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Córas Sábháilteachta (agus Timpeallachta) agus Bainistíochta
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Liosta na dTéarmaí Sainithe
Focail agus frásaí a shainmhínítear in Alt 13A den Acht, mura n-éilíonn an comhthéacs a
mhalairt, a bhfuil na bríonna céanna acu nuair a úsáidtear iad sa doiciméad seo.

Giorrúchán nó Téarma

Sainmhíniú nó Brí

Admháil Comhlíonta
(AoC)

Tar éis measúnú, admháil ón CER go bhfuil cás neamh-tháirgthe
comhlíonta le cuid de na Treoirlínte um Chásanna Sábháilteachta.
Ní hionann é seo agus glacadh cás sábháilteachta.

Treoir ALARP

Sa doiciméad treorach de chuid ALARP, atá mar chuid de na
Treoirlínte um Chásanna Sábháilteachta, agus a fhéadfar a leasú
ó am go ham, tá cur síos déanta ar na próisis nach mór a úsáid
chun a chinneadh cibé acu an bhfuil nó nach bhfuil baol
sábháilteachta ALARP i gceist.

Údarás Inniúil

An Coimisiún um Rialáil Fuinnimh

Córas Dearbhaithe
Comhlíonta

Sa doiciméad Córas Dearbhaithe Comhlíonta atá mar chuid de na
Treoirlínte Cás Sábháilteachta agus a fhéadfar a leasú ó am go
ham tugtar na ceanglais maidir le fíorú neamhspleách, tuairisciú
feidhmíochta agus cás sábháilteachta athbhreithnithe críochnúil
atá le déanamh ag Úinéirí agus Oibreoirí.

Fógra Comhoibríochtaí

Fógra a chuirtear isteach chuig an CER a chloínn leis na
riachtanais i gCuid 8 de na Riachtanais um Chásanna
Sábháilteachta go nglacfar leis na himeachtaí a leagadh amach
istigh ag an CER.

Cás Sábháilteachta um
Dhíchoimisiúnú

Cás sábháilteachta arna chur faoi bhráid an CER chun glacadh
leis d'fhonn Cead Sábháilteachta Díchoimisiúnaithe a fháil.

Cead Sábháilteachta
Díchoimisiúnaithe

Ceadúnas sábháilteachta eisithe ag an CER faoi 13P den tAcht a
cheadaíonn an ghníomhaíocht díchoimisiúnaithe mar a leagtar
amach sa chás Sábháilteachta Díchoimisiúnaithe lena bhaineann.

Rialacháin
Gníomhaíochtaí
Peitriliam Ainmnithe
Fógra Deartha

Na Rialacháin um
Dhliteanas Comhshaoil

Rialacháin Sábháilteacht Peitriliam (Ainmniú Aicmí Áirithe
Ghníomhaíocht Peitriliam) 2013 (IR Uimh 89 de 2013).
Fógra a cuireadh isteach don CER atá comhlíonta leis na
ceanglais i gCuid 6 do na Treoirlínte um Chásanna Sábháilteachta
lena ghlacadh ag an CER.
Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Dliteanas Comhshaoil)
2008 (IR Uimh 547 de 2008 ar na leasú leis an Rialacháin na
gComhphobal Eorpach (Dliteanas Comhshaoil) (Leasú) 2011IR
Uimh 307 de 2011).
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Giorrúchán nó Téarma

Sainmhíniú nó Brí
D’fhéadfaí an t-ábhar a leagtar amach in alt 13AC (2) den Acht a
fhágáil ar lár as cóip de chás sábháilteachta inghlactha atá le cur
ar fáil ag Oibreoir.

Critéir Eisiaimh

Is éard atá i gceist le Scéim Fíoraithe Saoráidí cur síos ar an obair
a dhéanann Comhlacht Inniúil Neamhspleách chun a fhíorú cibé
acu a shainaithin nó nár sainaithin oibritheoir nó úinéir na
caighdeáin feidhmíochta oiriúnacha do S (E) CEs do phíblínte
agus do Shaoráidí (seachas toibreacha) agus an bhfuil nó nach
bhfuil na caighdeáin sin á mbaint amach.

Scéim Fíoraithe
Saoráidí

Creatlach

An bailiúchán rialachán, doiciméid rialála scríofa agus nósanna
imeachta, a cuireann síos, le chéile, ar an gcóras a úsáidfear ag
an CER le gníomhaíochtaí gnóthas peitriliam, úinéirí agus oibreoirí
a rialú i dtaca le sábháilteacht, lena n-áirítear, gan teorainn, an
chreatlach sábháilteachta peitriliam a bunaíodh faoi Chuid 13I den
Acht.

Fógra um Baol
Láithreach

Fógra ó úinéir nó oibritheoir faoi ghníomhaíocht:
-

a mheastar go bhfuil riosca láithreach do shláinte an duine
ag baint leis, nó go méadaítear go suntasach an baol
maidir le tarlú peitriliam; agus

-

go ndearna an t-oibreoir nó an t-úinéir bearta oiriúnacha
maidir leis i gcomhréir lena n-oibleagáidí faoin Acht.

Comhlacht Inniúil
Neamhspleách

Eagraíocht neamhspleách agus inniúil atá fostaithe ag an
ngnóthas peitriliam, faoin gCóras Dearbhaithe Comhlíonta, chun
Fíoraithe Saoráidí, nó Scéim Fíoraithe Toibreacha a
fhorghníomhú.

(an) tAire

An tAire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha

Cás sábháilte Neamhtháirgthe

Cás sábháilteachta arna chur faoi bhráid an CER chun glacadh
leis d'fhonn Cead Sábháilteachta um Obair Toibreacha a fháil.

Cead

Tá réimeas reachtúil ceadaithe má theastaíonn coinníollacha
áirithe, ceadúnas, nó cás sábháilteachta a ghlacadh ó bhunús nó
leanúnachas an ghnímh oibre ag an rialtóir.

Fógra
um
Peitriliam

Tharlú Fógra um tharlú peitriliam a thugtar don CER tríd an bhfoirm Fógra
um Tharlú Peitriliam CER

Cás Sábháilteachta
Táirgthe

Cás sábháilteachta arna chur faoi bhráid an CER chun glacadh
leis d'fhonn Cead Sábháilteachta Táirgthe a fháil .

Cead Sábháilteachta
Táirgthe

Cead sábháilteachta eisithe ag an gCoimisiún faoi 13P den Acht
a cheadaíonn an ghníomhaíocht táirgthe mar atá leagtha amach
sa Chás Sábháilteachta Táirgthe a bhaineann leis.
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Giorrúchán nó Téarma

Sainmhíniú nó Brí

Oifigeach
Sábháilteachta
Peitriliam

Oifigeach arna cheapadh ag an gCoimisiún faoi alt 13W den Acht
chun go bhfeidhmeoidh an gCoimisiún a fheidhmeanna faoi Chuid
IIA den Acht.

Tuarascáil um Ábhar
Imní Sábháilteachta nó
Comhshaoil

Sainithe i gcuid 10.3 de seo.

Treoirlínte um
Chásanna
Sábháilteachta

Treoirlínte a d'ullmhaigh an Coimisiún faoi alt 13L den Acht a
bhaineann leis an ábhar cuí do chásanna sábháilteachta. Is éard
atá sna Treoirlínte um Chásanna Sábháilteachta na doiciméid seo
a leanas:
•

Ceanglais um Chásanna Sábháilteachta;

•

Caighdeáin NSAI do Thaiscealadh agus Eastóscadh
Teicniúla Peitriliam

•

Córas Dearbhaithe Comhlíonta; agus

•

Treoir ALARP.

Gnéithe Criticiúla
Sábháilteachta (agus
Comhshaoil) - S(E)CE

Is éard is Gnéithe Criticiúla Sábháilteachta (agus Comhshaoil) ann
Tá S (E) CE na codanna sin de shuiteáil agus dá ghléasra, lena
n-áirítear cláir ríomhaire, arb é a chuspóir éifeacht mórthimpiste a
chosc nó a shrianadh, nó cliseadh ina leith a bheadh ina chúis le
mórthimpiste. Is é an téarma comhshaoil ach infheidhmithe ón
gcósta agus baineann leis an sainmhíniú ar guais mhór, lena náirítear teagmhais móra comhshaoil ón gcósta.

Scéim Fíoraithe

Léiríonn sé an Scéim Fíoraithe Saoráidí agus / nó an Scéim
Fíoraithe Toibreacha.

Scéim Fíoraithe
Toibreacha

Tá Scéim Fíoraithe Toibreacha cur síos ar an obair arna déanamh
ag Comhlacht Inniúil Neamhspleách (í) chun a fhíorú an
shainaithint gnóthas peitriliam agus leanann chun freastal ar na
caighdeáin feidhmíochta oiriúnach do S (E) CES dea-bhainteach
agus go sláine chothabháil go maith.

Gníomhaíocht um
Obair Toibreacha

Gníomhaíocht a thógann nó a athraíonn an teorainn brú srianadh
ar tobar sealadach nó go buan; nó tugtar isteach sreang, cábla nó
píopa isteach i dtobar. Tá gníomhaíocht dá leithéid ainmnithe agus
teastaíonn Cead Sábháilteacht um Obair Toibreacha ina leith.

Cás ar Shábháilteacht
um Obair Toibreacha
Cás

Cás sábháilteachta arna chur faoi bhráid an CER chun glacadh
leis d'fhonn Cead Sábháilteachta um Obair Toibreacha a fháil.
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Giorrúchán nó Téarma
Cead Sábháilteachta
um Obair Toibreacha

Sainmhíniú nó Brí
Cead sábháilteachta a eisíodh an Coimisiún faoi 13P den Acht a
cheadaíonn Ghníomhaíocht um Obair Toibreacha de réir an Cháis
Sábháil 'Well Work' agus an Cháis Sábháilteachta Neamhtháirgthe
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Ráiteas Leas an Phobail
Mar rialtóir sábháilteachta le haghaidh gach gníomhaíocht ola agus gáis agus táirgeadh ar an
gcladach agus amach ón gcósta in Éirinn, foilsíonn an CER an páipéar seo chun an pobal a
chur ar an eolas faoi gcóras foriomlán a úsáideann sé chun a chinntiú go bhfuil tionscal
peitriliam sábháilteachta in Éirinn. Tugann an páipéar forléargas ar an Chreata Sábháilteachta
Peitriliam, córas CER comhdhéanta de roinnt doiciméid rialála phoiblí agus reachtaíocht, a
chuireann an CER i bhfeidhm chun an tionscal a rialú go héifeachtach.
Tá an leagan seo den pháipéar forbartha le roinnt nuashonruithe a dhéanamh ar an gCreat
Sábháilteachta Peitriliam a rinneadh mar gheall ar athruithe sa reachtaíocht Eorpach dírithe
ar a chinntiú go bhfuil an Eoraip chun tosaigh i rialáil sábháilteachta san earnáil seo go
hidirnáisiúnta. I measc na nuashonruithe tá fócas ar nascadh le hiarrachtaí an tionscail chun
cosc a chur ar shábháilteacht agus ábhair imní an chomhshaoil, chomh maith le cumarsáid a
mhéadú idir oibrithe, tionscail agus an CER.
Cé go dtagann siad a bheag nó a mhór leis an gCreat reatha, comhlánaíonn na nuashonruithe
an córas atá forbartha ag an CER agus leanfaidh sé ar aghaidh ag feidhmiú go héifeachtach,
agus tá sé i gceist chomh maith tuilleadh muiníne a thabhairt don phobal go bhfuil córas rialála
láidir ann le haghaidh táirgeadh ola agus gáis in Éirinn.

1

1

Réamhrá

1.1

Cúlra
Leis an Acht um Shábháilteacht Peitriliam 2010 (Taiscéaladh agus Astarraingt) ("Acht 2010")
leasaíodh an tAcht um Rialáil Leictreachais 1999 chun an fhreagracht a thabhairt don
Choimisiún um Rialáil Fuinnimh (CER) as sábháilteacht na ngnóthas 1 peitriliam a bhíonn i
mbun gníomhaíochtaí peitriliam áirithe a rialáil.
Leis an Acht um Shábháilteacht Peitriliam 2015 (Taiscéaladh agus Astarraingt) ("Acht 2015")
leasaítear tuilleadh an tAcht um Rialáil Leictreachais 1999 (arna leasú le hAcht 2010) chun
éifeacht a thabhairt do Threoir 2013/30/AE ó Pharlaimint na hEorpa 2 agus i measc rudaí eile,
aithnítear leis an CER mar an" údarás inniúil" don tsábháilteacht amach ón gcósta 3 agus
síntear leis sábháilteacht agus raon feidhme an Chreata chun an riosca agus na hiarmhairtí a
d'fhéadfadh a bheith ag mórthimpistí (lena n-áirítear mórtheagmhais comhshaoil a chlúdach). 4
Aistrítear freagrachtaí áirithe i dtaca le gníomhaíochtaí peitriliam atá á ndéanamh amach ón
gcósta ó gnóthais peitriliam chuig oibreoirí agus úinéirí suiteálacha neamh-tháirgthe. 5
Doiciméad é seo a dhéanann cur síos ar an gCreat Sábháilteachta Peitriliam (an "Creat") tar
éis achtú Acht 2015 agus na feidhmeanna rialála a bhaineann leis an CER Sa doiciméad seo
déantar tagairt d’ailt éagsúla den "Acht". Tagairtí d’Acht um Rialacháin Leictreachais den sórt
seo arna leasú, inter alia le hAcht 2010 agus Acht 2015 araon.

1.2

Athbhreithniú Staire
Tuairiscítear an Creat i dtosach sa Phaipéar Cinnidh maidir le Dearadh Ardleibhéil ar an
gCreat Sabháilteachta Peitriliam (CER1/20/62). Tá mionsonraithe rialacháin agus teicniúla
breise maidir leis na nithe a leagtar amach anseo sna doiciméid eile a bhfuil an Creat cuimsithe
as. Tar éis na doiciméid sin a fhoilsiú rinneadh athbhreithniú agus ath-fhoilsiú ar Dhearadh
Ardleibhéil an Chreata Sábháilteachta Peitriliam (CER/13/304) chun na hathruithe a rinneadh
ar an gCreat a léiriú tríd an bpróiseas comhairliúcháin a bhí curtha i gcrích.
Tar éis achtú Acht 2015, déanadh athbhreithniú ar Dhearadh Ardleibhéil an Chreata
Sábháilteachta agus an doiciméad seo Ceanglais an Chreata Sábháilteachta Peitriliam a
chuireadh ina ionad. Tugtar an doiciméad athbhreithnithe tuairisc ar an struchtúr lena náirítear na doiciméid éagsúla a chuimsíonn an Creat agus bunriachtanais den Chreat le
héifeacht ó thosach feidhme Acht 2015. Déanadh athbhreithniú ar na doiciméid eile a
chuimsíonn an Creat chomh maith agus athainmnítear iad i gcásanna áirithe chun na hábhair
nuashonraithe a léiriú.
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Mar atá sainmhínithe faoi alt 13A den Acht. Féach freisin alt 3.2.1
Threoir 2013/30/ AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meitheamh 2013 maidir le sábháilteacht
oibríochtaí ola agus gáis amach ón gcósta agus lena leasaítear Treoir 2004/35/CE, Iris Oifigiúil an Aontais
Eorpaigh, Uimh.L178, 2013 lch. 66
Tá sé seo ar fáil ag http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:178:0066:0106:en:PDF.
3 Mar a mhínítear faoi alt 13A den Acht
4 Féach alt 2.4 chun tuilleadh eolais a fháil ar mórthimpistí agus mórtheagmhais comhshaoil
5 Féach alt 3.2 le haghaidh sainmhínithe agus tuilleadh eolais a fháil ar úinéirí, oibreoirí agus suiteálacha neamhtháirgthe.
2

2

1.3

Struchtúr an Doiciméid
Tá an doiciméad seo roinnte ina chúig chuid. Déantar cur síos in Alt 2 go dtí 15 ar struchtúr
agus ar cheanglais an Chreata seo mar a leanas:
• Eagrú agus Feidhmiú CER (alt 2)
• Raon Feidhme agus Oibriú an Chreata (alt 3);
• Comhpháirteanna an Chreata (alt 4);
• ALARP (alt 5);
• Cead ar Ghníomhaíochtaí Peitriliam Ainmnithe (alt 6);
• Iniúchtaí agus Cigireachta CER (alt 7)
• Dearbhú Comhlíonta (alt 8);
• Tríthaobhach Comhairliúchán agus Tuairisciú Rúnda (alt 9);
• Teagmhas Peitriliam agus Fógra ar Teagmhais agus Imscrúdú (alt 10);
• Comhéadain Rialála (alt 11);
• Forghníomhú (alt 12);
• Tuairisciú CER agus Faisnéis Sábháilteachta atá Foilsithe (alt 13);
• Feabhas Leanúnach (alt 14); agus
• Costais a Aisghabháil (alt 15).

3

2

CER Eagrú agus Feidhm

2.1

Eagrú CER mar an t-Údaras Inniúil
Is comhlacht reachtúil neamhspléach é an CER ar tugadh freagracht dó de bhun an tAcht
2010 as sábháilteacht na ngnóthas peitriliam a bhíonn i mbun gníomhaíochtaí áirithe a rialú.
Tá na feidhmeanna rialúcháin eacnamaíocha agus sábháilteachta le haghaidh
gníomhaíochtaí peitriliam in Éirinn roinnte ó thosach Acht 2010 agus tá na feidhmeanna
eacnamaíocha fágtha leis an Aire Cumarsáide Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha agus tá
freagracht glactha ag an CER as na feidhmeanna rialála sábháilteachta.
Bunaíodh an Creat faoi Acht 2010 agus tá sé curtha chun feidhme ag an CER ó mhí na Nollag
2013. Le hachtú na Treorach maidir le Sábháilteacht Ola amach ón gcósta agus Oibríochtaí
Gáis 2013/30/AE ("an Treoir") tá ceanglais nua curtha ar na Ballstáit guaiseacha
mhórthimpiste a bhaineann le taiscéalaíocht agus astarraingt Pheitriliam amach ón gcósta a
rialáil. Lena chois sin, iarrtar leis an Treoir go mbeadh údarás inniúil iomchuí ann a bheadh
freagrach as comhlíonadh a rialáil. Trasuíodh an Treoir sa dlí in Éirinn le hAcht 2015.
Is ar comhfhreagair go ginearálta atá na ceanglais san Acht 2015 le ceanglais reatha an
Chreata faoi Acht 2010, lena n-áirítear:
• Measúnú ar chásanna sábháilteachta;
• I mbun iniúchóireachta agus cigireachta;
• Forbairt ar iniúchadh bhliaintúil atá bunaithe ar riosca agus pleananna cigireachta;
• Imscrúdú ar tharluithe peitriliam; agus
• Gníomhaíochtaí forfheidhmiúcháin a dhéanamh.
Leis na comhfheidhmeanna sin aithníodh an CER mar an eagraíocht is fearr le feidhmeanna
an údaráis inniúil a dhéanamh de réir na Treorach.
Is é an CER an t-údarás amháin a cheapfar chun gníomhú mar údarás inniúil. 6 I gcomhréir le
halt 13H(5) den Acht déanfaidh an CER nósanna imeachta comhpháirteacha a ullmhú agus
a chur chun feidhme le húdaráis eile, nuair is iomchuí, chun a fheidhmeanna a chomhlíonadh
mar an údarás inniúil. Déanfar seo i gcás ina dtugtar ról don CER faoi Acht 2015 a urscaoiltear
faoi láthair ag údarás eile chun dúbailt gníomhaíochtaí rialála a sheachaint. Údarás amháin
den sórt sin ná Gardaí Cósta na hÉireann. 7 Tá tuilleadh sonraí ar an gcomhoibriú seo leagtha
amach in alt 2.4.1.
Leagtar amach sa Chreat nuashonraithe an tslí a ndéileálfar leis na feidhmeanna faoin Acht.

6

Alt 13GA(1) den Acht.
Tá Meabhrán Tuisceana ar na déanamh ag Garda Cósta na hÉireann atá mar chuid den Roinn Iompair leis an
CER.
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2.2

Cuspóirí agus Feidhmeanna an CER
Is é príomhchuspóir an CER agus a fheidhmeanna faoi alt 11a den Acht á gcomhlíonadh
aige: 8
"An pobal a chosaint trí shábháilteacht a chothú agus a spreagadh i leith seolta
gníomhaíochtaí peitriliam ainmnithe 9”.
Is é príomhchuspóir an CER a fheidhmeanna a fheidhmiú mar údarás inniúil faoin Acht go
gcuirfear ar fáil:
“maoirseacht rialaitheach sábháilteachta éifeachtach maidir le comhlíonadh oibreora
agus úinéara i ndáil leis an gCuid seo [den Acht] chun an riosca agus iarmhairtí féideartha
um mórthimpistí amach ón gcósta (teagmhais mhóra comhshaoil san áireamh) a laghdú
go dtí leibhéal atá chomh híseal is indéanta le réasún." 10
Is é feidhm 11 an CER:
"gach rud is gá agus is réasúnach a dhéanamh chun a chuspóirí a chur chun cinn agus
a cumhachtaí a fheidhmiú agus a fheidhmeanna a chomhlíonadh ar mhaithe le leas an
phobail"; agus
Gan dochar don mhéid sin roimhe seo is iad fheidhmeanna an CER:
• Gníomhaíochtaí peitriliam ainmnithe a rialáil maidir le sábháilteacht agus féadfaidh
caighdeáin agus cóid cleachtais a shonrú a bheith i gceist leis sin;
• Faireachán a dhéanamh ar chomhlíonadh a n-oibleagáidí ag gnóthais peitriliam oibreoirí
agus uinéirí;
• Tarluithe peitriliam a imscrúdú agus tuarascáil i scríbhinn fúthu a thabhairt don Aire;
• Ceadanna sábháilteachta a eisiúint;
• Fáisnéis maidir le sábháilteacht a sholáthar don phobal mar is iomchuí;
• Cásanna sabháilteachta agus fógraí a mheasúnú arna dtíolacadh ag oibreoirí agus
úinéirí agus nuair is iomchuí iad a ghlacadh nó a dhiúltú;
• Cuspóirí an údaráis inniúil a chur chun feidhme lena n-áirítear:

8

o

Eolas fáisnéis agus taithí a mhalartú go rialta le húdaráis inniúla eile an Grúpa
Údaráis Ola agus Gáis Eischósta an Aontais Eorpaigh;

o

Tuarascáil bhliantúil a ullmhú agus a chur faoi bhráid an Choimisiúin Eorpaigh;

o

Comhoibriú le húdaráis inniúla eile agus pointí teagmhála;

o

Sásraí a bhunú le haghaidh:

Alt 13G den Acht
Is é an sainmhíniú atá ar "ghníomhaíochtaí peitriliam ainmnithe" faoi alt 13A den Acht "...gníomhaíochtaí peitriliam
a ainmnítear le rialacháin faoi alt 13D" den Acht. Leagtar amach iad sna Rialacháin um Shábháilteacht Peitriliam
(Ainmniú Aicmí Áirithe Ghníomhaíocht Peitriliam) 2013.
10 Alt 13GA (2) den Acht. Sainítear “eachtra comhshaoil mór” faoi Alt 13A den Acht. Féach ar ailt 2.4 agus5.3 do
tuilleadh eolais.
11 Alt 13H(1) agus 13H(2)(a)-(h) den Acht.
9

5



tuairisciú rúnda a bhaineann le sábháilteacht agus ábhair imní
comhshaoil a bhaineann le gníomhaíochtaí peitriliam ainmnithe amach
ón gcósta; agus



imscrúdú iomchuí ar na tuairiscí den sórt sin;

o

Tuarascáil ar achoimre de thorthaí ar aon imscrúdú tarluithe peitriliam mar
thoradh ar mhórthimpiste ón gcósta a ullmhú agus a sheoladh chuig an
gCoimisiún Eorpach;

o

Oibriú i gcomhréir leis an Achta agus le hIarscríbhinn III den Treoir;

o

Sula nglacfar le cás sabháilteachta a bhféadfadh mórthimpiste a bheith mar
thoradh air ar dhóigh dó éifeachtaí suntasacha a bheith aige ar an gcomhshaol
i mBallstát eile cuirfear an fhaisnéis ábhartha ar aghaidh chuig an údarás inniúil
sa bhallstát a bhféadfaí difear a dhéanamh dó chun iarracht a dhéanamh
comhbhearta a ghlacadh chun cosc a chur ar dhamáiste: agus

• Sásra le haghaidh comhairliú trí pháirteach a bhunú maidir le nithe áiríthe (féach alt 9).

