
an Duine Inniúil Neamhspleách (ICP)92; agus
(iii) Iniúchadh chun fírinneacht na dtáscairí feidhmíochta sábháilteachta a tuairiscíodh
don Choimisiún a dhearbhú.
Níl sé beartaithe sa mhéid thuas raon feidhme iomlán na gníomhaíochta iniúchta agus
cigireachta atá le déanamh a léiriú, ach tá sé beartaithe go léireofaí leis cur chuige
ardleibhéil an Choimisiúin maidir le hiniúchtaí cásanna sábháilteachta agus cigireachtaí
saoráidí. Tabharfar treoir maidir le raon feidhme aon iniúchadh ar bith trí roinnt breithnithe
lena n-áirítear:
90 Cuimseoidh an t-iniúchadh:an tSaoráid (i gcoinne Cur síos ar chás sábháilteachta), measúnuithe
doiciméadaithe go bhfuil na priacail ALARP, Córais Bainistíochta Sábháilteachta, agus Nósanna Imeachta
Éigeandála.
91 Mar a shainítear i gcuid 13M san Acht.
92 Féach ar chuid 8.2.1 den Pháipéar seo chun tuilleadh faisnéise a fháil.
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(i)

An tAthbhreithniú ar an gCás Sábháilteachta agus an t-athbhreithniú gach 5 bliana,
ina bhféadfadh réimsí a bheith tugtha chun suntais le cigireacht a dhéanamh orthu.
(ii) Torthaí iniúchtaí roimhe sin, nó iniúchtaí an chórais fíoraithe, má glacadh é;
(iii) Tarluithe a tharla (m.sh. thug tarlú Macondo chun suntais an gá le mionscrúdú a
dhéanamh ar oibríochtaí druileála);
(iv) Na táscairí feidhmíochta sábháilteachta93; agus
(v) Topaicí suime94.
Ceist Chomhchomhairle 35
Tabhair do thuairim dúinn ar raon leathan beartaithe an Choimisiúin maidir le hiniúchadh
agus cigireacht a dhéanamh ar ghnóthais peitriliam.

8.1.2

Cé a dhéanann an tIniúchadh/an Chigireacht?
Tá raon feidhme na n-iniúchtaí agus na gcigireachtaí leathan, a léiríonn na guaiseacha casta
a bhaineann le saoráid peitriliam agus na mórán rialuithe crua-earraí agus nósanna imeachta
a bhíonn i bhfeidhm de ghnáth d’fhonn na guaiseacha sin a bhainistiú. Dá bhrí sin, ní mór
raon scileanna agus saineolais a bheith ag na cigirí, cosúil leo siúd atá liostaithe i gcuid
7.4.2. Tá sé beartaithe go ndéanfaidh foireann bheag (2-4) de chigirí cigireacht sa dóigh go
bhféadfaí roinnt topaicí éagsúla a chlúdach agus go bhféadfaí réimse a thrasnaíonn disciplíní
a scrúdú.
Faoin Acht, féadann an Coimisiún oifigeach ar bith dá chuid, nó duine ar bith eile, a
cheapadh le bheith ina Oifigeach Sábháilteachta Peitriliam (PSO) agus tá sé beartaithe go
ndéanfaidh na hOifigigh Sábháilteachta Peitriliam iniúchtaí agus cigireachtaí thar ceann an
Choimisiúin.
Tugtar cumhachtaí cuimsitheacha cigireachta d’Oifigigh Sábháilteachta
Peitriliam faoi Chuid 13W(3) den Acht lena n-áirítear cumhachtaí a bhaineann le dul ar bord
nó dul isteach ar chuma eile in aon áitreabh, é a iniúchadh, a scrúdú agus a chuardach;
cumhachtaí chun tomhais a ghlacadh agus taifeadtaí a dhéanamh; cumhachtaí chun samplaí
a ghlacadh agus chun a iarraidh go gcuirfí airteagal, substaintí agus taifead ar fáil.
Chomh maith leis sin, féadfaidh an Coimisiún tríú páirtithe neamhspleácha agus inniúla a
roghnú le cuidiú le hiniúchtaí agus cigireachtaí ar chás sábháilteachta, ar chóras
bainistíochta sábháilteachta nó ar shaoráid. Cuirfidh sé sin ar chumas an Choimisiúin
tarraingt ar shaineolas atá ann cheana laistigh den tionscal agus a acmhainní féin a
fhorlíonadh.
D’fhonn an forluí rialála a laghdú, tá rogha ann maidir le cigireachtaí ar ghníomhaíochtaí
peitriliam ainmnithe atá rialaithe ag comhlachtaí eile chomh maith (m.sh. An tÚdarás Sláinte
agus Sábháilteachta (HSA)) a chomhordú. I roinnt cásanna, b’fhéidir go bhféadfaí
riachtanais an Chreata Sábháilteachta Peitriliam agus reachtaíocht eile a chlúdach faoin
gcigireacht rialála amháin sin. D’fhéadfaí socruithe den sórt sin a chlúdach i Meabhrán
93 Féach ar chuid 8.3 den Pháipéar seo.
94 De réir mar a éiríonn an córas rialála níos aibí, tá sé molta go nglactar cur chuige bunaithe ar thopaicí le
haghaidh na gcigireachtaí. Ciallaíonn sé seo go ndíreodh cigireacht ar thopaic faoi leith a bhaineann go sonrach
leis an tionscal seachas athchigireachtaí a dhéanamh ar cheist chomhchosúil. D’fhéadfaí topaicí a spreagadh trí
athruithe de réir a chéile sa tionscal, m.sh. aosú, nó trí tharluithe, m.sh. Buncefield le haghaidh umar agus
Macondo le haghaidh druileáil domhainmhara, nó caighdeáin úra m.sh. IEC61511 le haghaidh uirlisí.
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Tuisceana (MOU) leis an rialtóir eile chomh maith. D’fhéadfadh cigireacht ar threalamh
ardaithe a bheith ina shampla, ina bhféadfadh gortú pearsanra tarlú agus mar sin is ábhar
suime é don Údarás Sláinte agus Sábháilteachta (HSA), a rialaíonn cúrsaí ceirde, ach
d’fhéadfadh tarlú peitriliam a bheith mar thoradh air fosta má thiteann rud éigin ar phíbobair
bheo agus mar sin is ábhar suime é don Choimisiún.
Ceist Chomhchomhairle 36
Tabhair do thuairim dúinn ar an moladh go bhféadfadh cigirí an Choimisiún a bheith ina
meascán de bhaill foirne inmheánacha nó de dhaoine inniúla neamhspleácha tríú páirtí.
Ceist Chomhchomhairle 37
Ar cheart don Coimisiún féachaint dá ngníomhaíochtaí iniúchta agus cigireachta a
chomhordú le comhlachtaí reachtúla eile más féidir?
8.1.3

Minicíocht Iniúchtaí agus Cigireachta
Tá sé beartaithe go mbeidh minicíocht iniúchtaí agus cigireachta bunaithe ar phriacal sa
dóigh go bhféadfar tuilleadh béime a chur ar réimsí buartha, nó ar dhrochfheidhmíocht. Ag
cur raon leathan na réimsí féideartha, nó na mbeart rialaithe ar féidir measúnú a dhéanamh
orthu san áireamh, meastar go dteastóidh roinnt cigireachtaí in aghaidh na bliana le
haghaidh gach saoráide. Méadófar minicíocht na cigireachta má léiríonn torthaí go bhfuil
drochbhainistiú á dhéanamh ar phriacail.
Is cosúil go ndíreofar ar thopaic faoi leith i ngníomhaíocht iniúchta nó cigireachta m.sh.
córais bhainistíochta nó creimeadh, seachas cigireacht chineálach ar láithreán. Dá bhrí sin,
b’fhéidir nach ndéanfaí iniúchadh nó cigireacht ar aon réimse faoi leith arís ar feadh roinnt
blianta, mura léiríonn tarluithe, tomhas feidhmíochta nó cúiseanna eile go bhfuil sé
riachtanach.
Rogha eile atá ar fáil ná minicíocht bheacht na n-iniúchtaí a dhéanfar a fhorordú.
Thabharfadh an cur chuige seo soiléireacht absalóideach do ghnóthas peitriliam, ach ní
bheifí ábalta cur chuige bunaithe ar phriacal a dhéanamh leis. Tá an fhéidearthacht ann
chomh maith gan treoir ar bith a thabhairt maidir le minicíocht, ach rachadh sé seo i
bhfeidhm ar a lán ceisteanna amhail cumas an Choimisiúin acmhainní a úsáid mar is ceart
agus amhail ionchais na ngnóthas peitriliam maidir le rannpháirtíocht rialála.
Ceist Chomhchomhairle 38
Ba mhaith leis an gCoimisiún dearcthaí a fháil ó fhreagróirí ar cibé ar cheart don sceideal
iniúchta agus cigireachta a bheith bunaithe ar phriacal agus ar cheart go dtabharfaí roinnt
cuairteanna ar gach saoráid in aghaidh na bliana, nó ar cheart iad a dhéanamh de réir
minicíocht ordaithe, agus más amhlaidh, cén mhinicíocht?
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8.2

Fíorú
Is é an dara cuid de ghné Chomhlíontacht a Rathú an Chreata Sábháilteachta Peitriliam atá
beartaithe ná Córas Fíoraithe.
Is éard is fíorú ann ná an gníomh trína ndéantar cinneadh faoi cibé an gcomhlíonann córas
sábháilteachta caighdeán forordaithe nó nach gcomhlíonann. Tá sé éagsúil ó iniúchadh
agus ó chigireacht, a mbíonn raon feidhme measartha oscailte ag baint leo de ghnáth agus
bíonn sé de chuspóir an chigire scrúdú a dhéanamh ar chóras d’fhonn réimsí laige, más ann
dóibh, a aimsiú.
Baineann Scéim Fíoraithe go ginearálta le ceangal a chur ar ghnóthais peitriliam ar dtús an
trealamh agus na córais a shainaithint a bhfuil ról ríthábhachtach sábháilteachta ag baint leo
maidir le cosc a chur ar ghuaiseacha mórthionóiscí, ar a dtugtar eilimintí criticiúla
sábháilteachta (SCE)95. Tá sé inmhianta don ghnóthas peitriliam SCEnna a shainaithint toisc
gur acusan atá an t-eolas is fearr faoina láithreán féin agus is iadsan is fearr a bheidh tuiscint
acu ar na priacail agus a shaineoidh feidhmíocht na gcórais sábháilteachta a theastaíonn.
Socraítear Caighdeáin Feidhmíochta (PS) don na SCEnna ina dhiaidh sin trína gclúdaítear
oiriúnacht tosaigh (deartha, soláthartha, tógtha agus coimisiúnaithe mar is ceart), agus
feidhmíocht leanúnach (cothabháilte agus scrúdaithe le feidhmíocht leanúnach a chinntiú.)
Is leis an ngnóthas peitriliam na próisis ar fad agus is iad a dhéanann iad agus tugtar
dearbhú nó rathú orthu. Is éard is fíorú ann ná an gníomh neamhspleách trína ndéantar
measúnú ar cibé an n-oibrítear córas na SCEnna, PSanna agus an dearbhaithe mar a
shainíonn an gnóthas peitriliam é nó nach n-oibrítear.
Déantar an fíorú i leith raon oibre sainithe. Mar shampla, má shainíonn an tOibreoir go
gcaithfear comhla a dhúnadh laistigh d’am áirithe sa dóigh go mbeidh an priacal ALARP,
shaineofaí tríd an scéim fíoraithe go ndéanfadh tríú páirtí athbhreithniú ar cibé acu an raibh
an t-am a roghnaíodh réasúnta nó nach raibh, gur dearbhaíodh agus gur ceannaíodh an
comhla ar dtús d’fhonn an fheidhmíocht sin a bhaint amach agus go leanann sé dá
fheidhmíocht a chomhlíonadh. Dhíreofaí i gcigireacht ar an gcomhla ar a fheidhmíocht
chriticiúil sábháilteachta ach breathnófar ar fhachtóirí eile chomh maith amhail a riocht
ginearálta, soláthar hiodrálach srl.
Is é is cuspóir foriomlán leis an scéim fíoraithe ná córas scrúdáin neamhspleách agus inniúil
a bhunú ar fud saolré oibríochta, dearbhú a fháil go gcomhlíonfar na caighdeáin
feidhmíochta a theastaíonn d’fhonn priacail a choinneáil ALARP.
Ceist Chomhchomhairle 39
Tabhair do thuairim dúinn ar mholadh an Choimisiúin maidir le cibé ar cheart do Scéim
Fíoraithe a bheith ina chuid de chóras um Chomhlíontacht a Rathú an Chreata
Sábháilteachta Peitriliam.

95 Is éard is Eilimintí Criticiúla Sábháilteachta ann ná na córais chrua-earraí atá ríthábhachtach le haghaidh
fheidhmiú sábháilte an ghléasra.
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Tá ceithre cheist ann atá bunúsach do dhearadh Scéim Fíoraithe:
1. Cé hé an fíoraitheoir?
2. Cad é raon an Fhíoraithe?
3. Ag cad iad na céimeanna i saolré an bhonneagair pheitriliam ar cheart go
mbainfeadh an scéim fíoraithe leo?
4. Cé a cheadaíonn an Scéim Fíoraithe?
Déantar plé thíos ar na roghanna atá ar fáil maidir gach ceann de na réimsí thuas agus
roghanna eile maidir le fíorú.
8.2.1

Cé ba cheart a bheith ina Fhíoraitheoir?

8.2.1.1 Forbhreathnú
Cé go nglactar leis an gcleachtas um fhíorú go leathan ar fud an domhain, baineann roinnt
éagsúlachta leis an té a dhéanann an ghníomhaíocht. I measc na roghanna tá:
i.
An rialtóir;
ii.
Duine neamhspleách inmheánach ó rannán an ghnóthais peitriliam nach mbaineann
leis na gníomhaíochtaí atá á mbreathnú (a dhéanann dualgais duine inniúil
neamhspleách (ICP)); nó
iii.
Duine neamhspleách tríú páirtí ar a dtugtar ICP.
Is duine é ICP, a bhíonn fostaithe de ghnáth ó eagraíocht mhór, agus a mbíonn na cumais
aige nó aici athbhreithniú neamhspleách a dhéanamh ar roinnt gnéithe d’oibríocht scéim
dearbhaithe gnóthas peitriliam. Bheadh foireann de phearsanra ag an eagraíocht de ghnáth
a bheadh an cumas acu athbhreithniú a dhéanamh ar gach gné den scéim dearbhaithe. I
dtíortha eile, is ionann ICP aitheanta agus cuideachtaí móra, idirnáisiúnta de ghnáth, cé go
bhféadfadh níos mó sain-eagraíochtaí fothacair fíoraithe faoi leith a dhéanamh. Is féidir le
heagraíocht dhifriúil a bheith ina ICP i leith tionscadal (agus modhnuithe b’fhéidir) agus
oibríochtaí agus tá sé seo measartha coitianta.
Tá achoimre sa Tuarascáil Athbhreithnithe Idirnáisiúnta96 ar chúig chóras rialála; an Ríocht
Aontaithe, an Danmhairg, an Astráil Thiar, an Iorua agus Ceanada agus sainaithnítear inti
(úsáidtear téarmaí cosúil le bailíochtú i roinnt tíortha) go ndéantar fíorú mar a leanas:

96 Féach ar Thagairt [4].
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Tír

Fíorú Ag

An
Ríocht Amach ón gcósta: Tríú páirtí neamhspleách ó eagraíocht sheachtrach
Aontaithe
(ICP)
Ar tír mór: Ní bhaineann sé seo ach le córais bhrú agus is duine
neamhspleách a bhíonn ann, ach is féidir leis a bheith inmheánach
An Danmhairg

ICP, a gcaithfidh an rialtóir é a fhaomhadh

An Astráil Thiar

Tríú páirtí neamhspleách ó eagraíocht sheachtrach (ICP)

An Iorua

ICP de ghnáth, ach is féidir leis an rialtóir é a dhéanamh.

Ceanada

Ní dhéantar fíorú
Tábla 6: Comhlachtaí a dhéanann fíorú i dtíortha eile

Agus cinneadh á dhéanamh an fíoraitheoir a roghnú, ba cheart breathnú ar thrí fhachtóir:
• Cumas an Fhíoraitheora;
• Neamhspleáchas an Fhíoraitheora; agus
• Raon Saineolais an Fhíoraitheora.
Tá an gnóthas peitriliam freagrach as guaiseacha a n-oibríochtaí féin a bhainistiú trí
phróiseas dearbhaithe (i.e. na heilimintí criticiúla sábháilteachta agus na caighdeáin
feidhmíochta is infheidhme a shainaithint), agus ní mór an fíorú go bhfuil sé sin ar bun mar a
shainíonn an gnóthas peitriliam é a bheith neamhspleách ón bpróiseas dearbhaithe sin. Is
próiseas casta ach a bhfuil tuiscint mhaith air é an próiseas um ghuaiseacha ola agus gáis a
bhainistiú agus mar sin ní mór don fhíoraitheoir a bheith cumasach i raon na réimsí a mbíonn
á bhfíorú.
Tá an Coimisiún den tuairim gurb é an fíoraitheoir ICP an rogha is fearr maidir leis an gCreat
Sábháilteachta Peitriliam ar na cúiseanna a leanas:
• ní mheastar iomchuí é don Choimisiún an ról fíoraithe a chomhlíonadh ag cur raon an
tsaineolais a theastaíonn agus méid thionscal peitriliam na hÉireann san áireamh.
Sroichtear buaic de ghníomhaíocht fhíoraithe le linn suiteáil a thógáil agus, le
haghaidh déantúsaíochta, d’fhéadfadh sé go mbeadh gá leis an saineolas sin ar fud
an domhain. Bheadh sé deacair ag rialtóir measartha beag é sin a bhainistiú toisc
nach mbeadh rochtain dhomhanda ag an gCoimisiún agus ní fhéadfadh an Coimisiún
an leibhéal céanna de shaineolas teicniúil a fháil i ngach réimse mar a bhféadfadh
eagraíocht sheachtrach mhór;
• tarraingíonn an duine neamhspleách inmheánach laistigh de ghnóthas peitriliam a lán
cáinte maidir le cibé acu an féidir leo a bheith fíor-neamhspleách nó nach féidir, go
háirithe nuair is féidir tionchar suntasach eacnamaíoch agus/nó táirgthe a bheith ann
de bharr torthaí fíoraithe. Tá sé tugtha d’aird gur bhain roinnt gnóthais peitriliam triail
as an rogha sin nuair a thosaigh an córas fíoraithe amach ón gcósta sa Ríocht
Aontaithe ar dtús, agus tréigeadh é go tapa; agus
• Baineann buntáistí le ICP a úsáid chun an fíorú a dhéanamh (mar a phléitear thíos).
Bíonn rachmas eolais ag ICPanna ón tionscal ola agus gáis agus tá an fhairsinge de thaithí
agus de sholúbthacht acmhainní acu d’fhonn tacú leis an bhfeidhm. Tá phróiseas torthaí na
ICPanna ina bhuntáiste eile. Má ardaíonn ICP toradh, is gnáthrud é don ghnóthas peitriliam
agus don ICP scála ama a aontú chun an cheist a dhúnadh, agus braitheann sé sin ar
dhéine an toraidh de ghnáth. Dá bhrí sin, má dhéanann an rialtóir cigireacht ar an bpróiseas
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fíoraithe, is ar dhúnadh na ceiste a bheidh siad ag déanamh athbhreithnithe seachas ar an
gceist féin a chiallaíonn nach bhfuil sé chomh cuí plean feabhsúcháin, fógra feabhsúcháin nó
a mhacasamhail a eisiúint. Ciallaíonn sé sin go bhféadfadh sé bheith ar chumas níos mó
gnóthas peitriliam ceisteanna a phlé go saor le ICP, nach bhfuil cumhachtaí rialála ar bith
aige/aici. Le tuilleadh nirt a thabhairt don fhíorú a dhéanann ICP, dhéanfadh an Coimisiún
iniúchadh ar fheidhmiú an phróisis.
Ceist Chomhchomhairle 40
An n-aontaíonn tú má ghlactar le fíorú, gur cheart don fhíoraitheoir a bheith ina dhuine
neamhspleách tríú páirtí ar a dtugtar Duine Inniúil Neamhspleách (ICP)? Tabhair do
thuairim dúinn.
8.2.1.2 Roghanna laistigh de shamhail an ICP
Má roghnófar samhail an ICP, tá roinnt cinntí den dara hord a bhaineann le dearadh na
scéime ann, lena n-áirítear:
• Cé a dhéanann conradh leis an ICP?
• Cén chaoi ar féidir neamhspleáchas agus inniúlacht an ICP a léiriú?
• Cén chaoi ar féidir iniúchadh a dhéanamh ar an scéim?
Pléitear iad seo faoi seach thíos.
Cé a dhéanann conradh leis an ICP?
Tá dhá rogha ann maidir le cé a dhéanann conradh leis an ICP: an gnóthas peitriliam nó an
rialtóir. Sa dá chás, is caidreamh tráchtála a bheadh sa chaidreamh, cé go bhféadfaí an
fíoraitheoir a mheas mar shíneadh den rialtóir agus é ag obair don rialtóir. Taispeántar sa
tábla thíos an dóigh a dhéantar conradh leis an ICP ar i raon tíortha.
Tír
An Ríocht Aontaithe
An Danmhairg
An Astráil Thiar
An Iorua
Ceanada

