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Achoimre Feidhmiúcháin 
I D'fhéadfadh dramhaíl ghuaiseach dochar a dhéanamh do shláinte an duine agus don 
chomhshaol. Bhí sé faoi réir rialachán sriantach san Aontas dá bhrí sin. Is é is aidhm do 
na rialacha sin ná sainmhíniú coiteann ar dhramhaíl ghuaiseach a áirithiú, chomh maith 
lena chinntiú go mbainistítear an dramhaíl sin go cuí, trí chóras rialaithe níos déine ná 
mar a chuirtear i bhfeidhm maidir le dramhaíl eile. 

II Tá roinnt dúshlán i gceist leis an méadú i dramhaíl ghuaiseach agus tá sé tráthúil, dá 
bhrí sin, athbhreithniú a dhéanamh ar bhainistiú an Aontais uirthi. Tugann an t-
athbhreithniú seo forléargas ar ról agus gníomhaíochtaí an Aontais chun dul i ngleic le 
dramhaíl ghuaiseach, agus ar na dúshláin agus na deiseanna a eascraíonn as a cosc 
agus a cóireáil. D’fhéadfadh an Coimisiún agus comhreachtóirí an Aontais é a mheas 
sna nuashonruithe atá ar siúl faoi láthair acu ar an reachtaíocht ábhartha. Ní tuarascáil 
iniúchóireachta é seo, is athbhreithniú é bunaithe go príomha ar fhaisnéis atá ar fáil go 
poiblí nó ábhar a bailíodh go sonrach chun na críche sin. 

III Sainmhíníonn an tAontas Eorpach dramhaíl ghuaiseach mar dhramhaíl a léiríonn 
airí contúirteach sonrach amháin nó níos mó. Tá an próiseas aicmithe seo 
bunriachtanach chun teorainn a chur leis an tionchar díobhálach a d’fhéadfadh a 
bheith ag dramhaíl ghuaiseach, ach ní aicmítear dramhaíl ghuaiseach ar bhealach 
comhleanúnach sna Ballstáit go léir. 

IV Is é an bealach is fearr chun aghaidh a thabhairt ar dhramhaíl den sórt sin ná cosc 
a chur ar dhramhaíl ghuaiseach a tháirgeadh ar an gcéad dul síos. Ó 1991, tá cosc ar 
dhramhaíl ghuaiseach mar thosaíocht ag an Aontas. Dhírigh gníomhaíocht an Aontais 
ar thionchar a imirt ar an gcaoi a ndéanann oibreoirí eacnamaíocha táirgí a dhearadh 
agus a mhonarú, ar thruaillitheoirí a dhéanamh freagrach as a gcuid dramhaíola, agus 
ar fhaisnéis níos fearr a chur ar fáil do thomhaltóirí maidir le substaintí guaiseacha a 
bheith ann. In ainneoin na dtionscnamh sin go léir, tá méadú leanúnach tagtha ar an 
méid dramhaíola guaisí a ghintear san Aontas ó 2004. 

V Nuair nach féidir giniúint a sheachaint, ní mór do shaoráidí cóireála tiomnaithe 
dramhaíl ghuaiseach a chóireáil agus, ina dhéanamh sin dóibh, rialacha dochta agus 
ceanglais sláinte a urramú. Tá deacrachtaí ann, áfach, atá fós ag cur isteach ar chóireáil 
shábháilte dramhaíola guaisí, amhail a áirithiú nach ndéantar dramhaíl ghuaiseach a 
mheascadh le cineálacha eile dramhaíola agus dramhaíl ghuaiseach a chlárú agus a 
rianú go hiontaofa. Maidir le sonraí an Aontais maidir leis an gcaoi a gcóireáiltear 
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dramhaíl ghuaiseach, níl siad ar fáil ach le aghaidh 79 % den dramhaíl ghuaiseach a 
ghintear – rud a fhágann bearna de 21 %. 

VI Nuair a dhéantar cóireáil uirthi, ba cheart dramhaíl ghuaiseach a ullmhú le 
haghaidh athúsáide más féidir, ina dhiaidh sin tagann athchúrsáil, aisghabháil fuinnimh 
agus – mar rogha dheiridh – diúscairt na dramhaíola sin Tugann sonraí atá ar fáil le fios 
go ndéantar níos mó ná leath den dramhaíl ghuaiseach a ghinimid san Aontas a 
dhiúscairt, agus go ndéantar 34 % a athúsáid agus athchúrsáil. Tá sé deacair go teicniúil 
roinnt sruthanna dramhaíola guaisí a athchúrsáil ar mhórscála nó ar bhealach atá 
inmharthana ó thaobh na heacnamaíochta de. Nuair is féidir é sin a dhéanamh, bíonn 
deacrachtaí ag saoráidí athchúrsála dramhaíl a dhí-éilliú nó deiseanna margaidh don 
aschur athchúrsáilte a aimsiú. 

VII Déanann na rialacha bainistíochta agus sabháilteachta níos déine a chuirtear i 
bhfeidhm ar dhramhaíl ghuaiseach ualach riaracháin breise agus costais chóireála níos 
airde a chur ar oibreoirí eacnamaíocha. Cruthaíonn sé seo an baol go ndéanfar 
gáinneáil ar dhramhaíl ghuaiseach, sa chaoi nach ndearbhaíonn oibreoirí gur dramhaíl 
ghuaiseach atá sa dramhaíl atá ginte, agus go ndéanann siad í a dhumpáil go 
neamhdhleathach san Aontas nó í a sheoladh go mídhleathach go dtí áit eile laistigh 
nó lasmuigh den Aontas – is é seo a dtugtar ‘gháinneáil neamhdhleathach ar dhramhaíl 
ghuaiseach’ go hiondúil air. 