2.3

Fís, Misean, Róil agus Spriocanna an CER
Fís atá ag an CER maidir leis an gCreat chun an méid seo a leanas a chur i gcrích:
Tionscal taiscéalaithe agus astarraingthe peitriliam sábháilte in Éirinn.
agus chun an méid sin a bhaint amach is é misean an CER faoin gCreat:
Tionscal taiscéalaithe agus astarraingthe peitriliam a rialáil go neamhspleách chun
beatha daoine a chosaint agus riosca agus iarmhairtí féideartha ar mhórthimpistí a laghdú
teagmhas comhshaoil san áireamh amach ón gcósta.
Cuirfidh an CER an misean sin i gcrích tríd a ról a shainmhíniú agus spriocanna sainithe a
chomhlíonadh maidir leis an gCreat. Tá ceithre ról lárnach ag an CER faoin gCreat:
1. Sábháilteacht maidir le gníomhaíochtaí taiscéaladh agus astarraingt peitriliam a
chothú agus a spreagadh.
Éascaíonn an CER forbairt ar ghníomhaíochtaí peitriliam níos sábháilte trí dheachleachtadh a spreagadh maidir le rialáil sábháilteachta, caidreamh a bheith acu le
rialtóirí eile go naisiúnta agus go hidirnáisiúnta agus na ceachtanna atá foghlamtha a
mhalartú leis an tionscal agus an bpobal.
2. Faireachán a dhéanamh ar chomhlíonadh a n-oibleagáidí ag gnóthais peitriliam a
gcomhlíonadh maidir leo a fhorfheidhmiú.
Déanann an CER faireachán ar ghnóthais peitriliam oibreoirí agus úinéirí chun a
áirithiú go bhfuil siad ag feidhmiú de réir an Achta agus an Chreata. Deanfaidh an
CER gníomhaíochtaí forfheidhmiúcháin daingne i gcás ina n-aithnítear
neamhchomhlíonadh.
3. Creat reachtach a fhorbairt chun feabhas leanúnach ar shábháilteacht a chur chun
cinn
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Is é prionsabal ALARP buncharraig an Achta agus an Chreata a chothaíonn feabhsú
leanúnach maidir le bainistíocht sábháilteachta agus a n-éilíonn feasachta leanúnach
ar fhorbairtí agus feabhsúcháin chun rioscaí a thuiscint agus a rialú. Déanann an CER
athbhreithniú rialta ar éifeachtacht an Chreata agus féachann sé leis an gCreat a
fheabhsú go leanúnach.
4. Oibriú le húdaráis eile chun ár bhfís a bhaint amach
Aithníonn An CER go bhfuil reachtaíocht shuntasach idirnáisúnta, náisiúnta agus
Eorpach i bhfeidhm cheana féin in Éirinn agus gníomhaireachtaí reachtúla éagsúla a
bhfuil freagrachtaí rialála agus imscrúduithe araon san earnáil peitriliam agus maidir
le sábháilteacht. I gcás go bhféadfaí forluí freagrachtaí bheith ann leis an CER tá
comhaontú maidir le comhéadain rialáil déanta leis na gníomhaireachtaí ábhartha
chun rialáil éifeachtach agus éifeachtúil a éascú.
Déanfaidh an CER iarracht 3 sprioc rialála faoin gCreat a bhaint amach:
1. Gnóthais peitriliam oibreoirí agus úinéirí rioscaí guaiseacha mórthimpistí a chosc
d’ALARP agus gníomhaíochtaí peitriliam ainmnithe á gcur i gcrích acu.
Is é an oibleagáid bhunúsach atá curtha ar oibreoirí agus úinéirí faoin Acht go
laghdófar riosca maidir le guaiseacha mórthimpistí agus gníomhaíochtaí peitriliam
ainmnithe á gcur i gcrích acu go dtí leibhéal atá i gcomhréir le ALARP. Tá sé seo
bunaithe ar an phrionsabail go dtabharfaí freagracht do na daoine sin a chruthaíonn
agus a bhfuil smacht acu ar rioscaí iad a bhainistiú mar is iad na daoine is fearr leis
seo a dhéanamh. Is príomhsprioc an Chreata é a áirithiú go gcomhlíonfaidh oibreoirí
agus úinéirí na hoibleagáide sin.
Caithfidh gnóthais peitriliam i measc nithe eile rioscaí sábháilteachta a chosc agus
gníomhaíochtaí peitriliam ainmnithe á gcur i gcrích agus go ndéantar aon bhonneagar
peitriliam a dhearadh a fhoirgniú srl i gcomhréir le ALARP agus alt13K den Acht. Tá
sonraí breise leagtha amach5, thíos.
2. Go mbainfidh oibreoirí agus úinéirí feidhmíocht i dtaca le sábháilteacht amach i
gcomhréir leis an dea-chleachtas idirnáisiúnta.
Is tionscal idirnáisiúnta é an tionscal taiscéalaithe agus astarraingthe peitriliam agus
dá bhrí sin is féidir agus ba cheart feidhmíocht na n-oibreoirí agus na n-úinéirí in Éirinn
a chur i gcomparáid leis an dea-chleachtas idirnáisiúnta. Rinneadh forbairt ar an
Chreat i gcomhréir leis an dea-chleachtas idirnáisiúnta agus dá bhrí sin is é
feidhmíocht i dtaca le sábháilteacht maidir le gníomhaíochtaí peitriliam i gcomhréir leis
an dea-chleachtas idirnáisiúnta a bhfuil rialtóirí, an lucht tionscail agus an pobal ag súil
leis. Mar chuid den Chreat deanfaidh an CER faireachán agus feidhmíocht i dtaca le
sábháilteacht na n-oibreoirí agus na n-úinéirí a chur i gcomparáid le hiad a thrádáiltear
go hidirnáisiúnta
3. Muinín a chothú go bhfuil an creat rialúcháin ag cosaint an phobail
Is é ceann de na róil atá ag an CER chun dearbhú neamhspleách a thabhairt don
phobal i gcoitinne lucht tionscail agus gníomhaireachtaí reachtúla eile go bhfuil
guaiseacha mórthimpistí aitheanta agus laghdaithe ag oibreoirí agus úinéirí go dtí
leibhéal atá i gcomhréir le ALARP chun sábháilteacht phoiblí a chosaint. Tá leas
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dlisteanach ag an phobal go ndéanfaidh gníomhaíochtaí peitriliam sábháilte ag
oibreoirí agus úinéirí agus ba cheart dóibh a bheith muiníneach go bhfuil rialáil
sábháilte ar ghníomhaíochtaí peitriliam á déanamh ag an CER chun an pobal a
chosaint. Áirithíonn an CER fáisnéis sábháilteachta a sholáthar don phobal chun an
leas dlisteanach sin a chomhlíonadh.
Chun go mbeidh an dearbhú neamhspleách sin suntasach agus go mbeidh muinín ag
an bpobal i gcoitinne, an lucht tionscail agus gníomhaíochtaí reachtúla eile air caithfidh
muinín a bheith ann araon sa Chreat é féin agus go gcomhlíonann ról an CER go
hiomlán agus go héifeachtach. Chun an sprioc seo a bhaint amach déanfaidh an
Coimisiún:
• Foireann inniúil a fhostú agus a áirithiú go bhfaigheann siad oiliúint agus forbairt
ghairmiúil leanúnach;
• Beidh sé trédhearcach ina ról a chomhlíonadh;
• Fáisnéis a fhoilsiú ar fheidhmíocht sábháilteachta tionscail agus torthaí ar a
gcuid gníomhaireachtaí rialála féin; agus
• Beidh sé chomh soiléir agus is féidir ina cumarsáidí leis an bpobal agus lucht
tionscail.

2.4

Fócas Rialála CER faoin Acht
Tá an t-Acht agus an Creat dírithe ar ghníomhaíochtaí peitriliam ainmnithe ina n-éilítear
glacadh ag CER le cásanna sábháilteachta agus ceadanna sábháilteachta a eisiúint chun na
gníomhaíochtaí sin a chur i gcrích. Baineann cásanna sábháilteachta go príomha le
bainistíocht guaiseacha mórthimpistí a d’fhéadfadh bheith ina chúis le mórthimpiste, mar
shampla:
(a) Ócáid a bhaineann le pléascadh, tine, smacht a chailleadh ar an tobar nó scaoileadh
ola gáis nó substaintí contúirteacha a bhaineann le, nó a bhfuil seans mór ann go
mbeadh sé ina chúis le, bás nó díobháil phearsanta thromchúiseach;
(b) Teagmhas a mbeadh mar thoradh air damáiste tromchúiseach ar an mbonneagar 12
peitriliam lena mbaineann, nó a bhfuil seans mór ann go mbeadh sé ina chúis le, bás
nó díobháil phearsanta thromchúiseach;
(c) Teagmhas ar bith eile a mbeadh mar thoradh air bás nó díobháil thromchúiseach ar
níos mó ná duine amháin; nó
(d) Aon mhórtheagmhas comhshaoil de bharr teagmhas dá dtagraítear in ailt (a), (b) agus
(c) agus atá bainteach le gnóthais peitriliam amach ón gcósta.
Tá sé seo i gcomhréir le príomhchuspóir an CER chun an pobal a chosaint, oibrithe san
áireamh. Tá sé i gcomhréir chomh maith le dea-chleachtas agus córais cásanna
sábháilteachta i ndlínsí eile. Laghdófar cur chuige an CER dúbailt de na gníomhaíochtaí
rialála ag údaráis reachtúla eile a bhfuil freagrachtaí cheana acu as sábháilteacht
gníomhaíochtaí peitriliam agus an riosca a bhaineann leo in Éirinn
12

Sainítear “bonneagar peitriliam” faoi alt 13A den Acht mar "...aon áis, déanmhas, nó feistiúchán atá bunaithe,
cothabháilte agus oibrithe nó atá beartaithe é a bhunú chun gníomhaíocht peitriliam a ghnóthú agus lena n -áirítear
saoráid i ar an tír mhór agus amach ón gcósta feistiúcháin agus déanmhas nó teaglaim de na háiseanna
feistiúcháin agus déanmhais den sórt sin."
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Níl sainchúram comhshaoil ar an mórthír ag an CER. Mar atá leagtha amach in alt (d) den
mhíniú ar mhórthimpiste, eachtra comhshaoil a thagann as teagmhais dá dtagraítear in ailt
(a), (b) agus (c) agus a bhaineann le gníomhaíochtaí peitriliam amach ón gcósta a thagann
faoi raon feidhme. Mar sin féin sa chás ina bhfuil teagmhais ar an gcomhshaol agus ina bhfuil
tionchar ar shláinte an duine nuair a dhéanfar an ghníomhaíocht ar an tír mhór nó amach ón
gcósta, tagann sin faoi chúram an CER faoi alt IIA den Acht.
Deimhneoidh an CER dó féin tríd an chóras cásanna sábháilteachta go bhfuil na guaiseacha
sainaitheanta i gceart (ag féachaint don ghníomhaíocht peitriliam agus bonneagar peitriliam
iomchuí) go bhfuil na rioscaí maidir leis na guaiseacha measúnaithe agus go bhfuil na bearta
iomchuí curtha ar bun chun na rioscaí sin a bhainistiú.
Cuirtear an fhreagracht ar úinéirí agus oibritheoirí faoin Acht as a chinntiú go laghdófar baol
aon mhórghuaiseacha thimpiste i gcomhthéacs gníomhaíocht peitriliam go leibhéal atá
ALARP. Tá oibreoirí freagrach go príomha as measc rudaí eile freisin, as rialú baol ar
ghuaiseacha timpiste a eascraíonn ó ghníomhaíochtaí peitriliam ainmnithe a dhéanamh,
chomh maith le feabhas leanúnach a dhéanamh ar rialú na rioscaí seo lena chinntiú go bhfuil
siad a laghdaithe go leibhéal atá ALARP.
Faoi alt 13K den Acht, is faoi dhualgas agus oibleagáidí na ngnóthas peitriliam é a chinntiú (a) go seoltar aon ghníomhaíocht peitriliam ar bhealach a laghdaíonn aon bhaol don
tsábháilteacht go leibhéal atá ALARP, agus (b) go ndearbhaítear, tógfar, insealbhaítear,
cothaítear, athraítear, oibrítear, an díchoimisinítear aon bhonneagar peitriliam ar bhealach a
lena laghdófar aon bhagair don tsábháilteacht go dtí leibhéal atá ALARP. Faoi alt 13KA den
Acht, ní mór do ghnóthais peitriliam a chinntiú freisin go bhfuil an cumas ag an oibreoir a
cheaptar chun riachtanais an Achta a chomhlíonadh maidir le gníomhaíochtaí peitriliam
ainmnithe faoin gceapachán a sheoladh.
Is é tríd an gCreat agus na feidhmeanna a thugtar do CER a chuirtear an córas trína ndéantar
an-oibleagáidí a chomhlíonadh.
2.4.1

Údaráis Reachtúla Eile
Déantar leis an Acht oibleagáid 13 a fhorchur ar an CER maidir lena fheidhmeanna a
chomhlíonadh faoi alt 13H (2), aird a thabhairt ar shábháilteacht gnóthais peitriliam a
dhéanfadh tÚdarás um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann (NSAI), Údarás Sláinte agus
Sábháilteachta (HSA), Gníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (EPA), an t-Aire Iompair,
Turasóireachta agus Spóirt (Oifig na Suirbhéireachta Muirí (MSO), Gardaí Cósta na hÉireann
(IRCG) agus Údarás Eitlíochta na hÉireann (IAA) 14 agus an gá atá le comhoibriú agus
comhairliúchán a dhéanamh leis na húdaráis reachtúla chun sábháilteacht a spreagadh agus
a chothú maidir le gnóthais gníomhaíochtaí peitriliam agus dúbailt gníomhaíochtaí a
sheachaint i bhfeidhmiú a fheidhmeanna.
Oibreoidh an CER i gcomhar leis na húdaráis reachtúla sin le fáisnéis iomchuí a roinnt agus
gníomhaíochtaí rialála iomchuí a chomhordú, agus rachaidh siad i gcomhairle leo ar nithe a
bhaineann lena bhfreagrachta reachtúla.

13
14

Alt 13H (3) agus (4) den Acht.
Agus aon daoine eile atá forordaithe ag an Aire; alt 13H (4) (f) den Acht.
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I gcomhlíonadh a fheidhmeanna, (ag feidhmiú a chumhachtaí agus ag comhlíonadh a
dualgaisí san áireamh), rachaidh an CER i gcomhairle leis na húdaráis reachtúla réamhluaite
chun dúbailt gníomhaíochtaí rialála a shainaithint. I gcás ina n-aithnítear dúbailt
gníomhaíochtaí rialála, féadfaidh an CER nósanna imeachta comhpháirteacha nó
comhordaithe a hullmhú agus a chur i bhfeidhm leis na húdaráis sin, chun a fheidhmeanna
faoi alt 13(5) den Acht a chomhlíonadh.
Tá nós imeachta comhpháirteach amháin den sórt sin forbartha idir an CER agus Gardaí
Cósta na hÉireann chun rialáil a dhéanamh ar ghnéithe comhshaoil a bhaineann le
mórguaiseacha amach ón gcósta. Cé go gcaithfidh doiciméid mar phleananna freagairtí
éigeandála a bheith curtha faoi bhráid an údaráis inniúil, déanfaidh an IRCG amháin measúnú
ar ghnéithe dóibh sin agus beidh cinneadh ag an IRCG ar an ghné sin den mheasúnú glactha
ag an CER mar chuid dá bhreith maidir le measúnú an cás sábháilteachta foriomlán.
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3

Scóip agus Feidhmiú an Chreata Sábháilteachta Peitriliam
Soláthraíonn Cuid IIA den Acht go bhfuil aon ghnóthas peitriliam, oibritheoir nó úinéir a bhfuil
sé beartaithe acu gníomhaíochtaí peitriliam, nó , gníomhaíochtaí peitriliam á gcur i gcrích acu,
faoi réir rialála ag an gCoimisiún faoin gCreat. Forchuireann an Acht ceanglais rialála bhreise
maidir le gníomhaíochtaí peitriliam ainmnithe, mar shampla, cás sábháilteachta nó fógra
curtha isteach ag oibreoir agus/nó úinéir, agus iarratas ar chead sábháilteachta ag an
ngnóthas peitriliam, chuig an CER, lena mbaineann gníomhaíochtaí peitriliam go ginearálta.
De réir alt 13E den Acht, ní féidir le haon pháirtí gníomhaíocht peitriliam ainmnithe a
dhéanamh gan cead sábháilteachta.
Cuireann an tAcht rialú ar shábháilteacht gníomhaíochtaí peitriliam faoi chuimse creata
choiriúil agus forchuireann dualgaisí áirithe ar ghnóthais peitriliam, oibreoirí agus úinéirí, agus
i gcás ina bhfuil sárú déanta, déanfar ionchúiseamh choiriúil, as a dtiocfaidh fíneáil agus,
d’fhéadfadh príosúnacht a bheith mar thoradh air.
Is é córas iomlán an Chreata atá á úsáid ag an CER chun sábháilteacht gníomhaíochtaí
peitriliam a rialáil agus gníomhaíochtaí peitriliam ainmnithe go háirithe. Tá an Creat bunaithe
ar riosca. Aithníonn an t-Acht go bhféadfadh guaiseacha bheith ann laistigh de
ghníomhaíochtaí rialáilte agus éilíonn sé go laghdaítear na rioscaí a bhaineann leis na
guaiseacha sin go dtí leibhéal atá chomh híseal is indéanta le réasún (ALARP).
Sa chuid eile den alt seo, cumhdaítear an méid seo a leanas:
• An sainmhíniú ar ghníomhaíocht peitriliam ainmnithe (alt 3.1);
• Sainmhíniú ar, agus an ghaolmhaireacht idir, na comhlachtaí rialála éagsúla, gnóthais
peitriliam, oibreoir agus úinéir (alt 3.2): agus
• Na hoibleagáide agus na dualgais a fhorchuirtear ar ghnóthais peitriliam, oibreoirí agus
úinéirí (alt 3.3).

3.1

Gníomhaíocht Peitriliam Ainmnithe
De réir alt 13D(1) den Acht, ceanglaítear ar an CER, "i gcás inar cuí é mar gheall ar chúinsí
sábháilteachta," gníomhaíochtaí peitriliam áirithe a ainmniú a chuirfear faoi rialú córas ceada
atá bunaithe ar ghlacadh cásanna sábháilteachta (an 'córas um chásanna sábháilteachta').
D’fhoilsigh an CER na Rialacháin Sábháilteachta Peitriliam (Aicmí Áirithe Gníomhaíochtaí
Peitriliam a Ainmniú) 2013 (IR Uimh.89 de 2013) i Márta 2013, a shainmhíníonn na
gníomhaíochtaí (agus an bonneagar peitriliam a bhaineann leis mar sin) atá le hainmniú agus
a bheidh faoi réir an chórais um chásanna sábháilte. Sonraítear sna rialacháin gur
gníomhaíochtaí peitriliam ainmnithe atá iontu seo a leanas:
1. Aon ghníomhaíocht peitriliam nó scor de ghníomhaíocht peitriliam (ar bhonn sealadach
nó ar bhonn buan) maidir le tobar lena n-áirítear:
•

Tochailt, druileála, tollta nó suncáil seafta chun peitriliam a ardú;

•

Tástáil agus cur i gcrích toibreacha;

•

Idirghabhálacha toibreacha agus oibreacha feabhsúcháin;

•

Ath-instealladh peitriliam, uisce nó ábhair ar bith eile isteach i dtobar nó
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•

Stopadh, blocáil, caidhpeáil, nó tréigean ar tobair ar bith ar bhonn sealadach nó
go buan.

2. Táirgeadh, seachas iompar peitriliam ar mhodh eile seachas píblíne.
3. Díchoimisiúnú an bhonneagair peitriliam go dtí go:
•

Maidir leis an tobair, go bhfuil an tobar tréigthe; agus

•

Maidir le bonneagar peitriliam seachas tobar, aon ghaireas atá ceaptha chun
peitriliam a choinneáil nó a iompar atá comhdhéanta de, nó atá mar chuid de,
bhonneagar peitriliam atá saor ó hidreacarbóin.

Tá cur síos ar na ceadanna sábháilteachta a n-éilítear, cásanna sábháilteachta, agus fógraí
do na gníomhaíochtaí peitriliam ainmnithe sin in alt 6.
3.1.1

Gníomhaíochtaí um Obair ar Thoibreacha

Sa Chreat, sainítear Gníomhaíocht um Obair ar Thoibreacha mar:
aon ghníomhaíocht peitriliam:
• Ina ndéantar nó ina n-athraítear teorainn srianadh brú ar tobar go sealadach nó go buan;
nó
• Ina dtugtar sreang, cábla nó píopa isteach i dtobar.
Airíonn Gníomhaíochtaí um Obair Toibreacha, druileáil, críochnú, idirghabhálacha, oibreacha
feabhsúcháin, agus tréigean agus áirítear orthu mar sin, ach gan a bheith teoranta dóibh:
• Tochailt, druileála, tollta nó suncáil seafta chun peitriliam a ardú;
• Trealamh rialaithe toibreacha a chur leis chun go mbeidh rochtain shábháilte ar an
tobar(mar shampla sreang, cábla nó píopaí thabhairt isteach ar bhonn sealadach chun
cáblú a dhéanamh); agus
• Stopadh, blocáil, caidhpeáil, nó tréigean ar tobair ar bith ar bhonn sealadach nó go buan.
Níl Gníomhaíochtaí um Obair ar Thoibreacha iad na gníomhaíochtaí peitriliam nach
gcomhlíonann an sainmhíniú thuas. Áirítear samplaí ar ghníomhaíochtaí peitriliam den sórt
sin, ach gan a bheith teoranta dóibh:
• Táirgeadh trí chríochnú atá ann cheana;
• Oibríochtaí spreagtha foirmíochta nuair nach n-athraíonn an teorainn srianadh brú (mar
shampla aigéad a chur leis nó instealladh ceimiceach trí shreabhán láidir a chur isteach
i gcró tobair); agus
• Tástáil Toibreacha trí chríochnú atá ann cheana féin ar shuiteáil táirgthe. 15
Tagann tástáil toibreacha ar shuiteáil neamh-tháirgthe faoi shainmhíniú ar tháirgeadh tar éis
30 lá, cé go bhféadfar tréimhse níos faide, suas le huasmhéid 90 lá, a chomhaontú, i gcásanna
eisceachtúla trí uiríll a dhéanamh leis an CER.
15

Sainítear “suiteáil” faoi alt 13A den Acht mar “...aicme den bhonneagar peitriliam ar n-airítear saoráid atá in stad,
do-aistrithe, agus soghluaiste nó teaglaim de bhonneagair idirnasctha ar bhonn buan le droichid nó déanmhais eile,
chun gníomhaíochtaí a chur i gcrích nó i ndáil le gníomhaíochtaí a chur i gcrích nó i ndáil le gníomhaíochtaí den
sórt sin".
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3.1.2

Táirgeadh

Cuirtear tús le táirgeadh nuair atá peitriliam nó hidreacarbón tugtha isteach don chéad uair i
mbonneagar peitriliam atá beartaithe ar tháirgeadh trí phíblíne nó trí thobar. Airítear air sin
hidreacarbóin a thabhairt isteach chun críocha coimisiúnaithe.
3.1.3

Comhoibríocht

Sainítear “comhoibríocht” faoi Alt 13A den Acht mar ghníomhaíocht peitriliam ainmnithe curtha
i gcrích ón tsuiteáil le suiteáil eile chun críocha a bhaineann leis an tsuiteáil eile agus tá
tionchar ar rioscaí do shábháilteacht daoine nó do chosaint an comhphobail dá bharr ar aon
cheann nó gach ceann de na suiteálacha.
3.1.4

Díchoimisiúnú 16

Tá an chuid ainmnithe den díchoimisiúnú sainithe chun na gníomhaíochtaí a chur san áireamh
chun an bonneagar peitriliam a dhíchoimisiúnú go dtí an pointe go bhfuil aon trealamh atá
deartha chun bheith iontu nó peitriliam a chuimsíonn nó atá ina chuid den bhonneagar
peitriliam den sórt saor ó hidreacarbóin. Níl an próiseas chun suiteáil a díchóimeáil ina
gníomhaíocht peitriliam ainmnithe mura bhfuil aon peitriliam i láthair. Is gníomhaíocht
ainmnithe fionraí nó tréigean tobair ar bith..

3.2

Comhlachtaí rialaithe
Tá trí príomhdhualgas ann anois agus tá a ról agus freagrachtaí achoimrithe sa chuid seo
thíos.

3.2.1

Gnóthas peitriliam

Sainmhíníonn an tAcht gnóthas peitriliam mar "aon duine a bhfuil údarú peitriliam a bheith
tugtha nó deonaithe dó nó di". Tá údarú peitriliam atá sainithe ansin trí thagairt do na
hudaruithe éagsúla (léasanna, ceadúnais nó toilithe) is féidir a dheonú faoi reachtanna éagsúla
a bhaineann le lorgaireachta peitriliam, taiscéaladh agus astarraingt áirítear ceadúnas
taiscéalaíochta peitriliam, ceadúnas lorgaireachta peitriliam, ceadúnas limistéir fhorcoimeádta,
léas peitriliam, nó toiliú píblíne uas-srutha faoi alt 40 de na hAchtanna Gáis. 17
I gcás gníomhaíocht peitriliam ainmnithe a chur i gcrích, ní mór d’úinéir nó d’oibreoir, mar is
infheidhme, cás sábháilteachta a ullmhú agus ní mór don ghnóthas peitriliam cur isteach ar
chead sábháilteachta a bheidh le heisiúint ag an gCoimisiún. Is cion é d'aon pháirtí
gníomhaíocht peitriliam ainmnithe a chur i gcrích in éagmais cead sábháilteachta bainteach
arna eisiúint ag an CER.

16

Sainítear ‘díchoimisiúnú’ faoi alt 13A den Acht, 'i ndáil le bonneagar peitriliam, an tsaoráid, an déanmhas nó an
tsuiteáil, nó aon chuid den tsaoráid, den déanmhas nó den tsuiteáil sin, a chur as úsáid go buan le hionchas é nó í
a thréigean in situ nó é nó í a thabhairt chun siúil'
17 Tá sainiú mion déanta ar'údarú peitriliam' faoi alt 13A den Acht.
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Deontar udaruithe peitriliam go minic do níos mó ná aonán, go minic roinnt cuideachtaí
teoranta, a tháinig le chéile chun peitriliam a thaiscéaladh nó a shaothrú. Beidh gach ceann
de na haonáin sin (de ghnáth) i gcomhpháirt agus go leithleach leis an Aire faoi na hudaruithe
arna ndeonú agus tá gach ceann díobh ina gnóthas peitriliam chun críche an Achta agus tá
sé de dhualgas ar gach ceann díobh ina n-aonar agus i gcomhpháirt cloí leis an Acht. Maidir
le hiarratas ar chead sábháilteachta a chur isteach, tá dhá rogha tosaíochta ann:
• Go ndéanfaidh gach gnóthas peitriliam iarratas ar chead sábháilteachta aonair a shíniú
agus a chur isteach; nó
• Iarratas ar chead sábháilteachta aonair sínithe ag gníomhaire nochta ar son agus thar
ceann gach gnóthais peitriliam.
Mar sin féin, breithneoidh an Coimisiún de réir cáis , agus nuair a aontaíonn cuí, meicníochtaí
praiticiúla beartaithe arna moladh ag gnóthais peitriliam maidir le iarratas a dhéanamh ar
cheadanna sábháilteachta.
D'fhonn amhras a sheachaint, is cuma cad chuige aontaithe, an uacht ar aon bhealach
faoiseamh ar bith gnóthas peitriliam óna fhreagrachtaí nó dliteanais faoin Acht.
Sa chás go bhfuil aon athrú ar cheann amháin nó níos mó de na gnóthais peitriliam ainmnithe
(e.g mar gheall ar athrú ar na comhpháirtithe comhfhiontair faoi údarú peitriliam), tá sealbhóir
an údaraithe nua faoi oibleagáid cloí leis na hoibleagáidí faoin Acht, lena n-áirítear, nuair is gá,
cead sábháilteachta a shealbhú. Dá réir sin, beidh orthu iarratas a dhéanamh ar chead
sábháilteachta nua sula seolann aon ghníomhaíocht peitriliam ainmnithe.
3.2.2

Oibreoir 18

Tá oibreoir sainithe faoin Acht mar "An t-eintiteas arna cheapadh [ag gnóthas peitriliam] faoi
alt 13KA (1) chun gníomhaíochtaí peitriliam ainmnithe a dhéanamh lena n-áirítear bainistiú
agus a rialú feidhmeanna bonneagair peitriliam (seachas gléasraí neamh-tháirgthe) agus
gníomhaíochtaí peitriliam á seoladh".
Ní mór do ghnóthas peitriliam oibreoir a cheapadh chun gníomhaíocht peitriliam ainmnithe a
sheoladh. Féadfaidh gnóthas peitriliam oibreoirí ar leith a cheapadh chun an tobar a bhainistiú
agus a rialú, agus chun an gléasra táirgthe a bhainistiú agus a rialú.
Tá an phríomhfhreagracht ag an oibreoir as rialú rioscaí mórthimpiste a tharlaíonn mar thoradh
ar ghníomhaíochtaí peitriliam ainmnithe a sheoladh. Tá dualgas ar an oibreoir freisin feabhas
leanúnach a dhéanamh ar rialú na rioscaí sin d'fhonn a chinntiú go bhfuil laghdaítear na rioscaí
go dtí leibhéal ALARP. 19

18
19

Féach cuid 3.3.1.1 maidir le ceanglais um cheadú.
Alt 13KB (3) den Acht.
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Ní mór an ghníomhaíocht peitriliam ainmnithe a dá ceapadh t-oibreoir a mhíniú i gcás
sábháilteachta an oibreora, chomh maith leis an mbonneagar peitriliam atá le húsáid. Ní mór
don oibreoir an cás sábháilteachta a chur isteach chuig an CER chun glacadh leis ag an am
céanna is a chuirfidh an gnóthas peitriliam iarratais ar chead sábháilteachta isteach. Ní mór
cur síos iomlán a dhéanamh ar an mbonneagar peitriliam chun na gníomhaíochtaí peitriliam
ainmnithe i gcás(sanna) sábháilteachta an oibreora atá luaite san iarratas ar chead
sábháilteachta (féach freisin cuid 6.2).
3.2.3

Úinéir

Tá úinéir sainithe faoi alt 13A den Acht mar "duine atá i dteideal oibriú gléasra neamh-tháirgthe
a rialú".
Sainítear "gléasraí neamh-tháirgthe" san Acht mar a bheith ina mbonneagar peitriliam amach
ón gcósta nach húsáidtear do tháirgeadh, agus airítear orthu, ach d’fhéadfadh siad a bheith
teoranta do:
•

Gléasraí a úsáidtear chun Gníomhaíochtaí um Obair Toibreacha amach ón gcósta a
dhéanamh;

•

Croch le seac a úsáidtear do chóiríocht; agus

•

‘Flotels’.