Conradh Fíoraithe le
An Gnóthas (Sealbhóir Dualgais sa Ríocht Aontaithe)
An Gnóthas
An Gnóthas
An Gnóthas
n/b
Tábla 7: Sealbhóir an chonartha fíoraithe i dtíortha eile

Ní mór don ghnóthas peitriliam an scéim fíoraithe a fhorbairt i gcomhar leis an ICP, atá
ábalta tuairimí a thabhairt ina leith. Cinntítear le cur chuige den sórt sin go bhfuil an gnóthas
peitriliam i gceannas, gur leis an scéim fíoraithe agus tagann sé seo go maith leis an
bprionsabal go bhfuil an gnóthas peitriliam freagrach as feidhmiú sábháilte a shaoráide.
Nuair a fhostaíonn gnóthas peitriliam ICP d’fhéadfadh sé seo cáineadh a tharraingt nach
féidir leis an ICP a bheith fíor-neamhspleách ag cur a spleáchais ar an gconradh leis an
ngnóthas peitriliam san áireamh. D’fhéadfadh sé a bheith ina laige den chur chuige go
mbeadh brú ann maidir leis an gcáineadh a laghdú d’fhonn athnuachan an chonartha a
chosaint toisc, laistigh de theorainneacha an dlí conarthaí, go mbeadh an gnóthas peitriliam
saor chun an ICP a athrú dá gceapfadh siad go raibh an iomarca cáinte déanta acu. Ba
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cheart go sainaithneodh an rialtóir drochfheidhmiú na scéime le linn dó iniúchtaí a
dhéanamh. Dá bhfostódh an Coimisiún an ICP ar conradh bhainfí an laige atá aitheanta
thuas, ach bhainfí gné freagrachta ón ngnóthas peitriliam chomh maith. Is cosúil go
mbreathnófaí ar an ICP mar shíneadh den Choimisiún chomh maith agus d’fhéadfaí an
fhéidearthacht tuilleadh plé oscailte a bheith ann leis an ngnóthas peitriliam a chailleadh.
Cén chaoi ar féidir neamhspleáchas agus inniúlacht an ICP a léiriú?
Sa chás go gcuirtear scéimeanna fíoraithe i bhfeidhm go hidirnáisiúnta, bíonn an gnóthas
peitriliam faoi cheangal de ghnáth neamhspleáchas agus inniúlacht an chomhlachta fíoraithe
beartaithe a léiriú. Déantar é seo de ghnáth ar dtús ag céim an chonartha nuair a dhéantar
inniúlacht an fhíoraitheora a thástáil trí iarratas tairisceana i scríbhinn agus ó bhéal. Cuirtear
síos i gcuid den iarratas seo de ghnáth ar phróiseas leanúnach an ICP maidir lena chinntiú
go maireann an fhoireann de bheith inniúil agus bítear ag súil go ndéanfadh an tOibreoir
iniúchadh ar an bpróiseas seo ag eatraimh rialta le linn an chonartha.
D’fhéadfadh sé go mbeadh creidiúnú na gcomhlachtaí fíoraithe nó faomhadh ag an
gCoimisiún ina rogha. D’fhéadfadh sé go mbeadh deacrachtaí ag baint le creidiúnú, áfach.
Cuirtear creidiúnú maidir le cumas cuideachta i gcrích go ginearálta i leith caighdeán sainiúil.
Is scéim neamhchaighdeánach í scéim fíoraithe, a ghineann gnóthas peitriliam, agus a
shaincheaptar dá n-oibríochtaí. D’fhéadfadh faomhadh an chomhlachta fíoraithe ag an
gCoimisiún úinéireacht an Choimisiúin ar an bpróiseas fíoraithe a mhéadú, rud a bhainfeadh
an fhreagracht den ghnóthas peitriliam. Taispeántar cleachtas idirnáisiúnta sa tábla thíos.
Tír
An Ríocht Aontaithe
An Danmhairg
An Astráil Thiar

An Iorua
Ceanada

Ceadú an ICP ag an Rialtóir?
Ní cheadaíonn
Tá
I bpáirt - Tá sé stuama go gcomhaontófaí aitheantas
Fíoraitheora (ICP) leis an rialtóir [sliocht curtha in eagar ón
treoir]
Ní cheadaíonn
N/B
Tábla 8: Ceadú an ICP ag an Rialtóir i dtíortha eile

Cén chaoi ar féidir iniúchadh a dhéanamh ar an scéim?
Laistigh de chóras socraithe spriocanna, tá scéim fíoraithe ina príomhghné de chuid
phróiseas an rialtóra um chomhlíontacht a rathú. Mar a léiríodh sa chuid roimhe seo,
déanfaidh an rialtóir iniúchadh ar fheidhmiú na scéime. D’fhéadfaí na nithe seo a leanas a
chuimsiú le hiniúchadh den sórt sin:
(i) Inniúlacht agus neamhspleáchas an ICP;
(ii) Dúnadh gach neamhréireacht ag an ngnóthas peitriliam;
(iii) Feidhmiú na scéime ar mhodhnuithe; agus
(iv) Oiriúnacht na scéime lena n-áirítear sainiú na SCEanna, na gcaighdeán
feidhmíochta, na ngnáthamh dearbhaithe agus na scéime fíoraithe í féin.
D’fhéadfadh an Coimisiún iniúchadh a dhéanamh ar an scéim fíoraithe mar chuid dá
ghníomhaíochtaí um chomhlíontacht a rathú. Ina mhalairt de chás, d’fhéadfadh 4ú páirtí
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iniúchadh a dhéanamh ar an scéim, “fíoraigh an fíoraitheoir”, ach ceaptar go mbainfeadh
buntáiste leis dá nglacadh an Coimisiún an ról seo d’fhonn tuiscint mhionsonraithe ar
bhainistíocht mhionsonraithe SCEanna ag an oibreoir a choinneáil. Ní bhfuarthas cásanna
foirmiúla ar bith ann lenar bhain teagmhais 4ú páirtí sa Tuarascáil Athbhreithnithe
Idirnáisiúnta97. Mar sin féin, go minic déanann eagraíocht atá difriúil ón ICP athbhreithniú
críochnúil gach 5 bliana ar chásanna sábháilteachta sa Ríocht Aontaithe agus toisc go
gcuimsítear an scéim fíoraithe go minic i raon feidhme an athbhreithnithe, d’fhéadfaí
breathnú air seo mar fíoraigh an fíoraitheoir.
Ceist Chomhchomhairle 41
Má ghlacann an Coimisiún cur chuige an ICP, cé ba cheart an ICP a fhostú ar conradh - an
Coimisiún nó an gnóthas peitriliam?
Ceist Chomhchomhairle 42
An gceapann tú gur gá an ICP a cheadú agus, má cheapann, cé a dhéanfaidh é?
Ceist Chomhchomhairle 43
Ar cheart don Choimisiún, nó do 4ú páirtí iniúchadh a dhéanamh ar an scéim fíoraithe?
8.2.2

Raon an Fhíoraithe

8.2.2.1 Forbhreathnú
D’fhonn socrú spriocanna a bheith i bhfíorú, ní mór don ghnóthas peitriliam a bheith ábalta
an fheidhmíocht a theastaíonn a shainiú. Le haghaidh córas crua-earraí, is féidir é seo a
chur in iúl go cainníochtúil agus a thomhas m.sh. tá gá comhla a dhúnadh i 30 soicind. Nuair
a dhéantar an comhla a thástáil mar chuid de ghnáthamh cothabhála coiscthí, beidh sé
soiléir ansin cibé acu ar comhlíonadh an caighdeán feidhmíochta nó nár comhlíonadh.
Tá córais bainistíochta sábháilteachta ríthábhachtach chomh maith maidir le guaiseacha a
bhainistiú, ach tá sainiú caighdeán feidhmíochta le haghaidh córas den sórt sin níos deacra.
Is furasta a rá gur cheart cloí le gach córas bainistíochta i gcónaí, ach bheadh tuairimí
éagsúla ag daoine inniúla éagsúla ar cibé an rabhthas ag cloí 100% mar is ceart le córas, nó
nós imeachta nó nach rabhthas. Dá bhrí sin, tá sé i bhfad níos deacra feidhmíocht duine a
thomhas ná atá sé feidhmíocht crua-earraí a thomhas. Braitheann sé go mór ar an duine
aonair chomh maith. Cinneadh sa Tuarascáil Athbhreithnithe Idirnáisiúnta98, nach raibh san
áireamh san fhíorú ach córais crua-earraí.
Baineann feidhmíocht córas crua-earraí a thomhas le córais a úsáidtear chun
gnáthoibríochtaí SCEanna a bhainistiú fosta, amhail cothabháil agus cigireacht, iarchur
cothabhála, bacainní ar threalamh atá criticiúil i dtaca le sábháilteacht agus measúnú ar an
neamhfheidhmiú. De bhrí go bhfuil iarmhairt ag na míreanna seo ar infhaighteacht an SCE a
thasc beartaithe a dhéanamh, áirítear a n-athbhreithniú i scéim fíoraithe de ghnáth.
Tá sé beartaithe go gclúdaítear crua-earraí agus na córais lena mbaineann faoin bhfíorú lena
n-áirítear cothabháil agus cigireacht, iarchur cothabhála, bacainní ar SCEanna, bainistíocht
97 Féach ar Thagairt [4].
98 Féach ar Thagairt [4].
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athraithe agus córais ar bith eile a úsáideann an gnóthas peitriliam d’fhonn feidhmíocht
imleor leanúnach na SCEanna a chinntiú, nó an priacal ó neamhfheidhmiú SCE a bhainistiú.
Is féidir fíorú a dhéanamh ar chórais bhainistíochta sábháilteachta seachas ar threalamh ach
clúdófar an ghné seo i ngníomhaíochtaí iniúchta an Choimisiúin agus ní áirítear é sna
scéimeanna fíoraithe óla agus gáis de ghnáth.
Ceist Chomhchomhairle 44
An n-aontaíonn tú le moladh an Choimisiúin gur Eilimintí Criticiúla Sábháilteachta na gcruaearraí ba cheart a bheith i Raon an Fhíoraithe.

8.2.2.2 Ar cheart go mbeadh feidhm leis an scéim amach ón gcósta agus ar tír mór?
Tá sé beartaithe gur cheart go gclúdófaí córais ar tír mór agus amach ón gcósta araon sa
scéim fíoraithe. Go hidirnáisiúnta, cuirtear scéimeanna fíoraithe i bhfeidhm níos minice ar
ghníomhaíochtaí amach ón gcósta ná ar ghníomhaíochtaí ar tír mór. Is gnáth go mbíonn líon
níos airde de SCEanna ag teastáil ó chórais amach ón gcósta agus is féidir a gcriticiúlacht a
bheith níos airde ná na córais ar tír mór de bharr nádúr na n-oibríochtaí amach ón gcósta
agus go mbíonn sé níos deacra éalú ó chás mórthionóisce ansin ná mar a bhíonn ar tír mór.
Tá fíorú chomh infheidhme céanna i leith SCEanna ar tír mór is atá sé i leith SCEanna
amach ón gcósta toisc go bhfuil na guaiseacha agus na bearta a úsáidtear lena mbainistiú
an-chosúil lena chéile. Mar shampla, sa dá chás, áirítear leis an dá phríomh-mhodh um
chosc guaiseacha srianadh hidreacharbóin (lena gcoisctear ligean) agus cosc ar adhaint;
agus áirítear ar bhearta rialaithe múchadh éigeandála (ESD), agus séideadh (arb ionann é
sin agus bladhmadh fardail gháis).
Ceist Chomhchomhairle 45
An n-aontaíonn tú le moladh an Choimisiúin an scéim fíoraithe a chur i bhfeidhm amach ón
gcósta agus ar tír mór?

8.2.3

Cad iad na céimeanna i saolré an bhonneagair peitriliam ar cheart an scéim fíoraithe a
bheith infheidhme ina leith?
Mar atá i gcás Iniúchta agus Cigireachta, molann an Coimisiún go ndéanfar an fíorú ar fud
saolré na forbartha lena n-áirítear an méid seo a leanas:
(i)
Dearadh, Tógáil agus Coimisiúnú;
(ii)
Obair Dhruileála/Thobair;
(iii)
Oibríochtaí leanúnacha, lena n-áirítear;
a. Athruithe Ábhartha;
b. Comhoibríochtaí; agus
(iv)
Díchoimisiúnú.
Tá na gníomhaíochtaí fíoraithe sna céimeanna Deartha, Tógála agus Coimisiúnaithe éagsúil
ó na gníomhaíochtaí oibriúcháin sna hurchair atá fágtha. Áirítear ar ghníomhaíochtaí

97
fíoraithe faoi phointe (i) thuas athbhreithniú a dhéanamh ar fhealsúnachtaí agus ar áirimh
lena chinntiú go gcomhlíontar sa dearadh na caighdeáin le haghaidh oiriúnacht tosaigh agus
go ndéantar an soláthar agus an déantúsaíocht ar bhealach a chinnteoidh go bhfeidhmíonn
an dearadh mar is gá. Fianófar tástálacha coimisiúnaithe mar chruthúnas ar fheidhmíocht.
Beidh baint níos mó ag na gníomhaíochtaí faoi na pointí atá fágtha le cinntiú go bhfuil
feidhmíocht na n-eilimintí criticiúla sábháilteachta á gcothabháil ar fud shaolré na hoibríochta
agus go bhfuil leasú oiriúnach déanta ar an scéim fíoraithe le hathruithe molta ar bith sna
hoibríochtaí a chur san áireamh. Le linn na n-oibríochtaí, áireofar fianú samplach go
ginearálta sa scéim fíoraithe ar ghnáthaimh chothabhála agus chigireachta an ghnóthais
peitriliam, scrúdú ar thaifid na cothabhála agus athbhreithniú ar mheasúnuithe bainteacha
amhail an t-iarchur cothabhála, nó bhacainn ar eilimint chriticiúil sábháilteachta. Mura
gcomhlíontar an caighdeán feidhmíochta, cuireann an fíoraitheoir toradh ag léiriú na
haimhrialtachta chuig an ngnóthas peitriliam, a ghlacfaidh agus a ghníomhóidh ar an toradh
de ghnáth. Sa chuid is mó de na scéimeanna idirnáisiúnta, áfach, murab é an rialtóir a
dhéanann an fíorú, féadfaidh an gnóthas peitriliam an toradh a dhiúltú le cúis chuí. Dá bhrí
sin, is féidir cur síos ar an bpróiseas fíoraithe mar ról “tuairime”, atá i gcomhréir leis an
ngnóthas peitriliam a bheith freagrach ar deireadh as na guaiseacha a bhaineann lena noibríochtaí féin a bhainistiú. Tá an taifead maidir leis an dóigh a ndéileálann an gnóthas
peitriliam le haimhrialtachtaí oscailte d’iniúchadh ag an rialtóir.
8.2.3.1 Scéim um Scrúdú Toibreacha
Cé gur eilimintí criticiúla sábháilteachta iad toibreacha agus go bhféadfaí dul i ngleic leo
laistigh den scéim fíoraithe, tá sé beartaithe go gcuirfí Scéim um Scrúdú Toibreacha i
bhfeidhm ina áit sin. Ag cur castacht toibreacha, agus an saineolas a theastaíonn lena
measúnú san áireamh, meastar go dteastaíonn scéim faoi leith dóibh go sonrach le
haghaidh dearadh agus feidhmiú toibreacha. Tá sé beartaithe gur cheart don Choimisiún an
scéim a chur i gcrích.
8.2.3.2 Béim na Scéime
Is é ceann de na laigí a d’fhéadfadh bheith i gceist le scéim fíoraithe ná nach gcuirtear go
leor de dhúshlán i leith an dearaidh inti, go háirithe le linn an deartha, ní dhéantar inti ach a
dhearbhú go bhfuil a bhfuil á thógáil láidir, deartha go maith agus, mar shampla, go bhfuil
píblínte á dtáthú de réir caighdeáin ábhartha. Mura ndéantar an priacal sa dearadh ALARP,
áfach, d’fhéadfadh sé tarlú nach n-aimseofaí é sin sa phróiseas fíoraithe.
Dá bhrí sin, tá sé beartaithe go sonrófaí sa treoir fíoraithe gur cheart don ICP tuairim a
thabhairt ar oiriúnacht choincheap an dearaidh a roghnófar mar aon le stóinseacht na
soláthairtí maidir le priacail a choinneáil ALARP. Maidir leis an ngné seo bheadh gá lena
breithniú ag an gcéim deartha agus ar fud shaolré na hoibríochta araon. Tá an ICP sa chaoi
gur féidir leo ról den sórt sin a chur i gcrích toisc go mbeidh siad ábalta a n-eolas ar
chleachtais tionscail níos leithne a thabhairt maidir lena bhfuil an cleachtas is fearr/deachleachtas á chur i bhfeidhm nó nach bhfuil.
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Ceist Chomhchomhairle 46
An n-aontaíonn tú le moladh an Choimisiúin an scéim fíoraithe a chur i bhfeidhm ar fud
shaolré an bhonneagair peitriliam? Tabhair do thuairim dúinn.
Ceist Chomhchomhairle 47
An n-aontaíonn le dearcadh an Choimisiúin gur cheart scéim um scrúdú toibreacha agus
scéim um iniúchadh bainistíochta toibreacha ar leithligh a fheidhmiú? Cé ba cheart an
scéim sin a chur i gcrích? Tabhair do thuairim dúinn.
Ceist Chomhchomhairle 48
Ar cheart ALARP a chur san áireamh go sainráite i treoir na scéime fíoraithe? Tabhair do
thuairim dúinn.

8.2.4

Ceadú na Scéime Fíoraithe
Go hidirnáisiúnta, tá cleachtais éagsúla ann maidir le cibé acu an gceadaíonn an rialtóir an
scéim fíoraithe nó nach gceadaíonn mar a thaispeántar thíos:
Tír

An gCeadaíonn an Rialtóir an Scéim Fíoraithe?

An
Ríocht Ní cheadaíonn
Aontaithe
An Danmhairg

Féadann an tAire Iompair agus Fuinnimh gnéithe sainiúla
a chuirfear san áireamh sa scéim fíoraithe a shainmhíniú.

An Astráil Thiar

Ceadaíonn, maidir leis an dearadh. Níl fíorú i gceist le
haghaidh oibríochtaí

An Iorua

Ní cheadaíonn, cé go bhfuil cumhacht ag an rialtóir fíorú a
dhéanamh

Ceanada

Ceadaíonn, cé gur scéim deimhnithe atá sa scéim agus ní
scéim fíoraithe
Tábla 9: Ceadú na scéime fíoraithe ag an rialtóir i dtíortha eile

Is é an míbhuntáiste a bhíonn ann nuair a cheadaíonn an rialtóir an scéim fíoraithe ná go naistrítear cuid den úinéireacht chuig an rialtóir láithreach, agus nach dtagann sé sin leis an
gcur chuige um shocrú spriocanna agus leis an ngnóthas peitriliam an fhreagracht ar fad a
ghlacadh as a nguaiseacha féin. Déanann sé an difríocht idir fíorú agus cigireacht/iniúchta a
dhoiléiriú fosta. Murar fhaomh an rialtóir an scéim fíoraithe, bheadh siad ábalta athbhreithniú
a dhéanamh uirthi le linn cigireachtaí, agus dá mbeadh sí ceadaithe cheana, ní bheadh brí
leis sin.
Is doiciméad beo é an scéim fíoraithe, a bhfuil sé de riachtanas é a athrú de réir mar a
athraíonn an trealamh ar an ardán, nó de réir mar a nuashonraítear é. Dá mbeadh ar an
rialtóir an scéim fíoraithe a athrú, d’fhéadfadh sé go mbeadh gá le hathcheadú an-rialta le
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linn oibríochtaí.
Ceist Chomhchomhairle 49
Ba mhaith leis an Coimisiún dearcthaí a fháil ó fhreagróirí maidir le cibé ar cheart don
Coimisiún an scéim fíoraithe a cheadú sa chás ina bhfuil an ICP fostaithe ar conradh ag an
ngnóthas peitriliam?