VIII Tarraingímid aird ar roinnt dúshlán a bhaineann le dramhaíl ghuaiseach a 
bhainistiú san Aontas Eorpach. Ní mór don Aontas aghaidh a thabhairt ar na fadhbanna 
seo a leanas: 

o an méadú atá ag teacht ar dhramhaíl ghuaiseach, agus an leibhéal íseal coisc ar 
ghiniúint dramhaíola guaisí; 

o aicmiú neamhréireach ar dhramhaíl ghuaiseach; 

o an bhearna 21 % idir na méideanna tuairiscithe de dhramhaíl ghuaiseach a 
ghintear agus a chóireáiltear, agus a chinntiú go bhfuil inrianaitheacht iomlán ann 
ó ghiniúint go dtí cóireáil deiridh; 

o diúscairt níos mó ná leath de dhramhaíl ghuaiseach, cé go bhfuil an ráta 
athchúrsála mar an gcéanna fós; 

o an baol a bhaineann le gáinneáil neamhdhleathach a bheith á déanamh ar 
dhramhaíl ghuaiseach. 
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Réamhrá 

Dramhaíl ghuaiseach 

01 I reachtaíocht an Aontais, sainmhínítear dramhaíl ghuaiseach mar dhramhaíl a 
bhfuil airí guaiseach amháin nó níos mó aici, mar shampla airí pléascach, greannaithe 
nó tocsaineach (féach Bosca 1). 

Bosca 1 

Sainiú ar dhramhaíl ghuaiseach 

Sa Treoir Réime maidir le Dramhaíl (Airteagal 3(2)), sainmhínítear dramhaíl 
ghuaiseach mar dhramhaíl a léiríonn ceann amháin nó níos mó de na 15 airí 
ghuaiseacha a liostaítear in Iarscríbhinn III den Treoir: 

 
Foinse: CIE, bunaithe ar an Treoir Réime maidir Dramhaíl. 

HP 1 Pléascach

HP 2 Ocsaídiúchán

HP 3 Inlasta

HP 14 Éiceatocsaineach

HP 4 Greannaitheoir –
greannú craicinn agus 
damáiste don tsúil 

HP 5 Tocsaineacht sain-
spriocorgáin/Tocsaineacht asúite

HP 6 Géarthocsaineacht

HP 7 Carcanaigineach

HP 8 Creimneach

HP 9 Tógálach

HP 10 Tocsaineach 
don atáirgeadh

HP 11 Só-ghineach

HP 12 Gás 
géarthocsaineach 
a scaoileadh

HP 13 Íograitheach

HP 15 Dramhaíl atá in ann 
airí guaiseach atá liostaithe 
thuas a thaispeáint nach 
dtaispeántar go díreach ag 
an dramhaíl bunaidh 
(airíonna fisiceacha 
guaiseacha go príomha)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
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02 Is féidir le dramhaíl ghuaiseach dochar a dhéanamh do shláinte an duine nuair a 
ionanálaítear í, nuair a théitear i dteagmháil léi nó nuair a ionghabhtar í. Is féidir léi a 
bheith ina cúis le tinneas tromchúiseach, anchuma ó bhroinn, steirilíocht, ailse nó fiú 
bás. Is féidir le dramhaíl ghuaiseach an comhshaol a éilliú trí thruailliú ithreach, aeir 
agus uisce agus díghrádú éiceachóras a chruthú. Is féidir leis an dramhaíl sin a bheith 
ina cúis le himoibrithe fisiceacha amhail pléascanna, gala tocsaineacha a chruthú nó 
guaiseacha dóiteáin a chruthú. 

03 Is féidir foirmeacha éagsúla a bheith ag dramhaíl ghuaiseach: soladach, leachtach, 
taosúil agus gásach. Gineann réimse leathan gníomhaíochtaí dramhaíl ghuaiseach, 
agus tá formhór na dramhaíola guaisí á giniúint ag oibreoirí eacnamaíocha 
(féach Fíor 1). 

Fíor 1 – Príomhghníomhaíochtaí lena ngintear dramhaíl ghuaiseach san 
Aontas in 2018, míle tona 

 
Foinse: CIE, bunaithe ar shonraí ó Eurostat. 

23 350

19 620

19 520

14 260

11 140

9 370

520
3 870

Oibreoirí eacnamaíocha – 96 % 
Líonta tí – 4 %

101 650
míle tona

den dramhaíl 
ghuaiseach 
a táirgeadh

Talmhaíocht, 
Foraoiseacht agus 

Iascaireacht Líonta tí

Leictreachas, gás, gal agus 
aerchóiriú a sholáthar

Seirbhísí

Mianadóireacht 
agus cairéalacht Bainistiú uisce 

agus dramhaíola

Tógáil agus scartáil

Monaraíocht

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASGEN__custom_3008943/default/table
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04 Is iad seo a leanas na príomhearnálacha a rannchuidíonn le giniúint dramhaíola 
guaisí: monaraíocht (go háirithe miotail), cóireáil uisce agus dramhaíola, foirgníocht, 
agus mianadóireacht; arb ionann iad le chéile agus 75 % den dramhaíl ghuaiseach a 
ghintear san Aontas. Mar shampla, gineann na tionscail mhianadóireachta agus miotail 
araon miotail throma thocsaineacha mar dhramhaíl1. Mar an gcéanna, gineann cóireáil 
fuíolluisce sloda séarachais, a bhféadfadh miotail throma agus pataiginí a bheith acu2. 

05 Maidir le líonta tí, samplaí tipiciúla den dramhaíl ghuaiseach a ghineann siad is ea 
leighis áirithe, cadhnraí úsáidte, snas ingne, lotnaidicídí gairdín, táirgí glantacháin, 
péinteanna, tuaslagóirí, lampaí fluaraiseacha nó fearais leictreonacha3. 