Is é an t-oibreoir an t-eintiteas a sheolann gníomhaíochtaí peitriliam ainmnithe. Is é an t-úinéir
an t-eintiteas a bhainistíonn agus a rialaíonn feidhmeanna an ghléasra neamh-tháirgthe agus
gníomhaíochtaí peitriliam á seoladh .
Tá úinéir freagrach as Cás Sábháilteachta Neamh-tháirgthe a chur isteach le haghaidh gléasra
neamh-tháirgthe. Is féidir le húinéir nó oibritheoir fógra comhoibríochtaí a chur isteach, agus
beidh an dá cheann bainteach lena ullmhú (féach cuid 6.3.5.1). Cuireann an t-oibreoir gach
cás sábháilteachta agus fógra eile isteach.
Seachas fógra maidir le dearadh, ní mór cás nó fógra sábháilteachta a chur faoi bhráid an
CER chun glacadh leis ag an am céanna is a chuirfidh an gnóthas peitriliam iarratais ar chead
sábháilteachta isteach. Ach d'fhéadfadh úinéirí leibhéal níos luaithe dearbhaithe a lorg maidir
le hoiriúnacht a gcáis sábháilteachta neamh-tháirgthe trí phróiseas Admhála s um
Chomhlíonadh an CER (féach cuid 6.3.3).
3.2.4

Díolachán a bheith do-aistrithe
Ní féidir cás nó fógra sábháilteachta ceadaithe, nó Admháil Comhlíonta a aistriú chuig pháirtí
eile i gcás díolachán féideartha an gléasra. Spreagfaidh oibritheoir nua nó úinéir próiseas
athraithe ábhartha agus an riachtanas na doiciméid thuas a chur isteach arís chuig an CER.

3.3

Oibleagáidí agus Dualgais a fhorchuirtear leis an Acht

3.3.1

Ar Ghnóthais Peitriliam
Leagann Alt 13KA den Acht amach na hoibleagáidí atá ar ghnóthais peitriliam mar a
thuairiscítear níos mionsonraithe sa chuid seo.
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3.3.1.1 Ceapadh Oibreora
Ceanglaítear ar ghnóthais peitriliam oibreoir(í) a cheapadh sula seolann siad gníomhaíochtaí
peitriliam ainmnithe. Tá an gnóthas peitriliam freagrach as a chinntiú an go bhfuil an cumas ag
an oibreoir riachtanais an Achta a chomhlíonadh. Ní mór don ghnóthas peitriliam a chur in iúl
don Aire roimh ré agus faomhadh cheapachán beartaithe an oibreora lena mbaineann a lorg.
Féadfaidh an tAire, ansin, comhairle a lorg ón CER maidir leis an gcinneadh oibreoir a
fhaomhadh. Ní féidir leis an ngnóthas peitriliam oibritheoir nua a cheapadh nó a athrú gan
faomhadh roimh ré i scríbhinn ón Aire.
Mura bhfaomhtar t-oibreoir atá beartaithe , teastóidh ón Aire oibreoir oiriúnach eile a ainmniú
ag an ngnóthas peitriliam, nó ceanglófar ar an ngnóthas peitriliam na freagrachtaí an oibreora
a ghlacadh. Ní bheidh ceapachán an oibreora i bhfeidhm go dtí go mbeidh faomhadh ón Aire
tugtha i scríbhinn.
Má chuireann an CER in iúl don Aire nach bhfuil sé de chumas an oibreora a oibleagáidí faoin
Acht a chomhlíonadh, tabharfaidh an tAire fógra don ghnóthas peitriliam i scríbhinn agus a
cuirfidh sé de cheangal air freagrachtaí an oibreora faoin gceadúnas a ghlacadh, agus
molfaidh sé oibreoir a ionadú gan mhoill chun fhaomhadh an Aire.
Tá athrú oibreora ar chúis ar bith ina athrú ábhartha ar an gcás sábháilteachta ábhartha (féach
cuid 6.3.8) agus beidh gá le hiarratas athbhreithnithe ar chás sábháilteachta a chur isteach
chuig an CER lena mheasúnú.
3.3.1.2 Oibleagáidí eile
Cuireann an t-Acht dualgais bhreise ar ghnóthais peitriliam lena n-áirítear na ceanglais chun:
• Gach beart réasúnach a dhéanamh chun a áirithiú go bhfuil an t-oibreoir ceaptha ag
comhlíonadh a chuid oibleagáidí faoi alt 13KB den Acht le linn gníomhaíochtaí peitriliam
ainmnithe a sheoladh; agus
• Mionsonraí ar na sásraí a bhunaigh an CER chun tuairisciú faoi rún a bhaineann le
buartha sábháilteachta dá fhostaithe (más ann dóibh) agus a chinntiú go ndéantar tagairt
do thuairisciú faoi rún a áireamh san oiliúint ábhartha agus i bhfógraí.
Ina theannta sin, ceanglaítear an dualgas ginearálta a fhorchuirtear le halt 13K den Acht ar an
ngnóthais peitriliam a chinntiú:
• Go seoltar aon ghníomhaíocht peitriliam ar shlí lena laghdaítear aon bhaol don
tsábháilteacht go dtí leibhéal atá ALARP;
• Tá aon bhonneagar peitriliam a deartha, tógtha, suiteáilte, cothabháilte, modhnaithe,
oibrithe agus díchoimisiúnaithe ar mhodh lena laghdaítear aon bhaol don tsábháilteacht
go dtí leibhéal atá ALARP; agus
• Tá an gnóthas peitriliam faoi dhliteanas ó thaobh airgeadais le haghaidh damáiste don
chomhshaol de bharr gníomhaíochtaí peitriliam amach ón gcósta a chosc agus a
leigheas. 20

20

Alt 13KA (9)
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Cé go bhfuil na ceanglais ar úinéirí agus oibreoirí go príomha i ndáil le guaiseacha
mórthimpistí, tá na ceanglais maidir le haon riosca ar an tsábháilteacht a laghdú a bhaineann
le gníomhaíochtaí peitriliam agus bonneagar peitriliam go dtí leibhéal atá ALARP laghdú. Tá
sé seo laistigh de chomhthéacs alt 13KB (3) den Acht, ina sonraítear go bhfuil an
phríomhfhreagracht ag an oibreoir as rialú rioscaí mórthimpiste mar thoradh gníomhaíochtaí
peitriliam ainmnithe.
Faoi alt 13K den Acht, comhlíonann an gnóthas peitriliam a chuid oibleagáidí trí an "bearta
réasúnacha" a dhéanamh chun a chinntiú go bhfuil an t-oibreoir ag comhlíonadh a
fhreagrachtaí. Áirítear ar shamplaí den mhéid a cheapann an CER a bheith ina mbearta
réasún, san áireamh leis an tuairimí CER bearta réasúnacha, ach níl siad teoranta dóibh:
• Iniúchadh tréimhsiúil ar an oibreoir ag an ngnóthas peitriliam;
• Tuairisciú an oibreora ar phríomhtháscairí feidhmíochta don ghnóthas peitriliam; agus
• Dianmheasúnú an oibreora roimh an gceapachán (féach cuid 3.3.1.1).
3.3.2

Ar Oibreoirí
Cuireann an Acht dualgais agus oibleagáidí sonracha ar oibreoirí lena n-áirítear na ceanglais:
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•

Cás sábháilteachta maidir le gníomhaíochtaí peitriliam ainmnithe a chur isteach chun
glacadh leis an CER de réir na dTreoirlínte um Chásanna Sábháilteachta, 21 agus an
dualgas cloí leis an gcás sábháilteachta inghlactha, 22 agus fógra comhoibríochtaí nuair
is infheidhme;

•

A chinntiú go bhfuil riosca na nguaiseacha mórthimpistí i ngníomhaíochtaí peitriliam
ainmnithe a dhéanamh, laghdaithe go dtí leibhéal atá ALARP; 23

•

An phríomhfhreagracht a ghlacadh maidir le rialú rioscaí mórthimpiste a thig ó
ghníomhaíochtaí peitriliam ainmnithe a sheoladh, agus feabhas leanúnach a chur ar
rialú dá leithéid chun a chinntiú go bhfanfaidh siad ag an leibhéal atá ALARP; 24

•

Cóip den chás sábháilteachta glactha a chur ar fáil d'aon duine den phobal a iarrann í
(féach Cuid 13.4);

•

Fógra a thabhairt don CER maidir le tarluithe peitriliam intuairiscithe (féach Cuid 10),
agus cloí le fógraí feabhsúcháin agus fógraí toirmisc arna n-eisiúint ag an gCoimisiún
(féach Cuid 12);

•

I gcás mórthimpiste, déan beart oiriúnach chun a mhéadú a sheachaint, agus chun
teorainn a chur leis na hiarmhairtí do shláinte an duine agus don chomhshaol; agus

•

An plean práinnfhreagartha inmheánach a chur i ngníomh, gan mhoill, arna chur síos
sa chás sábháilteachta glactha. 25

Alt 13M den Acht.
Alt 13P den Acht.
23 Alt 13KB (1) den Acht.
24 Alt 13KB (3) den Acht.
25 Alt 13KB (6) den Acht
22
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Ní thugann úsáid conraitheoirí 26 ag oibreoir i ngníomhaíochtaí peitriliam a dhéanamh nó aon
ghníomh nó easnamh ag conraitheoirí a bhféadfadh cur le nó bheith mar chúis le aon
mhórthimpiste faoiseamh don oibreoir óna ndualgas faoin Acht. 27
3.3.3

ar Úinéirí

Cuireann an Acht dualgais agus oibleagáidí sonracha ar oibreoirí lena n-áirítear na ceanglais:
•

Cás sábháilteachta a chur isteach i gcomhréir leis na Treoirlínte um Chásanna
Sábháilteachta an CER i ndáil le gléasraí neamh-tháirgthe, ar a laghad 6 mhí sula
mbeartaíonn oibreoir gníomhaíocht peitriliam ainmnithe a thosú, le bheith inghlachta
ag an CER agus chun cloí le cás sábháilteachta agus fógra comhoibríochta a nglactar
leo nuair is infheidhmithe;

•

A chinntiú go ndéantar laghdú ar an mbaol a bhaineann le gléasra neamh-tháirgthe ag
chuile ghuaiseach mórthaisme go leibhéal atá ALARP;

•

I gcás mórthimpiste, déan beart oiriúnach chun a mhéadú a sheachaint, agus chun
teorainn a chur leis na hiarmhairtí do shláinte an duine agus don chomhshaol; agus

•

An plean práinnfhreagartha inmheánach a chur i ngníomh, gan mhoill, arna chur síos
sa chás sábháilteachta glactha.

Ní thugann úsáid a bhaint chonraitheoirí ag úinéir i ngníomhaíochtaí a dhéanamh, agus aon
ghníomh nó neamhghníomh ag conraitheoirí a bhféadfadh a bheith ina chúis le mórthimpiste
nó a chuireann le mórthimpiste faoiseamh a thabhairt don úinéir óna ndualgais faoin Acht.

26 Sainmhínítear "Conraitheoir' faoi alt 13A den Acht mar "Aon eintiteas faoi chonradh ag oibritheoir nó úinéir chun
aon ghníomhaíocht thar ceann an oibreora nó úinéara a chomhlíonadh".
27 Alt 13KB (2) den Acht.
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4

Comhpháirteanna an Chreata Sábháilteachta Peitriliam

4.1

Comhpháirteanna Creata
'Séard is Creat ann ná bailiúcháin rialacha, doiciméid agus nósanna imeachta foilsithe an CER a
dhéanann cur síos i dteannta a chéile ar an gcóras a úsáideann an Coimisiún chun
gníomhaíochtaí peitriliam a rialú faoin Acht. Cuimsíonn an Creat na comhpháirteanna seo a
leanas, a bhfuil cur síos déanta orthu sna codanna den doiciméad seo. Aithnítear i dtéacs
iodálach doiciméid fhoilsithe an CER a dhéanann mionsonrú ar na comhpháirteanna seo.
ALARP

Teastaíonn míniú ar na riachtanais maidir le rioscaí do shábháilteacht
agus mórthaisme ghuaiseacha a bheith san áireamh, ag tagairt do na
treoracha ALARP atá mar chuid de na Treoirlínte um Chásanna
Sábháilteachta.

Cead ar
Ghníomhaíochtaí
Peitriliam Ainmnithe

Is féidir leanúint le gníomhaíochtaí peitriliam ainmnithe ach amháin faoi
eisiúint cead sábháilteachta ag an CER chuig an ngnóthas peitriliam
Ciallaíonn sé seo go bhfuil ar an oibreoir agus / nó úinéir, de réir mar is
iomchuí, cás sábháilteachta a bheith acu, arna ghlacadh ag an CER. Sna
Riachtanais um Chásanna Sábháilteachta, atá mar chuid de na
Treoirlínte um Chásanna Sábháilteachta, sainítear an t-ábhar cuí do na
cásanna agus fógraí sábháilteachta éagsúla.

Iniúchtaí agus
Cigireachta CER

Déanann

an

CER

monatóireacht

ar

chomhlíonadh

cásanna

sábháilteachta glactha, fógraí, ceadanna sábháilteachta agus oibleagáidí
cuid IIA den Acht 28. Tuairiscítear an córas a úsáideann an CER sa
doiciméad 'Iniúchadh agus Córas Cigireachta', agus déantar
athchoimire ar anseo. Féadfaidh an CER gníomh forfheidhmiúcháin a
dhéanamh as monatóireacht ar chomhlíonadh.

Dearbhú Comhlíonta

Clúdaíonn an doiciméad maidir le Córas um Dearbhaithe um
Chomhlíonadh, atá mar chuid de na Treoirlínte um Chásanna
Sábháilteachta, na riachtanais ar úinéirí agus oibreoirí scéim fíoraithe a
chur i bhfeidhm ag úsáid Comhlachtaí Inniúla Neamhspleácha, tuairisc a
dhéanamh ar bhonn ráithiúil ar tháscairí feidhmíochta sábháilteachta an
CER, agus Cás Sabháilteachta Neamhspleácha a dhéanamh 29.

Tríthaobhach
Comhairliúchán agus
Tuairisciú Rúnda

Tuairisc ar an bpróiseas le haghaidh comhairliúchán 30 trípháirteach idir
an Coimisiún, oibreoirí, úinéirí agus ionadaithe na n-oibrithe, agus an
próiseas atá ag an CER maidir le tuairisciú faoi rún a bhaineann le
sábháilteacht 31.
Cé go ndéantar tagairt sna doiciméid CER eile do na hábhair seo, is sa
doiciméad seo atá na príomh-treoireacha agus príomhriachtanais.

28

Alt 13H den tAcht
Alt 13N den Acht
30 Sainmhínítear “comhairliúchán trípháirteach” faoi alt 13A den Acht. Féach cuid 9.1 le tuilleadh eolais a fháil.
31 Alt 13GA (3) (e)
29
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Teagmhas Peitriliam
agus Fógra Teagmhias
13S(2) agus Imscrúdú

Ní mór d'oibritheoirí agus úinéirí tarluithe peitriliam a thuairisciú don
CER 32. Déanfar na tuairiscí seo a fhiosrú ag an CER, agus déanfar iad a
mheas ó thaobh riachtanas gníomhach breise, lena n-áirítear tuilleadh
eolais a sholáthar. Déanfaidh an CER imscrúdú ag ar eachtraí peitriliam 33
san áit a theastaíonn sé, i gcomhar agus i bpáirt le húdaráis reachtúla
eile. Is féidir le gníomh forfheidhmiúcháin teacht le himscrúduithe ar
theagmhais ag an CER .
Is iad na doiciméid phoiblí lena mbaineann I.R Uimh 166 de 2016 Na
Rialacháin um Shábháilteacht Peitriliam (Teagmhais Peitriliam) 2016
agus an doiciméad um Threoir maidir le Fógra Teagmhais Peitriliam.

Comhéadain Rialála

Cur síos ar na hidirghníomhaíochtaí idir CER agus údaráis reachtúla eile
agus an tAire i gcomhlíonadh a bhfreagrachtaí rialála faoi seach.
Is iad na doiciméid phoiblí éagsula lena mbaineann Meabhráin
Tuisceana agus Comhnósanna Imeachta idir an Coimisiún agus na
húdaráis reachtúla ábhartha, mar atá foilsithe ar shuíomh gréasáin an
CER faoi "Shábháilteacht Fuinneamh".

Forghníomhú agus
ionchúiseamh

Is é seo an próiseas lena mbeidh an Coimisiún ag glacadh gníomh
forfheidhmiúcháin 34

i

gcás

nach

gcomhlíontar

an

Acht,

cás

sábháilteachta atá glactha agus / nó cead sábháilteachta a eisíodh.
Cé go ndéantar tagairt i ndoiciméid CER eile do na cumhachtaí
forfheidhmiúcháin a bhaineann le CERanna, is sa doiciméid seo atá na
príomhthreoracha agus na príomhriachtanais le fáil.

Tuairisciú CER agus
Faisnéis Sábháilteachta
atá Foilsithe

Soláthraíonn tuairisciú na faisnéise dearbhú don tionscal agus don phobal
maidir le feidhmiú an Chreata 35.
Cé go ndéantar tagairt sna doiciméid CER eile don t-ábhar seo, baineann
an príomhthreoir leis an gcáipéis seo.

Feabhas Leanúnach

Déantar athbhreithniú ar an gCreat agus feabhsaítear é i gcomhthéacs na
hanailíse ar fheidhmíocht sábháilteachta na ngnóthas peitriliam, oibreoirí
agus úinéirí le hionchur ó údaráis reachtúla eile agus trí fhianaise agus
plé le rialtóirí sábháilteachta peitriliam eile go hidirnáisiúnta.
Cé go ndéantar tagairt sna doiciméid CER eile don t-ábhar seo, baineann
an príomhthreoir leis an gcáipéis seo.

32

Alt 13S den tAcht
Alt 13H den tAcht
34 Alt 13H den tAcht
35 Alt 13H den tAcht
33
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Costais a Aisghabháil

Faoin Acht, is féidir le CER tobhach bliantúil a ghearradh ar ghnóthais
peitriliam

chun

costais

breise

a

íoc.

Tugtar

sainmhíniú

sa

Mhodheolaíocht Tobhaigh Sábháilteachta Peitriliam ar an gcaoi a
ndéantar seo. Cuimsítear an táille atá le híoc ag úinéir nó oibritheoir faoin
Acht freisin, a bhaineann le hathbhreithniú cás sábháilteachta nó cás
sábháilteachta athbhreithnithe. An mbonn ar a ndéanfar an CER táillí dá
leithéid a struchtúrú leagtha amach i bPáipéir um Struchtúr agus
Modheolaíocht Táillí ar Cásanna Sábháilteachta .

4.2

Doiciméid Chreata
Is iad na doiciméid as a ndéantar an Creat ná (i) an tAcht féin, (ii) na rialacháin a rinneadh faoin
Acht, agus (iii) na doiciméid eile atá luaite thíos agus atá ar shuíomh gréasáin an CER. 36
Doiciméid laistigh den Chreat
Rialacháin Sábháilteacht Peitriliam Ainmniú Aicmí (Áirithe Ghníomhaíocht Peitriliam) 2013 (IR
Uimh 89 de 2013).
Rialacháin Sábháilteacht Peitriliam Ainmniú Aicmí (Fógra Teagmhas 13S(2)) 2016 IR Uimh
166 de 2016.
Treoir ALARP (mar chuid de na Treoireacha um Chásanna Sábháilteachta)
Riachtanais um Chásanna Sábháilteachta (Mar chuid de na Treoirlínte um Chásanna
Sábháilteachta)
Caighdeáin Taiscéaladh agus Úscadh Teicniúil Peitriliam an NSAI (Mar chuid de na Treoirlínte
um Chásanna Sábháilteachta)
Córas Dearbhaithe um Chomhlíonadh Ghéilleadh (mar chuid de na Treoirlínte um Chásanna
Sábháilteachta)
Córas Cigireachta agus Iniúchta an CER
Struchtúr agus Modheolaíocht na dTáillí do Chásanna Sábháilteachta
Modheolaíocht na dTobhach Sábháilteachta Peitriliam
Nósanna Imeachta um Measúnú an CER

36

http://www.cer.ie
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Doiciméid laistigh den Chreat
Socruithe comhéadain a comhaontaíodh idir an Coimisiún agus na húdaráis reachtúla seo a
leanas: 37
− An tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta (HSA);
− An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (EPA);
o An Oifig um Chosaint Raideolaíoch;
− An Bord Pleanála;
− Oifig na Suirbhéireachta Muirí (laistigh den Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt);
− Gardaí Cósta na hÉireann (laistigh den Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt);
− Údarás Eitlíochta na hÉireann (IAA);
− An tAonad um Imscrúdú Aerthionóiscí;
− Bord Fiosrúcháin um Thaismigh Muirí (MCIB);
− Garda Síochána;
− Coimisinéirí Soilse na hÉireann (CIL); agus
− An tÚdarás um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann
Léirítear go coincheapúil doiciméid an Chreata agus a n-idirghníomhaíocht sa Léaráid
Forbhreathnaithe (Figure 1).

37 Ní sonraítear gach údarás san Acht, ach baineann a ról leis an CER agus a fheidhmeanna faoin Acht, agus cuireadh
Meabhrán Tuisceana i bhfeidhm mar gheall ar seo.
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Figiúr1: Léaráid forbhreathnaithe ar an gCreat Sábháilteachta Peitriliam
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5

ALARP

5.1

Forléargas
Cuirtear an fhreagracht ar úinéirí agus oibritheoirí faoin Acht as a chinntiú go laghdófar baol
aon mhórghuaiseacha thimpiste i gcomhthéacs gníomhaíocht peitriliam go leibhéal atá
ALARP. Tá oibreoirí freagrach go príomha as measc rudaí eile freisin, as rialú baol ar
ghuaiseacha timpiste a eascraíonn ó ghníomhaíochtaí peitriliam ainmnithe a dhéanamh,
chomh maith le feabhas leanúnach a dhéanamh ar rialú na rioscaí seo lena chinntiú go bhfuil
siad a laghdaithe go leibhéal atá ALARP.
Faoi alt 13K den Acht, is faoi dhualgas agus oibleagáidí na ngnóthas peitriliam é a chinntiú (a) go seoltar aon ghníomhaíocht peitriliam ar bhealach a laghdaíonn aon bhaol don
tsábháilteacht go leibhéal atá ALARP, agus (b) go ndearbhaítear, tógfar, insealbhaítear,
cothaítear, athraítear, oibrítear, an díchoimisinítear aon bhonneagar peitriliam ar bhealach a
lena laghdófar aon bhagair don tsábháilteacht go dtí leibhéal atá ALARP. Faoi alt 13KA den
Acht, ní mór do ghnóthais peitriliam a chinntiú freisin go bhfuil an cumas ag an oibreoir a
cheaptar chun riachtanais an Achta a chomhlíonadh maidir le gníomhaíochtaí peitriliam
ainmnithe faoin gceapachán a sheoladh.
Ní glacfar an CER ach le cásanna sábháilteacha agus fógraí a bhfuil bagairtí sábháilteachta
léirithe mar a bheith ALARP Lena chois sin, do chásanna sábháilteachta amach ón gcósta, ní
mór an bhagairt ó mhórtháiscí comhshaoil (MEIanna) a bheith ALARP freisin.
Leagann an chuid seo amach na príomh-riachtanais le taispeáint go bhfuil bagairtí ALARP
faoin gCreat. Tá tuilleadh eolais le fáil sa doiciméid treoir ALARP, atá mar chuid den Chreat.

5.2

Sábháilteacht
Le go mbeadh bagairt ina ALARP, ní mór do gach céim réasúnta le bagairtí a laghdú a bheith
curtha i bhfeidhm. Léiríonn an téarma 'indéanta le réasún' sainmhíniú níos cúinge a bhaineann
leis na gníomhaíochtaí a dhéantar ar gach beart fisiciúil féideartha: más féidir beart chun
riosca a sheachaint le réasún ó thaobh airgid, ama, nó trioblóide de, a thaispeáint i mar a
bheith thar a bheith neamhréireach, ag cur san áireamh cosúlacht agus méid an dochair a
bhaineann leis an riosca sin, tá seans ann nach dteastóidh beart dá leithéid ón úinéir.
San áit ina bhfuil dea-chleachtas, is é a chur i bhfeidhm an íosriachtanais le léiriú go bhfuil
bagairtí ALARP mar atá dea-chleachtas go réasúnta. Mura ghlacfar dea-chleachtas, beidh sé
riachtanach go mínítear an fáth nach bhfuil an cur chuige a mholtar le dea-chleachtas cuí agus
go bhfuil an beart eile a moladh chomhchéim nó ar leibhéal cosanta feabhsaithe maidir leis
an méid a bhainfí amach bainte trÍ dea-chleachtas.
Le bagairtí a choinneáil ALARP éilítear réimse leathan daoine a ainmniú, córais crua-earraí
agus próisis nósanna imeachta. Le bagairtí a choinneáil ALARP, teastaíonn go n-aithnítear
na bagairtí a cruthaítear le hobráid nó imeacht, agus go ndéanfar cinntí ar na bearta is ceart
a chur i bhfeidhm leis na bagairtí seo a seachaint, a aithint, a smachtú, agus a mhaolú.
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Tugtar treoir sa doiciméid Treoir ALARP ar theicnící cuí ALARP a léiriú, measúnú
cainníochtúla ar riosca agus anailís costais is tairbhe faoin gCreat san áireamh, comh maith
le míniú ar a bhfuil i gceist le 'neamhréireacht comhlán'. Leagtar amach sa treoir freisin nach
nglacfar le leibhéal an riosca a cuimsítear faoin gCreat, agus go mbeidh ar úinéirí agus
oibreoirí a léiriú go bhfuil a gcuid oibríochtaí beartaithe faoin bhun an leibhéal a sonraítear le
haghaidh:
• Riosca Aonair in aghaidh na Bliana (d'oibrithe agus baill den phobal); agus
• Riosca don tSochaí in aghaidh na Bliana (do bhaill phobail, seachas oibrithe).
Beidh ar an measúnú infhulaingthe gach rud a chuireann le riosca a lena n-áirítear
mórthimpistí, a chur san áireamh. Tugann an Doiciméad Treoir ALARP treoir freisin maidir leis
an leibhéal riosca atá thíos ar rioscaí lena nglacfar go ginearálta, áit ina mbíonn sé níos simplí
a léiriú má chloínn riosca áirithe le ALARP. Ní ceadaítear rioscaí a théann os cionn ar an
teorainn infhulaingthe ach amháin ar chúiseanna eisceachtúla, agus de gnáth teastóidh bearta
laghdaithe riosca a chur i bhfeidhm le rioscaí faoin leibhéal seo a laghdú. Ní bheidh sé
riachtanach measúnú riosca a reáchtáil ar bhaill an phobail (seachas oibrithe) d’oibríochtaí
atá iargúlta go leor nach dtéann siad i bhfeidhm ar an bpobal, mar a bheidh i gceist don chuid
is mó de na gléasraí amach ón gcósta.
Cé go mbeidh roinnt éiginnteachta maidir le measúnú rioscaí ar ghníomhaíocht peitriliam, ba
cheart go dtugtar muinín don phobal go léirítear torthaí cuí agus coimeádach ag an cur chuige
do na hoibríochtaí atá le bhreithniú, agus ní mór é seo a bheith léirithe ag ALARP. San áit a
bhfuil cúis imní dáiríre go bhfuil contúirt thromchúiseach ann, ach nach bhfuil fianaise eolaíoch
sách láidir, conclúideach, nó éiginnte, ba cheart d'úinéirí/oibreoirí prionsabal an réamhchúraim
a chur i bhfeidhm. Leis sin á dhéanamh acu, táthar ag súil go nglacfar le cur chuige aireach i
dtaobh bainistíocht riosca, i gcomhréir le leibhéal éiginnteachta an mheasúnú agus leibhéal
na contúirte atá i gceist.
Is faoi freagracht an úinéara agus oibreora atá sé a chinneadh faoin gcur chuige is fearr le
cás sábháilteachta nó fógra a léiriú don phobal, ionas go bhfuil an riosca óna n-oibríochtaí
ALARP.