8.3

Tuairisciú ar Fheidhmíocht
Is é an tríú cuid beartaithe de ghné um Chomhlíontacht a Rathú an Chreata Sábháilteachta
Peitriliam ná an Córas um Thuairisciú ar Fheidhmíocht.
Faoin Acht, ceanglófar ar ghnóthais peitriliam faireachán a dhéanamh ar fheidhmíocht i
dtaca le sábháilteacht agus é a thuairisciú. Molann an Coimisiún go gcuirfear sraith de
tháscairí um fheidhmíocht i dtaca le sábháilteacht san áireamh sna treoirlínte maidir le
cásanna sábháilteachta, a mbeidh gá don ghnóthas peitriliam iad a thuairisciú don
Choimisiún de réir gnáthaimh. D’fhéadfaí táscairí breise a chur san áireamh chomh maith
mar riachtanais laistigh de chead sábháilteachta a eisítear le haghaidh gníomhaíocht
ainmnithe. Déanfar athbhreithniú ar na táscairí um fheidhmíochta i dtaca le sábháilteacht a
bheidh le tuairisciú don Choimisiún agus déanfar iad a leasú ó am go céile.
Is meicníocht úsáideach iad táscairí um fheidhmíocht i dtaca le sábháilteacht chun
faireachán a dhéanamh ar shábháilteacht agus ar chomhlíontacht a rathú. Léireodh iltarluithe nó tarluithe atarlaithe nach bhfuil na priacail sábháilteachta á mbainistiú mar is cuí.
Lena chois sin, trí mhonatóireacht a dhéanamh ar fheidhmíocht i dtaca le sábháilteacht, is
féidir leis an gCoimisiún réimsí ina dteastaíonn feabhas a shainaithint, iarracht rialála a dhíriú
ar réimse is mó buartha (m.sh. trí ghníomh iniúchta, cigireachta agus forfheidhmithe más gá)
agus, más gá, an Creat Sábháilteachta Peitriliam a leasú le dul i ngleic le drochfheidhmíocht
sábháilteachta.
Agus na táscairí ba cheart a thuairisciú don Choimisiún á gcinneadh, ba cheart breathnú ar
phríomhtháscairí agus táscairí chun deiridh araon. Cé go n-aithnítear gur féidir ceachtanna a
fhoghlaim ó mhonatóireacht a dhéanamh ar tháscairí chun deiridh (i.e. sa chás gur tharla
tarluithe iarbhír), tá cur chuige den sórt sin frithghníomhach, agus ní chuirtear feabhsuithe
chun cinn go dtí go dtarlaíonn tarlú iarbhír. Cumasaíonn príomhtháscairí cur chuige níos
réamhghníomhaí, ag cur faisnéise ar fáil ar fheidhmíocht na gcóras sábháilteachta atá i
bhfeidhm chun nach dtarlódh nó nach bhformhéadódh tarluithe. Má dhéantar faireachán ar
phríomhtháscairí agus má dhéantar iad a thomhas, is féidir tásc luath a fháil ó shonraí a
bhailítear ina leith maidir le meath in éifeachtúlacht na gcóras sábháilteachta sin, agus is
féidir gníomh leighis a dhéanamh, sula méadódh an priacal do bheatha. Dá bhrí sin, tá sé
beartaithe go bhforbróidh an Coimisiún sraith chothromaithe de phríomhtháscairí agus de
tháscairí chun deiridh araon ag cur treoir idirnáisiúnta ar thuairisciú san áireamh.
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Agus an scéim seo á tabhairt isteach faoin Acht, déanfar gach iarracht a chinntiú go mbeidh
an struchtúr tuairiscithe comhsheasmach le scéimeanna tuairiscithe eile in Éirinn agus i
dtíortha eile d’fhonn comparáid a éascú. Ba cheart go dtairbheodh gnóthais de chur i
bhfeidhm an chórais lena méadófar dearbhú ar bhainistíocht priacal agus lena soláthrófar
meicníocht le haghaidh fheidhmíocht na gcóras rialaithe priacal a thagarmharcáil. Déanfar an
fhéidearthacht go n-aimseofar laigí trí tharluithe a laghdú fosta.
Beidh gá le fírinneacht na sonraí a gheobhaidh na gnóthais peitriliam a dhearbhú. Tá sé
beartaithe gurb iad iniúchtaí ar an láithreán an mheicníocht a úsáidfear chun é sin a
dhéanamh trí scrúdú díreach a dhéanamh ar thuarascálacha, nó trí idirphlé rúnda le
hionadaigh sábháilteachta, nó a macasamhail.
Ceist Chomhchomhairle 50
An n-aontaíonn tú le moladh an Choimisiúin maidir le sraith chothromaithe de
phríomhtháscairí agus de tháscairí chun deiridh a thabhairt isteach laistigh de na Treoirlínte
maidir le Cásanna Sábháilteachta le haghaidh tuairisciú gnáthaimh ón ngnóthas peitriliam
chuig an gCoimisiún? Tabhair do thuairim dúinn.

8.4

Dualgas Ginearálta
Mar a phléitear i gcuid 3.2, cuirtear dualgas ginearálta ar ghnóthais peitriliam faoin Acht a
chinntiú:
(a) go ndéantar gach gníomhaíocht peitriliam ar bhealach a laghdóidh aon phriacal
don tsábháilteacht go leibhéal atá ALARP; agus
(b) go ndéantar gach bonneagar peitriliam a dhearadh, a thógáil, a shuiteáil, a
chothabháil, a mhodhnú, a fheidhmiú agus a dhíchoimisiúnú ar bhealach a
laghdóidh aon phriacal don tsábháilteacht go leibhéal atá ALARP.
Ní mór don Choimisiún na gníomhaíochtaí seo ar gníomhaíochtaí peitriliam ainmnithe iad, a
rialú trí chóras maidir le cás sábháilteachta. Dá bhrí sin tá an rathú comhlíontachta ag an
gCoimisiún soiléir maidir le faireachán a dhéanamh ar dhualgas ginearálta gnóthais peitriliam
i leith gníomhaíochtaí peitriliam ainmnithe agus bonneagar bainteach. Baineann sé leis an
measúnú ar chásanna sábháilteachta, agus leis an iniúchadh/cigireacht, scéim fíoraithe agus
an tuairisciú ar fheidhmíocht i gcoinne an cháis sábháilteachta/cheada sábháilteachta a
bhfuil cur síos déanta air i gcodanna 7.4 agus 8.1 go 8.3.
Cé nach bhfuil an tAcht follasach faoi cén chaoi ar cheart don Choimisiún a fheidhm a
chomhlíonadh maidir le faireachán a dhéanamh ar oibleagáidí gnóthas peitriliam faoi
Dhualgas Ginearálta agus a thabhairt go ndéanfaidh siad iad a chomhlíonadh, leagtar amach
ról lárnach leis i dtaca leis an gcás sábháilteachta maidir leis sin99.
Mar a pléadh níos luaithe, tá sé de dhualgas ar an gCoimisiún aird a thabhairt ar (i) fheidhm
sábháilteachta údarás rialáil eile cosúil leis an NSAI, an HSA, an EPA, an tAire Iompair,
Turasóireachta agus Spóirt agus Údarás Eitlíochta na hÉireann, agus (ii) an gá le hoibriú i
gcomhair agus dul i gcomhairle leis na comhlachtaí seo chun chríche dúbláil a sheachaint.
99 Féach ar Chuid 3.2.1 den Pháipéar seo.
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Cé go soláthraítear leis sin scóip don Choimisiún dul i gcomhar leis na haonáin sin, ní féidir é
seo a thuiscint mar cead á thabhairt don Coimisiún a fheidhmeanna reachtúla a tharmligean
d’údarás eile. Dá bhrí sin ní mór don Choimisiún freagracht as comhlíonadh a fheidhmeanna
reachtúla a chur i gcrích agus a choimeád agus ag an am céanna féachaint do
ghníomhaíochtaí rialtóirí eile ar bhealach a gceadaítear faoin Acht.
Agus a fheidhm maidir le monatóireacht a dhéanamh ar chomhlíonadh dualgas ginearálta
gnóthas peitriliam á déanamh aige faoin Acht, tá sé beartaithe ag an gCoimisiúin dul i
gcomhar leis na húdaráis rialála reatha le heolas ábhartha a chomhroinnt, gníomhaíochtaí
rialála ábhartha a chomhordú, le dul i gcomhairle ar bhonn rialta agus lena dtuairimí i dtaobh
a bhfeidhmeanna reachtúla faoi seach a phlé. D’fhéadfadh a bheith san áireamh leis sin
codanna ábhartha de chás sábháilteachta gnóthas peitriliam a chomhroinnt le haghaidh
tuairimí/breithnithe ag údarás reachtúil eile. Tá an cur chuige seo beartaithe le dúbláil sna
gníomhaíochtaí rialála a sheachaint i gcas na ngnéithe éagsúla de shábháilteacht na
ngníomhaíochtaí peitriliam. Tá sé beartaithe ag an gCoimisiúin oibriú i gcomhar maidir leis
seo leis na húdaráis ábhartha reachtúla go léir i réimse an taiscéalta agus astarraingthe
peitriliam faoi mar a phléitear níos cuimsithí i gcuid 10.
Mar sin féin, cé go mbeidh an méid thuas ina fhoinse thábhachtach faisnéise maidir le
faireachán a dhéanamh ar chomhlíonadh gnóthas peitriliam lena nDualgas Ginearálta, ní
mór don Choimisiún a bhreithiúnas neamhspleách féin a cheapadh ar chúrsaí den sórt sin.
Chun na críche sin, d’fhéadfadh an Coimisiún an fhaisnéis a chomhroinneann údaráis
reachtúla eile a fhorlíonadh lena chigireachtaí tréimhsiúla féin (a d’fhéadfadh Oifigigh
Sábháilteachta Peitriliam a dhéanamh).

Ceist Chomhchomhairle 51
Tabhair do thuairim dúinn ar na modhanna cuí chun comhlíonadh gnóthais peitriliam lena
ndualgais ghinearálta a chinntiú, agus ar chur chuige beartaithe an Choimisiúin ar
fhaireachán.
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9.

Tarlú Peitriliam a Fhógairt agus a Imscrúdú
Sa chuid seo den Pháipéar pléitear comhpháirt Imscrúdaithe Tarluithe an Chreata
Sábháilteachta Peitriliam. Sa chuid seo pléitear moltaí sonracha maidir le:
• cad iad na tarluithe peitriliam nach mór a fhógairt don Choimisiún ( cuid 9.1);
• an dóigh a ndéanfar tarluithe peitriliam a imscrúdú (cuid 9.2); agus
• comhar agus comhordú idir ghníomhaireachtaí reachtúla maidir le himscrúdú tarluithe
(cuid 9.3).
Ba cheart breathnú ar an gcuid seo in éineacht le feidhmeanna faireacháin agus
forfheidhmithe an Choimisiúin (féach codanna 8 agus 11). Ba cheart a thabhairt d’aird cé go
bhfuil ról ag an gCoimisiún maidir le himscrúdú tarluithe agus maidir lena chinntiú go bhfuil
nósanna imeachta práinnfhreagartha cuí i bhfeidhm, níl ról práinnfhreagartha láithreach ag
an gCoimisiún. Mar atá leagtha amach san Athbhreithniú ar Anailís Stádais100, tá roinnt
gníomhaireachtaí reatha ann ag a bhfuil freagracht as práinnfhreagairt faoi Chreat Náisiúnta
na hÉireann um Chuardach agus Tarrtháil Mhuirí101 (le haghaidh éigeandálaí amach ón
gcósta) agus faoin gCreat le haghaidh Móréigeandálaí a Bhainistiú (le haghaidh éigeandálaí
ar tír mór)102.

100 Féach ar Thagairt [5].
101 Is féidir é a fháil ag http://www.transport.ie/viewitem.asp?id=12242&lang=ENG&loc=2537.
102 Is féidir é a fháil ag http://www.mem.ie/framework.htm.
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Fíor 13: Imscrúdú Tarluithe
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9.1

Tarluithe a Fhógairt

9.1.1

Forbhreathnú
Faoin Acht tá sé de dhualgas ar ghnóthais peitriliam fógra a thabhairt don Choimisiún maidir
le tarluithe peitriliam ar bith chomh luath agus is féidir i ndiaidh dóibh tarlú103. Is cion é faoin
Acht mainneachtain i bhfógra a thabhairt don Choimisiún maidir le tarluithe den sórt sin. Ní
mór an fógra a bheith san fhoirm sin a leagfadh an Coimisiún amach sna Rialacháin104 agus
an fhaisnéis sin ann a leagfadh sé amach iontu (tugtar na Rialacháin maidir le Tarluithe
Peitriliam orthu sa Pháipéar seo). Is cion é faoin Acht mainneachtain i bhfógra a thabhairt
don Choimisiún maidir le tarluithe den sórt sin agus ar chiontú achomair, d’fhéadfadh
gnóthas peitriliam a bheith faoi dhliteanas i leith fíneála suas le €5,000 agus ar chiontú ar
díotáil, i leith fíneála suas le €1,000,000105.
Nuair a fhaightear fógra maidir le tarlú peitriliam, ceanglaítear ar an gCoimisiún é a
bhreithniú, agus más cuí, féadfar tuarascáil eile a iarraidh le sonraí breise faoin tarlú agus na
himthosca a bhaineann leis, agus go dtabharfaí tuarascáil den sórt sin laistigh de thréimhse
shonraithe, agus ní mór an tréimhse sin a bheith réasúnta106.

9.1.2

Cad iad na tarluithe peitriliam ar cheart fógra a thabhairt fúthu don Choimisiún?

9.1.2.1 Forbhreathnú
Faoin Acht is éard is ‘tarlú peitriliam’ tarlú nó teagmhas i mbonneagar peitriliam, ag
bonneagar peitriliam nó i maighean bonneagar peitriliam:
(a) a bhfuil de thoradh air go bhfaigheann duine bás;
(b) a bhfuil de thoradh air go dtarlaíonn díobháil phearsanta do dhuine;
(c) a bhfuil de thoradh air go dtarlaíonn damáiste do shláine struchtúrach bonneagair
pheitriliam;
(d) a bhfuil de thoradh air go gcuirtear sláine struchtúrach bonneagair pheitriliam i
gcontúirt;
(e) a bhfuil de thoradh air go dtarlaíonn loiceadh nó mífheidhm gléasra nó trealaimh a
úsáidtear mar chuid de bhonneagar peitriliam nó ar bhealach a bhaineann go
dlúth le bonneagar peitriliam; nó
(f) ar aicme teagmhais é atá forordaithe ag an gCoimisiún le rialachán faoi 13V den
Acht.
Faoin bpointe deireanach thuas, féadann an Coimisiún rialacháin a dhéanamh a
fhorordaíonn aicme teagmhais nó tarlaithe a d’fhéadfadh, dar leis an gCoimisiún, priacal
teagmhais nó tarlaithe a mhéadú go suntasach agus (a) a bhfuil de thoradh air go
bhfaigheann duine bás, (b) a bhfuil de thoradh air go dtarlaíonn díobháil phearsanta do
dhuine, nó (c) a bhfuil de thoradh air go ndéantar damáiste do mhaoin ar maoin í nach leis
103 Cuid 13S den Acht.
104 Codanna 13S(1) agus 13V(b) den Acht.
105 Cuid 13S(3) den Acht.
106 Cuid 13S(2) den Acht.
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an ngnóthas peitriliam107 í.
Is í príomhcheist don chomhchomhairle seo cad iad na tarluithe peitriliam eile ar ghá fógra a
chur fúthu don Choimisiún.
D’fhonn éifeacht iomlán a thabhairt don Acht, agus soiléireacht a sholáthar do ghnóthais
peitriliam maidir lena ndualgais faoi chuid 13S den Acht, tá sé beartaithe ag an gCoimisiún a
bheith saintreorach sna Rialacháin maidir le Tarluithe Peitriliam maidir le cad iad na
teagmhais nó na tarluithe a rangaítear mar tharluithe peitriliam agus dá bhrí sin nach mór iad
a thuairisciú don Choimisiún.
Soláthraíonn pointí (a) go (f) den sainmhíniú ar tharlú peitriliam faoin Acht treoir ardleibhéil ar
raon na dtarluithe peitriliam nach mór fógra a thabhairt fúthu don Choimisiún. Tá pointí (a),
(c) agus (d) measartha soiléir. Ní mór tuilleadh plé agus tuilleadh breithnithe a dhéanamh ar
phointí (b), (e) agus (f), áfach.
9.1.2.2 Teagmhas nó Tarlú arna fhorordú ag an gCoimisiún le rialacháin faoi chuid 13V (pointe (f))
Mar a luadh thuas, cuireann cuid 13V den Acht ar chumas an Choimisiúin aicme teagmhais
nó tarlaithe a fhorordú mar tharluithe peitriliam a d’fhéadfadh, dar leis an gCoimisiún , an
priacal de theagmhas nó de tharlú den chineál a leanas a mhéadú go suntasach:
(a) ceann ina bhfaigheann duine bás;
(b) ceann ina dtarlaíonn díobháil phearsanta do dhuine;
(c) ceann ina dtarlaíonn damáiste do mhaoin atá faoi úinéireacht ag duine seachas
an gnóthas peitriliam lena mbaineann:
Measann an Coimisiún go gcuireann an frása “d’fhéadfadh sé priacal de theagmhas nó de
tharlú a mhéadú go suntasach” ar chumas an Choimisiúin ‘neasteagmhais’ a chur san
áireamh laistigh den sainmhíniú ar tharlú peitriliam is gá a fhógairt. Tá sé beartaithe ag an
gCoimisiún an tairseach ábharthachta a cheangal leis na tarluithe peitriliam sainithe atá
laistigh de chuid 13A den Acht agus, más cuí, go mbeadh sé bainteach le guaiseacha
mórthionóiscí. Mar shampla, d’fhéadfadh sé go n-áireofaí air sin ‘neasteagmhais’ a fhógairt
don Choimisiún nach mbíonn díobháil nó damáiste intuairiscithe mar thoradh orthu ach go
bhféadfadh rud den sórt sin a bheith mar thoradh orthu. (m.sh. d’fhéadfadh rud a thit ach nár
tharla díobháil ná damáiste dá bharr a bheith i gceist leis seo. D’fhéadfadh neasteagmhais a
bheith i gceist leis seo chomh maith a thiocfadh as teipeanna nós imeachta nó loiceadh nó
mífheidhm gléasra nó trealaimh (m.sh. cailliúint cobhsaíocht soithí le linn oibríocht
ballastaithe).
9.1.2.3 Teagmhas nó Tarlú a bhfuil de thoradh air go dtarlaíonn díobháil phearsanta do dhuine
(pointe (b))
Is í an phríomhcheist anseo ná cén leibhéal de dhíobháil phearsanta a dhlíonn fógairt don
Choimisiún. Bheadh cuma fhritorthúil air dá bhfógrófaí gach miondíobháil phearsanta a
tharlódh d’oibrithe (i.e. ladhracha smuta, sciorrthaí, tuislí agus titim) don Choimisiún go
háirithe toisc nach mór díobhálacha pearsanta ceirde den sórt sin a fhógairt don HSA
107 Cuid 13V(a) den Acht.
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cheana más gá níos mó ná 3 lá a chaitheamh as láthair ón obair dá bharr na ndíobhálacha.
Tá ról an Choimisiúin dírithe ar na priacail agus na guaiseacha faoi leith a léirítear le
gníomhaíochtaí gnóthais peitriliam, agus go sonrach, guaiseacha mórthionóiscí d’fhonn
cosaint an phobail a chinntiú. Mar sin, agus d’fhonn dúbláil na ngníomhaíochtaí rialála a
íosmhéadú, molann an Coimisiún go ndéanfar na catagóirí a leanas maidir le díobhálacha
pearsanta a fhorordú mar chinn is gá a fhógairt don Choimisiún faoi na Rialacháin maidir le
Tarluithe Peitriliam.
• gach díobháil phearsanta a tharlaíonn do bhall den phobal; agus
• díobhálacha pearsanta a tharlaíonn d’oibrí sa mhéid go dtarlaíonn siad ó ghuais
mhórthionóisc (lena n-áirítear neasteagmhas maidir leis seo).
9.1.2.4 Teagmhas nó tarlú a bhfuil de thoradh air go dtarlaíonn loiceadh nó mífheidhmiú gléasra
agus trealaimh a úsáidtear mar chuid de bhonneagar peitriliam nó ar mhodh atá ceangailte
go dlúth le bonneagar peitriliam (pointe (e))
Níl sé soiléir go mbaineann an acmhainneacht le gach teagmhas nó tarlú ina dtarlaíonn
loiceadh nó mífheidhmiú gléasra nó trealaimh a úsáidtear ar mhodh atá ceangailte go dlúth
le bonneagar peitriliam dochair nó damáiste iarbhír a dhéanamh nó go mbeadh tarlú
peitriliam mar thoradh orthu per se (m.sh loiceadh comhbhrúiteora nó loiceadh ceann
brathadóra gháis aonair). Dá bhfógrófaí gach teagmhas den sórt sin don Choimisiún,
d’fhéadfadh sé an bonn a bhaint ón éifeachtúlacht (agus ón gcuspóir deiridh) a bhaineann le
riachtanas a fhorchur chun tarlú peitriliam a fhógairt. Tá sé beartaithe ag an gCoimisiún gur
cheart fógra a thabhairt dó maidir le teagmhais nó tarluithe ina dtarlaíonn loiceadh nó
mífheidhmiú gléasra agus trealaimh a úsáidtear ar mhodh atá ceangailte go dlúth le
bonneagar peitriliam trína bhféadfadh mórthionóisc peitriliam tarlú (m.sh. loiceadh craenach)
nó a d’fhéadfadh freagairt gnóthais ar mhórthionósc a lagú go suntasach (m.sh. loiceadh an
Mhúchta Éigeandála). Glactar leis go bhféadfadh limistéar liath suntasach a bheith ag baint
leis an gcatagóir seo agus iarrtar tuairimí air seo.
9.1.2.5 Tarluithe peitriliam a mholtar iad a fhógairt don Choimisiún
Go hachomair, tá sé beartaithe ag an gCoimisiún na nithe a leanas a fhorordú mar tharluithe
peitriliam is gá a fhógairt don Choimisiún:
• Gach teagmhas/tarlú a bhfuil de thoradh air go bhfaigheann duine bás;
• Na teagmhais/tarluithe siúd a bhfuil de thoradh orthu go dtarlaíonn díobháil
phearsanta do bhall den phobal i gcoitinne;
• Na teagmhais/tarluithe siúd a bhfuil de thoradh orthu go dtarlaíonn díobháil
phearsanta a bhaineann le guais mhórthionóisce;
• Gach teagmhas/tarlú a bhfuil de thoradh air go dtarlaíonn damáiste do shláine
struchtúrach bonneagair pheitriliam;
• Gach teagmhas/tarlú a bhfuil de thoradh air sláine struchtúrach bonneagair
pheitriliam a chur i gcontúirt; agus
• Neasteagmhais trína bhféadfadh mórthionóisc tarlú lena n-áirítear loiceadh gléasra
nó trealaimh nó teipeanna nós imeachta trína bhféadfadh mórthionóisc tarlú nó trína
bhféadfadh freagairt ghnóthais ar mhórthionóisc a lagú go suntasach.
D’fhonn amhras a sheachaint, beidh na Rialacháin maidir le Tarluithe Peitriliam saintreorach
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maidir le cur síos a dhéanamh ar na tarluithe peitriliam is gá a fhógairt don Choimisiún. Tá
sé fíorthábhachtach go mbeidh an fhógairt beacht chun go mbeidh rath ar an scéim um
tharluithe peitriliam a fhógairt. Cuirfear treoir mhionsonraithe ar fáil ar tharluithe is gá a
fhógairt agus beidh sé de rún ag an gCoimisiún fógairt tarluithe a struchtúrú, más féidir,
d’fhonn teacht le cleachtais reatha in Éirinn agus d’fhonn comparáid le hoibríochtaí
comhchosúla i dtíortha eile a éascú.
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Tabhair do thuairim dúinn ar na moltaí maidir leo seo a leanas a bheith le rangú mar
tharluithe peitriliam is gá a fhógairt don Choimisiún:
•
•
•
•
•
•