06 In 2018, bhí dramhaíl mhianrúil agus sholadaithe (dramhaíl ithreach, dramhaíl 
foirgníochta agus dramhaíl scartála den chuid is mó) ag seasamh do níos mó ná leath 
den dramhaíl ghuaiseach iomlán a gineadh san Aontas, agus ina dhiaidh sin bhí 
dramhaíl cheimiceach agus leighis (26 %), mar a léirítear i bhFíor 2. 

                                                      
1 Leathanach gréasáin ar mhiotail throma atá ag Clár Comhshaoil na Náisiún Aontaithe. 

2 Leathanach Gréasáin an Choimisiúin maidir le sloda séarachais.  

3 Fógra ón gCoimisiún maidir le dramhaíl ghuaiseach tí a bhailiú ar leithligh, 2020/C 375/01. 

https://www.unep.org/cep/heavy-metals
https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/sewage-sludge_ga
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC1106%2801%29
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Fíor 2 – Príomhshruthanna dramhaíola guaisí a gineadh san Aontas 
in 2018, (i milliún tona) 

 
Foinse: CIE, bunaithe ar shonraí ó Eurostat. 

57.3

7.0

Gnáthdhramhaíl 
mheasctha

Trealamh atá caite 
amach, lena n-áirítear 

trealamh 
leictreach/leictreonach

Ceallraí agus 
taisc-cheallraí

Eile
(dramhaíl ina bhfuil 

défheinilí polaclóirínithe 
agus gloine éillithe)

Adhmad

Dramhaíl 
cheimiceach 
agus leighis

26.5

0.06

1.5

1.8

2.8 4.7

Feithiclí 
díofa

Dramhaíl mhianrach 
agus sholadaithe

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASGEN__custom_3008943/default/table
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Saolré dramhaíola guaisí 

07 Is féidir le gach céim i saolré táirge dramhaíl ghuaiseach a ghiniúint, nach mór a
chóireáil ina dhiaidh sin (féach Fíor 3). 

Fíor 3 – An próiseas dramhaíola guaisí 

Foinse: CIE, bunaithe ar Thuarascáil ón nGníomhaireachta Eorpach Comhshaoil agus an Treoir Réime 
maidir le Dramhaíl. 

Giniúint 
dramhaíola

Eastóscadh Monaraíocht

Ullmhú lena athúsáid

Athchúrsáil: Amhábhair 
thánaisteacha

Aisghabháil: Loscadh le 
haisghabháil fuinnimh

Diúscairt: Loscadh gan 
aisghabháil fuinnimh, 
líonadh talún agus 
modhanna
diúscartha eile

Cóireáil

https://www.eea.europa.eu/publications/waste-prevention-in-europe/at_download/file
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
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08 Is féidir le hoibreoirí eacnamaíocha cosc a chur ar tháirgeadh na dramhaíola 
guaisí trí theorainn a chur le substaintí contúirteacha a bheith i dtáirgí4 agus trí 
roghanna malartacha atá níos sábháilte a chur in ionad substaintí guaiseacha5. Is féidir 
le tionscnaimh chun fad saoil táirgí mar aon le húsáid níos sábháilte ceimiceán a chur 
chun cinn, agus pionós a ghearradh ar thruaillitheoirí, rannchuidiú le teorainn a chur le 
dramhaíl ghuaiseach a ghiniúint. 

09 Nuair a ghintear í, is féidir dramhaíl ghuaiseach a ullmhú le haghaidh athúsáide, 
athchúrsála, aisghabhála i bhfuinneamh, nó mar rogha dheireanach, diúscartha (e.g. 
loscadh gan aisghabháil fuinnimh, líonadh talún). Mar shampla6, is féidir le suas le 70 % 
de thuaslagóirí a úsáidtear a athchúrsáil i dtuaslagóirí atá réidh le húsáid. Ní mór cuid 
de na hearraí cógaisíochta, e.g. cógais cheimiteiripe nó airm cheimiceacha, a scriosadh 
trí loscadh ardteochta. Cuirtear iarmhar ó loscadh dramhaíola guaisí i líonadh talún go 
córasach. Braitheann an rogha cóireála ar chineáil na dramhaíola guaisí, ar 
infhaighteacht na saoráidí cóireála, ach ar cheisteanna eacnamaíocha freisin. 

10 Is féidir dramhaíl ghuaiseach a chóireáil sa tír thionscnaimh, í a sheoladh chuig 
Ballstát eile, nó í a sheoladh amach lasmuigh den Aontas. Ní féidir le Ballstáit dramhaíl 
ghuaiseach a sheoladh amach lasmuigh den Aontas ach amháin chuig tíortha ECFE, 
lena hathchúrsáil nó lena haisghabháil7. Maidir le diúscairt, tá aon seoladh amach 
lasmuigh den Aontas teoranta do thíortha atá i gComhlachas Saorthrádála na hEorpa8. 
Déanann an tAontas Eorpach dramhaíl ghuaiseach a allmhairiú freisin ón gcuid eile den 
domhan. 

                                                      
4 Airteagal 9(1)(i) den Treoir Réime maidir le Dramhaíl. 

5 Leathanach gréasáin na Gníomhaireachta Eorpaí Ceimiceán maidir le hionadú a dhéanamh 
le ceimiceáin níos sábháilte. 

6 Dramhaíl Ghuaiseach san Eoraip agus EURITS. 

7 Coinbhinsiún Basel, a dhaingnigh an tAontas in 1998. 

8 Airteagal 34 de Rialachán (CE) Uimh 1013/2006 maidir le loingsiú ar dhramhaíl. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://echa.europa.eu/substitution-to-safer-chemicals
https://echa.europa.eu/substitution-to-safer-chemicals
http://www.hazardouswasteeurope.eu/
https://www.eurits.org/
https://eur-lex.europa.eu/GA/legal-content/summary/basel-convention-on-the-control-of-transboundary-movements-of-hazardous-wastes-and-their-disposal.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1013-20210111
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Tá dramhaíl ghuaiseach ag méadú 

11 Tá sé mar phríomhchuspóir ag beartas dramhaíola an Aontais agus ag beartas an 
Aontais maidir leis an ngeilleagar ciorclach go ndéanfar giniúint dramhaíola a laghdú, 
lena n-áirítear dramhaíl ghuaiseach, agus go ndéanfar giniúint dramhaíola a 
‘dhíchúpláil’ ó fhás eacnamaíoch9. 