5.3

Tubaiste Comhshaoil Ollmhór (Eischósta)
Mar atá leagtha amach i gcuid 2.4 thuas, clúdaítear fócas an CER faoin Acht tubaistí
comhshaoil mar thoradh ar thimpistí móra. Sainmhínítear teagmhas mór comhshaoil faoi alt
13A den Acht mar "...teagmhas a bheidh ina chúis le, nó ar dócha go mbeidh sé ina chúis le
éifeachtaí dochracha suntasacha ar an timpeallacht i gcomhréir leis na Rialacháin um
Dhliteanas Comhshaoil."
Tháinig na Rialacháin um Dhliteanas Comhshaoil i bhfeidhm in Éirinn ar an 1 Aibreán 2009,
agus trasnaíonn siad Treoir AE 2004/35/CE maidir le dliteanas comhshaoil i ndáil le cosc agus
leigheas ar damáiste don chomhshaol. Ciallaíonn damáiste don chomhshaol faoi na
Rialacháin um Dhliteanas Comhshaoil:
• Damáiste uisce a bhfuil éifeachtaí díobhálacha suntasacha ar stádas uisce faoin gCreatTreoir Uisce (2000/60/ CE);
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• Damáiste talúin a chruthaíonn baol suntasach do shláinte an duine mar thoradh ar
thabhairt isteach go díreach nó go hindíreach ar, i, nó faoi thalamh, de shubstaintí,
ullmhóidí, orgánaigh nó micrea-orgánaigh.
• Damáiste do speicis atá faoi chosaint agus do ghnáthóga nádúrtha.
Níor chuir an CER a thuilleadh treoracha scríofa ar an ábhar seo ar fáil toisc gur tairgíodh
doiciméad treorach ag an EPA ar na Rialacháin um Dhliteanas Comhshaoil ó 2011, a thugann
tuilleadh eolais ar atá i gceist ar cad is damáiste don chomhshaoil ann, chomh maith le critéir
do mheasúnú agus na Prionsabail Ghinearálta do Mheasúnú ar Riosca Comhshaoil 38.

38

http://www.epa.ie/pubs/advice/general/Liability_Regulations%20Final%20August%202011.pdf
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6

Ceadú Gníomhaíochtaí Peitriliam Ainmnithe

6.1

Forléargas
Teastaíonn ceadúnas sábháilteachta ó ghnóthas peitriliam chun gníomhaíocht peitriliam
áirithe a thosú. Ní féidir le haon ghníomhaíocht peitriliam ainmnithe thosú gan cead
sábháilteachta. Braitheann éisiúint an ceada sábháilteachta ar na cásanna ábhartha
sábháilteachta agus fógraí a bheith curtha isteach ag an oibreoir nó úinéir agus ar a bheith
glactha ag an CER.
Taispeánann an tábla thíos an cead sábháilteachta, cás sábháilteachta agus / nó an fógra atá
ag teastáil le haghaidh gníomhaíocht peitriliam ainmnithe áirithe.
Gníomhaíocht
Peitriliam
Ainmnithe
Obair Toibreacha 40

Cead Sábháilteachta

Cás Sábháilteachta nó Fógra

(Gnóthais Peitriliam)

(Oibreoir)

Obair Toibreacha

Táirgeadh

Sábháilteachta
(Úinéir) 39

Cás ar Shábháilteacht um

Cás sábháilte

Obair Toibreacha

Neamh-tháirgthe

Cás Sábháilteachta
Táirgeadh

Cás

Táirgthe 41

Fógra dearaidh 42 agus

N/A

Cás Sábháilteachta Táirgthe
Comhoibríocht 43

Táirgeadh 44

Fógra Comhoibríochtaí 45

Athlonnú Gléasra

Clúdaithe ag athrú ábhartha ar Chás Sábháilteachta

táirgthe43

Táirgthe agus Cead Sábháilteachta lena bhaineann

Díchoimisiúnú

Díchoimisiúnú

Cás Sábháilteachta um
Dhíchoimisiúnú

Cás sábháilte
Neamh-tháirgthe
N/A

N/A

Tábla 1: Ceadanna Sábháilteachta, Cásanna Sábháilteachta agus Fógraí

Tá na ceanglais maidir le hiarratais ar chead sábháilteachta, agus príomhcheanglais do
chásanna sábháilteachta agus fógraí tugtha thíos agus Figure 2 léiríonn siad an próiseas
thuas.

39 Is féidir le Cás Sábháilteachta Neamh-táirgíochta a chur faoi bhráid an CER ag am ar bith le hAdmháil um
Chomhlíonadh a fháil Teastaíonn ath-iarratas a dhéanamh ar an gcás sábháilteachta ag am an iarratais le haghaidh
cead sábháilteachta le go nglacfar leis.
40 Leagtar amach na riachtanais d’Obair Toibreacha amach ón gcósta. Níl coincheap ar úinéir nó gléasra neamhtháirgthe ar an gcósta agus mar sin chomh maith le cás sábháilteachta um Obair Toibreacha, teastaíonn go
gcuirfear cás sábháilteachta isteach a chlúdaíonn codanna ábhartha do na cásanna neamh-tháirgthe agus táirgthe.
41 Ní gá má tá an Ghníomhaíocht um Obair Thoibreach curtha i gcrích ó ghléasra neamh-tháirgthe eile a bhfuil cás
sábháilteachta glactha acu a chuireann síos ar an nGníomhaíocht um Obair Thoibreach
42 Ní theastaíonn sé seo do ghníomhaíochtaí peitriliam a bunaíodh faoin Acht. Teastaíonn fógra maidir le dearadh
d’athrú ábhartha mura gcomhaontaítear a mhalairt leis an CER.
43 Is é seo fo-thacar de tháirgeadh i dtéarmaí an Rialacháin Gníomhaíochtaí Peitriliam Ainmnithe.
44 Tá sé seo le haghaidh athbhreithniú ar an gCead Sábháilteachta Táirgthe leis an gcomhoibríochta chumhdach.
Éilíonn Alt 13O (1) den Acht ar oibreoir gcás sábháilteachta a leanúint agus, más ábhartha, a bhFógra ComhOibríochtaí.
45 Arna chur isteach ag an úinéir nó oibritheoir agus an táirgeadh lena mbaineann agus cásanna sábháilteachta
neamh-tháirgthe ní mór dóibh comhoibríochtaí a chlúdach go cineálach.
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Figiúr2: Cead Sábháilteachta, Cás Sábháilteachta agus Fógraí
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6.2

Riachtanais um Ceadúnas Sábháilteachta
Tugtar riachtanais d'iarratas ar chead sábháilteachta thíos: 46
• Fianaise go bhfuil cead údarú peitriliam ag an iarratasóir agus, i gcás gnóthais peitriliam
iolra ar an údarú go bhfuil an t-iarratasóir ag cur isteach ar a son ar fad;
• Go luaitear an cás sábháilteachta(í) lena mbaineann an cead sábháilteachta agus go
dtugtar ráiteas a aithníonn aon difríochtaí idir an(na) cás sábháilteachta(í) agus iad siúd
atá glactha ag an gCoimisiún, atá i mbun phróiseála - féach cuid 6.3.3.1);
• Cur síos ar an gcaoi a bhfuil an gnóthas peitriliam:

6.2.1

−

Bearta réasúnacha a dhéanamh lena chinntiú go bhfuil an t-oibreoir ag
comhlíonadh a dhualgas faoi alt 13KB den Acht ;

−

Cumarsáid lena chuid fostaithe faoin meicníocht a bhunaigh an CER chun
tuairisciú rúnda a bhaineann le sábháilteacht a chur i bhfeidhm

−

Lena n-áirítear fáisnéis maidir le tuairisciú faoi rún in oiliúint agus i bhfógraí.

Cásanna Sábháilteachta a Lua
Ní mór gach iarratas ar chead sábháilteachta na cásanna sábháilteachta a bhaineann leis a
lua, agus ní mór dóibh a bheith glactha le go n-eiseofaí an cead sábháilteachta.
Toisc go gclúdaítear gníomhaíocht peitriliam ainmnithe faoi cheadúnais sábháilteachta, ar nós
táirgeadh peitriliam go pointe próiseáilte nach peitriliam é a thuilleadh, d'fhéadfadh roinnt
cásanna sábháilteachta a bheith luaite ar an gceadúnas. Tarlódh sé seo dá mbuailfeadh dhá
ghléasra táirgthe lena chéile, a bhfuil oibreoirí agus cásanna sábháilteachta difriúla acu.

6.2.2

Measúnacht Iarratas cead sábháilteachta den CER
Déanfaidh an Coimisiún measúnú ar iarratais do cheadúnas sábháilteachta i gcomhréir leis na
riachtanais a sonraítear thuas. Ní féidir cás sábháilteachta a mheas ach amháin nuair atá
iarratas um cheadúnas sábháilteachta a bhaineann leis ann, agus ní ghlacfar le cás
sábháilteachta ach ar mhaithe le ceadúnas sábháilteachta a eisiúint. 47
Féadfaidh coinníollacha a bheith san áireamh laistigh den chead sábháilteachta. Beidh sé mar
choinníoll de gach ceadúnas sábháilteachta go n-oibríonn an t-oibreoir, agus an t-úinéir san
áit lena mbaineann, de réir na cásanna lena nglactar agus fógra comhoibríochtaí nuair is cuí. 48
Brisfear agus bainfear an ceadúnas sábháilteachta mura gcomhlíontar na riachtanais seo ag
an t-oibreoir nó úinéir, 49 rud a chuirfidh deireadh láithreach leis an ngníomhaíocht peitriliam
ainmnithe.

46

Alt 13K agus 13KA den tAcht.
Alt 13P den Acht
48 Alt 13P (4) agus 13P (5) den Acht.
49 Alt 13Q (1) b (i) den Acht.
47
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6.3

Cásanna Sábháilteachta agus Fógraí

6.3.1

Riachtanais i dtaobh gach Cás Sábháilteachta Fógra

Tá roinnt téarmaí a úsáidtear le sainmhíniú a thabhairt ar na riachtanais ábhartha do chásanna
sábháilteachta agus is iad sin:
Cur san áireamh
Déan cur síos ar.
léirigh

Ní mór an mhír iomlán a chur san áireamh sa chás sábháilteachta.
Ní mór an mhír a mhíniú sa chás sábháilteachta, ach ní mór an t-iomlán
a bheith san áireamh.
Ní mór don chás sábháilteachta an chaoi lena mbainfear sprioc áirithe
amach a léiriú.

Ionas go nglacfar le cás sábháilteachta nó fógra, teastaíonn go n-ullmhaítear é i bpáirt leis na
Riachtanais um Chásanna Sábháilteachta (Mar chuid de na Treoirlínte um Chásanna
Sábháilteachta) lena n-áirítear;
• A léiriú go bhfuil beartha a cuí i bhfeidhm le rioscaí mórthaisme ó ghníomhaíochtaí
peitriliam ainmnithe a smachtú, ar bhealach is go laghdófar aon bhaol don tsábháilteacht
go leibhéal atá ALARP.
• An(na) scéim fíoraithe a chur san áireamh agus i gcásanna áirithe, an cur i gcrích a
dhoiciméadú (féach cuid 2.3.1 den Chóras Dearbhaithe um Chomhlíonadh le haghaidh
sonraí);
• A léiriú go bhfuil próiséas inár féidir le haon chomhoibríocht a phleanáil is a cur i gcrích
go sábháilte.
• Bainistíocht Sábháilteachta (agus comhshaoil)
• Polasaí Cosc Mórthimpistí Corparáideach (CMAPP) a chur san áireamh;
• A léiriú go bhfuil Córas Bainistíochta Sábháilteachta i bhfeidhm, agus amach ón
gcósta go bhfuil Córas Bainistíochta Sábháilteachta agus Comhshaoil i bhfeidhm;
• Freagairt éigeandála
• Déan cur síos ar agus léirigh éifeachtacht na
práinnfhreagartha maidir le hiarmhairtí sábháilteachta;

socruithe

inmheánacha

• Cur i measc na socruithe inmheánacha práinnfhreagartha lena n-áirítear measúnú ar
a n-éifeachtacht maidir le freagairt ar dhoirteadh ola do shaoráid amach ón gcósta;
• Polasaí Cosc Mórthimpistí Corparáideach (CMAPP) a chur san áireamh;
• Cuir eolas maidir leis an(na) scéim(eanna) fíoraithe agus a gcur i gcrích (féach sa
doiciméid aran gCóras Dearbhaithe um Chomhlíonadh);
• Léirigh go bhfuil fardal iomlán de threallamh práinnfhreagartha a bhaineann lena noibriú agus ullmhaithe agus á chothabháil.
• Fostaithe agus oibrithe
• Déan cur síos ar an gcomhairliúchán ionadaíochta oibrithe a rinneadh leis an gcás
sábháilteachta a ullmhú;
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• Déan cur síos ar an gcumarsáid lena chuid fostaithe faoin mheicníocht a bhunaigh an
CER don tuairisciú rúnda a bhaineann le cúis-imní sábháilteachta, agus
• Déan cur síos ar an bpróiseas le tuairisciú rúnda a chuimsiú i dtraenáil agus fógraí.
Is sraith doiciméid iad na Treoirlínte um Chásanna Sábháilteachta 50 ina sainmhínítear go bhfuil
ar oibreoir nó úinéir cás sábháilteachta nó fógra a thiomsú agus a chur isteach, lena n-áirítear:
• Riachtanais um Chásanna Sábháilteachta;
• Caighdeáin NSAI do Thaiscealadh agus Eastóscadh Teicniúla Peitriliam
• Córas Dearbhaithe um Chomhlíonadh (Féach cuid 8); agus
• Treoir ALARP (Féach cuid 5).
Is sainmhíniú iad na Riachtanais um Chásanna Sábháilteachta ar an ábhar cuí do chásanna
agus fógraí sábháilteachta. Cé go leagtar spriocanna amach ag an gCreat go nádúrtha, tá
roinnt riachtanais saintreorach curtha san áireamh ag an CER laistigh de na Riachtanais um
Chásanna Sábháilteachta áit a bhfuil sé tairbheach, lena n-áirítear cásanna mar seo a leanas:
• San áit ina dtuigtear go maith na guaiseacha agus ina bhfuil bearta cosanta agus
seachanta inghlactha ag an tionscal;
• San áit ina bhfuil sé tairbhiúil glacadh le riachtanais rathúla ar dea-chleachtas, mar
shampla an riachtanas a bhaineann le dea-ionchas do phearsanra ó theagmhas a
tharlaíonn amach ón gcósta a bheith ann, nó
• Sa chás go n-aithníonn an Coimisiún roinnt buntáistí a bhaineann le cur chuige coiteann
a bheith ann; mar shampla gur cheart do 'helidecks' uilig cloí le caighdeán faoi leith agus
gur cheart caighdeánú a dhéanamh ar áiseanna loingseoireachta.
Chomh maith leis an liosta thuas, leagtar amach na príomhriachtanais do chuile cás
sábháilteachta nó fógra thíos.
6.3.1.1 Oibleagáid
Is gá don ghnóthas peitriliam, don oibreoir agus don úinéir a ndualgais a chomhlíonadh faoin
Acht. Ní athraíonn ghlacadh cásanna sábháilteachta ag an CER an fhreagracht seo ón oibreoir
nó ón úinéir, nó ón ngnóthas peitriliam.
6.3.2

Cás ar Shábháilteacht um Obair Toibreacha
Ní mór don Chás Sábháilteachta ar Obair Toibreacha sonraí faoi Ghníomhaíochtaí um Obair
Thoibreach molta a chur ar fáil, agus an dearadh a moltar, agus a léiriú go bhfuil na rioscaí a
eascraíonn ó na hoibríochtaí atá ALARP, agus go bhfuil na rioscaí a n-eascródh ón oibríocht
amach anseo le choinneáil ag leibhéal atá ALARP. Ba chóir an rogha suímh don tobar a chur
san áireamh sa léiriú ALARP; beidh sé seo ríthábhachtach d'fhorbairtí ar bhruach a
d'fhéadfadh dul i bhfeidhm ar an bpobal.

50

Tá na Treoirlínte um Chásanna Sábháilteachta de réir halt 13L den Acht.
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Clúdaítear 'clúdach sábháilte' sa Chás Sábháilteachta um Obair Toibreacha ina bhfuil tobar
deartha go maith agus druileáilte. Ciallaíonn sé seo nach mbeidh athruithe dearaidh nó
druileála a ndéantar le linn na hoibríochta a fhanann laistigh den chlúdach seo mar athruithe
ábhartha ar an gcás sábháilteachta. Glactar gur athrú ábhartha é athrú atá lasmuigh de Chás
Sábháilteachta um Obair Toibreacha agus lena ndéantar tagairt i gCás Sábháilteachta um
Obair Toibreacha agus a bhfuil éifeacht faoi leith aige ar chás sábháilteacha lenar glacadh
cheana féin (féach cuid 6.3.8). Áirítear, ach ní siad tóranta do, na hathruithe seo don:
• Suíomh dromchla;
• Suíomh sprice;
• Grádáin phóir nó brú briste;
• Comhdhéanamh sreabhach taiscumar;
• Ruthag tobair;
• Scéim Cásáil; nó
• Plean oibre toibreacha, le go gcuirfear feadán lúbtha san áireamh áit nár clúdaíodh
cheana é sa chás sábháilteachta.
6.3.2.1 Obair ar IltoibreachaLe obair toibreacha ar iltoibreacha sa pháirc chéanna le linn an fheachtais
chéanna, féadfaidh an CER glacadh le Cás Sábháilteachta um Obair Toibreacha amháin agus
iarratas a cheadú ag cur síos ar na toibreacha uilig, ar réamh-ionadaíochta agus aontú leis an
oibreoir ansin. Bheadh ar an obair ar gach ceann den na toibreacha agus na toibreacha iad
féin a bheith an-chosúil le chéile leis seo a dheanamh.
6.3.2.2 Obair Toibreacha ar an gCladach
Ar an gcladach, níl coincheap úinéara ann, nó gléasra neamh-tháirgthe, agus mar sin
teastaíonn go gcuirfear cás sábháilteacha isteach ag oibreoir comh maith le Cás
Sábháilteachta um Obair Thoibreacha lena gcomhlíontar na riachtanais neamh-tháirgthe agus
táirgthe, toisc go mbaineann siad leis an obair toibreacha atá ar siúl ar shuíomh táirgthe atá
ann cheana féin, nó in áit eile.
6.3.3

Cás sábháilte Neamh-tháirgthe
Má tá gníomhaíocht peitriliam ainmnithe le seoladh ag gléasra neamh-tháirgthe mar aonad
soghluaiste druileála, ‘flotel’, soitheach idirghabhála toibreacha, nó árthach tástála toibreacha,
tá Cás Sábháilteachta Neamh-tháirgthe de dhíth a thugann aghaidh ar oibríochtaí lena gcuirfí
an gléasra neamh-táirgthe i gcrích.
Nuair a cuirtear gníomhaíocht peitriliam ainmnithe i gcrích le gléasra neamh-tháirgthe, beidh
(Cás Sábháilteachta Obair um Thoibreach nó Fógra Comhoibríochta) ag teastáil freisin. Ní
mór na thaispeáint sna doiciméid seo go bhfuil an rogha um ghléasra neamh-tháirgthe
oiriúnach don oibríocht agus go gclúdófar an ghníomhaíocht peitriliam ainmnithe iomchuí sa
Chás Sábháilteachta Neamh-tháirgthe.
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6.3.3.1 Admháil um Chomhlíonadh
Cé nach nglacfar le cás sábháilteachta ar deireadh ach nuair a chuirtear iarratas ar chead
sábháilteachta isteach in éineacht leis, is féidir leis an CER "Admháil um Chomhlíonadh" (AoC)
a eisiúint do chás sábháilteachta neamh-tháirgthe, nuair a chuirtear isteach é go
neamhspleách ó iarratas ar chead sábháilteachta. Ní ligeann AoC cead do ghníomhaíochtaí
peitriliam ainmnithe leanúint ar aghaidh agus ní ghlacann sé le cásanna sábháilteachta, ach
feidhmíonn sé mar mheasúnú luath ar chás sábháilteachta ag an CER, rud a chuireann ar
chumas an CER a léiriú go sásaíonn an cás sábháilteachta riachtanais an Achta agus an
Chreata a, i ngach cás gan chlaonadh do fhreagracht reachtúil a Choimisiúin an cás
sábháilteachta a mheasúnú i gcomhthéacs iarratais ar chead sábháilteachta.
Tá ceithre cheanglas leathana chun go nglacfar le Cás Sábháilteachta Neamh-tháirgthe:
(a) Comhlíonann an cás sábháilteachta na Treoirlínte um Chásanna Sábháilteachta agus
an Achta;
(b) Maidir le fíorú saoráidí tá:
i.

Comhlacht Inniúil Neamhspleách arna ghlacadh ag an CER;

ii.

Próiseas a chomhlíonann na haidhmeanna céanna le fíorú deartha agus tógála
a chríochnaítear (mar atá sonraithe in alt 2.3.4.3 den doiciméad maidir leis an
gCóras Dearbhaithe um Chomhlíonadh);

(c) freagrachta sé de chumas an úinéara a Chóras Bainistíochta Sábháilteachta a oibriú
(agus nuair is gá, Comhshaoil); agus
(d) Is féidir leis an t-úinéir na coinníollacha don chead sábháilteachta lena mbaineann a
chomhlíonadh.
Ní féidir Riachtanas (d) thuas a chomhlíonadh ach amháin má tá measúnú ar siúl ar an gcás
sábháilteachta do chead sábháilteachta. Is féidir leis an CER Riachtanais (a), (b) agus (c) a
mheasúnú le haghaidh AoC le (c) lena dteastaíonn cigireacht fhisiciúil a dhéanamh ar an
ngléasra neamh-tháirgthe agus ar a phearsanra. Is féidir le húinéirí cead a thabhairt don CER
measúnú a dhéanamh i gcoinne (a) agus (b) amháin, nó (a), (b) agus (c).
Nuair a glactar le Cás Sábháilteachta Neamh-tháirgthe trí chead sábháilteachta a eisiúint,
eiseofar AoC go huathoibríoch don úinéir ag clúdach a), (b) agus (c). I ngach cás beidh an
riachtanas (c) i léig tar éis trí bliana, agus beidh cigireacht bhreise ag teastáil.
Nuair a cuirtear Chás Sábháilteachta Neamh-tháirgthe isteach le AoC chun cead
sábháilteachta a fháil, teastaíonn ráiteas difríocht idir an cás sábháilteachta sin agus an ceann
a bhaineann leis an AoC. Déanfaidh an Coimisiún measúnú ar an gcás sábháilteachta, ag cur
san áireamh, i measc rudaí eile, an ráiteas ar dhifríochtaí, an t-iarratas ar chead
sábháilteachta, agus féadfar iniúchadh a dhéanamh ar an ngléasra neamh-tháirgthe; é sin a
dhéanamh ach amháin má bhaineann an AoC le (a) agus (b) amháin. Maidir le gléasraí
neamh-tháirgthe atá ag bogadh laistigh d'Éirinn, tá sé i gceist ag an AoC a chinntiú go bhfuil
an próiseas athmheasúnaithe chomh héifeachtach agus is féidir.
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Féadfaidh úinéir iarratas a chur isteach chuig an AoC ag pointe ar bith. Má tá iarratas cead
sábháilteachta faighte ag an CER a thagraíonn do Chás Sábháilteachta Neamh-tháirgthe a
bhfuil an CER i mbun measúnú a dhéanamh air mar chuid d'iarratas AoC, beidh ar an úinéir
foirm iarratais um Chás Sábháilteachta Neamh-tháirgthe a chur isteach ag tagairt don iarratas
ar chead sábháilteachta. D’fhéadfadh sé nach dteastóidh aon doiciméid ón gCoimisiún a chur
isteach arís mar chuid den athrú seo sa chineál iarratais do mheasúnú ar Chás Sábháilteachta,
agus leanfar leis an measúnú ar an gCás Sábháilteachta Neamh-tháirgthe CER.
Féadfaidh an Coimisiún a chinneadh a chealú ar an Admháil um Chomhlíonadh ag pointe ar
bith má mheasann sí go ndéantar cúrsaí sábháilteachta níos oiriúnaí. Féadfar cur isteach ar
AOCanna le hiarratais do cheadanna sábháilteachta sa todhchaí a éascú. Is próiseas
riaracháin é seo atá curtha ar fáil ag an CER gan claonadh d'oibleagáidí reachtúla an
Choimisiúin.
6.3.4