9.2

Gach teagmhas/tarlú a bhfuil de thoradh air go bhfaigheann duine bás;
Na teagmhais/tarluithe siúd a bhfuil de thoradh orthu go dtarlaíonn díobháil
phearsanta do bhall den phobal i gcoitinne;
Na teagmhais/tarluithe siúd a bhfuil de thoradh orthu go dtarlaíonn díobháil
phearsanta a bhaineann le guais mhórthionóisce;
Gach teagmhas/tarlú a bhfuil de thoradh air go dtarlaíonn damáiste do shláine
struchtúrach bonneagair pheitriliam;
Gach teagmhas/tarlú a bhfuil de thoradh air sláine struchtúrach bonneagair
pheitriliam a chur i gcontúirt; agus
Neasteagmhais trína bhféadfadh mórthionóisc tarlú lena n-áirítear loiceadh gléasra
nó trealaimh nó teipeanna nós imeachta trína bhféadfadh mórthionóisc tarlú nó trína
bhféadfadh freagairt ghnóthais ar mhórthionóisc a lagú go suntasach.

Cén dóigh a ndéanfar Tarluithe Peitriliam a Imscrúdú?
Nuair a gheobhaidh an Coimisiún fógra faoi tharlú peitriliam is féidir leis:
• Iarraidh ar an ngnóthas peitriliam Tuarascáil ar Tharlú Peitriliam108 a thabhairt;
agus/nó
• PSO a cheapadh chun imscrúdú a dhéanamh ar an tarlú peitriliam109 agus/nó
• Na fógraí a leanas a eisiúint: Fógra feabhsúcháin, fógra toirmisc, fógra a
cheanglaíonn ar an ngnóthas peitriliam a chás sábháilteachta a leasú, nó fógra lena
ndéantar an cead sábháilteachta ábhartha a aisghairm110.
Táthar ag súil go ndéanfar na himthosca a theorannú ina gcinnfidh an Coimisiún gan PSO a
cheapadh chun tarlú peitriliam a imscrúdú, nó gan Tuarascáil ar Tharlú Peitriliam arna
tabhairt ag gnóthas peitriliam a leanúint, go dtí tarluithe peitriliam measartha beag ar a
dtabharfar breithiúnas cás ar chás. Tá sé beartaithe go gceapfaidh an Coimisiún PSO sa
chuid is mó de chásanna, chun imscrúdú a dhéanamh.
Tá ceithre chuspóir le himscrúduithe den sórt sin:
1. A mhéid is féidir, an chúis nó na cúiseanna leis an tarlú peitriliam a shainaithint;
108 Féach ar Chuid 13S(2) den Acht.
109 Féach ar Chuid 13T(1) den Acht.
110 Féach ar Chuid 13T(2) den Acht.

108
2. Foghlaim ó tharluithe d’fhonn a chinntiú nach dtarlóidh siad arís;
3. Faisnéisthráthúil agus chuí a chur ar fáil don phobal, do chomhlachtaí rialála eile, do
ghnóthais agus do pháirtithe leasmhara eile maidir le nádúr an tarlaithe agus cad ba
chúis leis; agus/nó
4. Gníomhartha forfheidhmithe cuí a ghlacadh sa chás nár chomhlíon an gnóthas
peitriliam na riachtanais rialála amhail:
a. fógraí feabhsúcháin a eisiúint;
b. fógra toirmisc a eisiúint;
c. fógra lena gceanglaítear cás sábháilteachta a leasú a eisiúint;
d. Cead Sábháilteachta a aisghairm; nó
e. iarratas chun gníomhaíochtaí peitriliam a chur ar fionraí.
Tá an Coimisiún den tuairim go gcaithfear cothromaíocht a fháil idir an gá le foghlaim ó na
tarluithe (go háirithe neasteagmhais) agus gníomh forfheidhmithe a ghlacadh. Mura gcuirtear
an bhéim i bhfógra ar tharlú peitriliam ón rialtóir ach ar fhorfheidhmiú amháin, d’fhéadfadh sé
go mbeadh dreasacht láidir ann do ghnóthais peitriliam gan tarluithe a thuairisciú (go háirithe
neasteagmhais) agus caillfear deis thábhachtach foghlama agus deis thábhachtach
feabhsúcháin leanúnaigh.
Ceanglaítear ar an gCoimisiún tuarascáil a ullmhú agus a eisiúint chuig an Aire i ngach cás
ina dtarlaíonn an méid seo a leanas de bharr tarlú peitriliam:
• ceann ina bhfaigheann duine bás;
• díobháil phearsanta do dhuine (mar a shainítear thuas); nó
• damáiste do mhaoin nach leis an ngnóthas peitriliam í111.
Féadfaidh an Coimisiún tuarascáil a ullmhú agus a eisiúint chuig an Aire chomh maith nuair
a cheapann an Coimisiún gur iomchuí déanamh amhlaidh mar gheall ar thromchúise an
tarlaithe peitriliam lena mbaineann112.
D’fhonn faisnéis thráthúil agus chuí a chur ar fáil don phobal, do chomhlachtaí rialála eile, do
ghnóthais agus do pháirtithe leasmhara eile maidir le nádúr na dtarluithe peitriliam agus cad
ba chúis leo, molann an Coimisiún go:
• bhFoilseofar tuarascálacha ar tharluithe peitriliam arna n-eisiúint don Aire más
féidir113; agus
• Déanfar an Tuarascáil Bhliantúil ar Fheidhmíocht an Chreata114 a fhoilseofar a úsáid
leis na ceisteanna a fhoghlaimeofar agus torthaí tarluithe peitriliam a d’fhéadfadh
tarlú laistigh de bhliain faoi leith a chur in iúl.
Déanfar mionsonrú ar chur chuige beartaithe an Choimisiúin maidir le himscrúdú ar tharluithe
peitriliam i sraith fhoilsithe de Nósanna Imeachta maidir le hImscrúdú Tarluithe, a fhoilseofar
le haghaidh comhchomhairle poiblí i ndiaidh an chinnidh ar Dhearadh Ardleibhéil an Chreata
Sábháilteachta Peitriliam.
111 Féach ar Chuid 13U(1) den Acht.
112 Féach ar Chuid 13U(2) den Alt.
113 Déanfar na tuarascálacha ar tharluithe peitriliam a fhoilsiú ag cibé am agus i cibé foirm le nach gcuirfear
imeachtaí forfheidhmithe féideartha ar bith, ag an gCoimisiún nó ag comhlacht reachtúil ar bith eile, i gcontúirt
agus a chinnteoidh go ndéanfar ceisteanna rúndachta a chosaint.
114 Féach ar chuid 12 den Pháipéar.
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Tabhair do thuairim dúinn ar chur chuige beartaithe an Choimisiúin ar imscrúdú tarluithe
peitriliam agus gníomhartha athleanúna.

9.3

Comhar agus comhordú idir ghníomhaireachtaí reachtúla maidir le himscrúdú
tarluithe
Léiríodh san Athbhreithniú ar Anailís Stádais115 go bhfuil roinnt gníomhaireachtaí reachtúla
eile a d’fhéadfadh a bheith bainteach in imscrúdú tarlú peitriliam ag brath ar nádúr an
tarlaithe, an áit ar tharla sé, agus an bonneagar peitriliam agus na gníomhartha lena
mbaineann. I measc nithe eile, d’fhéadfaí go n-áireofaí leis seo:
• An Garda Síochána;
• An tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta (HSA);
• An Ghníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil (EPA);
• An tAonad um Imscrúdú Aerthionóiscí (AAIU);
• An Bord um Imscrúdú Taismí Muirí (MCIB).
Féadfaidh údaráis rialála eile imscrúdú a dhéanamh d’fhonn comhlíonadh a riachtanas rialála
féin a dhearbhú amhail MSO, agus an tAire.
Bainfidh an t-imscrúdú tarluithe a dhéanfaidh gach páirtí thuas le cuspóirí faoi leith.
Déanann comhlachtaí imscrúdaitheacha amhail an AAIU imscrúdú chun críche moltaí a
dhéanamh maidir le tarluithe den chineál céanna a sheachaint - ní d’fhonn milleán nó locht a
chur ar aon duine. Déanann comhlachtaí imscrúdaitheacha eile, amhail an HSA, nó an EPA,
an t-imscrúdú chun críche gníomhartha forfheidhmithe rialála nó ionchúisimh a ghlacadh.
Ar mhaithe le dúbláil ról a sheachaint agus chun éifeachtúlacht an phróisis um tharluithe a
imscrúdú a mhéadú, molann an Coimisiún gur cheart dó teagmháil a dhéanamh le húdaráis
imscrúdaitheacha ábhartha eile d’fhonn:
• Cumarsáid a chruthú le linn phróiseas imscrúdaitheach gach comhlachta faoi seach;
• Faisnéis a roinnt idir údaráis imscrúdaitheacha más féidir, d’fhonn cabhrú leis an
bpróiseas imscrúdaitheach; agus
• An próiseas féin chun an tarlú a imscrúdú a chomhordú más féidir.
Aithníonn an Coimisiún nach mbeidh an chomhroinnt/comhordú faisnéise indéanta i gcónaí,
agus scaoilfidh sé an Coimisiún (amhail comhlachtaí eile), óna imscrúdú féin a dhéanamh go
díreach nó go trí Oifigigh Sábháilteachta Peitriliam, d’fhonn fianaise a bhailiú agus tuairim a
cheapadh maidir le cibé ar theip ar an ngnóthas peitriliam cloí lena chás sábháilteachta, lena
chead sábháilteachta nó lena dhualgais eile faoin Acht nó nár theip. Bheadh meas ar
fheidhmeanna imscrúdaitheacha reachtúla faoi seach gach údaráis i gcónaí.
Agus a Nósanna Imeachta maidir le hImscrúdú Tarluithe á bhforbairt aige rachaidh an
115 Féach ar chuid 7.2.2 de Thagairt [5]
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Coimisiún i gcomhchomhairle leis na húdaráis imscrúdaitheacha ábhartha d’fhonn dúbláil
iarrachtaí a sheachaint agus d’fhonn malartú faisnéise agus comhar a uasmhéadú más féidir
le linn an phróisis imscrúdaithigh.
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Tabhair do thuairim dúinn ar an moladh go bhféachfaidh an Coimisiún d’idirchaidreamh
agus comhar a dhéanamh le húdaráis ábhartha eile sa phróiseas um imscrúdú tarluithe?
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10.

Idirghabháil Rialála agus Comhar Aontaithe
Aithníonn an Coimisiún go mbeidh air obair i gcomhar le húdaráis reachtúla eile in Éirinn
agus dul i mbun idirghabhála leo chun a chuid feidhmeanna a chomhlíonadh go héifeachtach
agus go héifeachtúil ionas go mbainfear amach an fhís maidir le tionscal sábháilte
Éireannach um thaiscéaladh agus astarraingt peitriliam. Go deimhin, ceanglaítear go
sonrach san Acht go mbeidh aird ag an gCoimisiún ar na feidhmeanna sábháilteachta a
chomhlíonann comhlachtaí rialála eile116 agus déantar é seo a phlé tuilleadh níos faide ar
aghaidh sa chuid seo.
Sa chuid seo den Pháipéar pléitear an ghné um Idirghabháil, Comhar agus Comhordú
Aontaithe leis na hÚdaráis Rialála den Chreat; Pléitear go sonrach ann:
• Forbhreathnú ardleibhéil ar na socruithe idirghabhála, comhair, agus comhordaithe
atá beartaithe ar cheart don Choimisiún iad a chur i bhfeidhm: (cuid 10.1);
• Réimsí sainiúla le haghaidh comhair lena n-áirítear:
o Comhar agus chomhroinnt faisnéise (cuid 10.2.1);
o Ailíniú na bpróiseas Ceada (cuid 10.2.2);
o Iniúchtaí agus Cigireachtaí Comhordaithe (cuid 10.2.3); agus
o Imscrúdú Tarluithe (mar a pléadh i gcuid 9).

116 Féach ar Chuid 13H(3) den Acht.
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Fíor 14: Idirghabháil, Comhar agus Comhordú Aontaithe
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10.1

Forbhreathnú ar Shocruithe Idirghabhála, Comhordaithe agus Comhair
Aontaithe
Ceanglaítear ar an gCoimisiún i gcuid 13H (3) den Acht le linn dó a fheidhmeanna a
chomhall aird a thabhairt ar:
• na feidhmeanna sin i dtaca le sábháilteacht gníomhaíochtaí peitriliam a d’fhéadfadh
an NSAI, an EPA, an tAire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt, an IAA agus daoine
ar bith eile arna bhforordú ag an Aire a dhéanamh; agus
• an gá le comhar agus comhchomhairle a dhéanamh leis na comhlachtaí reachtúla
thuasluaite chun críche:
− sábháilteacht a spreagadh agus a chothú maidir le gníomhaíochtaí peitriliam a
sheoladh; agus;
− dúbláil ghníomhaíochtaí an Choimisiúin agus na gcomhlachtaí reachtúla thuas
a sheachaint.
I gcomhréir leis na riachtanais seo faoin Acht, tá sé mar aidhm ag an gCoimisiún socruithe
idirghabhála, comhordaithe agus comhair aontaithe a fhorbairt leis na húdaráis reachtúla sin.
Léireoidh na socruithe idirghabhála an dóigh a n-idirghníomhóidh an Coimisiún agus gach
údarás ábhartha le linn fheidhmiú an Chreata Sábháilteachta Peitriliam, nuair a thiocfaidh na
hailt eile den Acht i bhfeidhm. Is éard is cuspóir leis na socruithe idirghabhála seo ná:
• dúbailt nach bhfuil aon ghá leis a sheachaint;
• an t-ualach rialála a sheachaint, nuair is féidir;
• comhar agus cúnamh frithpháirteach idir na húdaráis éagsúla agus an Coimisiún a
éascú maidir le comhlíonadh a gcuid feidhmeanna reachtúla faoi seach; agus
• córas rialála comhsheasmhach a sheachadadh in Éirinn maidir le gníomhaíochtaí
peitriliam réamhtheachtacha.
Tá sé beartaithe go ndéanfaí iarracht sna socruithe le gach údarás reachtúil aghaidh a
thabhairt ar an méid seo a leanas:
• Soiléire ar fheidhm faoi seach;
• Cumarsáid agus chomhroinnt faisnéise;
• Ailíniú na gcóras ceada;
• Cigireachtaí agus iniúchtaí comhordaithe; agus
• Imscrúdú tarluithe.
Aithníonn an Coimisiún go bhfuil róil agus sainchúraim na n-údarás reachtúil éagsúil difriúil
óna chéile agus d’fhéadfadh sé a bheith deacair teacht ar chomhaontú le gach údarás i
ngach ceann de na réimsí thuas. Tá sé beartaithe ag an gCoimisiún, áfach, dul i dteagmháil
le gach ceann de na húdaráis reachtúla ábhartha d’fhonn soiléire a thabhairt ar an méid is
féidir faisnéis a roinnt agus an dóigh is fearr a d’fhéadfadh gach ceann acu a bhfeidhmeanna
faoi seach a fheidhmiú chun dúbláil a íosmhéadú sa dóigh go mbeidh an dá údarás ábalta a
bhfeidhmeanna a chomhlíonadh ar bhealach éifeachtach. Beidh comhar nó chomhroinnt
faisnéise ar bith faoi réir ag feidhmeanna, dualgais agus oibleagáidí rúndachta faoi seach na
n-údarás ábhartha.
Tá sé d’aidhm ag an gCoimisiún gach iarracht a dhéanamh chun an t-ualach rialála a laghdú
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agus dúbláil a sheachaint más féidir maidir le forbairt an Chreata Sábháilteachta Peitriliam.
Ní mór a aithint, áfach, go bhfuil freagracht ag na húdaráis aonair, lena n-áirítear an
Coimisiún, i dtosach báire as a bhfeidhmeanna dlíthiúla sainiúla féin a chur i gcrích. Chun na
críche sin, ní mór aird a thabhairt sna socruithe idirghabhála, comhordaithe agus comhair
agus i gcleachtas socruithe den sórt sin ar fheidhmeanna gach údaráis agus iad a léiriú.
Beartaíonn an Coimisiún comhaontuithe idirghabhála, comhair agus comhordaithe a bheith
acu leis na húdaráis seo a leanas:
• An tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta;
• An tÚdarás um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann;
• An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil;
• An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt;
• Údarás Eitlíochta na hÉireann;
• An Bord Pleanála;
• Oifig na Suirbhéireachta Muirí
• Gardaí Cósta na hÉireann;
• An Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha;
• An Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil;
• An Bord um Imscrúdú Taismí Muirí; agus
• An Garda Síochána.
Ar mhaithe le trédhearcacht agus cinnteacht rialála, tá sé beartaithe ag an gCoimisiún na
comhaontuithe ardleibhéil leis na húdaráis thuas a fhoilsiú117.
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Ba mhaith leis an gCoimisiún tuairimí a fháil ó fhreagróirí ar na socruithe idirghabhála,
comhordaithe agus comhair aontaithe atá beartaithe. Go sonrach an bhfuil socruithe den
sórt sin tairbhiúil agus an bhfuil údaráis eile ar cheart don Choimisiún socruithe den sórt sin
a bheith i bhfeidhm acu leo?

10.2

Sainréimsí Comhair agus Comhordaithe

10.2.1

Comhroinnt faisnéise
Creideann an Coimisiún go bhfuil fiúntas suntasach ag baint le comhar agus comhroinnt
faisnéise na n-údarás ábhartha maidir le cúrsaí amhail:
• pleanáil ualach oibre (lena n-áirítear uainiú iniúchtaí/cigireachtaí atá beartaithe);
• toradh na n-iniúchtaí/na gcigireachtaí maidir le gnóthais peitriliam;
• ceisteanna sábháilteachta/ treochtaí feidhmíochta/ buarthaí srl;
Ba mhaith leis an gCoimisiún socruithe a fhorbairt a éascódh roinnt faisnéise den sórt seo
idir údaráis éagsúla de ghnáth, a mhéid is féidir agus a bheadh incheadaithe de réir an dlí
117 Le comhaontú ón ngníomhaireacht eile.