12 In 2018, gineadh thart ar 102 mhilliún tona de dhramhaíl ghuaiseach san Aontas, 
arb ionann é sin agus 4 % den dramhaíl uile a gineadh. Léirítear i bhFíor 4 gur tháinig 
méadú 26 % ar dhramhaíl ghuaiseach san Aontas ó 2004 go 2008, ag dul ó 80.8 milliún 
tona go dtí 101.7 milliún tona. De réir an Choimisiúin, áfach, tá an méadú seo ann mar 
gheall ar thuairisciú níos fearr ar ghiniúint dramhaíola guaisí. 

Fíor 4 – Giniúint dramhaíola guaisí san Aontas ó 2004 

 
Nóta: Níl ar fáil ach sonraí sealadach don dramhaíl in 2020. 

Foinse: CIE, tá ríomh na sonraí bunaithe ar sonraí Eurostat maidir le giniúint dramhaíola guaisí, maidir le 
dramhaíl agus maidir leis an olltáirgeacht intíre. 

                                                      
9 An Ghníomhaireacht Eorpach Comhshaoil, Giniúint agus díchúpláil dramhaíola san Eoraip, 

2021. 

Dramhaíl 
ghuaiseach

Iomlán don 
dramhaíl

Fíor-Olltáirgeacht Intíre

100

90

110

130

120

26 %

20 %

4 %

80.8

101.7

Innéacs, 2004 = 100

Dramhaíl 
ghuaiseach
(fás i milliún tona)

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASGEN__custom_3636559/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASGEN__custom_3636559/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/NAMA_10_GDP__custom_3638045/default/table?lang=en
https://www.eea.europa.eu/ims/waste-generation-and-decoupling-in-europe
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13 Léiríonn staitisticí sealadacha maidir le dramhaíl ghuaiseach a gineadh san Aontas 
in 2020, a d’fhoilsigh Eurostat i mí Mheán Fómhair 2022, laghdú ar dhramhaíl 
ghuaiseach, mar gheall ar thionchar phaindéim COVID-19. Ós rud é go bhfuil na sonraí 
seo neamhiomlán agus go mbeidh siad faoi réir tuilleadh nuashonruithe, chinneamar 
iad a eisiamh don anailís ar na chéad ranna eile. 

14 Mar a léirítear i bhFíor 4, tháinig méadú thart ar 20 % ar an Olltáirgeacht Intíre 
san Aontas ó 2004 go 2018. D’fhéadfadh sé go bhfágfadh sé sin go dtiocfaidh méadú ar 
tháirgeadh dramhaíola, lena n-áirítear dramhaíl ghuaiseach. Cé gur tháinig méadú 4 % 
ar an dramhaíl ar an iomlán, rud a léiríonn go bhfuil díchúpláil ó fhás eacnamaíoch ag 
tarlú, mhéadaigh dramhaíl ghuaiseach 26 %. Bunaithe ar mheigithreochtaí domhanda 
amhail uirbiú leanúnach, an t-ardú i dtomhaltas agus dlús a chur leis an athrú 
teicneolaíochta, táthar ag súil go bhfásfaidh na hearnálacha tionsclaíochta atá dian ar 
cheimiceáin (e.g. foirgníocht nó leictreonaic)10, a d’fhéadfadh a bheith ina gcúis le níos 
mó dramhaíola guaisí. 

Róil agus freagrachtaí 

15 I réimse an bhainistithe dramhaíola, tá an Coimisiún (Ard-Stiúrthóireacht an 
Chomhshaoil go príomha), in éineacht le húdaráis reachtacha an Aontais, freagrach as 
tosaíochtaí an Aontais a shocrú. Molann an Coimisiún beartais, lena n-áirítear 
reachtaíocht nua. Tacaíonn an Ghníomhaireacht Eorpach Comhshaoil leis an 
gCoimisiún sa phróiseas ceaptha beartais. Níl ról cur chun feidhme ag an gCoimisiún, 
ach déanann sé maoirseacht ar an gcaoi go gcuireann Ballstáit ceanglais an Aontais 
chun feidhme i gcás dhramhaíl ghuaiseach. 

16 Níl Eurostat freagrach as staitisticí a bhailiú ó Bhallstáit maidir le dramhaíl, ná as 
seiceálacha cáilíochta ar na sonraí a dhéanamh. Foilsíonn sé sonraí maidir le giniúint 
agus cóireáil na dramhaíola guaisí gach dhá bhliain, agus ar lastais dramhaíola a 
sheoltar laistigh agus lasmuigh den Aontas gach bliain. 

                                                      
10 Clár Comhshaoil na Náisiún Aontaithe, Ionchas Domhanda Ceimiceán II: Achoimre le 

haghaidh lucht déanta beartas, 2019. 

https://wedocs.unep.org/xmlui/bitstream/handle/20.500.11822/35969/k1900123e.pdf
https://wedocs.unep.org/xmlui/bitstream/handle/20.500.11822/35969/k1900123e.pdf
https://wedocs.unep.org/xmlui/bitstream/handle/20.500.11822/35969/k1900123e.pdf
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17 Tá Ballstáit freagrach as ceanglais dhlíthiúla maidir le bainistíocht dramhaíola a 
fhorfheidhmiú ar an leibhéal náisiúnta. Ní mór dóibh reachtaíocht an Aontais a thrasuí 
ina rialacha náisiúnta, agus pleananna bainistithe dramhaíola agus cláir coiscthe 
dramhaíola a chur ar bun agus a chur chun feidhme. Ní mór forálacha maidir le 
dramhaíl ghuaiseach a bheith sna pleananna sin . 