Fógra Deartha
Ach amháin i gcás oibríochtaí dtáirgeadh atá bunaithe, glactar le Cás Sábháilteachta Táirgthe
ag brath ar Fhógra Deartha a bheith curtha isteach ag an oibreoir. Le go nglacfar le haon athrú
ábhartha ar Chás Sábháilteachta Táirgthe caithfear Fógairt Deartha a chur isteach mura naontaítear a mhalairt leis an CER. Ní haontóidh an coimisiún leis seo ach amháin má
bhaineann an t-athrú ábhartha le hathrú lena bhfuil an léiriú ALARP a bhaineann leis simplí,
mar shampla, tá roghanna teoranta le breithniú.
Beidh ar oibreoirí Fógra Deartha a chur isteach ag pointe ama inár féidir leis an dearadh a
athrú fós, ionas gur féidir le tuairimí CER ar an bhfógra a chur san áireamh. Is é an aidhm atá
le Fógra Deartha ná go bhféadfaidh an Coimisiún an coincheap beartaithe a mheas, comh
maith leis an taispeántas ALARP a chuireann cinntí deartha faoi scáth, arbh fhéidir leo dul i
bhfeidhm ar an riosca a chruthaítear leis na hoibríochtaí beartaithe. Ba chóir an t-eolas atá ar
fáil ag an am an chur isteach a chur san áireamh san Fhógra Deartha. Ba chóir go gcuimseofar
ann léiriú ALARP do réimse iomlán na gcoincheap atá ar fáil chun teacht i dtír ar réimse (e.g
d'fhorbairtí amach ón gcósta ba chóir aird a thabhairt ar roghanna amhail struchtúir sheasta,
ar snámh, struchtúr nasctha le droichid, suiteálacha nach dtugtar aird orthu de ghnáth, nó
forbairt fhomhuirí agus roghanna píblíne ). Maidir le forbairtí ar an gcósta, is dócha go mbeidh
gá roghanna maidir le toibreacha, plandaí agus píblínte, agus a n-áiteanna a bhreithniú.
Tá sé i gceist go gcuideofar comhlíonadh an CER maidir leis an bhFógra Deartha le linn an
phróisis dearaidh leis an oibreoir lena dhualgas um chomhlíonadh a chinntiú go bhfuil na
rioscaí a bhaineann le táirgeadh laghdaithe go leibhéal atá ALARP.
Má athraíonn an dearadh go hábhartha ón bhfógra deartha sa tréimhse idir a ghlacadh agus
an Cás Sábháilteachta Táirgthe a chur isteach, beidh ar an oibreoir an Fógra Deartha a chur
isteach chuig an CER arís.
Beidh toradh an mheasúnaithe a dhéanfaidh an CER ar Fhógra Deartha: 51
a) Glacadh;
b) Glacadh le tuairimí ar ábhair a chuirfear san áireamh agus Cás Sábháilteachta Táirgthe
á chur isteach ag an oibreoir; nó
51

Alt 13OA (3) den Acht.
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c) Diúltú.
I gcás (b), ní mór don Chás Sábháilteachta Táirgthe an modh ar glacadh leis na
mórcheisteanna ag an CER a léiriú.
6.3.5

Cás Sábháilteachta Táirgthe

Beidh ar gach oibríocht táirgthe arna chur i gcrích ag oibreoir a bheith clúdaithe sa Chás
Sábháilteacha Táirgthe. Ní mór d'oibreoir maidir le Saoráid, píblíne suite amach ón gcósta, ,
nó maidir le saoráid atá suite ar an gcladach cás sábháilteachta a chur isteach dá gcuid
gníomhaíochtaí peitriliam ainmnithe.
Agus measúnú á dhéanamh ar Chás Sábháilteachta Táirgthe, ag breathnú á dhéanamh an
bhfuil riosca laghdaithe go leibhéal atá ALARP, cuirfidh an CER gach ábhar san áireamh a
bhfuil tionchar acu ar oibríocht shábháilte an Ghléasra Táirgthe, an dearadh san áireamh.
Má tá Gníomhaíochtaí um Obair Toibreacha á gcur i gcrích ó Ghléasra Táirgthe, chomh maith
leis an gCás Sábháilteachta um Obair Toibreacha, beidh ar an gCás Sábháilteachta Táirgthe
aghaidh a thabhairt ar na Gníomhaíochtaí um Obair Toibreacha a shamhlaítear.
6.3.5.1 Fógra Comhoibríochtaí
Le comhoibríocht idir Gléasra Táirgthe agus gléasra neamh-tháirgthe, beidh ar gach cás
sábháilteachta cur síos a dhéanamh ar an bpróiséas san áit ina ndéantar bainistiú ar rioscaí
le linn comhoibríochtaí dá leithéid. Ach pléifear na sonraí maidir leis an gcomhoibríocht iarmhír
agus an dóigh shonrach ina ndéantar rioscaí a bhainistiú san Fhógra Comhoibríochtaí. 52
Le comhoibríocht, ní bheadh an gléasra neamh-tháirgthe pléite faoin gCeadúnas
Sábháilteachta Táirgthe agus mar sin teastaíonn Cead Sabháilteachta Táirgthe Leasaithe a
luann an Cás Sábháilteachta Táirgthe agus an Cás Sábháilteachta Neamh-tháirgthe. Ní mór
don oibreoir nó don úinéir Fógra Comhoibríochtaí a chur isteach freisin le:
•

Taispeáint go bhfuil sé ullmhaithe i bpáirt ag an oibreoir agus ag an úinéir;

•

Cur síos a dhéanamh ar an gcomhoibríocht agus aon trealamh lena mbaineann nach
tuairiscíodh sa Chás Sábháilteachta Táirgthe nó Cás Sábháilteachta Neamh-tháirgthe;
agus

•

I bhfoirm doiciméid 'passerelle' údaraithe ag gach páirtí sa doiciméad, ar conas an
Córas Bainistíochta Sábháilteachta Comhshaoil agus Práinn Fhreagairt na ngléasraí
atá rannpháirteach sa chomhoibríocht a chomhordú.

Mar a luaitear in alt 13O (1) den Acht, teastaíonn go gcloínn oibreoir agus úinéir lena gcásanna
sábháilteachta agus Fógra Comhoibríochtaí.
6.3.6

Cás Sábháilteachta um Dhíchoimisiúnú
Beidh an Cás Sábháilteachta um Dhíchoimisiúnú ag teastáil chun gníomhaíochtaí
díchoimisiúnaithe a chlúdach suas go dtí an t-am ina bhfuil bonneagar peitriliam saor ó
hidreacarbóin. Is amhlaidh na riachtanais seo agus riachtanais um Chásanna Sábháilteachta
Táirgthe.
52

Alt 13OA (3) den Acht.
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Sa chás go bhfuil díchoimisiúnú ar chuid de bhonneagar peitriliam a míníodh i gCás
Sábháilteachta Táirgthe, measófar agus clúdófar é seo tríd an bpróiséas um athrú ábhartha
maidir leis an gCás Sábháilteachta Táirgthe. Níl aon riachtanais le Cás Sábháilteachta um
Dhíchoimisiúnú a tháirgeadh in ómós do dhíchoimisiúnú páirteach de bhonneagar peitriliam.
6.3.7

Cás Sábháilteachta agus Measúnú Fógraí ag an gCoimisiún

6.3.7.1 Riachtanais maidir le Glacadh
Le go nglacfar le cás sábháilteacha nó fógra ag an CER.
• Ní mór don chás sábháilteachta na Treoirlínte um Chásanna Sábháilteachta a
chomhlíonadh;
• Ní mór don oibreoir agus don úinéir a bheith in ann:
−

An Córas Bainistíochta Sábháilteachta (agus Comhshaoil, nuair a bhaineann
leis) ar a gcuirtear síos sa chás sábháilteachta a chur i bhfeidhm; agus

−

An (na) Gníomhaíocht(aí) Ainmnithe Peitriliam a chur i gcrích ag cloí le halt
13KB nó alt 13KC den Acht, de réir mar is ábhartha. 53

6.3.7.2 Próiseas Measúnaithe
Tá roinnt céimeanna i gceist le próiseas measúnaithe an CER, a shonraítear i bpróisis
inmheánacha an CER. Is iad na codanna tábhachtacha ná:
Seiceáil Riaracháin A dhearbhú go bhfuil na riachtanais uilig san áireamh agus an táille
curtha isteach don chás sábháilteacht nó fógra.
Seiceáil Iomláine A dhearbhú go bhfuil an t-eolas uilig a theastaíonn ón gcás sábháilteachta
nó fógra clúdaithe - ní dhéantar measúnú ar an eolas seo ag an am seo.
Próiseas Measúnaithe Measúnú mionsonraithe ag saineolaithe disciplín faoi cheannas
Ceanchomhairle Cásanna Sábháilteachta lena chinntiú go gcloíonn an cás sábháilteachta
nó fógra le ceanglais an Acht agus an Chreata. Le linn an phróisis mheasúnaithe, féadfaidh
go n-iarrfadh an CER faisnéis bhreise ar an oibreoir nó ar an úinéir a bhaineann le, i measc
nithe eile:
• Cuid den chás sábháilteachta a shoiléiriú; nó
• A dheimhniú go bhfuil próisis nó bonneagar peitriliam an úinéara nó an oibreora i
gcomhréir leo siúd a leagadh amach sa chás sábháilteachta, agus go bhfuil siad sin ina
rioscaí ar rioscaí atá ALARP iad.
Féadfaidh an Coimisiún dul i gcomhairle le húdaráis reachtúla eile mar chuid den mheasúnú
ar chás sábháilteachta.
Is dócha go ndéanfaidh an CER iniúchadh (féach cuid 7) ar chumas an oibreora nó úinéara
na critéir thuas a chomhlíonadh mar chuid den phróiseas measúnaithe don chás
sábháilteachta.

53

Alt 13P(1) den Acht
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6.3.7.3 Athruithe ar Chás Sábháilteachta nó ar Fhógra
Tar éis measúnú agus glacadh le cás nó fógra sábháilteacha, d'fhéadfadh go mbeadh uasdátú
le déanamh ag an CER ar chuid den chás sábháilteachta nó den fhógra. De gnáth aithnítear
é seo mar thoradh ar an eolas breise a theastaigh ar mhaithe le soiléireacht (féach cuid 6.3.7.2,
nó mar thoradh ar chigireacht. Sa chás seo beidh ar an oibreoir nó ar an úinéir an cás
sábháilteacha a uasdátú taobh istigh de thréimhse ama réasúnach, mar atá luaite ag an CER.
6.3.7.4 Amscála Measúnaithe
Ní mór don CER cead sábháilteachta a eisiúint 6 mhí ar a dheanaí tar éis an dáta ónár a
bhfaightear an cás sabháilteachta ó oibreoir nó úinéir, nó tar éis an dáta ar a bhfaightear aon
eolais breise a n-iarrtar. 54 Mar sin féin, in ainneoin gur féidir an ceanglas ar fhaisnéis bhreise
a an clog measúnaithe a athshocrú, tugtar na scálaí ama measta do mheasúnú ag an CER
thíos.
Cás sábháilteachta

Amscála Measúnaithe Measta

Cás ar Shábháilteacht um Obair Toibreacha

3 mhí

Cás sábháilte Neamh-tháirgthe

3 mhí

Fógra Deartha

6 mhí

Cás Sábháilteachta Táirgthe

6 mhí

Fógra Comhoibríochtaí

2 mhí

Cás Sábháilteachta um Dhíchoimisiúnú

6 mhí

Athrú ábhartha ar Chás Sábháilteachta
Glactha

Ag brath ar an athrú ábhartha

Tábla 2: Amanna measúnaithe measta do chásanna sábháilteachta agus fógraí

Ní mór Fógra Deartha a chur ar fáil don CER 6 mhí ar a laghad sula gcuirtear Cás
Sábháilteachta Táirgthe isteach, mura n-aontaítear a mhalairt leis an CER, ach aithnítear go
bhfuil maidir le Fógraí Deartha go beidh an t-amscála sula gcuirtear Cás Sábháilteacha
Táirgthe isteach i bhfad níos mó ná seo don chuid is mó de na Fógraí Deartha.
Níl teorainn ama reachtúil ag measúnú ar iarratas d'AoC Mar sin féin, críochnófar an measúnú
ar Chás Neamh-tháirgthe mar chuid d'iarratas i gcomhair AoC de ghnáth laistigh de 3 mhí, ach
amháin má sínítear an amscála leis an gceanglas maidir le heolas breise.
Má chuirtear cás sábháilteachta neamh-tháirgthe isteach chuig an CER mar chuid d’iarratas
ar Chead Sábháilteachta um Obair Toibreacha dá bhfuil AoC bailí agus nach bhfuil athruithe
ar bith ar an gcás sábháilteacht, d’fhéadfadh amscála i bhfad níos gairide i gceist a bheith ann
ná measúnú ar chás sábháilteachta neamh-tháirgthe, go háirithe mura dteastaíonn cigireacht.

54

Alt 13P(7) den Acht
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6.3.8

Athbhreithniú ar Chásanna Sábháilteachta agus Fógraí

6.3.8.1 Ginearálta
Is doiciméid oibre é an cás sábháilteachta nach mór a choinneáil agus a nuashonrú le go
léirítear go cruinn na coinníollacha a bhaineann le gníomhaíochtaí peitriliam ainmnithe faoi
chead sábháilteachta a chur i gcrích. 55
Tá Cás Sábháilteachta Táirgthe agus Cás Sábháilteachta Neamh-tháirgthe faoi réir
Athbhreithniú ar Chás Sábháilteachta Neamhspleách gach 5 bliana (féach cuid 8.4). 56
6.3.8.2 Sainmhíniú ar athrú ábhartha
Tugann an chuid seo treoir maidir le cad is athrú ábhartha ann. Mar sin féin, tá sé de
fhreagracht ar an oibreoir nó an úinéir breithiúnas a dhéanamh ar an bhfuil nó nach bhfuil
hathruithe beartaithear ghníomhaíochtaí atá mar chuid de chás sábháilteachta glactha
ábhartha.
Tá athrú ábhartha má théann sí i gcion ar bhonn Admhála um Chomhlíonadh, cás
sábháilteachta a nglactar nó an fógra i ndáil leis an oibríocht, dearadh, bainistíocht, riosca,
bearta laghdaithe riosca is gá nó ábhar eile i leith na gníomhaíochta peitriliam ainmnithe dá
dtagraíonn sé .
Áirítear an méid seo a leanas ar athrú ábhartha é hógra nó Cás Sábháilteachta Táirgthe , gan
a bheith teoranta do:
• Méadaíonn líon uasta luaite na ndaoine atá ar bord;
• Laghdaíonn an líon íosta daoine a theastaíonn chun leanúint leis an ngníomhaíocht
peitriliam ainmnithe;
• Cuirtear bráid nua le gléasra amach ón gcósta;
• téann píblíne hidreacarbóin nua isteach nó amach ar an tSaoráid ar an gcladach;
• Téann stoc hidreacarbóin nua isteach nó amach ó tSaoráid amach ón gcósta;
• Athraíonn bealach na píblíne lasmuigh de chonair phíblíne a sainíodh cheana;
• Sáraíonn brú oibriúcháin ar phíblíne an brú a fógraíodh i dtosach;
• Aistrítear sreabhán guaiseach eile trí phíblíne;
• Tugtar isteach nó aithnítear guais mhór eile;
• Tá Gné Sabháilteachta Chriticiúil nua ag teastáil nó baintear ceann de;
• Téann tobar nua nó tobar athraithe ar shuíomh atá ann faoi láthair isteach go taiscumar
nua nár saothraíodh riamh.
• Tá athrú ar úsáid tobair, e.g an t-athrú stádais idir táirgeadh, instealladh uisce, nó a
bheith ar fionraí nó a bheith tréigthe;
• Athruithe ar cheangal toibreacha nó foirmiú naisc trí ionsamhlú briste.

55Alt
56

13N den Acht
Alt 13N den Acht
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• Athruithe ar shonraíocht ábhartha maidir le comhpháirteanna tobair; agus
• Tá athrú ar an modh ardaithe don pheitriliam.
Tugtar samplaí d'athruithe ábhartha ar thobair in alt 6.3.2.
6.3.8.3 Athrú ábhartha Seachas Athrú Le linn Deartha
San áit ina bhfuil athrú ábhartha i gceist le hathrú beartaithe a dhéanamh ar ghníomhaíocht
ainmnithe peitriliam, ní athrófar aon rud go dtí go seoltar cás sábháilteachta nó fógra leis an
athrú beartaithe, agus go bhfuil sé curtha isteach agus glactha ag an CER, agus an ceadúnas
sábháilteachta iomchuí eisithe arís.
Má chuirtear athrú ábhartha ar an oibríochtaí nó ar threalamh atá clúdaithe faoi chás
sábháilteachta nó Fógra Comhoibríochtaí, teastóidh go ndéanfar an cás nó fógra leasaithe a
chur isteach arís chuig an CER sula gcuirtear i gcrích é, é ag leanúint fógra Dearthaí Cás
Sábháilteacha Táirgthe nó Neamh-tháirgthe. Beidh iarratais athbhreithnithe ar chead
sábháilteachta de dhíth freisin. Ní bheidh le clúdach san Fhógra Deartha ach codanna den
ghníomhaíocht peitriliam ainmnithe a dtéann athrú ábhartha i bhfeidhm air. Ní doiciméad
fadtéarmach lena gcothaítear i gcaitheamh ré an ghléasra é an fógra deartha, agus ní
bhaineann sé ach le hathrú ábhartha atá beartaithe amháin, nó le gléasra nua.
Má tharlaíonn athrú ábhartha ar an ngléasra tairgthe mar thoradh ar chomhoibríocht, níl mór
Fógra Deartha a dhéanamh agus an cás sábháilteachta a nuashonrú, chomh maith leis an
athrú ar an gcead sábháilteachta don chomhoibríocht féin.
Ní mór don oibreoir nó don úinéir monatóireacht a dhéanamh ar thionchar iomlán na nathruithe neamhábhartha , sa chás go ndéanfaí athruithe neamhábhartha a bheartú agus go
bhfuil suim na n-athruithe sin ábhartha, ní mór an cás sábháilteachta a chur isteach chuig an
CER arís sula dtarlaíonn sé sin. Déantar é seo le hathrú ábhartha a dhéanamh ar bhealach
neamhiomláine a sheachaint.
Sa chás go moltar athrú ábhartha ar ghléasra neamh-tháirgthe le AoC, teastaíonn iarratas nua
do AoC in éineacht le ráiteas difríochta.
Tá athruithe ábhartha faoi réir fíoraithe deartha mar a luaitear sa doiciméad maidir le Córas
Dearaithe um Chomhlíonadh.
6.3.8.4 Athrú Ábhartha le linn Deartha
Mar atá luaite in Alt 13OA (5) den Acht, má tharlaíonn athrú ábhartha le linn an phróisis
deartha, ní mór Fógra Deartha nua a chur isteach chuig an CER chun go nglacfar leis.
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6.3.8.5 Aguisín le cás sábháilteachta
I gcúinsí áirithe, agus le comhaontú roimh ré ón CER amháin, féadfaidh athruithe ábhartha ar
leith le cás sábháilteachta a láimhseáil chun iad a aithint agus a chur isteach mar aguisín leis
an gcás sábháilteachta. Beidh an aguisín seo bailí ar feadh tréimhse áirithe ama amháin, agus
míneofar ann tionchar an athraithe ábhartha agus conas na rioscaí a choinneáil ALARP sa
tréimhse seo. Is ionann leagan amach agus treoir an aguisín agus cás sábháilteachta iomlán,
ach toisc nach gclúdaítear sa raon feidhme ach na hathruithe agus a thionchar ar riosca na
ngníomhaíochtaí peitriliam ainmnithe, agus ráiteas soiléir ar an tréimhse dá bhfuil an aguisín
bailí.
Bheadh a leithéid d’aguisín oiriúnach dá mbeadh an t-athrú a thuairiscítear san aguisín
sealadach de réir cineáil, sa mhéid is go n-éagann an tréimhse shainithe ama don aguisín,
beidh an cás sábháilteachta fós oiriúnach do na gníomhaíochtaí peitriliam agus don
bhonneagar peitriliam lena bhaineann.
6.3.9

Trealamh um Práinnfhreagairt
Ní mór d'oibreoirí agus úinéirí fardal de threalamh práinnfhreagartha a ullmhú agus a
choinneáil iomlán agus nuashonraithe. Ní mór d'aon chur síos ar threalamh den sórt sin i gcás
sábháilteachta nó fógra a bheith i gcomhréir leis an liosta. Ba chóir an fardal a bheith oiriúnach
do na guaiseacha mórthimpistí a sainaithníodh ionas go bhfuil an chuid seo den bhaol ALARP
agus an phráinnfhreagairt éifeachtach agus, maidir le sábháilteacht, ionchas aisghabhála
maith a thairiscint.
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7

Córas Cigireachta agus Iniúchta an CER
Ceanglaítear ar an CER monatóireacht a dhéanamh ar chomhlíonadh na ngnóthas peitriliam,
oibreoirí agus úinéirí maidir lena n-oibleadgáidí faoin Acht agus é a fhorfheidmiú. Cuirtear é
seo i gcrích le clár iniúchta agus cigireachta do ghnóthais peitriliam, oibreoirí agus úinéirí.
I dtéarmaí ginearálta bunaítear iniúchtaí ar scrúdú agus / nó iniúchtaí taifead, tuarascálacha
agus fianaise eile arna dtáirgeadh nó arna ngineadh ag gnóthas peitriliam, oibreoir nó úinéir
maidir le, mar shampla, oibríochta sábháilteachta, feidhmíocht sábháilteachta, an Córas
Bainistíochta Sábháilteachta, agus dearaí, lena n-áirítear taifid fíoraithe, tuarascálacha
feidhmíochta sábháilteachta agus tuarascálacha ar Athbhreithniú ar Chásanna Sábháilteachta
Neamhspleácha.
Is scrúdaithe fisiciúla ar bhonneagar peitriliam, córais, agus páirteanna córas agus crua-earraí
iad cigireachtaí, chun ionracas agus/nó oibríocht na gcóras seo a mheas.
Le soiléiriú, is ionann na téarmaí 'iniúchadh' agus 'cigireacht' i gcomhthéacs na gníomhaíochtaí
seo.
Is é oifigeach sábháilteachta peitriliam (PSO) a stiúrfadh cigireacht i gcónaí, a cheapfaidh an
CER chun na críche sin. Tugtar a thuilleadh sonraí in Alt 12.2 maidir le ról agus cumhachtaí
PSOanna.

7.1

Gnóthas Peitriliam
Cuirfear an CER clár iniúchtaí agus cigireachtaí i gcrích lena mheas an ndearna gnóthas
peitriliam bearta réasúnacha le chinntiú go bhfuil sé ag comhlíonadh a dhualgais agus a
oibleagáidí faoin Acht. Beidh Iniúchtaí agus cigireachtaí bunaithe ar riosca, curtha i gcrích i rith
saolré forbartha, agus ag cur san áireamh:
• Iniúchtaí a oibríonn an gnóthas peitriliam; agus
• Iniúchadh ar na gníomhartha a rinne an gnóthas peitriliam má tá príomhtháscairí
feidhmíochta a tuairiscíodh ag an oibreoir chuig an ngnóthas peitriliam míshásúil.
Ní chlúdaítear scóip iomlán an iniúchta agus na gníomhaíochta iniúchta thuas, ach cuirtear
chur chuige an CER i dtaobh iniúchtaí ar gnóthais peitriliam in iúl.

7.2

Oibreoir agus Úinéir
Déanfaidh an Coimisiún iniúchtaí agus cigireachtaí lena mheas an bhfuil oibreoir nó úinéir ag
bainistiú rioscaí de réir a cháis sábháilteachta. Chun seo a dhéanamh, tabharfaidh an
Coimisiún cuairt ar láithreáin oibríochtúla agus láithreacha ina bhfuil taifid coinnithe agus
déanfaidh sé measúnú ar chrua-earraí, bogearraí, daoine agus nósanna imeachta. Is féidir le
an toradh na n-iniúchtaí agus na gcigireachtaí bonn eolais a chur faoi ghníomh
forfheidhmiúcháin agus, i gcás inarb iomchuí, ionchúiseamh a thógáil ag an gCoimisiún faoin
Acht.
Le hAlt 13W den Acht soláthraítear don Choimisiún, trína PSOanna, raon feidhme agus
cumhachtaí suntasacha chun dul isteach, iniúchadh a dhéanamh, a scrúdú a dhéanamh nó a
chuardach a dhéanamh ar aon áit a bhfuil forais réasúnacha aige lena chreidiúint go núsáidtear é chun críocha gníomhaíocht peitriliam nó go bhfuil sé bainteach le gníomhaíocht
peitriliam. Ina theannta sin, féadfaidh na PSOanna iniúchadh, tástáil nó scrúdú a dhéanamh:
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•

Bonneagar peitriliam;

•

Piblíne (píblínte) srutha ;

•

Gníomhaíochtaí, próisis nó nósanna imeachta;

•

Plandaí, soithí nó trealamh; agus

•

Taifid lena n-áirítear fardal trealaimh phráinnfhreagartha.

Sa chás go ndéantar gníomhaíochtaí peitriliam a rialáil ag údaráis reachtúla eile chomh maith
leis an CER, comhordóidh an Coimisiún le húdaráis reachtúla dá leithéid ar iniúchtaí agus
cigireachtaí chun an fhéidearthacht um fhorluí gníomhaíochtaí rialála a laghdú. Tá sonraí na
socruithe maidir leis an gcomhordú sin i socruithe comhéadain aontaithe (féach cuid 11).
Beidh Iniúchtaí agus cigireachtaí a bunaithe ar riosca, struchtúrtha thart ar ábhar an cháis
sábháilteachta ábhartha, lena n-áirítear an tSaoráid (i gcoinne cur síos ar chás
sábháilteachta), measúnuithe doiciméadaithe go bhfuil na rioscaí ALARP, an Córas
Bainistíochta Sábháilteachta, agus nósanna imeachta éigeandála agus déanfar é ar fud
shaolré na forbartha a leanas lena n-áírítear:
•

Dearadh, Soláthar, Tógáil agus Coimisiúnú;

•

Le linn phróiseas measúnaithe chás sábháilteachta an CER, iniúchadh ar an gcumas
oibriú i gcomhréir leis an gcás sábháilteachta;

•

Gníomhaíochtaí um Obair Toibreacha, lena n-áirítear druileáil;

•

Oibríochtaí leanúnacha. Mar aon le hiniúchtaí / cigireachtaí rialta, beidh measúnú an
Choimisiúin ar an méid seo a leanas san áireamh:

•

−

Athbhreithnithe um Chásanna Sábháilteachta Neamhspleácha; agus

−

Athruithe ábhartha.

Díchoimisiúnú (nach dteastaíonn le haghaidh gléasraí neamh-tháirgthe).

Cé go mbeidh cur chuige riosca-bhunaithe a ghlacadh d'iniúchtaí agus de chigireachtaí,
féachfaidh an Coimisiún a iniúchadh amháin ar a laghad a chur i gcrích ar Shaoráid gach bliain
agus a chinntiú go ndéanfaidh gach disciplín teicniúil ábhartha iniúchadh ar gach Saoráid gach
5 bliana ar a laghad.
Lena chois sin, beidh na gníomhaíochtaí sonracha curtha san áireamh sa phlean iniúchta agus
cigireachta a tógadh ó na ceanglais atá sonraithe i gCuid 6.3.
Beidh raon feidhme aon cigireachta treoraithe ag roinnt cúrsaí lena n-áirítear:
• An t-athbhreithniú ar an gcás sábháilteachta agus an tuarascáil ar an Athbhreithniú Cás
Sábháilteachta Neamhspleách, ina bhféadfaí réimsí lena n-iniúchadh a bheith tugtha
chun suntais ann;
• Na torthaí iniúchtaí roimhe sin,
• Aimhrialtachtaí agus áirithintí a ardaíodh ón gcóras fíoraithe;
• Teagmhais a tharla;
• Na táscairí feidhmíochta sábháilteachta (féach cuid 8.3);
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• Torthaí tuairiscithe faoi rún chuig an CER; agus
• Topaicí / saincheisteanna leasa.
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8

Dearbhú Comhlíonta

8.1

Réamhrá
Ní mór don oibreoir agus don úinéir roinnt gníomhaíochtaí, mar aon le téarmaí dearbhú
comhlíonta, a chur i gcrích.:
• Fíorú (cuid 8.2).
• Tuairisciú feidhmíochta (alt 8.3); agus
• Athbhreithniú Neamhspleách ar Chásanna Sábháilteachta (cuid 8.4).
Tá Córas Dearbhaithe um Chomhlíonadh sa bhreis ar iniúchtaí, agus athbhreithnithe arna
ndéanamh ag oibreoirí agus húinéirí féin chun measúnú a dhéanamh ar leorgacht a gCóras
Bainistíochta féin (agus nuair is infheidhme Comhshaoil).
Tugtar na ceanglais maidir leis an gCóras Dearbhaithe um Chomhlíonadh go hiomlán sa
doiciméad um Chóras Dearbhaithe um Chomhlionadh , agus tá na ceanglais ghinearálta
leagtha amach thíos.