115
agus tá sé i gceist aige oibriú le gníomhaireachtaí eile leis sin a bhaint amach. Ionas go noibreodh socruithe den sórt sin go hiomlán, ní mór do gach údarás raon feidhme a
sainchúram faoi seach a chur in iúl go soiléir maidir le cúrsaí sábháilteachta de réir mar a
théann siad i gcion ar ghnóthais peitriliam.
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Tabhair do thuairim dúinn ar na moltaí maidir le comhroinnt faisnéise faoi na socruithe
idirghabhála, comhordaithe agus comhair?
10.2.2

Ailíniú na bpróiseas ceada
Éilítear ceadúnais, ceadanna agus toiliú ó na húdaráis rialála d’fhonn sainoibreacha ag gach
céim a chur i gcrích maidir le gníomhaíochtaí peitriliam. Mar atá leagtha amach thuas,
áirítear ar na húdaráis rialála toilithe (ach gan a bheith teoranta dóibh):
• An tAire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha;
• An tAire Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil;
• An Bord Pleanála;
• An Ghníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil (EPA); agus
• An tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta (HSA).
Mar atá leagtha amach in cuid 7.5, aithníonn an Coimisiún cé go bhfuil eisiúint cead
sábháilteachta ina feidhm de chuid an Choimisiúin amháin, go bhféadfadh tairbhe
shuntasach a bheith i gceist leis an bhfeidhm seo a ailíniú le róil cheada údarás reachtúil
eile. D’fhéadfadh cur chuige comhordaithe ar mheasúnú na n-iarratas éagsúil a bheith ina
chuidiú maidir le dúbláil a sheachaint, d’fhéadfadh sé ualach rialála nach bhfuil aon ghá leis
ar na gnóthais peitriliam a sheachaint agus soiléire a chur ar fáil do na gnóthais peitriliam
agus don phobal i gcoitinne araon.
Is faoin gCoimisiún an fhreagracht as measúnú a dhéanamh ar chásanna sábháilteachta a
d’fhéadfadh na gnóthais peitriliam a chur isteach de bhun an Achta. Mar sin féin, measann
an Coimisiún go bhféadfadh eilimintí a chomhfhreagraíonn do dhualgais reachtúla eile a
bheith i gceist in eilimintí an cháis sábháilteachta. Ba cheart go mbeadh comhsheasmhacht
níos fearr agus soiléire níos fearr le haghaidh gnóthais peitriliam i ndáil lena ndualgais
éagsúla maidir le sábháilteacht a chomhlíonadh mar thoradh ar dhlúth-chomhordú idir an
Coimisiún agus na údaráis reachtúla eile, go háirithe an tÚdarás Sláinte agus
Sábháilteachta, d’fhonn comhsheasmhacht sa chur chuige ar chomhlíonadh na
bhfeidhmeanna faoi seach a chinntiú a mhéid is atá incheadaithe laistigh de shrianta na
reachtaíochta faoina n-oibríonn gach údarás. D’fhéadfadh fiúntas a bheith i socruithe
cómhalartacha le go bhféadfadh an Coimisiún ionchur a bheith aige i gcórais
cheadúnaithe/cheada/toilithe údarás reachtúil eile.
Ceist Chomhchomhairle 57
Tabhair do thuairim dúinn maidir leis na próisis cheada a ailíniú a thuilleadh faoi na córais
reachtúla éagsúla agus cuimsiú maidir le hidirghabháil, comhordú agus comhar laistigh de
na socruithe le húdaráis reachtúla eile.
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10.2.3 Cigireachtaí agus iniúchtaí comhordaithe
Tá sé beartaithe go ndéanfaidh an Coimisiún idirchaidreamh leis na húdaráis sin a dhéanann
iniúchtaí/nó cigireachtaí gnáthaimh ar ghníomhaíochtaí peitriliam d’fhonn scrúdú a
dhéanamh ar chásanna ina bhféadfadh deiseanna teacht chun cinn le haghaidh
feidhmeanna a chomhordú. Aithnítear go bhfuil an Coimisiún fós freagrach as a dhualgais a
chomhlíonadh maidir le monatóireacht agus forfheidhmiú ar chomhlíonadh gnóthais
peitriliam faoin Acht agus nach féidir comhlíonadh na bhfeidhmeanna sin a tharmligean chuig
údaráis eile.
Agus a fheidhm maidir le monatóireacht agus forfheidhmiú ar chomhlíonadh gnóthais
peitriliam á comhlíonadh aige chun priacail gach gnóthais peitriliam a choinneáil ar leibhéal
atá ALARP, tá sé beartaithe ag an gCoimisiún socruithe cómhalartacha a chur i bhfeidhm le
húdaráis reachtúla eile d’fhonn comhroinnt faisnéise a bhaileofaí le linn iniúchtaí agus
cigireachta a éascú sa chás go mbaineann sé le feidhmeanna sábháilte na n-údarás sin.
Cuideoidh sé seo leis an gCoimisiún le tús áite a thabhairt do ghníomhartha áirithe, go
háirithe cigireachtaí, sa chás go ndéantar fadhbanna féideartha a shainaithint. D’fhéadfadh
socruithe cómhalartacha a bheith fiúntach chomh maith maidir le tuarascálacha a chur ar fáil
don Choimisiún sa chás go léiríonn torthaí iniúchta/cigireachta a rinne údarás eile nach bhfuil
gnóthas peitriliam ag cloí lena dhualgais faoin Acht agus dá bhrí sin ag tionscnamh
cigireachta ag an gCoimisiún nó thar ceann an Choimisiúin (trína Oifigigh Sábháilteachta
Peitriliam), agus/nó gníomh forfheidhmithe, más cuí.
Ceist Chomhchomhairle 58
Tabhair do thuairim dúinn ar na moltaí le haghaidh iniúchtaí/cigireachtai agus comhroinnt
faisnéise lena mbaineann faoi na socruithe idirghabhála, comhordaithe agus comhair.
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11

Forfheidhmiú
D’fhonn an Creat Sábháilteachta Peitriliam a bheith éifeachtach maidir le gnóthais peitriliam
a rialú i dtaca le sábháilteacht, ní mór taca a chur faoi trí Chóras Forfheidhmithe
cuimsitheach sa chás go ndéanfaidh an Coimisiún na gníomhartha forfheidhmithe is gá mura
gcomhlíonfaidh gnóthas peitriliam a chuid oibleagáidí faoin Acht agus/nó a oibleagáidí maidir
le cás sábháilteachta ceadaithe nó cead sábháilteachta.
Tá cumhachtaí forfheidhmithe suntasacha ag an gCoimisiún faoin Acht, lena n-áirítear:
• an chumhacht feabhsuithe a iarraidh ar ghnóthas peitriliam;
• an chumhacht fógraí a eisiúint (Feabhas agus Toirmeasc);
• an chumhacht imscrúdú a dhéanamh ar tharluithe agus an chumhacht ceadanna
sábháilteachta a aisghairm.
I gcúinsí áirithe d’fhéadfadh an Coimisiún a iarraidh go gcuirfí gníomhaíochtaí peitriliam ar
fionraí láithreach mar gheall ar ordú um ordachán éigeandála nó iarratas cúirte. Ordaítear
smachtbhannaí coiriúla san Acht chomh maith maidir le mainneachtain gnóthais pheitriliam i
gcomhlíonadh a dhualgas sainiúil faoin Acht.
Ceanglófar ar an gCoimisiún na cumhachtaí sin a fheidhmiú de réir an Achta, agus
forordaítear nósanna imeachta mionsonraithe san Acht maidir le cumhachtaí an Choimisiúin
a fheidhmiú. Soláthraítear in cuid 11.1 cur síos ardleibhéil ar na smachtbhannaí atá ar fáil
don Choimisiún i gcás go ndéanfaí sárú faoin Acht.
Déanfar sonraí ar an dóigh a gcomhlíonfaidh an Coimisiún a fheidhm agus a chumhachtaí
forfheidhmithe a dhoiciméadú i Nósanna Imeachta maidir le Forfheidhmiú a fhoilseofar le
haghaidh comhchomhairle phoiblí nuair a chinnfear Dearadh Ardleibhéil an Chreata
Sábháilteachta Peitriliam. Déanfar an dóigh a ndéanfaidh na hOifigigh Sábháilteachta
Peitriliam arna gceapadh faoin Acht a róil a chomhlíonadh agus a gcumhachtaí a fheidhmiú
sna Nósanna Imeachta maidir le Forfheidhmiú chomh maith.
Leagtar moltaí an Choimisiúin amach in cuid 11.2 ar an dóigh a bhféadfaí an córas
forfheidhmithe a oibriú agus a chur i bhfeidhm sa chás ina mbíonn níos mó ná gnóthas
peitriliam amháin rannpháirteach i ngníomhaíocht aonair, amhail an cás, mar shampla, ina
bhfuil léas peitriliam i seilbh níos mó ná aonán dlíthiúil amháin.
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Fíor 15: Forfheidhmiú
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11.1

Cumhachtaí Forfheidhmithe atá ar Fáil don Choimisiún

11.1.1

Forbhreathnú
Sa chás ina bhfuil sé de thuairim an Choimisiúin nó Oifigeach Sábháilteachta Peitriliam118 de
chuid an Choimisiúin nach bhfuil an gnóthas peitriliam ag gníomhú ar bhealach ina gcloítear
leis an Acht, tá an cumhacht ag an gCoimisiún mar a leanas:
• a iarraidh go gcuirfí Plean Feabhsúcháin119 isteach;
• Fógra Feabhsúcháin120 a eisiúint;
• Fógra Toirmisc121 a eisiúint;
• a iarraidh go ndéanfaí cás sábháilteachta a leasú122;
• Cead Sábháilteachta123 a aisghairm;
• ordú um ordachán éigeandála124 a eisiúint; agus/nó
• iarratas a dhéanamh chuig an gCúirt ag lorg ordú a chuireann cosc nó toirmeasc ar
ghníomhaíochtaí peitriliam sa chás go bhfuil an Coimisiún buartha faoi shábháilteacht
na gníomhaíochta125.
Is cumhachtaí céimnitheacha iad seo agus tá siad deartha d’fhonn idirghníomhú agus
comhar leis an ngnóthas peitriliam a éascú, ar an gcéad dul síos agus comhlíonadh a
spreagadh. I gcás neamhchomhlíonadh, nó comhlíonadh neamhleor ag an ngnóthas
peitriliam, tugtar cumhachtaí don Choimisiún a fhormhéadaíonn i dtéarmaí tromchúise.

11.1.2

Ról na nOifigeach Sábháilteachta Peitriliam
Mar a luadh i gCuid 8.1.2, féadfaidh an Coimisiún Oifigeach Sábháilteachta Peitriliam a
cheapadh chun críche a fheidhmeanna forfheidhmithe agus faireacháin faoin Acht a
fheidhmiú. Déantar breac-chuntas i gCuid 13W den Acht ar ról, sainchúram agus cumhachtaí
Oifigeach Sábháilteachta Peitriliam. Áirítear leis seo ceart Oifigeach Sábháilteachta
Peitriliam chun dul isteach i ngníomhaíocht nó bonneagar peitriliam, agus scrúdú agus
iniúchadh a dhéanamh orthu.
Sa chás go bhfuil sé de thuairim an Oifigigh Sábháilteachta Peitriliam nach bhfuil priacal
suntasach nó gar ann do shábháilteacht i ndiaidh cigireachta, scrúdaithe nó cuardaigh a
bhaineann le gníomhaíocht peitriliam ainmnithe, tuairisceoidh an tOifigeach Sábháilteachta
Peitriliam a thorthaí don Choimisiún. Cuirfidh an Coimisiún imeachtaí forfheidhmithe i gcrích
más gá bunaithe ar na tuarascálacha seo.
Sa chás go bhfuil sé de thuairim an Oifigigh Sábháilteachta Peitriliam go bhfuil priacal
suntasach nó gar ann don tsábháilteacht, léirítear i gcuid 13W (4) cearta an Oifigigh
Sábháilteachta Peitriliam ordú a thabhairt nó gníomh láithreach a dhéanamh chun an priacal
118 Cuid 13T den Acht.
119 Cuid 13Y den Acht.
120 Cuid 13Z den Acht.
121 Cuid 13AA den Acht.
122 Cuid 13N den Acht.
123 Cuid 13Q den Acht.
124 Cuid 13X(2) den Acht.
125 Cuid 13AB(1) den Acht.
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don tsábháilteacht a bhainistiú. Áirítear leis seo idirbhriseadh ar shreabhadh ola nó gáis ar
bith nó cuid ar bith den bhonneagar a dhícheangal. Ar threoir ón Oifigeach Sábháilteachta
Peitriliam maidir le teagmhas den sórt sin lena mbaineann priacal suntasach agus gar ann
don tsábháilteacht, féadann an Coimisiún ordú um ordachán éigeandála a eisiúint i scríbhinn
chuig an ngnóthas peitriliam nach mór an ghníomhaíocht a scor láithreach mar aon leis na
bearta ba cheart don ghnóthas peitriliam a ghlacadh d’fhonn an priacal gaolmhar a laghdú go
dtí leibhéal atá ALARP.
Is cion é feidhmeanna Oifigigh Sábháilteachta Peitriliam nó na hábhair a theastaíonn uaidh a
bhac, a chur ar míthreoir, cur isteach orthu nó gan iad a chomhlíonadh. Maidir le tarluithe is
gá a chur in iúl126, is cion é má theipeann ar ghnóthas peitriliam tarlú is gá a fhógairt a chur in
iúl don Choimisiún.
11.1.3

Cumhachtaí Forfheidhmithe
D’fhéadfadh sé go dtarlódh gníomhartha forfheidhmithe le linn oibríocht leanúnach nó mar
thoradh ar tharlú agus imscrúdú ina dhiaidh sin. Is é an gníomh forfheidhmithe is oiriúnaí atá
le déanamh ag an gCoimisiún i sraith cúinsí faoi leith ná feidhm nádúr agus thromchúise an
tsáraithe. Sa chuid seo leagtar amach achoimre ghairid ar na cumhachtaí forfheidhmithe atá
ar fáil don Choimisiún.

11.1.3.1 Plean Feabhsúcháin
Ní mór na sonraí a bheith sa Phlean Feabhsúcháin a theastaíonn ón gCoimisiún maidir leis
an ngníomh leighis a dhéanfaidh an gnóthas peitriliam d’fhonn an ghníomhaíocht peitriliam a
chur ar ais go dtí leibhéal comhlíontach.
11.1.3.2 Fógra Feabhsúcháin
Mura bhfuil an Coimisiún sásta go bhfuil an gníomh leighis sásúil, d’fhéadfadh sé Fógra
Feabhsúcháin a eisiúint chuig an ngnóthas peitriliam. Iarrtar ar an ngnóthas peitriliam ann an
ghníomhaíocht peitriliam a chur ar ais ar leibhéal comhlíontach agus léirítear sonraí ar na
hiarmhairtí a bheidh ann i gcás mainneachtain i gcomhlíonadh an fhógra. Is cion é
mainneachtain i gcomhlíonadh an Fhógra Feabhsúcháin.
11.1.3.3 Fógra Toirmisc
Sa chás go bhfuil sé de thuairim an Choimisiúin go bhfuil priacal suntasach ann don
tsábháilteacht ó ghníomhaíocht, féadann an Coimisiún Fógra Toirmisc a eisiúint a chuireann
toirmeasc ar sheoladh na gníomhaíochta sainiúla go dtí go ndéantar an priacal a leigheas. Is
cion é mainneachtain i gcomhlíonadh an Fhógra Toirmisc.
11.1.3.4 Athbhreithniú ar Chás Sábháilteachta
Tugtar sonraí i gCuid 13N den Acht faoi cén uair ba cheart athbhreithniú a dhéanamh ar
Chás Sábháilteachta. Áirítear leis seo cásanna ina n-éilítear é i dtuarascáil ar fheidhmíocht i
dtaca le sábháilteacht agus sa chás go n-eisíonn an Coimisiún fógra chuig gnóthas peitriliam
á éileamh. Sa chás go n-iarrtar cás sábháilteachta a leasú i dtorthaí athbhreithnithe,
déanfaidh an gnóthas peitriliam amhlaidh chomh luath agus is féidir.
126 Féach ar chuid 9 den Pháipéar seo.
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11.1.3.5 Cead Sábháilteachta a Aisghairm
Féadfar cead sábháilteachta a aisghairm má tá an Coimisiún den tuairim:
• Nár comhlíonadh a choinníollacha;
• Go raibh mainneachtain i gcomhlíonadh fógra feabhsúcháin; nó
• Nár chomhlíon an gnóthas peitriliam a dhualgais ghinearálta faoi cuid 13K.
11.1.3.6 Ordú um Ordachán Éigeandála a Eisiúint
D’fhéadfadh Oifigeach Sábháilteacht Peitriliam a bheith den tuairim gur cheart do ghnóthas
peitriliam gníomhaíocht peitriliam faoi leith a scor go dtí go nglacfar bearta d’fhonn an priacal
a laghdú go dtí leibhéal atá chomh íseal agus is indéanta le réasún. Ní mór don Oifigeach
Sábháilteacht Peitriliam an tuairim seo a chur in iúl don Choimisiún agus d’fhéadfadh an
Coimisiún ordú um ordachán éigeandála a eisiúint faoi cuid 13X(2) den Acht ina n-éilítear an
ghníomhaíocht a scor láithreach agus an gníomh cuí a dhéanamh.
11.1.3.7 Iarratas a dhéanamh chuig an gCúirt ag lorg ordú a chuireann cosc nó toirmeasc ar
ghníomhaíochtaí peitriliam
Féadann an Coimisiún iarratas a dhéanamh chuig an gCúirt le haghaidh gníomhaíocht
peitriliam a chur ar fionraí láithreach ar bhonn ex parte faoi cuid 13X(3) i gcás mainneachtain
an gnóthais pheitriliam i gcomhlíonadh ordú um ordachán éigeandála nó faoi chuid 13AB(1) i
gcúinsí ina measann an Coimisiún gur gá leis chun críche sábháilteachta.
11.1.3.8 Ionchúiseamh Coiriúil
Cruthaítear roinnt cionta san Acht trína bhféadfaí triail achomair nó triail ar díotáil127 a chur
ina leith. Áirítear leo sin:
• Gníomhaíocht peitriliam ainmnithe a sheoladh gan cead sábháilteachta128. D’fhéadfaí
an cion a thriail go hachomair (ar chiontú faoi réir ag fíneáil suas le €5,000 nó 6 mhí
príosúnachta) nó ar díotáil (ar chiontú, faoi réir ag fíneáil suas le €3m nó téarma
príosúnachta ar feadh suas le 3 bliana)
• Mainneachtain i bhfógairt “tarlú peitriliam” agus i dtuarascáil iomlán a sholáthar129.
D’fhéadfaí an cion a thriail go hachomair (ar chiontú faoi réir ag fíneáil suas le
€5,000) nó ar díotáil (ar chiontú, faoi réir ag fíneáil suas le €1m),
• Bac a chur ar Oifigeach Sábháilteachta Peitriliam i bhfeidhmiú a dhualgas faoin Acht,
diúltú nó mainneachtain i gcomhlíonadh aon treoir, ceanglas nó ordachán ó oifigeach
sábháilteachta peitriliam, faisnéis atá bréagach nó míthreorach a thabhairt go
feasach d’oifigeach sábháilteachta peitriliam, doiciméid, taifid nó ábhair arna niarraidh nó a mbeifí ag súil go réasúnta go n-iarrfaí iad, a athrú, a choinneáil siar nó a
dhíothú, cur isteach ar aon ghníomh a dhéanann oifigeach sábháilteachta peitriliam
chun sreabhadh ola nó gáis a idirbhriseadh nó chun aon chuid d’aon bhonneagar
peitriliam, píblíne uas-srutha nó gléasra130 a dhícheangal. D’fhéadfaí na cionta seo a
thriail go hachomair (ar chiontú faoi réir ag fíneáil suas le €5,000 nó 6 mhí
príosúnachta) nó ar díotáil (ar chiontú, faoi réir ag fíneáil suas le €3m nó téarma
127 Féadann an Coimisiún cionta achomair a ionchúiseamh de réir chuid 6 den Acht. Pléitear cionta a rinne
comhlachtaí corparáideacha i gcuid 5 den Acht.
128 Féach ar Chuid 13E den Acht.
129 Féach ar Chuid 13S den Acht.
130 Féach ar Chuid 13W den Acht.
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príosúnachta ar feadh suas le 3 bliana)
Mainneachtain i gcomhlíonadh fógra feabhsúcháin131. D’fhéadfaí an cion a thriail go
hachomair (ar chiontú faoi réir ag fíneáil suas le €5,000 nó 6 mhí príosúnachta) nó ar
díotáil (ar chiontú, faoi réir ag fíneáil suas le €3m nó téarma príosúnachta ar feadh
suas le 3 bliana)
Mainneachtain i gcomhlíonadh fógra toirmisc132. D’fhéadfaí an cion a thriail go
hachomair (ar chiontú faoi réir ag fíneáil suas le €5,000 nó 6 mhí príosúnachta) nó ar
díotáil (ar chiontú, faoi réir ag fíneáil suas le €3m nó téarma príosúnachta ar feadh
suas le 3 bliana).