18 Féadfaidh an Coimisiún nósanna imeachta maidir le sárú a sheoladh in aghaidh 
Ballstát i gcás nach ndéantar trasuí nó má dhéantar trasuí mícheart ar reachtaíocht an 
Aontais a chlúdaíonn dramhaíl ghuaiseach, nó má bhíonn neamhchomhlíonadh 
sistéamach ar cheanglais an Aontais ag tarlú. 

  



15 

Scóip agus cur chuige an 
athbhreithnithe 
19 Tá go leor bagairtí do shláinte an duine agus don chomhshaol i gceist leis an
méadú i ndramhaíl ghuaiseach. Tá sé tráthúil dá bhrí sin athbhreithniú a dhéanamh ar 
an gcaoi a ndéanann an tAontas dramhaíl den sórt sin a bhainistiú. Tugann an t-
athbhreithniú seo forléargas ar ról agus gníomhaíochtaí an Aontais chun dul i ngleic le 
dramhaíl ghuaiseach, agus ar na dúshláin agus na deiseanna a eascraíonn as cosc agus 
cóireáil na dramhaíola sin. Chlúdaíomar an tréimhse ó 2004, nuair a cuireadh sonraí 
maidir le dramhaíl ghuaiseach ar fáil ar leibhéal an Aontais, go dtí mí Mheán 
Fómhair 2022. Shainaithníomar dúshláin a bheidh ann amach anseo don Aontas agus é 
ag déileáil le dramhaíl ghuaiseach. 

20 Ní tuarascáil iniúchóireachta é seo; is athbhreithniú é atá bunaithe go príomha ar
fhaisnéis atá ar fáil go poiblí nó ábhar a bailíodh go sonrach chun na críche sin, amhail 
doiciméid phoiblí an Choimisiúin (Ard-Stiúrthóireacht an Chomhshaoil agus Eurostat), 
an Ghníomhaireacht Eorpach Comhshaoil agus Seirbhís Taighde Pharlaimint na hEorpa. 
Bhaineamar úsáid as na tuarascálacha a d’fhoilsigh an Chúirt Iniúchóirí ar an 
bprionsabal gurb é údar an truaillithe a íocfaidh as11, ar dhramhaíl leictreach agus 
leictreonach12, agus ar dhramhaíl phlaisteach13. Chuireamar baill foirne ón gCoimisiún 
faoi agallamh agus chuamar i gcomhairle le saineolaithe sa réimse (e.g. Europol, 
geallsealbhóirí ón tionscal agus ón tsochaí shibhialta). Thugamar cuairt freisin ar dhá 
shaoráid sa Fhrainc atá speisialaithe i ndramhaíl ghuaiseach chun tuiscint phraiticiúil a 
fháil ar na modhanna cóireála éagsúla atá ann. 

11 Tuarascáil speisialta 12/2021: An prionsabal gurb é údar an truaillithe a íocfaidh as – Cur i 
bhfeidhm neamhréireach beartas agus gníomhaíochtaí comhshaoil an Aontais. 

12 Athbhreithniú 04/2021: Gníomhaíochtaí agus dúshláin an Aontais atá ann cheana maidir le 
dramhaíl leictreonach. 

13 Athbhreithniú 04/2020: Gníomhaíocht an Aontais chun dul i ngleic le saincheist na 
dramhaíola plaistí. 

https://www.eca.europa.eu/ga/Pages/DocItem.aspx?did=58811
https://www.eca.europa.eu/ga/Pages/DocItem.aspx?did=58526
https://www.eca.europa.eu/ga/Pages/DocItem.aspx?did=55223
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21 Le foilsiú an athbhreithnithe seo ag tús 2023, cuirtear deis ar fáil do Pharlaimint 
na hEorpa agus don Chomhairle é a áireamh ina ndíospóireacht reatha maidir le 
nuashonrú na reachtaíochta ábhartha, amhail an Rialachán maidir le Loingsithe 
Dramhaíola agus Treoir maidir le cosaint an chomhshaoil tríd an dlí coiriúil. 
D’fhéadfadh an Coimisiún é a chur san áireamh freisin ina athbhreithnithe amach 
anseo ar an Treoir Réime maidir le Dramhaíl. 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1013-20210111
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1013-20210111
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0099
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180750822605
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Tionscnaimh an Aontais chun dramhaíl 
ghuaiseach a bhainistiú  

Creat dlíthiúil agus beartais an Aontais maidir le dramhaíl 
ghuaiseach 

22 Is í an Treoir Réime maidir le Dramhaíl an reachtaíocht uileghabhálach lena 
rialaítear dramhaíl ghuaiseach san Aontas. Is é is príomhfheidhm dó ná na tionchair 
dhiúltacha a tharlaíonn mar gheall ar an dramhaíl a chosc agus a laghdú. Chuige sin, ní 
mór do na Ballstáit dramhaíl ghuaiseach a bhainistiú i gcomhréir le trí 
phríomhphrionsabal: 

o prionsabal ord na réiteach dramhaíola, agus is iad cosc dramhaíola agus ullmhú 
le haghaidh athúsáide na roghanna is fearr, agus athchúrsáil, aisghabháil fuinnimh 
agus diúscairt dramhaíola ina dhiaidh sin mar rogha dheireanach; 

o prionsabal an réamhchúraim, trí shubstaintí guaiseacha a laghdú i ndramhaíl mar 
bheart réamhchúraim; agus 

o na prionsabail gurb é údar an truaillithe a íocfaidh as agus freagracht an 
táirgeora, chun a áirithiú gur cheart gurb iad siúd a ghineann dramhaíl nó a 
thruaillíonn an comhshaol a sheasfaidh na costais iomlána a ghabhann lena gcuid 
gníomhaíochtaí. 