8.2

Fíorú
Ní mór d’oibreoirí agus úinéirí scéim fíoraithe a chur i bhfeidhm a rinne ICB faoin gCreat de
réir:
•

Úinéir
−

•

Scéim Fíoraithe Saoráidí dá nGléasra Neamh-tháirgthe;

Oibreoir
−

Scéim Fíoraithe Toibreacha d’aon toibreacha atá á n-oibriú; agus

−

Scéim Fíoraithe Saoráidí le haghaidh aon Gléasra Táirgthe.

Sa doiciméad um Córas Dearbhaithe um Chomhlíonadh déantar cur síos ar an gcur chuige is
gá do na Saoráidí agus Scéimeanna Fíoraithe Toibreacha.
Sna Riachtanais um Chásanna Sábháilteachta tugtar mionsonraí ar scéim fíoraithe atá de
dhíth i gcás sábháilteachta.
8.2.1

Comhlacht Inniúil Neamhspleách

8.2.1.1 Neamhspleáchas
Ní mór do dhuine ó ICB a dhéanann gníomhaíochtaí fíoraithe:
•
•
•
•

A bheith neamhchlaonta agus saor ó bhrúnna díreacha airgeadais nó oibriúcháin, a
d'fhéadfadh tionchar a bheith acu ar a mbreithiúnas;
Gan a gcuid oibre féin a fhíorú;
Gan a bheith fostaithe ag an ngnóthas peitriliam, oibreoir nó úinéir, nó ag aon
chomhábhar de, a máthair-chuideachta nó cuideachta sa ghrúpa céanna; agus
Gan fíorú a dhéanamh ar an obair as a n-eagraíocht féin, máthairchuideachta nó
cuideachta sa ghrúpa céanna, má tá caidreamh sábháilteachta a gceann de na
heagraíochtaí sin leis an ngnóthas peitriliam, oibreoir nó úinéir, faoi mar a dhéanann
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eagraíochtaí:
o

Dearadh agus tógáil an bhonneagair peitriliam;

o
o
o

Seirbhísí bainistithe Ionracais, nó árachais i leith an bhonneagair peitriliam;
Seirbhísí druileála agus toibreacha; nó
tacaíocht oibríochtúil i gcás nach bhfuil oibríochtaí laethúla an tríú páirtí faoi
smacht láithreach ar an úinéara nó oibreora.

8.2.1.2 Inniúlacht
Tá ceanglas ar inniúlacht tugtha sa doiciméad um Chóras Dearbhaithe um Chomhlíonadh
agus clúdaítear ann an ngá atá leis an méid seo a leanas a bheith ag an ICB:
•
•
•

Daoine a bhfuil an inniúlacht, scil, taithí, eolas agus oiliúint is gá do na Chriticiúil
Eilimintí Sábháilteacht (agus comhshaoil) (S (E) CES);
Córas ar bun chun inniúlacht a bhainistiú; agus
Córas leithdháileadh oibre lena chinntiú go ndéanann líon oiriúnach daoine inniúla na
gníomhaíochtaí fíoraithe a éilíonn an Scéim Fíoraithe.

8.2.1.3 Glacadh agus Uainíochtaí Glactha
Roimh thús an fhíoraithe, ní mór d’oibreoir, nó d’úinéir an ghléasra neamh-tháirgthe a rogha
ICB a chur isteach lena ghlacadh ag an CER. Beidh sonraí san aighneacht ar inniúlacht agus
neamhspleáchas an ICB.
Tá mionsonraí ar na huainíochtaí is gá d'aighneachtaí dá leithéid tugtha thíos.
Fógra deartha

Ag an am céanna, nó roimhe sin, cuirtear an fógra deartha faoi bhráid an
CER.

Cás Sábháilteachta um

Faoin am a bhfuil an cás sábháilteachta um obair toibreacha curtha

Obair Toibreacha

isteach.

Cásanna Sábháilteachta

Tá glacadh ICB ag teastáil chun go n-eiseofar an cead sábháilteachta

agus Fógraí

gaolmhar, nó déanfar glacadh ina choinníoll den chead sábháilteachta.
Ní mór don uainíochta aighneacht an ICB a dhéanamh chun gur féidir é
sin a chumasú, ach níor chóir dó a bheith roimh an gcás sábháilteachta
féin a chur isteach.

Tábla 3: Uainíochtaí aighneacht an ICB chuig an CER
8.2.2

Scéim Fíoraithe Saoráidí

Faoin gCreat, do gach bonneagar peitriliam a úsáidtear chun gníomhaíocht peitriliam
ainmnithe a dhéanamh, do gach céim den tsaolré n-áirítear dearadh, oibreoir nó úinéir is gá
chun:
1)

S (E) CES a shainaithint;

2)

An fheidhmíocht is gá d'S (E) CES chun rioscaí a choinneáil ALARP a dhearbhú;
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3)

Caighdeáin feidhmíochta a bhunú ina gcuirtear síos ar riachtanais chun oiriúnacht
tosaigh agus leanúnach na S (E) CES chun an fheidhmíocht is inmhianta a bhaint
amach;

4)

Nósanna imeachta dearbhaithe a bhunú agus a chur i gcrích chun dearbhú a sholáthar
don ghnóthas go bhfuil a gcaighdeáin feidhmíochta á gcomhlíonadh ag a S (E) CES;
agus

5)

Scéim Fíoraithe a ullmhaigh, a oibriú agus a chothabháil chun athbhreithniú
neamhspleách ar na gníomhaíochtaí thuas a chur ar fáil, trí phróiseas iniúchta,
scrúdaithe agus f na gnáthaimh dearbhaithe ag ICB a fhianú.

Má fhaigheann an ICB nach bhfuil na hoibleagáidí faoi 1-4 thuas á gcomhlíonadh, ní mór don
ICB aimhrialtacht, nach mór don oibreoir nó úinéir a réiteach, a ardú. Mura féidir leo aontú ar
an gcaoi nó cá huair nach mór é sin a réiteach, nó ar cheart an aimhrialtacht a bheith ardaithe,
ní mór don oibreoir nó don úinéir forchoimeádas a ardú maidir leis an aimhrialtacht, a
chaithfear a chur in iúl don Choimisiún a ordóidh beart oiriúnach gníomhaíochta. Ní mór taifid
den phróiseas a choinneáil.
Is é an t-oibreoir nó an t-úinéir atá freagrach as an scéim fíoraithe a fhorbairt, ina gcuirfear san
áireamh cineál agus minicíocht na ngníomhaíochtaí fíoraithe. Beidh ar an ICB athbhreithniú a
dhéanamh ar stóinseacht na scéime fíoraithe agus oiriúnacht na nósanna imeachta
dearbhaithe, caighdeáin feidhmíochta agus na S (E) CES. Ní mór taifead a choinneáil de gach
neamhréireachtaí a d'aithin an ICB, chomh maith leis an bhfreagra. Ba cheart don ICB agus
don oibreoir nó úinéir fírinniú cuimsitheach a dhéanamh agus a thaifeadadh maidir leis an
gcaoi go ar freagraíodh ar na haimhrialtachtaí. Beidh gá na taifid sin a chur ar fáil, ar iarratas,
don CER.
Sa chás nach ndearnadh an gléasra neamh-tháirgthe a dhearadh agus a thógáil d'obair in
Éirinn ar dtús, beidh na ceanglais fíoraithe i bhfeidhm n thús na gníomhaíochta peitriliam
ainmnithe atá beartaithe. Cé nach gá aon scéim fíoraithe dearadh, soláthar, tógáil agus
coimisiúnú a chlúdach, ní mór don úinéir a léiriú go bhfuil próiseas den chineál céanna déanta
lena mbaintear na spriocanna céanna amach. Is féidir le suirbhéanna stáit ranga agus bratach
roimhe seo cabhrú i ndáil leis seo.
8.2.3

Scéim Fíoraithe Toibreacha
Faoin gCreat, ceanglaítear ar oibreoir Scéim Fíoraithe Toibreacha a chur i bhfeidhm agus ICB
a cheapadh tar éis ghlacadh an ICB ag an CER. Ní mór go gclúdóidh na scéimeanna fíoraithe
dearadh tobair, Gníomhaíochtaí um Obair Toibreacha, agus táirgeadh, fionraí agus tréigean
an tobair.
Ní mór don ICB an athbhreithniú a dhéanamh ar an Scéim Fíoraithe Toibreacha agus
aimhrialtachtaí a ardú ar an mbealach céanna a ardaítear iad do Scéim Fíoraithe Saoráidí.
Má cheadaíonn cúrsaí inniúlachta é, féadfaidh an ICB céanna na Scéimeanna Scéim Fíoraithe
Toibreacha agus na Scéimeanna Fíoraithe Saoráidí a chur i gcrích.
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8.3

Tuairisciú ar Fheidhmíocht

8.3.1

Sábháilteacht
Faoin gCreat, ní mór d'oibreoirí agus úinéirí monatóireacht agus tuairisciú a dhéanamh ar
fheidhmíocht sábháilteachta maidir le rialú guaiseacha mórthimpistí le linn gníomhaíochtaí
peitriliam ainmnithe.
Shainigh an CER tacar rá agus táscairí feidhmíochta sábháilteachta á gcur san treoir
idirnáisiúnta san áireamh maidir le tuairisciú chun deiridh. Tá na táscairí feidhmíochta
sábháilteachta is gá agus na minicíochtaí agus formáid tuairiscithe sonraithe sa doiciméad
umChóras Dearbhaithe um Chomhlíonadh . Tá an tuairisciú sa bhreis ar an tuairisciú tarluithe
peitriliam a thuairiscítear in alt 10. Beidh fírinneacht na sonraí arna a soláthraíodh deimhnithe
ag an gCoimisiún trí iniúchtaí ar an láthair, scrúdú díreach ar thuarascálacha agus/nó idirphlé
rúnda le daoine láithreáin amhail ionadaithe sábháilteachta.

8.3.2

Obair Toibreacha

Caithfidh an clár toibreacha deiridh a chur faoi bhráid an Choimisiúin sula dtosaíonn
Gníomhaíochtaí um Obair Toibreacha. Lena chois sin, ní mór d'aon nuashonrú ina dhiaidh sin
a rinneadh de bharr cúinsí le linn an chláir toibreacha a chur ar fáil don Choimisiún.
Le linn gníomhaíochtaí oibre toibreacha caithfidh an t-oibreoir tuarascálacha laethúla i gcoinne
an chláir toibreacha deiridh a chur ar fáil. Is é ábhar riachtanach na dtuarascálacha:
a) dáta agus am tagartha aimsir na tuarascála, arb é t-am tagartha 6 uair an chloig caite;
b) an uimhir thagartha an cheada sábháilteachta agus aithint toibreacha;
c) ainmneacha na deontaí (na ndeontaithe), an úinéara agus an oibreora mar atá ceaptha
ag an deontaí (na deonaithe);
d) Seoladh an oibreora mar atá ceaptha ag an deontaí agus an úinéir;
e) an deontaí (í) ar cuireadh an tuarascáil isteach thar a cheann;
f)

ainm an gléasra neamh-tháirgthe;

g) mionsonraí lena aithnítear an tobar agus gcomhar le gléasraí eile nó bonneagar
nasctha;
h) an trastomhas agus fíordhoimhneachtaí ingearach agus a tomhaiste an mhéid seo a
leanas: (A) aon poll druileáilte; agus (b) aon chásáil suiteáilte;
i)

an dlús sreabhach druileála ag tráth déanta na tuarascála;

j)

i gcás na n-oibríochtaí a bhaineann le tobar atá ann cheana, a staid oibríochta faoi
láthair;

k) líon iomlán na laethanta ó cuireadh tús leis na gníomhaíochtaí um obair toibreacha,
chun laethanta amach romhainn / taobh thiar den chlár deiridh na hoibre a chur san
áireamh;
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l)

cur síos cróineolaíoch gairid ar ghníomhaíochtaí le linn na 24 uair an chloig roimh an
am tagartha, lena n-áirítear nóta d'aon tástálacha feidhme / brú a dhéantar ar
threalamh rialaithe toibreacha, lena dtorthaí (lena n-áirítear coisctheoirí séidte agus
crann tástála fomhuirí);

m) líon na ndaoine ar bord an bhonneagair peitriliam óna ndéantar na gníomhaíochtaí um
obair toibreacha ag an am tagartha;
n) Oibríocht ag
am tagartha na tuarascála agus cur síos ar ghníomhaíochtaí
réamhaisnéis don chéad 24 uair an chloig eile tar éis an ama tagartha; agus
o) dálaí aimsire agus farraige ag an am tagartha.

8.4

Athbhreithniú Neamhspleách ar Chás Sábháilteachta
Ceanglaítear in Alt 13N (2) (a) den Acht ar oibreoirí agus ar úinéirí athbhreithniú a dhéanamh
ar chásanna sábháilteachta gach 5 bliana ar a laghad. 57 Ní mór don IRB an t-athbhreithniú ar
an gcás sábháilteachta (Athbhreithniú Neamhspleách ar Chás Sábháilteacht). Ní mór don
duine IRBó IRB a dhéanfaidh na gníomhaíochtaí athbhreithnithe:
•

A bheith neamhchlaonta agus saor ó bhrúnna díreacha airgeadais nó oibriúcháin, a
d'fhéadfadh tionchar a bheith acu ar a mbreithiúnas;

•

Gan athbhreithniú a dhéanamh ar a gcuid oibre féin;

•

Gan a bheith fostaithe go díreach ag an ngnóthas peitriliam (nó aon comhchomhalta
de), a máthairchuideachta nó cuideachta sa ghrúpa céanna;

•

Gan athbhreithniú á dhéanamh ar obair na heagraíochta sin , má tá duine atá ag obair
don ICB maidir leis an ngléasra atá á athbhreithniú, nó aon chomhchomhalta de
chuideachta den sórt sin, a máthair-chuideachta nó cuideachta sa ghrúpa céanna;
agus

•

Gan athbhreithniú a dhéanamh ar obair n-eagraíocht féin, a máthairchuideachta nó
cuideachta sa ghrúpa céanna, má tá caidreamh sábháilteachta ag ceann de na
heagraíochtaí sin leis an ngnóthas peitriliam, oibreoir nó úinéir, faoi mar a dhéanann
eagraíochtaí:
o

Dearadh agus tógáil an bhonneagair peitriliam;

o

Seirbhísí bainistithe Ionracais, nó árachais i leith an bhonneagair peitriliam;

o

Seirbhísí druileála agus toibreacha; nó

o

tacaíocht oibríochtúil i gcás nach bhfuil oibríochtaí laethúla an tríú páirtí faoi
smacht láithreach ar an úinéir nó oibreoir.

Ní mór don Athbhreithniú Neamhspleách ar Chásanna Sábháilteachta gach gné den chás
sábháilteachta a chlúdach lena chinntiú go léiríonn sé go cruinn oibríochtaí reatha agus go
bhfuil na léirithe ALARP láidir, in aon athruithe a tharla, mar shampla, géarú toibreacha, a
mbeadh tionchar acu ar an léiriú ALARP agus níl eolas nó teicneolaíocht nua ar bith ar fáil a
rachadh i gcion ar léiriú ALARP. Ní mór don oibreoir nó úinéir an tuarascáil maidir leis an
57

Ceanglaítear le halt 13N (2) athbhreithniú a dhéanamh ar chás sábháilteachta i gcúinsí áirithe eile, féach mír
12.3.4, thíos.
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Athbhreithniú Neamhspleách ar Chásanna Sábháilteachta a chur isteach chuig an CER. Má
fhaightear go dteastaíonn athrú ábhartha ar an gcás sábháilteachta tríd an bpróiseas
athbhreithnithe, ní mór é a chur isteach arís chun glacadh leis de réir an doiciméid um Chóras
Dearbhaithe um Chomhlíonadh a chuireann síos ar na ceanglais maidir le hathbhreithniú.
Féadfaidh an Coimisiún fógra i scríbhinn a eisiúint lena gceanglaítear ar úinéir nó oibreoir
Athbhreithniú Neamhspleách ar Chás Sábháilteachta a chur i gcrích (mar shampla, in
imthosca ina fhágann ábhair imní sábháilteachta gur cuí é tar éis cigireacht) (féach Cuid
12.3.4).
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9

Comhairliúchán Tríthaobhach agus Tuairisciú Rúnda

9.1

Comhairliúcháin Thrípháirteacha
Ceanglaítear leis an Acht sin go mbunóidh an CER comhairliúcháin thrípháirteacha 58 idir an
Coimisiún, oibreoirí agus úinéirí, agus ionadaithe na n-oibrithe, chun comhphlé agus comhar
a éascú. Clúdófar san agallamh:
i.
ii.
iii.

iv.

Creat Sábháilteachta Peitriliam
Treoirlínte um Chásanna Sábháilteachta
Nithe a leagtar amach in Iarscríbhinn VI a ghabhann leis an Treoir; agus
Aon ní eile is gá de réir an CER. 59

Maidir le hoibreoirí táirgeachta dhéanamh, beidh cruinnithe ar siúl idir an Coimisiún agus
oibreoirí, lena n-áirítear oibrithe ionadaithe oibreora chuig an lé trípháirteach a éascu.
Éascóidh an Coimisiún a éascú na cruinnithe agus beidh sé mar chathaoirleach orthu.
Ós rud é nach ndéantar obair toibreacha in Éirinn sa mhéid go n-éilítear ar oibreoirí fostaithe
oibre toibreacha a choinneáil in Éirinn ó bhliain go bliain, beidh cruinnithe ar siúl idir an CER,
ionadaithe oibreoirí, agus ionadaithe oibrithe toibreacha ó comhlachais oibrí peitriliam cuí, is
féidir oibrithe a mhealladh a bhfuil taithí na Mara Thuaidh ábhartha acu. Éascóidh an Coimisiún
a éascú na cruinnithe agus beidh sé mar chathaoirleach orthu.
Beidh cruinnithe ar siúl ar a laghad uair sa bhliain le cruinniú amháin ar obair toibreacha
amháin agus cruinniú amháin ar tháirgeadh in aghaidh na bliana. Is féidir leis an minicíocht
athrú de réir mar a athraíonn gníomhaíocht tionscail in Éirinn.
9.1.1

Ullmhú agus Athbhreithniú Caighdeán agus Treorach
Ceanglaítear ar oibreoirí agus úinéirí, i gcomhar leis an CER, leas a bhaint as na malartuithe
eolais, faisnéis agus taithí a soláthraítear tríd an CER mar údarás inniúil agus comhalta grúpa
údarás eischósta an Aontais Eorpaigh, caighdeáin agus treoir a ullmhú agus a athbhreithniú
maidir le dea-chleachtas maidir le rialú mórghuaiseacha le linn shaolrá deartha agus oibríochta
na n-oibríochtaí ola agus gáis amach ón gcósta (mar atá sainmhínithe sa Treoir). Mar
íosmhéid, ba cheart na nithe seo a leanas a bhreathnú:
• Feabhas a chur ar shláine toibreacha, trealamh rialaithe toibreacha agus bacainní agus
faireachán a dhéanamh ar a n-éifeachtacht;
• Feabhas a chur ar phríomhshrianadh;
• Feabhas a chur ar shrianadh tánaisteach a chuireann bac ar mhéadú ar mórthimpiste
thosaigh, lena n-áirítear pléascadh i dtobar;
• Cinnteoireacht iontaofa;
• Bainistíocht agus maoirseacht na n-oibríochtaí mórthimpistí guaiseacha;
• Inniúlacht na sealbhóirí poist thábhachtacha;
58

Tá 'comhairliúchán trípháirteach' sainmhínithe faoi alt 13A den Acht mar "... socrú foirmiúil arna bhunú ag an
gCoimisiún faoi alt 13H (2) (h) chun idirphlé agus comhar a éascú idir an Coimisiún, oibreoirí agus úinéirí, agus
ionadaithe na n-oibrithe"
59 Alt 13H (2) (h) den Acht.
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• Bainistíocht riosca éifeachtach;
• Measúnú iontaofachta do S (E) CES;
• Príomhtháscairí feidhmíochta;
• Comhthathú éifeachtach córais sábháilteachta agus bainistíochta comhshaoil idir
oibreoirí agus úinéirí agus eile; agus
• Aonáin a bhfuil baint acu le hoibríochtaí ola agus gáis amach ón gcósta (mar atá
sainmhínithe sa Treoir).

9.2

Tuairisciú Faoi Rún
Éilíonn an tAcht ar an gCoimisiún meicníochtaí a bhunú do na:
• Tuairisciú rúnda a bhaineann le sábháilteacht agus ábhair imní comhshaoil a bhaineann
le gníomhaíochtaí peitriliam ainmnithe amach ón gcósta ; agus
• Imscrúdú cuí ar thuarascálacha den sórt sin agus céannacht na ndaoine lena mbaineann
a choimeád ag an am céanna. 60
Tá sonraí teagmhála sábháilteachta peitriliam CER ar fáil mar seo a leanas:
A. Tá sonraí teagmhála na foirne Sábháilteachta Peitriliam ag an CER ar fáil sa chuid
Shábháilteacht Fuinnimh de láithreán gréasáin an CER le húsáid ag an bpobal agus
tionscail;
B. Le linn iniúchtaí agus cigireachtaí ar ghnóthais peitriliam, oifigí agus / nó áiseanna
oibreoirí agus úinéirí, go mbualann fostaithe CER le hionadaithe sábháilteachta agus
go n-eisíonn siad sonraí teagmhála 24/7 chucu; agus
C. Ar eisiúint ceadanna sábháilteachta, déantar sonraí teagmhála 24/7 an CER a eisiúint
go dtí pointe teagmhála an cheada sábháilteachta.
Is féidir le fostaithe na ngnóthas peitriliam, oibreoirí agus úinéirí teagmháil a dhéanamh leis an
bhfoireann Sábháilteachta Peitriliam ag aon phointe ina bhfuil imní sábháilteachta ar bhealach
atá go hiomlán faoi rún, trí ríomhphost nó ar an teileafón nó tríd an modh soláthartha ag an
CER. Tar éis don CER breithniú a dhéanamh ar an imní i gceist, tabharfar aghaidh ar ábhair
imní sábháilteachta/comhshaoil, ar bhealach atá comhréireach leis an imní a ardaíodh. Mar
shampla, i gcás nach dtagraítear sa tuarascáil faoi rún d’imní sábháilteachta láithreach is féidir
leis an topaic a áireamh i raon feidhme iniúchta an CER le teacht.
Ceanglaítear ar ghnóthais peitriliam, oibreoirí agus úinéirí mionsonraí na meicníochtaí CER a
chur in iúl chun tuairisciú faoi rún a dhéanamh a bhaineann le sábháilteacht agus an
chomhshaol a bhfuil oiriúnach dá gcuid fostaithe agus conraitheoirí a bhaineann le
gníomhaíochtaí peitriliam ainmnithe a dhéanamh agus a chinntiú go ndéantar tagairt do
thuairisciú faoi rún a áireamh in oiliúint ábhartha agus i bhfógraí.

60

Alt 13GA (3) (e) den Acht.
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10

Teagmhas Peitriliam agus Fógra ar Teagmhais agus
Imscrúdú;

10.1

Teagmhais Peitriliam
Faoin Acht, ní mór d'oibreoirí agus úinéirí an Coimisiún a chur ar an eolas faoi aon tarluithe
peitriliam gan mhoill agus san fhoirm, scála ama a bheadh forordaithe ag an gCoimisiún agus
faisnéis agus sonraí breise ag gabháil leis (an "Fógra Teagmhais"). Ní mór an Fógra Teaghais
a dhéanamh a luaithe is féidir tar éis tharla an teagmhais pheitriliam. 61 Is cion é gan fógra a
thabhairt don Choimisiún faoi theagmhais den sórt sin faoin Acht 62. Tá tarluithe peitriliam
intuairiscithe sainithe sna Rialacháin um Shábháilteacht Peitriliam (Teagmhais Pheitriliam)
2016.

10.2

13S(2) Teagmhais
Mar chuid de 13S(2) den acht, sa chás go ndéanann oibreoir nó úinéir gníomhaíocht a
chuireann riosca láithreach os comhair shláinte an duine, nó go méadaítear go suntasacha an
baol go mbeadh tarlú peitriliam ann (dá ngairtear 'contúirt láithreach' anseo feasta, agus go
ndéanann t-oibreoir nó an t-úinéir bearta oiriúnacha de réir alt 13KB (5) / 13KC (3), de réir
mar is iomchuí, (a bhféadfaidh an ghníomhaíocht a chur ar fionraí a bheith i gceist chomh
maith), ansin ní mór fógra a chur chuig an CER gan mhoill agus tráth nach déanaí ná 24 uair
an chloig tar éis na bearta sin a dhéanamh ("13S(2) Fógra um Teagmhas").

10.3

Imscrúdú an CER
Nuair a fhaightear Fógra Teagmhais 13S(2), féadfaidh an Coimisiún:
1. A iarraidh ar an oibreoir nó úinéir tuarascáil ar theagmhais pheitriliam a chur ar fáil (alt
13S (3) den Acht); agus / nó
2. PSO a cheapadh chun imscrúdú a dhéanamh ar an teagmhas peitriliam faoi alt 13S
(1) nó bearta oiriúnacha a dhéanamh faoi alt 13S (2) (alt 13T (1) den Acht); agus / nó
3. Fógra feabhsúcháin, fógra toirmisc, fógra ina gceanglaítear athbhreithniú a dhéanamh
ar an gcás sábháilteachta, nó fógra go bhfuil ar intinn ag an CER an cead
sábháilteachta ábhartha a chúlghairm (alt 13T (2) den Acht) a eisiúint.
Féadfaidh an Coimisiún freisin na gníomhartha a dhéanamh atá leagtha amach i bpointí 2
agus 3 thuas ar thuarascáil rúnda a fháil faoi alt 13GA (3) (e) den Acht (a "Tuarascáil ar le
Sábháilteachta nó Ábhar imní Comhshaoil").
Má dhéanfar imscrúdú dá leithéid, is é an aidhm a:
1. An chúis nó na cúiseanna leis an teagmhas peitriliam (faoi Fhógra Teagmhais 13S(2))
imní (faoi Thuarascáil Sábháilteachta nó Ábhar Imní Chomhshaoil) (de réir mar is cuí)
a shainaithint;
2. Foghlaim tionscail a chur ar fáil ón teagmhas peitriliam / fógra teagmhas 13S(2) / ábhair
imní (mar is cuí) chun cosc a chur orthu sa todhchaí;
61
62

Alt 13S den tAcht
Alt 13S den tAcht
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3. Faisnéis thráthúil agus chuí a chur ar fáil don phobal, don Choimisiún Eorpach, údaráis
reachtúla eile, oibreoirí eile, húinéirí agus geallsealbhóirí maidir le cineál agus cúis an
teagmhais pheitriliam / fógra teagmhas 13S(2) / ábhair imní (mar is cuí); agus / nó
4. Gníomh forfheidmithe iomchuí a shainaithint maidir le neamhchomhlíonadh na
gceanglas rialála mar atá mionsonraithe i gcuid 12.3.
In imscrúdú á dhéanamh, déanfaidh an Coimisiún comhoibriú le gníomhaireachtaí eile mar a
thuairiscítear in alt 11.1.1.