An dóigh an bhfuil sé beartaithe ag an gCoimisiún gníomh forfheidhmithe a
ghlacadh i gcoinne gnóthais peitriliam
Forchuirtear dualgais ar ghnóthais peitriliam faoin Acht. Sainítear gnóthais peitriliam mar
“aon duine ar tugadh nó ar deonaíodh údarú peitriliam dó nó di”. Sainítear ‘údarú peitriliam’
ansin trí thagairt do na húdaruithe éagsúla (léasanna, ceadúnais agus toiliú) is féidir a
dheonú faoi reachtanna éagsúla a bhaineann le cuardach, taiscéaladh agus astarraingt
peitriliam. Trí dhualgais a fhorchur ar an ‘duine’ ar tugadh an údarú peitriliam dó nó dí,
forchuirtear na dualgais sin san Acht ar gach ‘duine’ atá ainmnithe ar an údarú.
Deonaítear údaruithe peitriliam go minic do níos mó ná duine amháin, roinnt cuideachtaí
teoranta go minic, atá tagtha le chéile chun peitriliam a thaiscéaladh agus a shaothrú. Beidh
gach duine de na ‘daoine’ seo faoi dhliteanas i gcomhpháirt agus go leithleach (de ghnáth) i
leith an Aire faoin údarú sin a deonaíodh. Dlitear dualgas aonair agus i gcomhpháirt do gach
duine de na daoine laistigh de raon an údaraithe. Is sealbhóir dualgais gach duine acu
chomh maith de réir bhrí an Achta. Cé go ndéantar ceann de na páirtithe sa léas peitriliam,
mar shampla, a shainaithint go tipiciúil mar an ‘oibreoir’ agus go mbeidh sé freagrach as
(faoin gcomhaontú idir na daoine atá ainmnithe ar an údarú) comhlíonadh na n-oibleagáidí a
eascraíonn faoin Léas, ní léirítear an socrú conarthach sin san Acht.
D’fhéadfadh sé sin deacrachtaí praiticiúla a ardú don Choimisiún nuair a bhíonn duine de na
‘daoine’ ainmnithe faoin údarú peitriliam, mar shampla, an t-oibreoir faoin léas peitriliam,
freagrach as dualgais gach duine atá ainmnithe ar an údarú peitriliam a chomhlíonadh.
Leanfaidh gach sealbhóir dualgais (i.e. gach duine atá ainmnithe ar an údarú) de bheith
freagrach as na dualgais a fhorchuirtear orthu faoin Acht a chomhlíonadh. D’fhonn dul i
ngleic leis seo, tá sé beartaithe, mar chleachtas, go gcuirfeadh gach duine (agus sealbhóirí
dualgais dá bhrí sin) atá ar an údarú peitriliam comhchás sábháilteachta isteach, agus go
síneodh gach duine acu an t-iarratas amháin. Dá bharr beifear in ann dualgais gnóthais
peitriliam a chomhlíonadh, gan a bheith ar gach duine atá ainmnithe, mar shampla, cás
sábháilteachta faoi leith a chur isteach. Ar bhonn leanúnach, féadfaidh an gnóthas peitriliam
sealbhóir dualgais aonair nó ionadaí a cheapadh chun gníomhú mar a ghníomhaí nochta
maidir le hidirghníomhartha leis an gCoimisiún, mar shampla, i ndáil le soláthar faisnéise.
I gcomhthéacs gníomh forfheidhmithe i gcoinne gnóthas peitriliam, faoin Acht, féadfaidh an
Coimisiún é sin a dhéanamh i gcoinne gach duine agus gach sealbhóra dualgais (i.e. i
131 Féach ar Chuid 13Z den Acht.
132 Féach ar chuid 13AA den Acht.
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gcoinne gach duine atá ainmnithe ar an údarú peitriliam). Níl gníomh forfheidhmithe
éigeantach, dá bhrí sin, i dteoiric, d’fhéadfadh an Coimisiún sealbhóir dualgais amháin a
ionchúiseamh agus gan sealbhóir dualgais eile a ionchúiseamh. Ní mór an cinneadh maidir
le cé a ionchúiseofar a dhéanamh i gcomhthéacs gach tarlaithe/sáraithe agus i ndiaidh
breathnú cuí a dhéanamh ar na fíricí agus na himthosca agus ag cur dualgais dlí ghinearálta
phoiblí an Choimisiúin san áireamh chun gníomhú ar bhealach a bheidh cothrom agus
neamh-idirdhealaitheach.
Ceist Chomhchomhairle 59
Tabhair do thuairim dúinn ar mholtaí an Choimisiúin ar fhorfheidhmiú. Go sonrach na
moltaí maidir le gach duine ar údarú peitriliam comhchás sábháilteachta a chur isteach?
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12.

Tuairisciú Sábháilteachta agus Faisnéis Sábháilteachta
Foilsithe
Tá feidhm ag an gCoimisiún faoin Acht maidir le faisnéis i dtaca le sábháilteacht a chur ar fáil
don phobal nuair is cuí.
Sa chuid seo den pháipéar Comhairliúchán pléitear an ghné um Thuairisciú Sábháilteachta
agus um Fhaisnéis Sábháilteachta Foilsithe den Chreat trína bhfuil sé mar aidhm an
pobal agus an tionscal a chur ar a suaimhneas maidir le feidhmiú an Chreata.
Sa chuid seo pléitear moltaí sonracha maidir le:
• Ábhar na Tuarascála Bliantúla chuig an Aire (cuid 12.1);
• An fhaisnéis atá beartaithe ag an gCoimisiún a fhoilsiú (cuid 12.2); agus
• Foilsiú Cásanna Sábháilteachta ag gnóthais peitriliam (cuid 12.3).
Mar a luadh i gcuid 5.1.3, tá sé beartaithe ag an gCoimisiún a bheith chomh trédhearcach
ina oibríochtaí agus is féidir gan aon oibleagáidí reachtaíochta eile atá tugtha don
Coimisiún133 a chur i gcontúirt, ná cumas an Choimisiúin maidir lena fheidhmeanna reachtúla
agus a chuspóirí a fheidhmiú (lena n-áirítear gníomhartha forfheidhmithe nó imeachtaí
coiriúla a ghlacadh) nó comhaontuithe le gníomhaireachtaí reachtúla eile maidir le soláthar
faisnéise.

133 i.e. a chinntiú nach ndéantar faisnéis a bhaineann le hábhair rúnda tionsclaíocha, tráchtála nó pearsanta nó
le slándáil phoiblí nó cosaint náisiúnta a nochtadh don phobal.

125

Fíor 16: Tuairisciú Sábháilteachta agus Faisnéis Sábháilteachta Foilsithe
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12.1

Tuarascáil Bhliantúil don Aire
Ceanglaítear san Acht ar an gCoimisiún tuairisciú go bliantúil don Aire ar fheidhmiú an
Chreata Sábháilteachta Peitriliam. Ar mhaithe le trédhearcacht agus muinín an phobail i
gcoitinne agus an tionscail in éifeachtúlacht an chreata, molann an Coimisiún go ndéanfaí an
Tuarascáil Bhliantúil seo a fhoilsiú agus a chur ar fáil ar shuíomh Gréasáin an Choimisiúin.
Tá sé beartaithe go n-áireofar an méid seo a leanas sa Tuarascáil Bhliantúil:
• staitisticí ar tháscairí feidhmíochta i dtaca le sábháilteacht ar phríomhtháscairí agus
táscairí chun deiridh iad;
• achoimre ar staitisticí tarluithe agus torthaí na n-imscrúduithe athleanúna;
• toradh achomair ar ghníomhaíochtaí an Choimisiúin um chomhlíontacht a rathú,
amhail iniúchadh agus cigireacht mar aon le gníomh athleanúna;
• achoimre ar ghníomhaíochtaí ceada an Choimisiúin ; agus
• anailís agus measúnú ar threochtaí i bhfeidhmíocht i dtaca le sábháilteacht agus
comparáid ar fheidhmíocht i dtaca le sábháilteacht thionscal uas-srutha peitriliam na
hÉireann le tionscail chosúla i dtíortha eile.
Ceist Chomhchomhairle 60
Tabhair do thuairim dúinn ar mholtaí an Choimisiúin maidir le foilsiú agus ábhar na
Tuarascála Bliantúla ar an gCreat Sábháilteachta Peitriliam

12.2

An fhaisnéis atá beartaithe ag an gCoimisiún a fhoilsiú
Ceanglaítear san Acht ar an gCoimisiún iad seo a leanas a chur ar fáil don phobal:
• An Creat Sábháilteachta Peitriliam é féin134, agus aon leasuithe135;
• Treoirlínte maidir le Cásanna Sábháilteachta136;
• Sonraí maidir le modheolaíocht um tháille a shocrú i leith measúnú ar chásanna
sábháilteachta137;
• Ordacháin a eisíonn an tAire chuig an gCoimisiún138; agus
• Ceadanna Sábháilteachta Eisithe.
Mar atá leagtha amach i gCuid 3.4, ní bhreathnaítear ar an gCreat Sábháilteachta Peitriliam
mar dhoiciméad aonair, ach breathnaítear air mar chnuasach rialachán, doiciméad rialacháin
agus nósanna imeachta i scríbhinn seachas mar dhoiciméad amháin. Leis an gcnuasach seo
ar fad cuirtear síos ar an gcóras as a mbainfidh An Coimisiún úsáid chun gníomhaíochtaí na
ngnóthais peitriliam a rialáil i dtaca le sábháilteacht. Dá bhrí sin, tá sé beartaithe ag an
134 Féach ar chuid 13I(8)(a) den Acht.
135 Féach ar chuid 13I(8)(b) den Acht.
136 Féach ar chuid 13L(5) den Acht.
137 Féach ar chuid 13R(3) den Acht.
138 Féach ar chuid 13J(3)a den Acht. Ní mór Ordacháin ón Aire a fhoilsiú san Iris Oifigiúil chomh luath agus is
féidir tar éis iad a thabhairt. Ar mhaithe le trédhearcacht foilseoidh an Coimisiún iad ar a shuíomh Gréasáin
chomh maith.
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gCoimisiún an cnuasach ar fad sin a fhoilsiú. Áirítear leis sin na nithe seo a leanas, ach gan
a bheith teoranta dóibh:
• Léiriú ALARP;
• Nósanna Imeachta maidir le Measúnú ar Chásanna Sábháilteachta;
• Nósanna Imeachta maidir le Comhlíontacht a Rathú;
• Nósanna Imeachta maidir le hImscrúdú Tarluithe; agus
• Nósanna Imeachta Forfheidhmithe.
Fáiltíonn an Coimisiún roimh thuairimí agus dearcthaí chomh maith maidir le foilsiú na nithe
seo a leanas:
• Aon fhógraí forfheidhmithe arna n-eisiúint (lena n-áirítear fógraí feabhsúcháin agus
toirmisc, ordacháin éigeandála nó fógraí maidir le fionraí láithreach gníomhaíochtaí
peitriliam);
• Tuarascálacha ar tharluithe arna n-eisiúint chuig an Aire; agus
• Na comhaontuithe le húdaráis reachtúla eile (mar a pléadh i gCuid 10), sa chás gur
thug an t-údarás ábhartha faomhadh d’fhoilsiú den sórt sin.
Ceist Chomhchomhairle 61
Tabhair do thuairim dúinn ar mholtaí an Choimisiúin maidir leis an bhfaisnéis a bhfuil sé
beartaithe aige a fhoilsiú.

12.3

Foilsiú Cásanna Sábháilteachta ag gnóthais Peitriliam
Cuirtear oibleagáid ar an ngnóthas peitriliam faoi chuid 13AC den Acht cóip dá Chás
Sábháilteachta ceadaithe a chur ar fáil do bhaill ar bith den phobal a iarrfadh é. Féadfar
ábhair a eisiamh ón ‘leagan poiblí’ den Chás Sábháilteachta a bhaineann le hábhair rúnda
tionsclaíocha, tráchtála nó pearsanta nó le slándáil phoiblí nó cosaint náisiúnta. Ní mór don
Choimisiún, áfach, toiliú a thabhairt sula mbainfear faisnéis den sórt sin amach139.
Tá sé beartaithe ag an gCoimisiún treoir a thabhairt sna Treoirlínte maidir le Cásanna
Sábháilteachta do ghnóthais peitriliam ar chritéir a chuirfidh an Coimisiún i bhfeidhm agus
iad ag breithniú faisnéis a eisiamh ón ‘leagan poiblí’ den Chás Sábháilteachta ceadaithe.
Ceist Chomhchomhairle 62
Ba mhaith leis an gCoimisiún dearcthaí a fháil ó fhreagróirí maidir leis na critéir ba cheart
don Choimisiún a chur i bhfeidhm agus iad ag breithniú iarratas ó ghnóthais peitriliam ar
eisiamh faisnéis áirithe.

139 Féach ar Chuid 13AC(3) den Acht.
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13.

Feabhsúchán Leanúnach
Soláthraítear san Acht go bhféadfaidh an Coimisiún an Creat Sábháilteachta Peitriliam a
athbhreithniú nó a leasú, ó am go ham. Dírítear sa chuid seo den Pháipéar Comhchomhairle
ar ghné um Fheabhsúchán Leanúnach an Chreata.
Pléitear ann go sonrach an dóigh a bhfuil sé beartaithe an Creat Sábháilteachta Peitriliam a
chur faoi réir athbhreithniú leanúnach agus feabhsúcháin, bunaithe ar anailís ar fheidhmíocht
i dtaca le sábháilteacht na ngnóthas peitriliam mar aon le hionchur ó húdaráis rialála eile
agus trí idirghabhálacha foghlama agus plé le rialtóirí sábháilteachta peitriliam idirnáisiúnta
eile (cuid 13.1).
Maidir le feabhsúchán leanúnach ar shábháilteacht gníomhaíochtaí gnóthais peitriliam, ba
cheart go spreagfadh glacadh phrionsabal ALARP (mar a pléadh i gCuid 6) na gnóthais
peitriliam chun feabhsúchán leanúnach a dhéanamh maidir le sábháilteacht a n-oibríochtaí a
bhainistiú. Éilítear leis an bprionsabal ALARP go ndéanfaí priacail a mheas agus go gcuirfí
san áireamh na bearta a bhféadfaí iad a fheidhmiú chun priacail a laghdú agus go nglacfaí
na bearta is indéanta le réasún. Mar sin éilítear leis go mbeidh gnóthais ar an eolas faoi
fhorbairtí maidir le priacail a thuiscint agus leis na bearta atá ar fáil chun dul i ngleic le
priacail agus tríd sin feabhsúchán leanúnach a spreagadh. Tabhair faoi deara freisin an
ceanglas ar ghnóthais peitriliam maidir le hathrú ábhartha (cuid 7.2.2.1) agus an tathbhreithniú ar chásanna sábháilteachta (cuid 7.4.3).
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Fíor 17: Feabhsúchán Leanúnach

130

13.1

Cur Chuige Beartaithe ar Fheabhsúchán Leanúnach
Tá sé beartaithe ag an gCoimisiún go mbeidh feidhmíocht agus éifeachtúlacht an Chreata
Sábháilteachta Peitriliam faoi réir athbhreithniú agus feabhsúchán leanúnach bunaithe ar
thomhas na dtorthaí sábháilteachta agus ar fheidhmíocht fhoriomlán i dtaca le sábháilteacht
na ngnóthas peitriliam.
Tá sé beartaithe go n-áireofar an t-ionchur seo a leanas ar an bpróiseas:
• Tuairisciú feidhmíochta ag gnóthais peitriliam maidir le príomhtháscairí feidhmíochta
agus táscairí chun deiridh i dtaca le sábháilteacht;
• Torthaí agus moltaí ón bpróiseas fíoraithe;
• Faisnéis agus torthaí ó ghníomhartha forfheidhmithe arna nglacadh ag an gCoimisiún
;
• Faisnéis a fhaightear trí chomhar agus chomhordú gníomhaíochtaí rialála le húdaráis
reachtúla eile;
• Ceachtanna a fhoghlaimeofar ó imscrúdú tarluithe peitriliam go náisiúnta agus go
hidirnáisiúnta araon;
• An anailís agus na torthaí ón Tuarascáil Bhliantúil don Aire;
• Idirchaidreamh agus comhroinnt faisnéise leis an NSAI ar fhorbairt caighdeán;
• Ceachtanna a fhoghlaimeofar ó thíortha eile. Tá sé beartaithe ag an gCoimisiún
faireachas a dhéanamh ar an tionscal peitriliam idirnáisiúnta i gcoitinne le cinntiú go
bhfuil sé ar an eolas faoi na forbairtí is déanaí i rialáil sábháilteachta peitriliam. Chun
na críche sin, coimeádfaidh an Coimisiún idirchaidreamh cuí leis na fóraim
idirnáisiúnta amhail Fóram Údaráis Eischósta an Mhuir Thuaidh (NSOAF) agus
Fóram na Rialtóirí Idirnáisiúnta (IRF);
• Forbairt ghairmiúil leanúnach ar fhoireann sábháilteachta peitriliam an Choimisiúin le
cinntiú go mbeidh an Coimisiún suas chun dáta le caighdeáin agus teicneolaíocht atá
i mbéal forbartha.
Nuair a léiríonn faisnéis ón méid thuas go bhféadfaí tairbhe a bheith ag baint le leasú a
dhéanamh ar an gCreat Sábháilteachta Peitriliam nó go bhféadfaí gá a bheith leis (nó
comhpháirteanna den Chreat), tá sé beartaithe ag an gCoimisiún leasuithe molta a fhoilsiú le
haghaidh comhchomhairle phoiblí ar feadh tréimhse oiriúnach ama roimh chinneadh deiridh
a dhéanamh ar aon leasuithe.
Ceist Chomhchomhairle 63
Ba mhaith leis an gCoimisiún tuairimí a fháil ó fhreagróirí maidir leis an gcur chuige
beartaithe ar fheabhsúchán leanúnach.

14.

Achoimre ar Chomhchomhairle agus Na Chéad
Chéimeanna Eile
Bunaítear an chéad chéim i bhforbairt Dhearadh Ardleibhéil an Chreata Sábháilteachta
Peitriliam leis an bPáipéar seo. Bunófar na prionsabail a chuireann taca faoin gCreat
Sábháilteachta Peitriliam leis an Dearadh Ardleibhéil, agus tabharfar treoir ann maidir le
forbairt na sraithe rialachán, treoirlínte agus riachtanas rialála a mbeidh sa Chreat sin ar
deireadh.
Is tasc suntasach é bunú an Chreata Sábháilteachta Peitriliam, agus teastóidh
comhchomhairle leanúnach le páirtithe leasmhara de réir mar a fhorbrófar eilimintí aonair an
dearaidh mhionsonraithe. D’fhonn soiléire a chur ar fáil do pháirtithe leasmhara maidir leis
an bpróiseas chun an Creat a fhorbairt, d’fhoilsigh an Coimisiún plean tionscadail ardleibhéil
inniu ina leagtar amach na príomh-gharspriocanna i bhforbairt an Chreata140.
Is iad na chéad gharspriocanna eile i bhforbairt an dearaidh ardleibhéil ag an gCoimisiún ná:
1. Dréachtpháipéar Cinntí ina gcuirfear san áireamh na freagairtí a bheidh faighte ón
bPáipéar Comhchomhairle seo agus ina sonrófar cur chuige céadrogha an
Choimisiúin maidir le dearadh an Chreata Sábháilteachta Peitriliam.
2. Páipéar Cinntí ina gcuirfear san áireamh na freagairtí a bheidh faighte ón
Dréachtpháipéar Cinntí agus ina leagfar amach dearadh an Chreata Sábháilteachta
Peitriliam.
Tá an Coimisiún ag iarraidh anois tuairimí an phobail maidir le moltaí/roghanna do Dhearadh
Ardleibhéil an Chreata Sábháilteachta Peitriliam mar atá leagtha amach sa Pháipéar seo. Tá
achoimre ar na ceisteanna comhchomhairle a chuirtear sa Pháipéar seo leagtha amach in
Aguisín III.

Tugtar cuireadh do pháirtithe leasmhara a dtuairimí maidir leis na ceisteanna a
ardaítear sa pháipéar comhchomhairle seo a thabhairt faoin am scoir gnó Dé Máirt,
an 27 Meán Fómhair 2011.
Toisc go bhfoilseofar na freagairtí ina n-iomláine ar shuíomh Gréasáin an Choimisiúin
um Rialáil Fuinnimh, ba cheart d’fhreagróirí aon fhaisnéis faoi rún a chur isteach i
ndoiciméad leithleach, agus é tugtha le fios go soiléir gur faisnéis rúnda atá i gceist. Ba
cheart aighneachtaí maidir leis an bPáipéar seo a sheoladh, i bhfoirm leictreonach más
féidir, chuig:
Eamonn Murtagh
Bainisteoir Tionscadail - An Creat Sábháilteachta Peitriliam,
An Coimisiún um Rialáil Fuinnimh,
An Malartán, Cearnóg Belgard Thuaidh,
Tamhlacht,
Baile Átha Cliath 24.
R-phost: emurtagh@cer.ie
140 Féach ar Thagairt [3].