23 SA Treoir Réime maidir le Dramhaíl, déantar rialacha níos déine a shainiú freisin 
chun dramhaíl ghuaiseach a bhainistiú i gcomparáid le dramhaíl neamhghuaiseach, 
amhail: 

o oibleagáid ar Bhallstáit a chinntiú go ndéantar inrianaitheacht trí chlárlanna 
leictreonacha ar dhramhaíl ghuaiseach óna giniúint go dtí an ceann scríbe deiridh; 

o cosc ar mheascadh, rud a chiallaíonn nach féidir dramhaíl ghuaiseach a 
mheascadh le catagóirí eile de dhramhaíl ghuaiseach ná le dramhaíl eile; 

o oibleagáidí sonracha maidir le lipéadú agus pacáistiú chun dramhaíl ghuaiseach a 
bhailiú, a iompair agus a stóráil go sealadach; 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
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o gan cóireáil dramhaíola guaisí a bheith ceadaithe ach amháin i saoráidí cóireála 
atá ainmnithe go speisialta chuige sin agus a bhfuil cead faighte acu; agus 

o é a bheith éigeantach, ó 2025 i leith, dramhaíl ghuaiseach a tháirgtear i dtithe a 
bhailiú go leithleach. 

24 Tugtar creat dlíthiúil an Aontais maidir le dramhaíl ghuaiseach i gcrích trí bhíthin 
treoracha agus rialacháin atá ag déileáil le hoibreoirí bainistithe dramhaíola sonracha 
(e.g. lastais dramhaíola a sheoladh amach nó dramhaíl a chur go líonadh talún), agus le 
sruthanna éagsúla sonracha (e.g. feithiclí a bhfuil a ré caite nó ceallraí). Ní 
fhorordaítear leis an gcreat sin spriocanna chun giniúint na dramhaíola guaisí a laghdú 
ná tionchar a imirt ar a cóireáil. In Iarscríbhinn I, tugtar forléargas ar an reachtaíocht is 
infheidhme. 

25 Is féidir leis an gCoimisiún reachtaíocht an Aontais a fhorfheidhmiú sna Ballstáit 
trí nósanna imeachta maidir le sárú a sheoladh. Sheol an Coimisiún 216 nós imeachta 
den sórt sin le tríocha bliain anuas (féach Iarscríbhinn II). Baineann formhór na 
nósanna imeachta leis an ngá atá ann úsáid substaintí guaiseacha i dtrealamh 
leictreach agus leictreonach a laghdú. Léirítear sampla i mBosca 2. 

Bosca 2 

Sampla de rialacha dramhaíola guaisí a fhorfheidhmiú trí bhearta 
dlíthiúla 

In 2003, sheol an Coimisiún nós imeachta maidir le sárú in aghaidh na Gréige toisc 
nár éirigh léi dramhaíl ghuaiseach a phleanáil agus a bhainistiú de réir mar a 
éilíonn roinnt Treoracha de chuid an Aontais. Bhain an nós imeachta le heaspa 
pleanála leormhaith maidir le dramhaíl ghuaiseach a bhainistiú, gan líonra 
suiteálacha a bheith ann chun déileáil leis an dramhaíl sin agus mainneachtain na 
bearta is gá a ghlacadh chun bainistiú cuí ar dhramhaíl ghuaiseach a áirithiú. 

In 2009, d’eisigh Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh breithiúnas á rá leis an 
nGréig gníomhaíocht láithreach a dhéanamh ar na hábhair sin. 

Faoi 2016, ní raibh gníomhaíocht déanta ag an nGréig. Rinne an Chúirt 
Bhreithiúnais €30 000 in aghaidh an lae de phionós a fhorchur go dtí gur cuireadh 
gach beart ba ghá chun feidhme, ghearr sí fíneáil €10 milliún ar an mBallstát14. 

                                                      
14 Breithiúnas ó Chúirt Bhreithiúnais na hEorpa, Cás C-584/14. 

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C%2CT%2CF&num=286/08&td=ALL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A62014CA0584
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Chuir an Ghréig tús le gníomhaíocht a ghlacadh in 2017. De réir an Choimisiúin, i 
mí an Mheithimh 2021, ní raibh aghaidh tugtha go hiomlán ag an nGréig ar na 
heasnaimh a sainaithníodh beagnach fiche bliain ó shin. 

26 Sa chreat beartais níos leithne, ní dhírítear aisti féin ar dhramhaíl ghuaiseach i 
gclár oibre polaitiúil an Aontais, ach tá sí clúdaithe i sraith de straitéisí agus beartais 
(féach Fíor 5). Sna doiciméid sin, leagtar béim fhoriomlán ar an ngá atá ann sláinte an 
duine agus an comhshaol a chosaint ar shubstaintí guaiseacha agus, dá bhrí sin, gur gá 
cosc a chur ar ghiniúint na dramhaíola guaisí nó a cóireáil chuí a áirithiú. 

Fíor 5 – Straitéisí agus beartais an Aontais lena gclúdaítear dramhaíl 
ghuaiseach 

 
Foinse: CIE, bunaithe ar dhoiciméid ón gCoimisiún Eorpach. 