10.4

Tuairisciú an CER ar Theagmhais
Faoin Acht, ceanglaítear ar an CER tuarascáil a ullmhú agus a eisiúint don Aire i ngach cás
ina mbeidh an méid seo a leanas mar thoradh ar theagmhas peitriliam:
•

Faigheann duine bás;

•

Tromhdhíobháil phearsanta ar dhuine;

•

Damáiste do mhaoin nach leis an ngnóthas peitriliam, oibreoir nó úinéir í; nó

•

Mórthimpiste; 63

Féadfaidh an CER tuarascáil a ullmhú freisin maidir le teagmhas peitriliam seachas teagmhas
peitriliam dá dtagraítear thuas agus a eisiúint chuig an Aire aon uair go bhfuil an CER den
tuairim gur cuí amhlaidh a dhéanamh de bhíthin tromchúis an teagmhais peitriliam lena
mbaineann. 64
Chun eolas tráthúil agus cuí a chur ar fáil don phobal, d'údaráis reachtúla eile, gnóthais
peitriliam eile, oibreoirí, húinéirí agus le geallsealbhóirí maidir le cineál agus cúis na dteagmhas
peitriliam a chur ar fáil:
•

Déanfar tuarascálacha ar theagmhais pheitriliam a eisítear chuig an Aire a fhoilsiú nuair
is féidir; 65 agus

•

Déanfar an Tuarascáil Bhliantúil foilsithe ar Fheidhmíocht an Chreata (féach cuid 13)
a úsáid chun na ceachtanna a foghlaimíodh agus torthaí tarluithe peitriliam eile a tharla
sa bhliain a chur in iúl.

Tabharfaidh an CER tuairisc freisin ar achoimre thorthaí na n-imscrúduithe teagmhais
pheitriliam a bhí mar thoradh ar mhórthimpiste amach ón gcósta chuig an gCoimisiún
Eorpach. 66

10.5

Tástáil Socruithe
Faoi alt 13HA (a) den Acht, féadfaidh an Coimisiún:

63

Alt 13GA (1) den Acht.
Alt 13GA (2) den Acht.
65
Foilseofar an tuarascáil cibé am agus i cibé foirm nach ndéantar dochar d’imeachtaí forfheidhmiúcháin
féideartha, ag an gCoimisiún nó ag aon údarás reachtúil eile leo, a chinntiú go bhfuil aon saincheisteanna rúndachta
á gcosaint. Faoi Alt 13U (3) den Acht, teastaíonn toiliú an Aire chun leagan neamhrúnda tuarascálacha den sórt sin
a fhoilsiú.
66 Alt 13GA (3) (f) den Acht.
64
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"ar ordú uaidh féin nó tar éis comhairliúcháin le gníomhaireachtaí eile, oibreoirí agus
úinéirí a ordú chun tástálacha nó cleachtaí a dhéanamh ar a n-ullmhacht freagairt
éifeachtach a thabhairt ar mhórthimpistí ..."
Tá an ceanglas i dteannta fhreachnamh práinnfhreagartha agus druileanna gur gá d'oibreoirí
agus úinéirí a chur i gcrích agus chun cur síos sna cásanna sábháilteachta ábhartha. De
ghnáth dhéanfaidh na cleachtaí sin i gcomhar le húdaráis reachtúla eile chun measúnú
leordhóthanach a dhéanamh ar ullmhacht éigeandála maidir le sábháilteacht, an gcomhshaol
agus sainchúraimí eile na n-údarás reachtúil.
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11

Comhéadain rialála

11.1

Gníomhaireachtaí reachtúla

11.1.1

Forléargas
Aithníonn an Coimisiún go mbeidh gá lena fheidhmeanna a chomhlíonadh go héifeachtach
agus go héifeachtúil chun comhéadan agus comhoibriú a dhéanamh le húdaráis reachtúla eile
in Éirinn. Comhthreomhar leis sin, ceanglaítear in alt 13H(3) den Acht ar an CER, alt 13H an
CER agus a fheidhmeanna á gcomhlíonadh aige aird a thabhairt ar:
• Cibé feidhmeanna maidir le sábháilteacht gníomhaíochtaí peitriliam arna gcomhlíonadh
ag: an NSAI; an HSA; an EPA; an tAire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt, an IAA
agus aon daoine eile a fhorordóidh an tAire; agus
• An gá atá le comhoibriú agus dul i gcomhairle leis na húdaráis reachtúla thuas chun
críocha:
• Sábháilteachta i ngníomhaíochtaí peitriliam a dhéanamh a spreagadh agus a chothú;
agus
• Dúbailt gníomhaíochtaí a sheachaint ag an gCoimisiún agus ag na húdaráis reachtúla
thuas.
Ag teacht leis na riachtanais seo, d’forbair an CER socruithe comhéadain le comhaontú leis
na húdaráis reachtúla agus an IRCG (féach Cuid 2.4.1) ina ndéantar breac-chuntas ar conas
a ndéanfaidh an Coimisiún agus gach údarás reachtúil ábhartha idirghníomhú le linn oibriú an
Chreata. Is iad cuspóirí na socruithe comhéadain:
•

Na feidhmeanna a dhéanfaidh gach údarás a leagan amach;

•

Seachain dúbailt nach bhfuil gá leo agus ualach rialála trí chomhar agus cúnamh
frithpháirteach; agus

•

Córas rialála comhsheasmhach in Éirinn a sheachadadh do ghníomhaíochtaí peitriliam
uas-srutha.

Tá freagracht ag gach údarás reachtúil, lena n-áirítear an CER , as a gcuid feidhmeanna
sonracha dlí féin a dhéanamh. Chun na críche sin, leis na socruithe comhéadain agus feidhmiú
na socruithe tugtar urramú agus léirítear feidhmeanna gach údarás reachtúil agus ní
laghdaíonn siad iad ar bhealach ar bith. Cé go léiríonn na comhéadain sin foinse thábhachtach
faisnéise maidir le faireachán ar chomhlíonadh an Achta agus an Creata, beidh an cruthóidh
an CER a bhreithiúnas neamhspleách féin ar nithe den sórt sin.
Tá mionsonraí ar shainréimsí comhéadan leis na húdaráis reachtúla eile tugtha thíos.
11.1.2

Comhroinnt Faisnéise
Tá fiúntas sna húdaráis reachtúla ábhartha a dhéanamh comhordú agus comhroinnt faisnéise
leis an CER i ndáil le nithe den sórt sin mar:
• Pleanáil ualach oibre (lena n-áirítear uainiú na n-iniúchtaí / cigireachtaí atá beartaithe);
• Toradh na n-iniúchtaí / gcigireachtaí;
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• Saincheisteanna sábháilteachta / treochtaí feidhmíochta / imní, srl; agus
• Caighdeánú ar cheanglais soláthair / tuairiscithe faisnéise.
D’oibrigh an CER i gcomhairle le gach ceann de na húdaráis reachtúla ábhartha chun soiléiriú
a dhéanamh ar an mhéid is féidir faisnéis a roinnt agus conas a d'fhéadfadh gach ceann díobh
a bhfeidhmeanna faoi seach a chomhlíonadh chun dúbláil gníomhaíochtaí íoslaghdú ionas gur
féidir le gach údarás reachtúil a chuid feidhmeanna a chomhlíonadh ar bhealach éifeachtach.
Tá aon chomhoibriú agus comhroinnte faisnéise faoi réir na bhfeidhmeanna , dualgais agus
oibleagáidí rúndachta faoi seach na n-údarás ábhartha reachtúil.
Roinnfidh an Coimisiún faisnéis freisin leis na húdaráis reachtúla sa chás go meastar cuí é le
cúinsí sábháilteachta.
11.1.3

Iniúchtaí agus Cigireachtaí Comh-ordaithe
Déanfaidh an Coimisiún teagmháil leis na húdaráis reachtúla a sheolann iniúchtaí agus / nó
cigireachtaí ar ghníomhaíochtaí peitriliam chun iniúchadh a dhéanamh ar chásanna ina
bhféadfadh deiseanna um chomhordú feidhmeanna teacht chun cinn.

11.1.4

Imscrúdú Teagmhas
Ar mhaithe le dúbailt ról agus a sheachaint éifeachtacht an phróisis imscrúduithe teagmhas a
mhéadú, beidh an Coimisiún i dteagmháil le húdaráis reachtúla ábhartha eile d'fhonn:
• Línte cumarsáide a bhunú le linn phróiseas imscrúdaitheach faoi seach gach údaráis
reachtúil ;
• Faisnéis a chomhroinnt nuair is féidir idir údaráis reachtúla chun cabhrú leis an bpróiseas
imscrúduithe; agus
• Próisis éifeachtacha um comhordú imscrúduithe teagmhas a chinntiú.

11.2

Comhéadain lasmuigh d'Éirinn
Forchuireann an tAcht dualgas ar an gCoimisiún chun 67:
• Eolas, faisnéis agus taithí a mhalartú le húdaráis inniúla eile i mBallstáit eile; agus
• Comhoibriú le húdaráis inniúla eile agus pointí teagmhála faoi Airteagal 27 den Treoir.
Áirítear leis seo, i gcás ina measfaidh an Coimisiún go bhfuil an chosúlacht ann go mbeidh
éifeachtaí suntasacha ag mórthimpiste a bhaineann le gníomhaíocht peitriliam ainmnithe a
dhéantar amach ón gcósta ar an gcomhshaol i mBallstát eile den Aontas Eorpach, an fhaisnéis
ábhartha a chur ar aghaidh chuig údarás inniúil an Ballstát lena mbaineann sula ndéanfar an
cinneadh maidir le cás sábháilteachta de chás sábháilteachta athmheasta. Déanfaidh an
Coimisiún iarracht i gcomhar le húdarás inniúil dá leithéid chun bearta a ghlacadh chun
damáiste a chosc.

67

Alt 13GA (3) (b) agus (d) den Acht.
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11.3

Iarratais ón Aire
Faoin Acht um Fhorbairt Pheitriliam agus Mianraí Eile 1960 (arna leasú), féadfaidh an tAire
dul i gcomhairle leis an gCoimisiún maidir le réimsí a bhaineann leis an bpróiseas údaraithe
peitriliam. Is iad sin:
• Ceapadh an oibreora (i gcás ina bhféadfadh an tAire dul i gcomhairle le haon duine is a
mheasann sé nó sí a bheith cuí); agus
• Riosca, guaiseacha agus faisnéis ábhartha eile a bhaineann leis an limistéar
ceadúnaithe.

11.3.1

Ceapadh an oibreora
Faoin Acht tá ceapadh oibreora ag gnóthas peitriliam ina phróiseas lárnach. Ní mór don
ghnóthas peitriliam an tAire 68 a chur ar an eolas agus cead a fháil uaidh agus féadfaidh an
tAire comhairle a iarraidh ar an gCoimisiún "maidir le hacmhainn theicniúil aon oibreora atá
molta ag gnóthas peitriliam don Aire". 69Tá próiseas ag an CER chun comhairle den sórt sin a
chur ar fáil, agus tá na fíricí gur dócha go mbreathnóidh an CER orthu tugtha thíos maidir le
trí chás.

11.3.1.1 Oibreoir in Éirinn Faoi láthair
I gcás oibreora a fheidhmíonn in Éirinn ag an am a fhaightear an t-iarratas ar chomhairle, de
ghnáth mholfadh an Coimisiún in iúl go bhfuil an cumas teicniúil ag an oibreoir, mura rud é:
• Bhí na gníomhaíochtaí peitriliam éagsúil ó na cinn a bhí á dhéanamh ag an oibreoir agus
ní raibh dóthain fianaise inniúlachta sa réimse nua oibríochtúla; nó
• Má bhí fógraí forfheidhmiúcháin reatha ann, nó go gur aistarraingíodh cead
sábháilteachta a bhaineann leis an oibríocht.
Sna cúinsí sin bheadh gá le measúnú níos mionsonraithe ar inniúlachta de réir alt 11.3.1.2
11.3.1.2 Oibreoir a bhí ag feidhmiú in Éirinn roimhe seo
I gcás oibreora a bhí ag feidhm in Éirinn roimhe seo, ach ní raibh sin á dhéanamh ag an tráth
a fuarthas an t-iarratas ar chomhairle, go measfadh an Coimisiún s, inter alia, an méid seo a
leanas maidir leis an oibreoir:
a) Raifead sábháilteachta roimhe in Éirinn lena n-áirítear aon fhógraí forfheidhmithe,
nó tarraingt siar ceadanna sábháilteachta don ghníomhaíocht peitriliam atá á
mholadh;
b) Na socruithe eagrúcháin atá beartaithe ag an oibreoir, agus béim ar inniúlacht
theicniúil, beag beann an raibh na hacmhainní atá bunaithe in Éirinn, i dtír eile ag
obair don oibreoir nó cuideachta chomhlachaithe, nó obair do thríú páirtí; agus
c) Fógraí forfheidhmiúcháin ó dhlínsí eile ina n-oibríonn an t-oibreoir, nó cuideachta
laistigh den ghrúpa céanna.

68
69

Alt 13KA (2) den Acht.
Alt 13H (6) (b) (ii) den Acht.
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11.3.1.3 Gan Stair Oibreora ar bith in Éirinn
I gcás oibreora a bhí ag feidhmiú roimhe seo in Éirinn, ach nach raibh sin á dhéanamh ag an
am an iarratais ar chomhairle, mbreathnóidh an CER (b) agus (c) i gcuid 11.3.1.2.
11.3.2

Sealbhóir Údarú Peitriliam Ionchasach Amach ón gCósta
Aonán is ea sealbhóir údarú peitriliam ionchasach amach ón gcósta (mar atá sainmhínithe san
Acht um Fhorbairt Pheitriliam agus Mianraí Eile 1960 (arna leasú)) a ndearfadh iarratas ina
leith chuig an Aire, ach i gcás nach bhfuil an t-iarratas cinnte:
• Go gceadaítear údarú peitriliam amach ón gcósta chuig an aonán; nó
• Go gceadaítear údarú peitriliam amach ón gcósta a aistriú chuig an aonán sin (cibé acu
roimh nó i ndiaidh aistriú an údaraithe peitriliam amach ón gcósta i gcomhpháirt le
haonán, lena n-áirítear sealbhóir údaraithe peitriliam atá ann cheana.)
Leasaíodh caibidil III de Chuid II den Acht um Fhorbairt Pheitriliam agus Mianraí Eile 1960 le
hAcht ó 2015 70 leis an gá leis an Aire comhairle a dhéanamh chur san áireamh, roimh údarú
peitriliam amach ón gcósta a thabhairt, san áit a dteastaíonn sé, leis an CER agus eile i ndáil
leis an riosca, guaiseacha, agus eolas eile a bhaineann leis an limistéar ceadaithe.
Is próiséas comhairliúcháin é agus ní thugtar aon tástáil faoi leith ar oiriúnacht an tsealbhóra
don údarú peitriliam amach ón gcósta san Acht.
Tá próiseas ag an CER freagairt a thabhairt don Aire má tá a chomhairle á lorg agus airítear
leis, laistigh de seo, an t- eolas is dócha go ndéanfaí an Coimisiún é a mheas, nó a chur ar fáil
don Aire:
• An taifead sábháilteachta roimh ré in Éirinn ó shealbhóir an údaraithe peitriliam
ionchasaigh ón gcósta, lena n-áirítear aon fhógraí forfheidhmiúcháin, nó tarraingt siar
ceadanna sábháilteachta do ghníomhaíochtaí peitriliam lena n-áirítear an
ghníomhaíocht peitriliam ainmnithe atá á mholadh; agus
• Fógraí forfheidhmiúcháin ó dhlínsí eile ina n-oibríonn an sealbhóir ábhartha ar údarú
peitriliam amach ón gcósta, nó cuideachta sa ghrúpa céanna.

70

Alt 22(2) den Acht.
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12

Forfheidhmiú agus Ionchúiseamh.

12.1

Forléargas

12.1.1

Forfheidhmiú
Chun go mbeidh an Creat éifeachtach, forbraíodh córas forfheidhmiúcháin cuimsitheacha le
nósanna imeachta maidir le gníomhartha forfheidhmiúcháin riachtanacha i gcás
neamhchomhlíona faoin Acht agus/nó cás sábháilteacha nó ceadanna sábháilteachta glactha,
nó sa chás ina meastar cuí é le cúinsí sábháilteachta, a chur ar fáil don CER.
Faoin Acht, tá cumhachtaí forfheidhmiúcháin ag an CER lena n-áirítear an cumhacht le:
• A iarraidh go gcuirfear go plean feabhsúcháin isteach (cuid 13Y den Acht);
• Fógra feabhsúcháin (alt 13Z den Acht) a eisiúint;
• Fógra toirmisc (alt 13AA den Acht) a eisiúint;
• Cead sábháilteachta a chúlghairm (Alt 13Q den Acht);
• Ordú éigeandála a eisiúint (Alt 13x (2) den Acht); agus
• Iarratas a dhéanamh chun na hArd-Chúirte ag lorg ordú lena sriantar nó lena gcuirtear
cosc ar ghníomhaíochtaí peitriliam sa chás ina bhfuil ábhar imní ag an CER faoi
shábháilteacht beatha, bonneagar gníomhaíochtaí peitriliam, nó maoin nach bhfuil faoi
úinéireacht an ghnóthais peitriliam, an oibreora nó an úinéara (cuid 13AB (1) den Acht).
Tá na cumhachtaí seo forásach i nádúr agus ardaíonn siad chun tromchúis an tsáraithe a
léiriú. Is faoin lánroghnach an CER faoin Acht an fhreagairt forfheidhmiúcháin chuí a
chinneadh, de réir cáis, lena dheimhniú go gcomhlíontan Creat agus an tAcht.
Déanfaidh an Coimisiún an páirtí nó na páirtithe a aithint a bhfuil sárú á dhéanamh acu i ndáil
leis an ngníomh forfheidhmiúcháin is oiriúnaí dóibh.
Is féidir leis an gCoimisiún gníomh forfheidhmiúcháin a dhéanamh in aghaidh gnóthas
peitriliam a maidir le gach uile ghnóthas peitriliam ar an údarú peitriliam.
Déanfar an cinneadh maidir leis an bpáirtí a ndéanfar an gníomh forfheidhmiúcháin ina
choinne tar éis breithniú go cuí ar na fíricí agus na himthosca agus ag tabhairt aird ar dhualgais
an CER lena n-áirítear dualgais gníomhú ar bhealach atá réasúnta, comhréireach agus cóir.
Leagtar amach 12.3 ról na PSPanna déantar conas a oibríonn an córas forfheidhmithe i gcuid
12.2.

12.1.2

Ionchúiseamh
Soláthraíonn an tAcht coireanna a bhféadfadh hionchúiseamh coiriúla a bheith mar thoradh
orthu lena n-áirítear ionchúisimh achomair sa Chúirt Dúiche agus ionchúisimh ar díotáil sa
Chúirt Chuarda. Leagtar amach na cionta agus na pionóis faoin Acht in alt 12.4 thíos.

12.2

Ról na nOifigeach Sábháilteachta Peitriliam
Féadfaidh an Coimisiún PSO amháin nó níos mó a cheapadh chun go ndéanfaidh an CER a
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bfheidhmeanna faoi chuid IIA den Acht (faoi alt 13W den Acht). 71 Leagtar amach ról,
sainchúram agus cumhachtaí eile PSO in alt 13W den Acht. Áiritear leis sin cearta iontrála,
scrúdaithe agus cigireachta PSO ar áit a bhfuil cúiseanna réasúnacha aige lena chreidiúint go
n-úsáidtear é nó go bhfuil sé bainteach le gníomhaíocht ainmnithe peitriliam agus/nó
bonneagar peitriliam, lena n-áirítear raon cumhachtaí leathana le comhlíonadh a mheas.
Tuairisceoidh PSO a thorthaí don CER. Tiocfaidh an CER ar chinneadh maidir le gníomh
forfheidhmiúcháin a chur i bhfeidhm más gá, bunaithe ar na tuarascálacha seo.
Lena chois sin, sa chás go bhfuil an PSO den tuairim go bhfuil gar-riosca substaintiúil ann
don tsábháilteacht, leagtar amach in alt 13W (4) den Acht na gníomhartha a d’fhéadfadh PSO
a dhéanamh le bainistiú a dhéanamh ar an riosca don tsábháilteacht. Mar shampla, áirítear
leis seo aon chuid den bhonneagar peitriliam a dícheangal, nó sreabhadh ola nó gáis a
thrasnú. Sa chás go bhfuil PSO den tuairim go bhfuil baol ag baint le bonneagar peitriliam
áirithe nó gníomhaíocht a tharlaíonn leis an mbonneagar seo le gur cheart é a stopadh go dtí
go laghdófar an riosca, cuirfear é seo in iúl láithreach don CER agus seans go n-eiseofar ordú
práinneach scríofa ag rialú go gcuirfear críoch leis an ngníomh láithreach, in éineacht leis na
bearta nach mór a dhéanamh chun an riosca lena mbaineann a laghdú go leibhéal atá ALARP.

12.3

Cumhachtaí forfheidhmiúcháin
Féadfaidh leis an CER gníomhartha forfheidhmiúcháin a ghlacadh nuair a aithníonn sé sárú,
tar éis gníomhaíochtaí amhail iniúchadh agus cigireacht, nó mar thoradh ar aon teagmhas
agus imscrúdú ina dhiaidh sin. Cinnfidh an CER an beart forfheidhmiúcháin is oiriúnaí atá le
déanamh i sraith imthosca áirithe, ag brath ar nádúr agus tromchúis an tsáraithe. Leagann an
chuid seo achoimre ghairid amach ar na cumhachtaí forfheidhmiúcháin atá ar fáil don CER.

12.3.1

Plean Feabhsúcháin
Is féidir leis an gCoimisiún plean feabhsúcháin a iarraidh, sa chás go bhfuil sé den tuairim go
bhfuil gnóthas peitriliam, oibreoir nó úinéir (nó duine faoi rialú sin): 72
• Nach bhfuil sé nó sí ag oibriú de réir na gcásanna 73 sábháilteachta ceadaithe nó
coinníollacha sa chead sábháilteachta;
• Nach bhfuil sé nó sí ag oibriú ar bhealach a dheimhníonn go gcomhlíonfar na dualgais
faoi ailt 13K, 13KA, 13KB nó 13KC mar is ábhartha; nó
• Tá sárú á dhéanamh nó tá sárú déanta aige nó aici nó níl sé nó sí ag cloí nó níor chloígh
sé ní sí le ceanglas ar bith eile de Chuid IIA den Acht.
Beidh sonraí den bheart ceartaitheach atá le déanamh sa phlean feabhsúcháin a theastaíonn
ón CER, le go gceartófar na nithe a leagadh síos san ordú maidir leis an bplean feabhsúcháin
a chur ar fáil.

71 Leagann cuid 13T amach gníomhaíochtaí molta eile a fhéadfaidh an CER a dhéanamh i ndiaidh tuarascála ar
theagmhais pheitriliam nó fógra ar chontúirt láithreach eile.
72 Alt 13Y(1) den Acht
73 Tagraíonn Alt 13Y (1) (a) den Acht don dóigh an n-úsáidtear "ceadaithe" agus "glactha" i 13Z (1) (b) (i).
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12.3.2

Fógra Feabhsúcháin
Is féidir leis an CER fógra feabhsúcháin a eisiúint ar na cúiseanna céanna le plean
feabhsúcháin, mar atá leagtha amach thuas, agus / nó i gcás go bhfuil sé den tuairim nár
comhlíonadh an t-ordú le plean feabhsúcháin a chur isteach nó a chur i gcrích. 74 Ceanglaítear
i bhfógra feabhsúcháin go gceartóidh gnóthas peitriliam, an t-oibreoir nó an t-úinéir na sáruithe
líomhnaithe nó nithe a bhfuil an fógra mar thoradh orthu, agus léirítear leis na hiarmhairtí a
bhaineann mura gcomhlíontar an fógra. Is cion é mura gcloítear le fógra feabhsúcháin is féidir
a chúiseamh go hachomair nó ar díotáil, agus a dtiocfadh le fíneáil.

12.3.3

Fógra Toirmisc
Sa chás go bhfuil an CER den tuairim go bhfuil baol sábháilteachta suntasach i gceist le
gníomhaíocht a dhéanfar nó go bhfuil an chosúlacht ann go ndéanfar é, ag, faoi chúram, nó
ar son gnóthas peitriliam, oibreora nó úinéara féadfaidh an CER fógra toirmisc a eisiúint a
chuireann cosc ar an ngníomhaíocht sonraithe a dhéanamh go dtí go leigheasófar na rioscaí
de bharr na nithe. 75 Is cion é mura gcloítear le fógra toirmisc.

12.3.4

Athbhreithniú ar Chás Sábháilteachta
Sonraítear i gCuid 13N den Acht nuair a theastaíonn athbhreithniú a dhéanamh ar chás
sábháilteachta. Áirítear leis seo an ceanglais maidir le hathbhreithniú a dhéanamh gach 5
bliana ar a laghad, cásanna ina bhfuil athbhreithniú de dhíth mar gheall ar thuarascáil a
bhaineann le hiniúchtaí nó tuarascálacha ar fheidhmiúlacht sábháilteachta, agus san chás go
n-eisíonn an CER fógra ag iarraidh athbhreithniú. Sa chás go dteastaíonn athbhreithniú ar an
gcás sábháilteachta mar thoradh ar athbhreithniú, ní mór é a dhéanamh chomh luath agus is
féidir.

12.3.5

Cúlghairm Cead Sábháilteachta
Féadfar cead sábháilteachta a chúlghairm i ngach ceann nó aon cheann de na cúinsí seo a
leanas:
• Neamhchomhlíonadh na gcoinníollacha lena n-áirítear an gá don oibreoir agus úinéir
leanúínt leis an gcás sábháilteachta agus aon fhógraí;
• Mura gcloítear le fógra feabhsúcháin; nó
• San chás go bhfuil an CER den tuairim nach bhfuil an gnóthas peitriliam ag comhlíonadh
a dhualgas faoi 13K den Acht.
Má dhéantar cúlghairm ar an gcead sábháilteachta cuirfear stad leis an ngníomhaíocht
peitriliam ainmnithe iomchuí.