Beidh an Coimisiún ar fáil chun bualadh le freagróirí lena gcuid aighneachtaí a phlé ó Dé
Luain an 3 Deireadh Fómhair go dtí Dé hAoine an 14 Deireadh Fómhair 2011. Má tá
freagróirí ag iarraidh bualadh leis an gCoimisiún chun a n-aighneachtaí a phlé, ní mór
dóibh dul i dteagmháil leis an duine thuasluaite tráth nach déanaí ná 5 i.n. Déardaoin an
29 Meán Fómhair 2011.
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Aguisín I. Gluais na dTéarmaí agus na nGiorrúchán
Giorrúchán nó Téarma

Sainmhíniú nó Brí

Acht 1999

An tAcht um Rialáil Leictreachais, 1999

Acht 2006

An tAcht Fuinnimh (Forálacha Ilghnéitheacha), 2006

Acht 2010

An tAcht um Shábháilteacht Peitriliam (Taiscéaladh agus
Aistarraingt), 2010

(an) tAcht

Le hAcht 2010, leasaítear Acht 1999 trí chuid nua a chur
isteach ann, Cuid IIA, lena ndílsítear feidhmeanna áirithe
breise maidir le sábháilteacht peitriliam sa Choimisiún. Mura
sonraítear a mhalairt, is ag tagairt d’Acht 1999 arna leasú ag
Acht 2010, nó d’ailt den Acht sin, atá aon tagairtí sa Pháipéar
seo don ‘Acht’ nó d’aon alt den Acht.

AAIU

An tAonad um Imscrúdú Aerthionóiscí (AAIU)

ABP

An Bord Pleanála

ALARP

Chomh hÍseal agus is Indéanta le Réasún. Féach ar chuid 6
den doiciméad seo le cur síos níos iomláine a fháil.

CBA

Anailís Costais is Tairbhe, féach ar Chuid 6.3.4 den pháipéar
le tuilleadh sonraí a fháil.

CEN

Comité Européen de Normalisation (an Coiste Eorpach um
Chaighdeanú)

CENELEC

Comité Européen de Normalisation Électrotechnique (an
Coiste Eorpach um Chaighdeanú Leictriteicniúil)

CER (An Coimisiún)

An Coimisiún um Rialáil Fuinnimh

Láithreán COMAH

Láithreán um Ghuaiseacha Mórthionóiscí a rialú. Láithreán ar
an gcósta atá á rialú ag an Údarás Sláinte agus
Sábháilteachta (HSA) faoi rialacháin COMAH de bharr níos
mó ná méid réamhshainithe ábhair guaisigh a stóráil.

Túr comhlíontach

Rige daingnithe ina bhfuil túir sholúbtha chaola, le bonn bacaí,
a thacaíonn le deic thraidisiúnta. Tá túir chomhlíontacha
deartha chun taobhsraontaí suntasacha a fhulaingt d’fhonn
fórsaí gaoithe agus tonnta a ionsú. Úsáidtear iad in uiscí de
dhoimhneachtaí ó 400 go 900 m de ghnáth.

Gníomhaíocht peitriliam
ainmnithe

Sainithe faoin Acht mar “gníomhaíocht peitriliam a ainmnítear
le rialacháin faoi cuid 13D mar ghníomhaíocht peitriliam ar gá
cead sábháilteachta a fháil ina leith faoi chuid 13P”.

Báirse Druileála

Is éard is báirse druileála ann báirse snámha mór feistithe le
hardán druileála tarraingthe le tugaí. Úsáidtear é den chuid is
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mó in uisce intíre, éadomhain chun druileáil le haghaidh
amhola agus gás nádúrtha agus níl sé ábalta an ghluaiseacht
uisce i gcásanna uiscí oscailte móra a sheasamh.
Long Druileála

Aonad féinghluaiste, ar snámh, i gcruth loinge, tógtha chun
toibreacha a dhruileáil. Tá longa druileála ábalta toibreacha a
dhruileáil in uiscí cianda domhain. Tá an chuid is mó de longa
druileála feistithe le córas suite dinimiciúil d’fhonn an suíomh
thar an tobar a choinneáil

EPA

An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil

EPC

Innealtóireacht, Soláthar, Tógáil (EPC). Céim dearaidh agus
tógála mionsonraithe tionscadal forbartha i ndiaidh chéim
FEED.

ESD

Múchadh Éigeandála - tagraíonn sé do mhúchadh agus
leithlisiú traenacha/píblínte/toibreacha próiseála.

FEED

Dearadh Innealtóireachta Tosaigh. Céim dearaidh tionscadal
forbartha i ndiaidh céim an dearaidh choincheapa.

Ardán Daingnithe

Tá an cineál sin ardán táirgthe tógtha ar chosa coincréite nó
cruach (seaicéad), nó an dá rud, atá ancairithe go díreach ar
ghrinneall na farraige (trí imtharraingt - coincréit nó trí phílí cruach) agus atá mar thaca ag deic (deiceanna) le spás le
haghaidh saoráidí táirgthe (agus druileáil más gá) agus le
haghaidh ceanncheathrú don fhoireann.
Toisc nádúr a
ndearaidh ní féidir na hardáin sin a úsáid ach in uiscí níos
éadoimhne. Tá na hardán sin deartha, de bhua a
ndoghluaisteachta le haghaidh úsáid fhadtéarmach.

Snámhán

Comhthéarma
le
haghaidh
aonaid
táirgthe
agus
neamhtháirgthe ar snámh lena n-áirítear leath-thumadóirí,
báirsí agus longa.

Óstán ar snámh

Úsáidtear óstán ar snámh mar chóiríocht bhreise le haghaidh
ardán amach ón gcósta. Is féidir é a nascadh go sealadach trí
dhroichead don ardán le droichead starrmhaide

FN

Tomhas de phriacal sochaíoch nuair is ionann F agus
minicíocht charntha N nó níos mó básanna. Féach ar Chuid
6.1.5.2 den Pháipéar seo chun tuilleadh sonraí a fháil.

AONAID DÍLUCHTAITHE Is éard is aonaid díluchtaithe stórála agus próiseála ar snámh
STÓRÁLA
AGUS ann ná aonaid táirgthe ar snámh ina bhfuil cumais stórála.
PRÓISEÁLA AR SNÁMH
Bíonn cruth loinge orthu de ghnáth ach tá cabhlacha de
chineál leath-thumadóra ar chuid acu (annamh) agus
cabhlacha sorcóireacha ar chuid eile acu. Déantar na
sreabháin a tháirgtear a easpórtáil trí thancaer tointeála de
ghnáth.
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(an) Creat

Féach ar an sainmhíniú/brí le Creat Sábháilteachta Peitriliam
thíos

STÓRÁIL
AGUS Córas um Stóráil agus Díluchtú ar Snámh Soitheach, nach
DÍLUCHTÚ AR SNÁMH
bhfuil saoráidí próiseála ar bith ann, a bhíonn feistithe go buan
chun críche stórála ola ó aonad táirgthe. Déantar na
sreabháin stóráilte a tháirgtear a easpórtáil (a dhíluchtú) ar
thancaer tointeála de ghnáth.
(an) Dualgas Ginearálta

Dualgas a leagtar ar ghnóthais peitriliam faoi chuid 13K den
Acht le cinntiú:
(a) go seoltar aon ghníomhaíocht peitriliam ar mhodh
a laghdaíonn aon phriacal don tsábháilteacht go
dtí leibhéal atá chomh hÍseal is Indéanta le
Réasún (ALARP); agus
(b) go ndéantar aon bhonneagar peitriliam a
dhearadh, a fhoirgniú, a shuiteáil, a chothabháil, a
mhodhnú, a oibriú agus a dhíchoimisiúnú ar
mhodh a laghdaíonn aon phriacal don
tsábháilteacht go dtí leibhéal atá ALARP.

HSA

An tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta

HSE

UK Health and Safety Executive (Údarás Sláinte agus
Sábháilteachta na Ríochta Aontaithe)

Hidreacarbón

Is é sainmhíniú dian ar hidreacarbón ná cumasc orgánach
nach bhfuil ann ach adaimh charbóin agus hidrigin. Is éard is
peitriliam ann go príomha ná meascán de hidreacarbóin
éagsúla ach d’fhéadfadh eilimintí eile a bheith ann chomh
maith, féach thíos. Úsáidtear an téarma hidreacarbóin laistigh
den pháipéar seo go hin-idirmhalartaithe le peitriliam agus
d’fhéadfadh sé a bheith ag tagairt d’fhardail peitriliam
leachtaigh nó gáis.

IAA

Údarás Eitlíochta na hÉireann

ICP

Duine Inniúil Neamhspleách (ICP) - an téarma a úsáidtear
maidir le Fíorú - Féach ar chuid 8.2 den Pháipéar seo le
tuileadh sonraí a fháil

IPPC

Cosc agus Rialú Comhtháite ar Thruailliú

IRF

Fóram na Rialtóirí Idirnáisiúnta

IRPA

Priacal Aonair in Aghaidh na Bliana ar thomhas é ar
phriacal,féach ar chuid 6.1.5.1 den pháipéar seo chun
tuilleadh sonraí a fháil

Seac Aníos

Is éard is seac aníos ann ná báirse ar snámh le cosa
tacaíochta fada is féidir a ardú nó a ísliú. Ionramháiltear an
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seac aníos (féinghluaiste nó trí tharraingt) go dtí an suíomh
lena chosa thuas agus an chabhail ar snámh ar an uisce.
Nuair a bhíonn an t-aonad seac aníos ar an láithreán, íslítear
na cosa (trí nó ceithre cinn) go dtí go mbíonn siad ar
ghrinneall na farraige agus déantar an chabhail a ardú le seac
ionas go mbíonn sé ardaithe os cionn leibhéal an uisce, a
laghdaíonn an lódáil tonnta agus srutha ar an aonad. Trí
nádúr a ndearaidh ní féidir na hardáin sin a úsáid ach in uiscí
níos éadoimhne.Deartar seaic aníos go minic mar aonaid druileála

ach is féidir iad a dhearadh mar aonaid táirgthe chomh maith.
Áiseanna radharc talún

Is éard is saoráidí radharc talún ann na saoráidí píblíne a
sholáthraítear ar tír mór nuair a shroicheann píblíne amach ón
gcósta an cladach, i.e. a shuíomh radharc talún. De ghnáth
bíonn saoráidí den sórt sin suite gar do shuíomh radharc talún
ach os cionn leibhéal taoide láin agus áirítear orthu trealamh
amhail comhlaí, a oibrítear tríd an teirminéal glactha de
ghnáth, d’fhonn an phíblíne amach ón gcósta a leithlisiú ón
bpíblíne ar tír mór.

LNG

Gás Nádúrtha Leachtaithe

LPG

Gás Peitriliam Leachtaithe

Guais Mhórthionóiscí

Chun críche an pháipéir seo is éard is guais mórthionóiscí ann
ná guais lena bhféadfaí daoine nó maoin (lena n-áirítear
bonneagar peitriliam141 nó maoin tríú pháirtí) a chur i mbaol
géar.

(an) tAire

An tAire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha

MCIB

An Bord um Imscrúdú Taismí Muirí

MODU

Rige Druileála Soghluaiste Amach ón gCósta

MOU

Meabhrán Tuisceana

MSO

Oifig na Suirbhéireachta Muirí

NIAUR

Northern Ireland Authority for Utility Regulation (Údarás
Thuaisceart Éireann um Rialáil Fóntais).

Aonad Neamh-Tháirgthe

Aonaid shoghluaiste amach ón gcósta agus ar tír mór a
úsáidtear i dtaiscéaladh agus gníomhaíochtaí tobair
gníomhaíochtaí
amhail
druileáil/idirghabhálacha/mórchothabháil/tástáil toibreacha. De
ghnáth ní dhéantar próiseáil sreabháin tobair sna haonaid sin
cé go bhféadfaí roinnt trealamh próiseála a úsáid i dtástáil
toibreacha. Éagosúil le haonad táirgthe, féach thíos, ní
dhéantar aonad neamhtháirgthe a lonnú go buan ar an láthair.

141Áirítear leis sin damáiste a dhéanann dochar do shláine struchtúrach an bhonneagair peitriliam.

127
NSAI

An tÚdarás um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann

NSOAF

Fóram Údaráis Eischósta an Mhuir Thuaidh

NUI

Gléasraí nach mbíonn aon Duine ina bhfeighil de Ghnáth

Córas Ceada

Is córas ceada é córas reachtach má bhíonn tosach nó
leanúint gníomhaíocht oibre faoi leith ar choinníoll toilithe,
ceadúnais nó glacadh cás sábháilteachta nó tuairisciú
sábháilteachta ag an rialtóir.

Peitriliam

Féach ar an sainmhíniú ar pheitriliam i gcuid 3.2.2.2 den
pháipéar seo.

Creat Sábháilteachta
Peitriliam

Sainítear é seo faoi Acht mar an creat sábháilteachta
peitriliam bunaithe ar phriacal a bhunaítear faoi chuid 13I.
Breathnaíonn an Coimisiún ar an gCreat Sábháilteachta
Peitriliam mar chnuasach rialachán, doiciméad rialacháin agus
nósanna imeachta i scríbhinn seachas mar dhoiciméad
amháin. Leis an gcnuasach sin ar fad cuirtear síos ar an
gcóras as a mbainfidh an Coimisiún úsáid chun
gníomhaíochtaí na ngnóthais peitriliam a rialáil i dtaca le
sábháilteacht.

Gnóthas Peitriliam

Sainithe faoin Acht mar Aon duine ar tugadh nó ar deonaíodh
údarú peitriliam dó nó di

Gléasra Próiseála

De ghnáth, déanann gléasraí próiseála na codanna éagsúla
de shreabhán peitriliam a scaradh ionas gur féidir úsáidí eile a
bhaint as na táirgí.
Úsáidtear gléasraí próiseála gáis d’fhonn an gás nádúrtha a
tháirgtear as páirceanna gáis faoi thalamh a íonú nó a
astarraingt ag an dromchla as na sreabháin a tháirgtear ó na
toibreacha ola / gáis. Seachadfaidh siad seo gás nádúrtha de
chaighdeán píblíne de ghnáth (caighdeán réidh don
mhargadh) ar féidir le tomhaltóirí cónaithe, tráchtála agus
tionscail iad a úsáid mar bhreosla. Gabhtar ábhair shalaithe
agus hidreacarbóin níos troime le haghaidh úsáidí tráchtála
eile.
Le gléasra cobhsaithe ola tugtar amhola agus baintear uisce
agus neamhghlainí eile amach agus cruthaítear sreabhán
cobhsaí trí na hidreacarbóin fiuchphointe íseal a bhaint
amach.
Má chuirtear aonad táirgthe amach ón gcósta ar fáil, déanfar
na sreabháin taiscumair a phróiseáil i bpáirt go ginearálta ag
na háiseanna sin agus déanfar an próiseáil deiridh ag an
teirminéal glactha, d’fhonn caighdeán easpórtála a bhaint
amach d’úsáideoirí iartheachtacha.
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Aonad Táirgthe

Is éard is aonad táirgthe ann ná aonad amach ón gcósta nó
aonad ar tír mór a bhaineann le taiscéaladh na sreabhán
taiscumair agus go sonrach próiseáil na sreabhán sin.
Tagraíonn sé d’aonaid atá buanlonnaithe d’fhonn
gníomhaíochtaí saothraithe a sheoladh agus mar sin
chuimseodh siad aonaid daingnithe (ar tír mór/amach ón
gcósta) agus aonaid ar snámh araon. Cé nach ndéantar
próiseáil ar bith ar chóras stórála agus díluchtaithe ar snámh,
bhreathnófaí air mar aonad táirgthe de bharr nádúr buan a
nasctha leis an taiscumar ach ní bhreathnófaí ar thancaer
tointeála mar aonad táirgthe.

PS

Caighdeáin Feidhmíochta

PSO

Oifigeach Sábháilteachta Peitriliam. Féach ar chuid 13W den
Acht.

QRA

Measúnú Priacail Chainníochtaithe,féach ar chuid 6.3.4 den
pháipéar seo le sonraí a fháil

RGII

Clár na hÉireann um Shuiteálaithe Gáis

ROV

Feithicil Chianoibrithe

Cás Sábháilteachta

Sainítear cás sábháilteachta faoin Acht mar dhoiciméad ina
dtugtar tuairisc ar chomhpháirteanna an chórais bainistíochta
sábháilteachta a bhaineann le gníomhaíochtaí peitriliam
ainmnithe.

Treoirlínte
maidir
le Treoirlínte arna n-ullmhú ag an gCoimisiún faoi chuid 13L den
Cásanna Sábháilteachta
Acht a bhaineann le hullmhú agus ábhair chuí cásanna
sábháilteachta.
SCE

Eilimintí Criticiúla Sábháilteachta Is iad seo na córais chruaearraí atá ríthábhachtach le haghaidh fheidhmiú sábháilte an
ghléasra. Féach ar chuid 8.2.2 den pháipéar seo chun
tuilleadh sonraí a fháil.

Suirbhé Seismeach

Modh taiscéalta trína ngintear fuaimthonnta ísealmhinicíochta
láidre ar an dromchla nó san uisce d’fhonn struchtúir charraige
fhodhromchla a aimsiú a bhféadfadh hidreacarbóin a bheith
iontu. Tugtar léargas i suirbhé seismeach ar fhodhromchla an
domhain agus cuidíonn sé seo le taiscéaladh a dhéanamh
faoin talamh d’fhonn na cúlchistí ola agus gáis a aimsiú. Ní
féidir láithreacht chinntitheach hidreacarbón a dhearbhú ach
trí dhruileáil.

SEM

Margadh Leictreachais Aonair

Leath(-Thumadóir)

Is éard is leath-thumadóir ann ná soitheach mara ag a bhfuil
tréithe maithe cobhsaíochta agus acmhainneacht mhuirí. Níl
cruth loinge air ach ina áit sin tá pontúin agus colúin air lena
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dtacaítear le forstruchtúr na ndeiceanna. Nuair a oibrítear é
cuirfear ballasta ann ionas nach dtéann lódálacha tonnta i
gcion air an oiread le gnáthlong agus fanann na deiceanna os
cionn na dtonnta agus dá bhrí sin bíonn leath-thumadóirí
oiriúnach le haghaidh timpeallachtaí garbha. Bíonn rigí leaththumadóra féinghluaiste nó déantar iad a tharraingt go dtí an
láithreán agus bíonn siad ancairithe nó suite go dinimiciúil thar
an láithreán, nó an dá rud. Is féidir iad a úsáid ag suíomhanna
domhainmhara. Is féidir leath-thumadóirí a dhearadh mar
aonaid táirgthe nó aonaid druileála.
Tancaer Tointeála

Is long é tancaer tointeála atá deartha d’fhonn ola a iompar ó
shaoráidí táirgthe agus stórála amach ón gcósta chuig
teirminéil ola ar tír mór.

Ardán SPAR

Úsáidtear ardán SPAR le haghaidh táirgthe de ghnáth, agus is
snámhán é a bhíonn feistithe go buan ar ghrinneall na
farraige. Is é an ghné shainiúil ná a chabhail
domhaintarraingthe ar struchtúr sorcóireach cuasach é atá
cosúil le baoi an-mhór. Is féidir an chabhail a úsáid le
haghaidh stórála agus soláthraítear leis tréithe gluaisne
fabhracha i gcomparáid le coincheapa ar snámh eile.

SPM/Díluchtú

Is éard atá i gceist le Feistiú aon Phointe Amháin, nó Feistiú
Baoi Aonair ná baoi luchtaithe atá ancairithe amach ón gcósta
a úsáid. Úsáidtear an baoi seo mar phointe feistithe agus
pointe nasctha le haghaidh tancaeir a bhíonn ag luchtú nó ag
díluchtú táirgí gáis nó sreabháin. Is le hoibríochtaí FPSO
agus FSO is mó a úsáidtear iad nó sa chás nach mbíonn
tógáil lamairne praiticiúil.

Iolrachán fomhuirí

Is éard is iolrachán fomhuirí ann ná comhcheangal de phíopaí
agus comhlaí arna dhearadh le bheith ábalta ola/gás ó roinnt
barr tobair fomhuirí a chomhcheangal isteach i bpíblíne
amháin. Bíonn iolracháin ar theimpléad de ghnáth agus bíonn
struchtúr cosantach á gclúdach go minic. Tugtar PLEM air
fosta - Iolrachán Deiridh Píblíne

Tobar fomhuirí

Tobar leis an mbarr tobair agus meicníochtaí rialaithe
suntasacha suite ar ghrinneall na farraige.

Tobar dromchla

Tobar leis an mbarr tobair agus meicníocht rialaithe
shuntasach suite ar an ardán táirgthe/ar tír mór.