2014

2015

2018

2019 2021

7ú Clár Gníomhaíochta don 
Chomhshaol 
Dramhaíl ghuaiseach 
a bhainistiú chun éifeachtaí 
díobhálacha suntasacha 
maidir le sláinte an duine agus 
an comhshaol a íoslaghdú trí 
thosaíocht a thabhairt do 
chosc, athchúrsáil agus 
athúsáid. 
(faoi 2020)

Clár Gníomhaíochta don 
Dramhaíl Nialasach
Úsáid ábhair atá guaiseach 
a laghdú agus inrianaitheacht 
dramhaíola guaisí a neartú.
(faoi 2020) 

1ú Plean Gníomhaíochta um 
an nGeilleagar Ciorclach
Méadú ar athchúrsáil agus 
athúsáid táirgí a áirithiú. 
Ceimiceáin ar ábhair imní iad 
a bheith i dtáirgí a laghdú. 
Forfheidhmiú a neartú i gcás 
an Rialacháin maidir le 
loingsithe dramhaíola. 
(faoi 2019)

Straitéis phlaisteach
Cistiú breise ó Fhís 2020 
geallta a bheith dírithe ar 
substaintí guaiseacha a rianú 
agus a bhaint ó phlaistigh 
athchúrsáilte. 
(faoi 2020)

Comhaontú Glas don Eoraip
Tosaíocht don Aontas a leagan 
síos chun go mbeadh sé saor 
ó thocsainí faoi 2023, trí 
fheabhas a chur ar chosc agus 
leigheas an truaillithe. 
(faoi 2030)

2ú Plean Gníomhaíochta um 
an nGeilleagar Ciorclach
Táirgí agus cosc atá sábháilte 
trí dhearadh a chur chun cinn, 
an dara ceann trí aghaidh 
a thabhairt ar cheimiceáin 
ghuaiseacha agus dramhaíl 
ghuaiseach a bheith 
i sruthanna dramhaíola 
sonracha. Feabhas a chur ar 
rangú ar dhramhaíl 
ghuaiseach. 
(faoi 2030)

Straitéis Ceimiceán le haghaidh 
na hinbhuanaitheachta
Comhshaol atá saor 
ó thocsainí trí shubstaintí ar 
ábhair imní iad i dtáirgí 
a íoslaghdú. Borradh a chur 
faoin nuálaíocht do cheimiceáin 
shábháilte. A bheith ar thús 
cadhnaíochta trí gan ceimiceáin 
a bhfuil toirmeasc orthu san 
Aontas a onnmhairiú. 
(faoi 2030)

8ú Clár Gníomhaíochta don 
Chomhshaol
An t-aistriú chuig geilleagar 
ciorclach neamhthocsaineach 
a shaothrú, go háirithe trí 
shubstaintí ar ábhair imní iad 
a ionadú, agus trí cheimiceáin 
atá sábháilte trí dhearadh. 
(faoi 2030)

Plean Gníomhaíochta maidir 
leis an Truailliú Nialasach
Giniúint dramhaíola a laghdú, 
cosc dramhaíola a mhéadú, 
substaintí ar ábhair imní iad 
agus ceimiceáin ghuaiseacha sa 
gheilleagar a laghdú agus 
faireachán níos fearr 
a dhéanamh ar onnmhairí 
dramhaíola. 
(faoi 2030)

2020 2022
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Cistiú an Aontais atá bainteach le dramhaíl ghuaiseach 

27 Tá forléargas ar chistiú an Aontais maidir le bainistiú dramhaíola go ginearálta ag 
an gCoimisiún, agus rinneadh €4.3 bhilliún de chistí an Aontais a leithdháileadh le 
haghaidh chlárthréimhse 2014-202015, ach ní raibh aon leithdháileadh ar leith do 
dhramhaíl ghuaiseach ann. Léirítear sna sonraí atá ar fáil go gcuirtear cistiú den sórt sin 
ar fáil go príomha trí Fhís 2020 le haghaidh taighde agus fothú acmhainne. Bhíomar in 
ann 163 thionscadal a mhaoinítear faoi Fhís 2020 a nascadh le dramhaíl ghuaiseach do 
thréimhse 2014-2020, arb ionann iad agus €1.2 bhilliún de ranníocaíocht ón Aontas 
(1.6 % de bhuiséad fhoriomlán Fhís 2020). 

28 Is iad na Cistí Comhtháthaithe agus Cistí Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa an dara 
ranníocóir is mó le maoiniú an bhainistithe dramhaíola guaisí. Do chlárthréimhse 2014-
2020, leithdháil an Coimisiún thart ar €370 milliún16, nó 8.6 % de na cistí seo, ar 
thionscadail bhonneagair chun dramhaíl tráchtála, thionsclaíoch agus ghuaiseach a 
chóireáil. 

29 Maoiníonn an tAontas freisin gníomhaíocht chomhshaoil agus gníomhaíocht ar 
son na haeráide freisin i réimse na dramhaíola guaisí trí bhíthin LIFE. Liostaítear 
14 thionscadal ar dhramhaíl ghuaiseach sna sonraí do thréimhse 2014-2020, le cistiú 
iomlán de €17.9 milliún (sin 6 % de chistí LIFE a chaitear ar thionscadail dramhaíola). I 
mBosca 3, léirítear samplaí de thionscadail an Aontais a chistíonn bainistiú dramhaíola 
guaisí. 