12.3.6

Eisiúint Treorach Éigeandála
Má bhíonn den tuairim go bhfuil baol le gníomhaíocht nó bonneagar peitriliam (nó cúrsaí áirithe
eile atá sonraithe i gcuid 13X(1) den Acht) nó lena riochta, ar leibhéal atá práinneach agus
mór go leor gur cheart é a stopadh go dtí go ndéantar na bearta cuí chun an baol a laghdú go

74
75

Alt 13Z(1) den Acht
Alt 13AA (1) den Acht,
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leibhéal atá ALARP. Féadfaidh an CER (nuair atá sé sásta gur gá amhlaidh a dhéanamh
beatha daoine nó bonneagar peitriliam a chosaint) ordú éigeandála 76 a eisiúint ina n-éilítear
go ndéanfar an gníomh a stopadh láithreach agus beart cuí a dhéanamh chun an riosca a
laghdú go ALARP.
Má tharlaíonn neamhchomhlíonadh ar ordún éigeandála a d’eisigh an CER, féadfaidh an
Coimisiún iarratas a dhéanamh ex parte don Ard-Chúirt 77 ar ordú lena sriantar nó lena
gcuirtear toirmeasc ar an ngníomhaíocht sin.
12.3.7

Fionraí Láithreach ar Ghníomhaíochtaí Peitriliam
Sa chás ina gceaptar go bhfuil an riosca do shábháilteacht na beatha daonna, bonneagar
peitriliam nó maoine nach bhfuil faoi úinéireacht an ghnóthais pheitriliam lena mbaineann
tromchúiseach go leor gur cheart aon cheann de ghníomhaíochtaí an ghnóthais peitriliam a
chur faoi shrian nó a thoirmeasc go dtí go mbeidh bearta sonraithe déanta chun an riosca a
laghdú go dtí leibhéal atá ALARP, is féidir leis an gCoimisiún a iarraidh ar an Ard-Chúirt fionraí
láithreach a chur ar an ngníomhaíocht peitriliam ar bhonn ex parte ar Ordú lena ndéantar na
gníomhaíochtaí lena mbaineann a shrianadh nó a thoirmeasc faoi alt 13AB (1).

12.4

Ionchúiseamh Coiriúil
Cruthaíonn an tAcht roinnt cionta coiriúla a fhéadfar a chur faoi thriail go hachomair nó ar
díotáil. Is iad seo: 78
• Gníomhaíocht peitriliam ainmnithe a dhéanamh gan cead sábháilteachta (cuid 13E);
• Loiceadh cloí le cás sábháilteachta agus bainistíocht ar chóras cás sábháilteachta (nó
sa chás inarb ábhartha sábháilteachta agus bainistíocht ar chóras comhshaoil) agus i
gcás inarb ábhartha fógra comhoibríochta (roinn 13O);
• Loiceadh maidir le fógra a thabhairt i dtaobh teagmhas peitriliam agus tuarascáil iomlán
(alt 13S) a chur ar fáil;
• PSO a stopadh i bhfeidhmiú a gcumhachtaí faoi alt 13W den Acht, teipeadh nó diúltú
cloí le ceanglas nó ordú treorach PSO, ag tabhairt eolais atá bréagach nó míthreorach
ar leibhéal ábhartha le PSO ar bhonn eolach, ag athrú, ag sochtadh nó ag scriosadh
doiciméad, taifead nó ábhar atá le cur ar fáil nó lena bhfuil an duine ag súil le bheith
curtha ar fáil le réasún, ag cur isteach ar aon ghníomh tógtha ag an PSO chun sreabhadh
ola nó gáis a bhriseadh, nó bonneagar peitriliam, píblíne nó planda in aghaidh srutha a
dhícheangal;
• Loiceadh cloí le fógra feabhsúcháin (alt 13Z); agus
• Loiceadh cloí le fógra toirmisc (alt 13AA).
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Alt 13x (2) den Acht.
Alt 13X(3) den Acht.
78 Is féidir leis an CER ionchúiseamh a dhéanamh ar chionta achomhair de réir alt 6 den Acht. Glactar le cionta a
rinneadh ag comhlachtaí corpraithe in Alt 5 den Acht.
77
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Is féidir na cionta seo a ionchúiseamh mar chionta achomair sa Chúirt Dúiche nó ar díotáil sa
Chúirt Chuarda. Tá na pionóis acmhainn uasta a fhéadfar a fhorchur ar chiontú éagsúil ag
brath ar an gcineál chiona agus má dhéantar an cion a ionchúiseamh go hachomairc nó gar
díotáil.
Faoin Acht, is féidir daoine aonaracha a ionchúiseamh chomh maith le gnóthas peitriliam,
oibritheoir, nó úinéir. Déantar foráil in alt 5 den Acht, sa chás go ndéanann comhlacht
corpraithe cion agus gur cruthaíodh go ndearnadh é le cead nó toiliú, nó gurb inchurtha é i
leith aon fhaillí ar thaobh an duine a bheith ina stiúrthóir, bainisteoir, rúnaí nó oifigeach eile de
chuid an chomhlachta chorpraithe, nó duine a lig orthu féin go raibh sé nó sí ag gníomhú in
aon cháil den sórt sin, beidh an duine, chomh maith leis an gcomhlacht corpraithe ciontach i
gcion agus dlífear imeachtaí a thionscnamh ina choinne agus é a phionósú amhail is dá
mbeadh sé nó sí ciontach den chéad chion a luaitear.
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13

Faisnéis Tuairscithe agus Foilsithe an CER.
Faoin Acht tá feidhm ag an CER faisnéis sábháilteachta a chur ar fáil don phobal nuair is cuí,
chomh maith le foráil maidir le soláthar faisnéise áirithe eile. Leagann an chuid seo amach
polasaí an CER don:
• Inneachar na Tuarascála Bliantúla don Aire (cuid 13.1);
• Inneachar na Tuarascála Bliantúla don Choimisiún Eorpach (cuid13.2;)
• Faisnéis a fhoilseoidh an Coimisiún (cuid 13.3); agus
• Foilsiú cásanna sábháilteachta ag oibreoirí (cuid 14.4).

13.1

Tuarascáil Bhliantúil chuig an Aire
Tabharfaidh an Coimisiún tuarascáil bhliantúil don Aire maidir le feidhmiú an Chreata. Áireofar
sa Tuarascáil Bhliantúil don Aire:
• Staitisticí ar tháscairí feidhmíochta sábháilteachta ar bhonn lag agus láidir araon;
• Achoimrí ar:
• Staitisticí agus torthaí teagmhas ó imscrúdaithe leantacha;
• Toradh ar ghníomhaíochtaí dearbhaithe comhlíonta an CER, amhail iniúchadh agus
cigireacht, mar aon le hiarghníomhartha;
• Gníomhaíochtaí ceadaithe an CER; agus
• Gníomhartha forfheidhmiúcháin arna ndéanamh ag an CER.
• Anailís agus measúnú ar threochtaí i bhfeidhmíocht sábháilteachta agus comparáid ar
fheidhmíocht sábháilteachta an tionscail peitriliam in Éirinn le tionscail den chineál
céanna i dtíortha eile.
Déanfar an Tuarascáil Bhliantúil chuig an Aire a fhoilsiú agus a chur ar fáil ar láithreán gréasáin
an CER.

13.2

Tuarascáil Bhliantúil chuig an gCoimisiún Eorpach.
Tabharfaidh an Coimisiún tuarascáil bhliantúil don Choimisiúin Eorpach mar gheall ar thionscal
peitriliam amach ón gcósta. Áireofar sa Tuarascáil Bhliantúil chuig an gCoimisiúin Eorpaigh:
•

Líon, aois agus suíomh na ngléasraí;

•

Líon agus cineál na gcigireachtaí agus imscrúduithe a rinneadh, agus aon
ghníomhaíochtaí forfheidhmiúcháin nó ciontuithe;

•

Sonraí ar theagmhais ón gcósta;

•

Aon athrú mór sa Chreat amach ón gcósta; agus

•

Feidhmíocht na n-oibreoirí agus na n- úinéirí amach ón gcósta maidir le cosc a chur ar
thimpistí móra agus teorannú na hiarmhairtí a bhaineann le timpistí móra a tharlaíonn.

Déanfar an Tuarascáil Bhliantúil chuig an Aire a fhoilsiú agus a chur ar fáil ar láithreán gréasáin
an CER.
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13.3

Faisnéis a fhoilseoidh an CER.
Déanfaidh an Coimisiún an méid seo a leanas a chur ar fáil don phobal:
• An Creat féin agus aon leasuithe air 79 lena n-áirítear an:
−

Treoirlínte ar Chásanna Sábháilteachta; 80 agus

−

Doiciméid eile atá liostaithe i gcuid 4.2.

• Sonraí na modheolaíochta maidir le táillí a chinneadh chun measúnú a dhéanamh ar
chásanna sábháilteachta; 81
• Orduithe ón Aire eisithe chuig an CER; 82
• Liosta de na cásanna sábháilteachta nó fógraí ar glacadh leo, nó cásanna sábháilteachta
ar eisíodh Admháil um Chomhlíonadh ina leith; agus
• Ceadanna Sábháilteachta eisithe.
Cuirfidh an CER na doiciméid seo a leanas ar fáil don phobal a mhéid is gur féidir agus atá
ceadaithe ag an dlí:
• Aon fhógraí forfheidhmithe a eisíodh (lena n-áirítear fógraí feabhsúcháin agus fógraí
toirmisc, treoireacha éigeandála nó fógraí fionraí láithreach do ghníomhaíochtaí
peitriliam);
• Tuarascálacha imscrúdaithe ar Eachtraí a eisíodh don Aire; agus
• Comhaontuithe le húdaráis reachtúla eile (féach cuid 11), áit ina mbeidh faomhadh le
foilsiú den sórt sin tugtha ag an údarás reachtúil ábhartha.

13.4

Fáil Poiblí de chásanna sábháilteachta
Faoi alt 13AC (1) den Acht, tá ar an oibreoir cóip dá chás sábháilteachta glactha a chur ar fáil
do na baill den phobal agus a iarrann é. Faoi alt 13AC (2), ní luíonn an oibleagáid seo le haon
chuid de chás sábháilteachta glactha a bhaineann leis na nithe seo a leanas (ar a dtugtar
Critéir Eisiaimh):
• Rúndacht tionscail;
• Rúndacht tráchtála;
• Rúndacht phearsanta;
• Slándáil phoiblí; nó
• Cosaint náisiúnta.
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Alt 13I (8) (a) agus (b) den Acht.
Alt 13L(7) den Acht
81 Alt 13R(3) den Acht.
82 Alt 13J(3) den Acht. Caithfear Orduithe ón Aire a fhoilsiú in Iris Oifigiúil a luaithe is gur féidir tar éis iad a thabhairt.
Ar mhaithe le trédhearcacht foilseoidh an CER iad seo ar a láithreán gréasáin.
80
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Faoi alt 13AC (3) den Acht, áfach, tá ní mór don CER cead i scríbhinn a thabhairt sula
mbainfear eolas den tsórt sin. 83 Tugtar an 'leagan poiblí' ar an leagan seo den chás
sábháilteachta
Leagtar an méid seo a leanas amach sa chuid seo den Chreat:
(a) An próiseas toilithe chun eisiamh faisnéise ó chás sábháilteachta glactha (roinn
13.4.1);
(b) Treoir maidir leis cur i bhfeidhm na gcritéar eisiaimh (cuid 13.4.2).
(c) Treoir ón gCoimisiún faoi alt 13AC (4) (b) den Acht maidir le réasúntacht an táille a
ghearrann oibreoir ar iarrthóir ar an gcás sábháilteachta faoi alt 13AC (4) (a) den Acht
(alt 13.4.3);
D'fhéadfadh tagairtí do dhoiciméid ar leith a chur san áireamh i gcásanna sábháilteachta, mar
shampla, beartais agus nósanna imeachta, gan iad seo a cheangal leis an gcás
sábháilteachta. Chun leagan poiblí do chás sábháilteachta glactha a chur ar fáil, beidh ar an
oibritheoir an cás sábháilteachta atá glactha ag an CER a chur ar fáil amháin. Níl ar oibreoirí
doiciméid tagartha a fhoilsiú, beag beann ar a bhfuil sé iarrtha ag an CER athbhreithniú a
dhéanamh orthu le linn measúnú a dhéanamh ar chás sábháilteachta.
13.4.1

Gnáitheamh Toilithe an CER don Leagan Poiblí den Chás Sábháilteachta a nglactar
leis.
Ba cheart an nós imeachta seo a leanas a leanúint chun toiliú CER a fháil le faisnéis áirithe a
eisiamh ón leagan poiblí dá chás sábháilteachta glactha:
1. Laistigh de cheithre seachtaine ón iarratas a bheith déanta ag ball den phobal ar chóip
den chás sábháilteachta glactha, cuirfidh an t-oibreoir isteach an méid seo a leanas
chuig an CER, má chreidtear sé go bhfuil feidhm ag aon chuid de na critéir eisiaimh.
a. An t-ábhar cruinn a bheartaíonn an t-oibreoir a fhágáil amuigh as an leagan
poiblí don chás sábháilteachta glactha;
b. Na critéir eisiaimh ar a mbeartaíonn sé gan an t-eolas seo a fhágáil ar lár; agus
c. Míniú mionsonraithe maidir leis an bhfáth go dtagann an t-eolas faoi alt 13AC
(2).
2. I gcás gach eisiaimh atá beartaithe, cuirfidh an CER ar fáil toiliú i scríbhinn ar fáil nó
diúltú le toiliú agus na le cúiseanna leis sin..
3. Má easaontaíonn an t-oibreoir le diúltú an CER maidir le heisiamh faisnéise áirithe,
d'fhéadfadh sé aighneachtaí a dhéanamh leis CER ag léiriú a bhuarthaí laistigh de
dhá sheachtain tar éis diúltú nó diúltú páirteach a fháil ón CER.

83

Alt 13AC(3) den Acht.
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4. Déanfaidh an CER aighneacht an oibreora a mheas agus déanfar an cinneadh bunaidh
a chúlghairm, a hathrú, nó a chinntiú. Cuirfidh an CER breac-chuntas ar fáil ar na
cúiseanna dá chinneadh má sheasann an cinneadh an diúltú cead a thabhairt, nó cuid
de. I ndiaidh chinneadh an CER agus an táille ón iarratasóir, cuirfidh an t-oibreoir an
leagan poiblí den chás sábháilteacha glactha ar fáil don iarrastasóir chomh luath agus
is féidir.
Leanfar leis an nós imeachta seo an chéad uair a gheobhaidh an t-oibreoir iarratas ar an gcás
sábháilteacha ó bhall an phobail. As seo amach tabharfar an 'leagan poiblí' ar an leagan seo
den chás sábháilteachta atá glactha ag an CER faoin nós imeachta seo.
13.4.2

Treoir maidir le Feidhmiú na gCritéar Eisiaimh
Agus breithniú á dhéanamh ar iarratais ábhar a eisiamh a bhaineann leis na critéir eisiaimh ,
beidh an CER aireach ar leas an phobail i gcónaí. Déanfaidh an CER cothrom an tábhacht atá
curtha sa reachtas ar rúndacht tionscail agus tráchtála dlisteanacha nó príobháideacht
phearsanta a chosaint, agus a chinntiú nach ndéanfar dochar do chúrsaí slándála agus
cosanta atá i bhfábhar leas an phobail agus an oibreora. É sin ráite, leagtar amach sna
codanna seo e leanas treoir an CER ar gach ceann de na critéir eisiaimh.

13.4.2.1 Rúndacht Tionscail agus Rúndacht Tráchtála
Chun athbhreithniú a dhéanamh ar an mbreithiúnas chun eolas a eisiamh ó gné de chás
sábháilteachta atá glactha chun go bhfoilseofar é, glacfar le Rúndacht Tionscail agus
Rúndacht Tráchtála mar théarmaí in-idirmhalartaithe.
Is féidir leis an CER faisnéise áirithe a dhíolmhú ó nochtadh faoi alt 13AC (2) más rud é go náirítear an méid seo a leanas san fhaisnéis:
(a) Rún ceirde
(b) Faisnéis airgeadais, tráchtála, eolaíochta, teicniúla nó eile a bhfuil cúis imní ag baint
lena nochtadh go dtiocfadh caillteanas nó gnóthachan airgeadais don duine lena
mbaineann an fhaisnéis, nó go ndéanfadh dochar do staid iomaíochta an duine sin i
gcomhlíonadh a fheidhmeanna nó a ghairm nó gnó nó eile ina sheilbh nó ina sealbh;
nó
(c) Faisnéis a d’fhéadfadh dochar a dhéanamh lena nochtadh ar chur i gcrích nó ar thoradh
caibidlí conarthacha nó eile an duine a mbaineann an fhaisnéis leis nó léi.
Agus cinneadh á dhéanamh ar cad is rún trádála ann i gcur i bhfeidhm mhír (a) thuas, féadfaidh
an CER breithniú ar na critéir seo a leanas:
1. A mhéid is go n-aithnítear an fhaisnéis lasmuigh den ghnó;
2. A mhéid is go n-aithníonn fosaithe agus daoine eile bhfuil baint acu leis an ngnóan
fhaisnéis a;
3. Bearta cosanta a rinneadh chun rúndacht na faisnéise a chosaint;
4. Luach na faisnéise d'úinéirí agus d'iomaitheoirí an úinéara;
5. Suim airgid nó iarracht atá déanta ag an úinéir leis an bhfaisnéis a fhorbairt;
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6. A réidh nó a dheacair a d’fhéadfaí an fhaisnéis a fháil mar is ceart nó a d’fhéadfadh
daoine eile é a dhúbailt.
Le mír (b) thuas a chur i bhfeidhm, léirmhíneoidh an CEAR an frása faisnéise airgeadais,
tráchtála, eolaíochta, teicniúla nó eile á léiriú go leathan le bheith bainteach leis an bhfaisnéis
go léir a bhaineann leis an ngnó. Ní bheidh an cineál faisnéise féin cinnitheach faoi an
mbaineann na critéir leis nó nach mbaineann. Déanfar an tástáil le feiceáil a bhfuil mar thoradh
le réasún ar nochtadh na faisnéise (bíodh sé ag baint le cúrsaí airgeadais, tráchtála,
eolaíochta, teicniúla nó eile), caillteanas nó gnóthachan airgid don té lena mbaineann an
fhaisnéis, nó claonadh i dtaobh staid iomaíochta an duine ina ngairm, ina ngnó, nó ar bhealach
eile ina slí bheatha.
13.4.2.2 Rúndacht Phearsanta;
Féadfaidh leis an CER faisnéis áirithe a fhágáil amuigh faoi alt 13AC (2) más rud é go n-áirítear
faisnéis phearsanta san fhaisnéis sin. Ar mhaithe le critéir eisiaimh, baineann faisnéis
phearsanta le faisnéis maidir le duine inaitheanta a:
(a) Nach mbeadh eolas fúithi ach amháin ag an duine, nó baill clainne an duine, nó cairde
an duine, i ngnáthchúinsí; nó
(b) Go bhfuil sé i sealbh an oibreora ar an tuiscint go ndéileálfar leis go rúnda.
13.4.2.3 Slándáil Phoiblí
Is féidir leis an CER an faisnéise áirithe a dhíolmhú ó bheith nochta a cheadú faoi alt 13AC (2)
más rud é go bhféadfaí leis an bhfaisnéis (go réasúnach) a bheith ag súil le:
(a) Go ndéanfaí dochar nó díobháil do modhanna dleathacha, córais, pleananna nó
nósanna imeachta maidir le sábháilteacht an phobail agus sábháilteacht nó slándáil
daoine agus maoine a áirithiú;
(b) Go ndéanfaí dochar nó díobháil do shlándáil foirgnimh nó déanmhais eile nó feithicil,
long, bád nó aerárthaí;
(c) Go gcuirfí beatha nó sábháilteacht aon duine i mbaol;
(d) Coimisiúnú an chion a éascú; nó
(e) Ar aon bhealach eile nach bhfuil clúdaithe ag (a) - (d) thuas, dochar slándáil phoiblí.
13.4.2.4 Cosaint Náisiúnta
Is féidir leis an CER díolúine faisnéise áirithe ó nochtadh faoi alt 13AC (2) a cheadú más rud
é go bhféadfaí a bheith ag súil le réasún go mbeadh tionchar diúltach ag a bhfoilsiú ar:
(a) Slándáil an Stáit;
(b) Cosaint an Stáit; nó
(c) Caidreamh idirnáisiúnta de chuid an Stáit.
Má iarrann oibreoir eisiamh faisnéis áirithe ó fhoilsiú ar fhoras cosanta náisiúnta, ansin agus é
sin á bhreithniú ní mór don Choimisiún an t-ábhar a phlé leis an Aire Cosanta agus, más
ábhartha, airí eile agus comhaltaí eile na Roinne Cosanta.
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13.4.3

Ordú ar an Táille ar an Leagan Poiblí de Chás Sábháilteachta Glactha
Le Alt 13AC (4) (a) tá oibreoirí i dteideal táille a ghearradh ar an duine a iarrann an cás
sábháilteachta glactha maidir leis an gcóip a chur ar fáil. Ní féidir leis an táille a bheith níos mó
ná méid is réasúnach ag féachaint don chostas chun é a chur ar fáil.
Le halt 13AC (4) (b) is féidir leis an CER ordú a thabhairt don oibreoir a mheasann sé a bheith
cuí maidir le cad is táille réasúnta ann.
Nuair a bheidh an cás sábháilteachta glactha modhnaithe chun eisiaimh arna ghlacadh an
CER faoi alt 13AC (3) a léiriú , measfar gurb é seo an leagan poiblí do gach iarratas ina dhiaidh
sin. Mar sin, ní chaithfear chuid is mó den obair lena mbaineann le hullmhú l an leagain phoiblí
den cás sábháilteachta ach a dhéanamh aon uair amháin. Tá an Coimisiún den tuairim nach
bhfuil sé réasúnach chun táille níos airde a ghearradh ar bhall amháin den phobal ná daoine
eile chun costas an cleachtaidh a chlúdach, toisc go ndearna an duine sin an t-iarratas ar dtús.
Mar sin féin, níl aon bhealach le fáil amach cé mhéad iarratas a bheidh ann sa todhchaí agus
mar sin go réalaíoch ní féidir an costas iarbhír chun ar an gcás sábháilteachta glactha a
fhoilsiú a roinnt go cothrom idir na hiarrthóirí.
Ní mór a aithint freisin gurb é an prionsabal lena gcuirtear bonn taca faoin riachtanas chun an
leagan poiblí den chás sábháilteachta a chur ar fáil le gur cheartdo rochtain phoiblí ar an
bhfaisnéis seo ar mhaithe le leas an phobail agus aon táille a ghearrtar air a bheith ainmniúil.
Ar bhonn an mhéid sin thuas, tá an Coimisiún den tuairim go bhfuil caighdeán, is táille ainmniúil
cuí.
Ordaíonn an CER gur chóir cóip leictreonach den leagan poiblí den chás sábháilteachta
glactha a chur ar fáil do bhall den phobal saor in aisce. Ordaíonn an CER chomh maith go
bhfuil €100 réasúnta ar leagan páipéir, má iarrfar é, mar gheall ar an gcostas táirgthe. Ag cur
san áireamh an costas ar chóip daite a tháirgeadh, ba chóir é seo a iarraidh, ordaíonn an CER
go bhfuil sé réasúnta go bhfaighidh an t-oibreoir an costas iomlán a ón iarratasóir. Má
dhéanfaidh an t-iarrthóir gearán a leis oibreoir go bhfuil an praghas a ghearrtar míréasúnta,
ansin déanfaidh an t-oibreoir treoir a lorg ón CER maidir le cad is táille réasúnach sna
himthosca, agus beidh mhuirearú de réir threoir an Choimisiúin .
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14

Feabhas Leanúnach
Tá feidhmíocht agus éifeachtúlacht an Chreata faoi réir athbhreithnithe agus feabhsúcháin ag
an gCoimisiún bunaithe ar thomhas na feidhmíochta sábháilteachta a baineadh amach.
I measc na ionchur maidir leis an bpróiseas feabhsúcháin leanúnaighh, tá siad seo a leanas
ach ní iad seo amháin:
• Tuairisciú feidhmíochta ag oibreoirí agus úinéirí ar
feidhmíochta sábháilteachta tite;

príomhthscairí agus táscairí

• Iniúchtaí an CER ar an bpróiseas fíoraithe;
• Faisnéis agus torthaí ó ghníomhartha forfheidhmiúcháin arna nglacadh ag an
gCoimisiún;
• Faisnéis arna fáil trí chomhoibriú agus comhordú gníomhaíochtaí rialála le húdaráis
reachtúla eile;
• Ceachtanna a foghlaimíodh ó imscrúduithe teagmhais peitriliam go náisiúnta agus go
hidirnáisiúnta araon;
• An anailís agus na torthaí ón Tuarascáil Bhliantúil chuig an Aire;
• Idirchaidreamh agus comhroinnt faisnéise leis an NSAI ar fhorbairt chaighdeán; agus
• Ceachtanna a foghlaimíodh ó thíortha eile. Tá sé beartaithe ag an CER faireachas a
dhéanamh ar an tionscail peitriliam idirnáisiúnta níos leithne lena chinntiú go bhfuil sé ar
an eolas faoi na forbairtí is déanaí i rialáil sábháilteachta peitriliam. Chun na críche sin,
déanfaidh an Coimisiún idirchaidreamh cuí le fóraim idirnáisiúnta amhail Fóram Údaráis
na Mara Thuaidh Eischósta, Grúpa Údaráis an Aontais Eorpaighh um Ola agus Gás
Eischósta s agus Fóram na Rialtóirí Idirnáisiúnta a choimeád ar bun.
Lena chois sin, beidh feabhas leanúnach ann trí:
• An CER a bheith réamhghníomhach i scaipeadh faisnéise ar dhul chun cinn
teicneolaíochta; agus
• Forbairt ghairmiúil leanúnach fhoireann sábháilteachta peitriliam an CER d'fhonn a
chinntiú go bhfuil an CER cothrom le dáta maidir le caighdeáin agus teicneolaíocht a
fhorbairt.
Tabharfaidh an Coimisiún aird chuí freisin ar gach moladh feabhsúcháin arna n-ardú ag
gnóthais peitriliam, úinéirí, oibreoirí agus baill den phobal.
Sa chás go bhfuil sé cinnte go bhféadfadh go mbeadh sochar nó gá an Creat a leasú, agus i
gcás inarb iomchuí sin chomhpháirt den Chreat, déanfaidh an CER leasuithe beartaithe le
haghaidh comhairliúcháin phoiblí a fhoilsiú ar feadh tréimhse oiriúnach ama sula ndéantar
cinneadh deiridh ar bith ar leasuithe. Mar sin féin, ar a laghad, déanfar na doiciméid uile atá
ina gcuid den Chreat a athbhreithniú gach 5 bliana, nó mar a ordódh an tAire más túisce.
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Aisghabháil Costas
Faoi alt 16 de Sceideal 1 den Acht is féidir leis an gCoimisiún ordú tobhach bliantúil a fhorchur
ar ghnóthais peitriliam chun a gcostais a íoc. An Modheolaíocht Tobhach Sábháilteachta
Peitriliam sainmhíníonn an gcaoi a bhfuil sé seo déanta.
Le hAlt 13R den Acht is féidir leis an CER an táille a dhearbhú a bheidh le híoc ag úinéir, nó
oibreoir a bhaineann le breithniú cás sábháilteachta nó cás sábháilteachta athmheasta a
chinneadh. An mbonn ar a ndéanfar an CER táillí dá leithéid a struchtúrú leagtha amach i
bPáipéir um Struchtúr agus Modheolaíocht Táillí ar Cásanna Sábháilteachta. Leagtar amach
sa pháipéar an mhodheolaíocht a úsáidtear chun na táillí a chinneadh a bheith ag gabháil le
hiarratas ar na cineálacha éagsúla cásanna sábháilteachta.