TPL

Is ardán buacach é Ardán Teannaschoise (TPL) a bhíonn
feistithe go buan trí theagráin nó trí theannáin ar ghrinneall na
farraige. Bíonn na teannáin ceangailte i dteannas ag buacacht
na cabhlach. Maolaítear leis an gcur chuige seo gluaisne
ingearach an ardáin, ach ligtear do gluaisne chothrománach.
Is féidir an dearadh TLP a úsáid le haghaidh táirgthe (agus
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más gá, le haghaidh druileála). Ar nós snámhán eile, tá TPL
go maith le haghaidh suíomhanna domhainmhara.
Barr tobair

Is éard is barr tobair ann ná an chomhpháirt ag barr tobar ola
nó gáis chun an idirghabháil struchtúrach agus brúchoimeádta
a chur ar fáil le haghaidh trealamh druileála agus táirgthe. Is é
is an príomhchuspóir atá le barr tobair ná an pointe crochta
agus séalaí brú a chur ar fáil le haghaidh na sreanga cásála
lena gcuirtear coimeád brú ar fáil faoin mbarr tobair.
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Aguísin III - Liosta de Cheisteanna Comhchomhairle
Is é is aidhm leis an Aguisín seo ná rogha “aicearra” a thabhairt d’fhreagróirí lena
dtuairimí a chur isteach chuig an gCoimisiún. Tugtar cuireadh d’fhreagróirí an tábla a
chomhlánú lena staid ar na ceisteanna atá á gcur a léiriú. Ba cheart d’fhreagróirí freagra
DEARFACH nó DIÚLTACH a léiriú ar gach ceann de na ceisteanna ar an liosta. Má bhíonn
tuairim ar bith eile agat a shoiléireodh d’fhreagra, ba cheart é seo a chur i mbosca na
dTuairimí.
Tabhair faoi deara nach bhfuil freagróirí faoi oibleagáid ar shlí ar bith freagairt a thabhairt ar
an gceistneoir atá curtha ar fáil agus tá fáilte rompu a dtuairimí a chur isteach san fhormáid
is mian leo. Agus freagairtí á n-ullmhú, áfach, ba cheart go léireodh freagróirí an cheist nó an
moladh lena mbaineann a dtéacs.
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Ceist/Moladh

Cuid 4. Raon & Comhpháirteanna Beartaithe an Chreata
1.

Tabhair do thuairim dúinn ar mholadh an Choimisiúin raon an Chreata
Sábháilteachta Peitriliam a shainmhíniú le go mbeidh a chuid
feidhmeanna go léir faoi Chuid IIA den Acht san áireamh?

2

Tabhair do thuairim dúinn ar mholtaí an Choimisiúin um Rialáil
Fuinnimh maidir le fócas ar leith a bheith aige ar ghuaiseacha
mórthionóiscí chun críocha rialáil sábháilteachta na ngníomhaíochtaí
peitriliam ainmnithe faoi Chuid IIA den Acht.

3.

An n-aontaíonn tú leis an sainmhíniú atá molta ar ghuais
mhórthionóiscí, mar atá leagtha amach i gcuid 3.2.2.3, i gcomhthéacs
rialáil sábháilteachta na ngníomhaíochtaí peitriliam ainmnithe ag an
gCoimisiún? Tabhair do thuairim dúinn.

4.

An n-aontaíonn tú le cur chuige beartaithe an Choimisiúin um Rialáil
Fuinnimh maidir le faireachán a dhéanamh ar chomhlíonadh dualgais
ghinearálta gnóthais peitriliam i gcomhar le húdaráis reatha reachtúla?

5.

Tabhair do thuairim dúinn ar mholtaí an Choimisiúin maidir le
príomhchomhpháirteanna an Chreata mar:
a) Ráiteas maidir le Cuspóir Straitéiseach;
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b) Treoir maidir le Léiriú ALARP;
c) Idirghabháil, Comhar agus Comhordú Aontaithe leis na
hÚdaráis Rialála;
d) Córas Ceada;
e) Córas um Chomhlíontacht a Rathú;
f) Córas chun Tarluithe a Imscrúdú;
g) Córas Forfheidhmithe;
h) Córas um Thuairisciú Sábháilteachta agus um Fhaisnéis
Sábháilteachta Foilsithe
i) Córas um Fheabhsúchán Leanúnach.
6.

An ann do chomhpháirteanna eile ardleibhéil ar cheart don Choimisiún
iad a chur san áireamh sa Chreat?

Cuid 5. Cuspóir Straitéiseach an Chreata Sábháilteachta Peitriliam
7.

An n-aontaíonn tú gur cheart go mbeadh mar aidhm ag fís
straitéiseach beartaithe an Chreata:
Tionscal sábháilte Éireannach um thaiscéaladh agus astarraingt
peitriliam

8.

An n-aontaíonn tú gur cheart go mbeadh mar aidhm ag ráiteas misin
beartaithe an Chreata:

An naontaíonn
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Gníomhaíochtaí taiscéalta agus astarraingthe peitriliam a rialáil go
neamhspleách d’fhonn beatha an duine a chosaint.
9.

Tabhair do thuairim dúinn ar chúig phríomhról an Choimisiúin faoin
gCreat, mar a leanas:
1. An tsábháilteacht a chothú agus a chur chun cinn i
ngníomhaíochtaí um thaiscéaladh agus astarraingt peitriliam;
2. Faireachán gníomhach a dhéanamh ar oibleagáidí gnóthas
peitriliam faoin Acht agus a thabhairt go ndéanfaidh siad iad a
chomhlíonadh;
3. Creat rialála a chur chun cinn lena spreagtar feabhsúchán
leanúnach sábháilteachta;
4. Oibriú le húdaráis eile chun ár bhfís a bhaint amach; agus
5. Faisnéis maidir le sábháilteacht a chur ar fáil don phobal.

10.

An ann do róil eile don Choimisiún ar cheart iad a leagan amach agus
rún straitéiseach an Chreata á shainmhíniú?

11.

Tabhair do thuairim dúinn ar na trí haidhmeanna rialála atá beartaithe
don Chreat:
1. Go laghdóidh gnóthais peitriliam na priacail sábháilteachta go
leibhéal atá chomh híseal agus is indéanta le réasún (ALARP)
2. Go mbainfidh gnóthais peitriliam feidhmíocht sábháilteachta
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amach atá i gcomhréir leis an bhfeidhmíocht sábháilteachta is
fearr go hidirnáisiúnta; agus
3. Muinín a chothú go bhfuil an creat rialála ag cosaint an phobail
12.

An ann do róil eile don Choimisiún ar cheart iad a leagan amach agus
cuspóir straitéiseach an Chreata á shainmhíniú?

Cuid 6: ALARP
13.

14.

15.

Tabhair do thuairim dúinn maidir le cibé an gceapann tú go bhfuil an
bunús measúnaithe beartaithe go gcaithfear priacal a laghdú go
leibhéal atá ALARP (mar a achoimrítear i bhFíor 7) cuí nó nach bhfuil.
Tabhair do thuairim dúinn maidir le cibé an gceapann tú go bhfuil sé
cuí uasteorainneacha infhulaingteachta a shocrú don dá mhéadracht
priacail seo a leanas a bhaineann le gníomhaíochtaí peitriliam, nó
nach bhfuil:
• Priacal aonair d’oibrithe; agus
• Priacal aonair do bhaill den ghnáthphobal.
Ar cheart aghaidh a thabhairt ar phriacal sochaíoch laistigh den Chreat
Sábháilteachta Peitriliam? Más ceart, ar cheart dul i ngleic leis go
hintuigthe agus/nó go follasach?
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16.

An ann d’aon mhéadracht priacail eile a chreideann tú gur cheart
glacadh léi do rialú priacal a ghineann gníomhaíochtaí peitriliam
ainmnithe?

17.

An gceapann tú go bhfuil sé réasúnta don gCoimisiún um Rialáil
Fuinnimh critéir phriacail bheartaithe a thugtar isteach faoin gCreat
Sábháilteachta Peitriliam a ailíniú le critéir ar ghlac an tÚdarás Sláinte
agus Sábháilteachta leo chun críocha pleanáil talamhúsáide?

18.

Tabhair do thuairim maidir le cibé an gceapann tú gur cheart don
Chreat Sábháilteachta Peitriliam íosteorainn ALARP a thabhairt
isteach i dtéarmaí priacal aonair agus sochaíoch, nó nár cheart. Má
cheapann tú gur cheart, maidir leis an íosteorainn:
• ar cheart gur faoin ngnóthas peitriliam a bheadh sé í a shocrú;
nó
• ar cheart di a bheith comhairleach?

19.

Má chuirtear uasteorainneacha i bhfeidhm do phriacal aonair nó do
phriacal sochaíoch, tabhair do thuairim dúinn maidir leis na
teorainneacha:
 ar cheart gur faoin ngnóthas peitriliam a bheadh sé iad
a shocrú;
 ar cheart go mbeidís comhairleach; nó
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An naontaíonn
tú?
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ím
 ar cheart go mbeidís sainordaitheach?

Cuid 7: Córas Ceada agus Gníomhaíochtaí Peitriliam Ainmnithe
20.

Ag féachaint do cheanglais an Achta, tabhair do thuairim dúinn maidir
le critéir bheartaithe an Coimisiún d’ainmniú gníomhaíochtaí peitriliam
agus bonneagair lena mbaineann mar seo a leanas:
D’fhonn a bheith ainmnithe, ní mór do ghníomhaíocht peitriliam gach
ceann de na critéir seo a leanas a chomhlíonadh:
(i)
teastaíonn údarú peitriliam ón ngníomhaíocht agus ón
mbonneagar lena mbaineann.
(ii)
tá an fhéidearthacht ag an ngníomhaíocht go nginfí
guaiseacha mórthionóiscí a bhaineann le peitriliam.
(iii)
tá an ghníomhaíocht agus an bonneagar lena
mbaineann nasctha, nó tá an fhéidearthacht ann go
nascfaí go fisiceach é, leis an taiscumar; agus
(iv)
Níl an ghníomhaíocht peitriliam á rialáil le hAcht eile
den Oireachtas nó faoi Acht eile den Oireachtas agus
ligeann a hainmniú d’fheidhmíocht bharrmhaitheasa na
réime ceada

21

Iarrtar dearcthaí na bhfreagróirí ar chur i bhfeidhm sonrach na gcritéar

Tuairimí
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ainmnithe ar fhoirgniú agus ar shuiteáil an bhonneagair peitriliam.
22.
23.

Tabhair do thuairim dúinn maidir le cur i bhfeidhm na gcritéar
beartaithe ainmnithe ar ghníomhaíochtaí taiscéalta.
Tabhair do thuairim dúinn maidir le cur i bhfeidhm na gcritéar
beartaithe ainmnithe ar ghníomhaíochtaí astarraingthe.

24.

Tabhair do thuairim dúinn maidir le cur i bhfeidhm na gcritéar
ainmnithe ar ghníomhaíochtaí iompair.

25.

Tabhair do thuairim dúinn maidir le cur i bhfeidhm na gcritéar
ainmnithe ar ghníomhaíochtaí díchoimisiúnaithe.

26.

Tabhair do thuairim dúinn maidir le cur chuige beartaithe an
Choimisiúin maidir le conas déileáil le gníomhaíochtaí bainteacha
laistigh den chás sábháilteachta cuí seachas gníomhaíochtaí
tacaíochta den chineál sin a ainmniú.

27.

Tabhair do thuairim dúinn maidir leis na sé phrionsabal atá beartaithe
maidir le taca a chur faoi dhearadh an chórais ceada.

28.

Tabhair do thuairim dúinn maidir leis an gcur chuige atá beartaithe le
haghaidh Cead Sábháilteachta maidir le hObair Thobair agus cásanna
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An naontaíonn
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sábháilteachta tacaíochta.
29.

Tabhair do thuairim dúinn maidir leis an gcur chuige atá beartaithe le
haghaidh Cead Sábháilteachta maidir le Réamhthógáil agus cás
sábháilteachta tacaíochta.

30.

Tabhair do thuairim dúinn maidir leis an gcur chuige atá beartaithe le
haghaidh Cead Sábháilteachta maidir le Táirgeadh agus cásanna
sábháilteachta tacaíochta.

31.

Tabhair do thuairim dúinn ar an gcur chuige atá beartaithe maidir le
cead sábháilteachta Comhoibríochtaí agus an cás sábháilteachta
tacaíochta.

32.

Tabhair do thuairim dúinn ar an gcur chuige atá beartaithe ar Chead
Sábháilteachta maidir le Díchoimisiúnú agus an cás sábháilteachta
tacaíochta.

33

Tá fáilte roimh thuairimí ar an dóigh ar cheart don Choimisiún tabhairt
faoi mheasúnuithe ar chás sábháilteachta.

34.
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athbhreithnithe 5 bliana an cháis sábháilteachta a chur i bhfeidhm,
lena n-áirítear tuairim a thabhairt ar na roghanna atá curtha i láthair
don phróiseas athbhreithnithe, agus ar na malairtí atá molta.
35.

Tabhair do thuairim dúinn ar na moltaí thuas maidir le chomhordú
chóras ceada an Choimisiúin le próisis reachtúla eile.

Cuid 8: Rathú na Comhlíontachta
36.

Tabhair do thuairim dúinn ar raon leathan beartaithe an Choimisiúin
maidir le hiniúchadh agus cigireacht a dhéanamh ar ghnóthais
peitriliam.

37.

Tabhair do thuairim dúinn ar an moladh go bhféadfadh cigirí an
Choimisiún a bheith ina meascán de bhaill foirne inmheánacha nó de
dhaoine inniúla neamhspleácha tríú páirtí.

38.

Ar cheart don Coimisiún féachaint dá ngníomhaíochtaí iniúchta agus
cigireachta a chomhordú le comhlachtaí reachtúla eile más féidir?

39.

Ba mhaith leis an gCoimisiún dearcthaí a fháil ó fhreagróirí ar cibé ar
cheart don sceideal iniúchta agus cigireachta a bheith bunaithe ar
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phriacal agus ar cheart go dtabharfaí roinnt cuairteanna ar gach
saoráid in aghaidh na bliana, nó ar cheart iad a dhéanamh de réir
minicíocht ordaithe, agus más amhlaidh, cén mhinicíocht?
40.

Tabhair do thuairim dúinn ar mholadh an Choimisiúin maidir le cibé ar
cheart do Scéim Fíoraithe a bheith ina chuid de chóras um
Chomhlíontacht a Rathú an Chreata Sábháilteachta Peitriliam.

41.

An n-aontaíonn tú má ghlactar le fíorú, gur cheart don fhíoraitheoir a
bheith ina dhuine neamhspleách tríú páirtí ar a dtugtar Duine Inniúil
Neamhspleách (ICP)? Tabhair do thuairim dúinn.

42.

Má ghlacann an Coimisiún cur chuige an ICP, cé ba cheart an ICP a
fhostú ar conradh - an Coimisiún nó an gnóthas peitriliam?

43.

An gceapann tú gur gá an ICP a cheadú agus, má cheapann, cé a
dhéanfaidh é?

44.

Ar cheart don Choimisiún, nó do 4ú páirtí iniúchadh a dhéanamh ar an scéim
fíoraithe?

45.

An n-aontaíonn tú le moladh an Choimisiúin gur Eilimintí Criticiúla
Sábháilteachta na gcrua-earraí ba cheart a bheith i Raon an
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Fhíoraithe.
46.

An n-aontaíonn tú le moladh an Choimisiúin an scéim fíoraithe a chur i
bhfeidhm amach ón gcósta agus ar tír mór?

47.

An n-aontaíonn tú le moladh an Choimisiúin an scéim fíoraithe a chur i
bhfeidhm ar fud shaolré an bhonneagair peitriliam? Tabhair do
thuairim dúinn.

48.

An n-aontaíonn le dearcadh an Choimisiúin gur cheart scéim um
scrúdú toibreacha agus scéim um iniúchadh bainistíochta toibreacha
ar leithligh a fheidhmiú? Cé ba cheart an scéim sin a chur i gcrích?
Tabhair do thuairim dúinn.

49.

Ar cheart ALARP a chur san áireamh go sainráite i treoir na scéime
fíoraithe? Tabhair do thuairim dúinn.

50.

Ba mhaith leis an Coimisiún dearcthaí a fháil ó fhreagróirí maidir le
cibé ar cheart don Coimisiún an scéim fíoraithe a cheadú sa chás go
bhfuil an ICP fostaithe ar conradh ag an ngnóthas peitriliam?

51.

An n-aontaíonn tú le moladh an Choimisiúin maidir le sraith
chothromaithe de phríomhtháscairí agus de tháscairí chun deiridh a
thabhairt isteach laistigh de na Treoirlínte maidir le Cásanna
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Sábháilteachta le haghaidh tuairisciú gnáthaimh ón ngnóthas peitriliam
chuig an gCoimisiún? Tabhair do thuairim dúinn.
52.

Tabhair do thuairim dúinn ar na modhanna cuí chun comhlíonadh
gnóthais peitriliam lena ndualgais ghinearálta a chinntiú, agus ar chur
chuige beartaithe an Choimisiúin ar fhaireachán.

Cuid 9: Tarluithe Peitriliam
53.

Tabhair do thuairim dúinn ar na moltaí maidir leo seo a leanas a bheith
le rangú mar tharluithe peitriliam is gá a fhógairt don Choimisiún:
•
•
•

•
•
•

Gach teagmhas/tarlú a bhfuil de thoradh air go bhfaigheann
duine bás;
Na teagmhais/tarluithe siúd a bhfuil de thoradh orthu go
dtarlaíonn díobháil phearsanta do bhall den phobal i gcoitinne;
Na teagmhais/tarluithe siúd a bhfuil de thoradh orthu go
dtarlaíonn díobháil phearsanta a bhaineann le guais
mhórthionóisce;
Gach teagmhas/tarlú a bhfuil de thoradh air go dtarlaíonn
damáiste do shláine struchtúrach bonneagair pheitriliam;
Gach teagmhas/tarlú a bhfuil de thoradh air sláine struchtúrach
bonneagair pheitriliam a chur i gcontúirt; agus
Neasteagmhais trína bhféadfadh mórthionóisc tarlú lena n-
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áirítear loiceadh gléasra nó trealaimh nó teipeanna nós
imeachta trína bhféadfadh mórthionóisc tarlú nó trína
bhféadfadh freagairt ghnóthais ar mhórthionóisc a lagú go
suntasach.
54.

Tabhair do thuairim dúinn ar chur chuige beartaithe an Choimisiúin ar
imscrúdú tarluithe peitriliam agus gníomhartha athleanúna.

55.

Tabhair do thuairim dúinn ar an moladh go bhféachfaidh an Coimisiún
d’idirchaidreamh agus comhar a dhéanamh le húdaráis ábhartha eile
sa phróiseas um imscrúdú tarluithe?

Cuid 10: Idirghabháil Rialála agus Comhar Aontaithe
56.

Ba mhaith leis an gCoimisiún tuairimí a fháil ó fhreagróirí ar na
socruithe idirghabhála, comhordaithe agus comhair aontaithe atá
beartaithe. Go sonrach an bhfuil socruithe den sórt sin tairbhiúil agus
an bhfuil údaráis eile ar cheart don Choimisiún socruithe den sórt sin a
bheith i bhfeidhm acu leo?

57.

Tabhair do thuairim dúinn ar na moltaí maidir le comhroinnt faisnéise
faoi na socruithe idirghabhála, comhordaithe agus comhair?
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58.

Tabhair do thuairim dúinn maidir leis na próisis cheada a ailíniú a
thuilleadh faoi na córais reachtúla éagsúla agus cuimsiú maidir le
hidirghabháil, comhordú agus comhar laistigh de na socruithe le
húdaráis reachtúla eile.

59.

Tabhair do thuairim dúinn ar na moltaí le haghaidh
iniúchtaí/cigireachtai agus comhroinnt faisnéise lena mbaineann faoi
na socruithe idirghabhála, comhordaithe agus comhair.

Cuid 11: Forfheidhmiú
60.

Tabhair do thuairim dúinn ar mholtaí an Choimisiúin ar fhorfheidhmiú.
Go sonrach na moltaí maidir le gach duine ar údarú peitriliam
comhchás sábháilteachta a chur isteach?
Cuid 12: Tuairisciú Sábháilteachta agus Faisnéis Sábháilteachta
Foilsithe
61. Tabhair do thuairim dúinn ar mholtaí an Choimisiúin maidir le foilsiú
agus ábhar na Tuarascála Bliantúla ar an gCreat Sábháilteachta
Peitriliam
62.

Tabhair do thuairim dúinn ar mholtaí an Choimisiúin maidir leis an
bhfaisnéis a bhfuil sé beartaithe aige a fhoilsiú
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63.

Ba mhaith leis an gCoimisiún dearcthaí a fháil ó fhreagróirí maidir leis
na critéir ba cheart don Choimisiún a chur i bhfeidhm agus iad ag
breithniú iarratas ó ghnóthais peitriliam ar eisiamh faisnéis áirithe.

Cuid 13: Feabhsúchán Leanúnach
64.

Ba mhaith leis an gCoimisiún tuairimí a fháil ó fhreagróirí maidir leis an
gcur chuige beartaithe ar fheabhsúchán leanúnach
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