                                                      
15 Sonraí an bheartais comhtháthaithe maidir le tacaíocht ón Aontas do bhainistiú dramhaíola. 

16 Sonraí an bheartais chomhtháthaithe maidir le bainistiú dramhaíola tráchtála, tionsclaíche 
nó guaisí. 

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-2020_en#:%7E:text=Post%2Dprogramme%20documents-,What%20was%20Horizon%202020%3F,linkEN%E2%80%A2%E2%80%A2%E2%80%A2.
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-2020_en#:%7E:text=Post%2Dprogramme%20documents-,What%20was%20Horizon%202020%3F,linkEN%E2%80%A2%E2%80%A2%E2%80%A2.
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/cohesion-fund/
https://commission.europa.eu/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/european-regional-development-fund-erdf_ga
https://ec.europa.eu/environment/archives/life/index.htm
https://ec.europa.eu/environment/archives/life/index.htm
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/In-profile-EU-support-to-waste-management/xqec-t5kv/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/2014-2020/2014-2020-ERDF-CF-investments-in-waste-treatment/sb9v-hnqk
https://cohesiondata.ec.europa.eu/2014-2020/2014-2020-ERDF-CF-investments-in-waste-treatment/sb9v-hnqk
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Bosca 3 

Samplaí de thionscadail an Aontais a chistíonn bainistiú dramhaíola 
guaisí 

Luaith cháithníneach atá guaiseach a athchúrsáil agus a athúsáid, tionscadal atá 
maoinithe ag LIFE 

Chómhaoinigh tionscadal sa tSualainn agus sa Danmhairg forbairt saoráide chun 
luaith cháithníneach a bhí ag teacht as gléasra loiscthe dramhaíola sa Danmhairg a 
athchúrsáil agus a athúsáid.  

Is cáithníní iad luaith cháithníneach a fhaightear i ngás a scaoiltear nuair a loisctear 
dramhaíl. Is minic a bhfuil clóirídí agus miotail throma iontu, agus aicmítear mar 
dhramhaíl ghuaiseach iad. Déantar luaith cháithníneachghuaiseach a chur i 
líonadh talún. Sa tSualainn amháin, iompraítear thart ar 150 000 tona in aghaidh 
na bliana den luaith seo le diúscairt i gcairéal aolchloiche neamhúsáidte san Iorua. 

Dramhaíl atá an-tocsaineach sa tionscal ola agus peitriceimiceach a chóireáil, 
tionscadal arna mhaoiniú ag Fís 2020 

Tá tionscadal sa Spáinn ag cistiú forbairt gléasra a úsáideann próiseas nuálach 
chun cóireáil ar chostas íseal a dhéanamh ar loiscneach spíonta. Is dramhaíl an-
tocsaineach é loiscneach spíonta a eascraíonn ó na tionscail scagtha ola agus 
peitriceimiceach, a aicmítear mar dhramhaíl ghuaiseach. Tá sé deacair agus 
costasach loiscneach spíonta a chóireáil trí phróisis atá ann cheana, rud a fhágann 
go bhfuil stoc-chairn den dramhaíl ghuaiseach seo ag carnadh ag scaglanna. 

30 Mar chomhlánú do bhuiséad an Aontais, cuireann an tSaoráid Téarnaimh agus 
Athléimneachta agus an Banc Eorpach Infheistíochta cistiú ar fáil le haghaidh bainistiú 
dramhaíola, lena n-áirítear dramhaíl ghuaiseach. 

31 Sa Rialachán maidir le Tacsanomaíocht, a glacadh in 2010, sainmhínítear na 
gníomhaíochtaí eacnamaíocha sin a mheasann an tAontas a bheith inbhuanaithe ó 
thaobh an chomhshaoil de chun trédhearcacht a chur ar fáil sna margaí airgeadais. Dá 
thoradh sin, i dtréimhse 2021-2027, chinn an tAontas stop a chur le líonadh talún na 
dramhaíola guaisí agus le loscadh dramhaíola guaisí atá in-athchúrsáilte a chistiú. 
Cistíonn an tAontas gach rogha mhalartach atá níos airde in ord na réiteach 
dramhaíola, amhail cosc agus athchúrsáil. 

http://www.lifehalosep.eu/
https://www.cetaqua.com/en/proyectos/epc-eqtech-2/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A02021R0241-20210218
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A02021R0241-20210218
https://www.eib.org/en/projects/sectors/solid-waste/index.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=celex:32020R0852
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Aicmiú dramhaíola guaisí 

32 Ní mór d’oibreoirí eacnamaíocha (gineadóirí dramhaíola, agus ionaid bailithe agus 
sórtála, iompróirí, bróicéirí agus saoráidí cóireála dramhaíola) a gcuid dramhaíola a 
aicmiú mar dhramhaíl ghuaiseach nó mar dhramhaíl neamhghuaiseach (féach Fíor 6). 
Tá an céim seo bunriachtanach lena chinntiú go sainaithnítear dramhaíl ghuaiseach go 
ceart agus go ndéantar í a chóireáil de réir caighdeáin dhochta, agus go bhfuil sonraí 
cruinn agus inchomparáide maidir le dramhaíl ghuaiseach ar fáil ar leibhéal an Aontais. 
Déanann oibreoirí eacnamaíocha a gcuid dramhaíola a aicmiú trí úsáid a bhaint as 
liosta dramhaíola na hEorpa, Cinneadh ón gCoimisiún a liostaíonn catagóirí dramhaíola 
mar seo a leanas: 

o iontrálacha neamhghuaiseacha absalóideacha: dramhaíl a mheastar a bheith 
neamhghuaiseach gan aon ghá le measúnú breise; 

o iontrálacha guaiseacha absalóideacha: dramhaíl a mheastar a bheith guaiseach 
gan aon ghá le measúnú breise; agus 

o iontrálacha scáthánacha: dramhaíl ar féidir léi a bheith guaiseach nó gan a bheith 
guaiseach, ar gá measúnú breise a dhéanamh uirthi. Chun na críche seo, ní mór 
do shealbhóirí na dramhaíola a chinneadh má bhíonn ceann amháin nó níos mó 
d’airíonna guaiseacha mar atá sainmhínithe sa Treoir Réime maidir le Dramhaíl ag 
an dramhaíl nó má tá truailleáin orgánacha mharthanacha sa dramhaíl atá os 
cionn na dtairseach a leagtar síos sa Chinneadh. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20150601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
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Fíor 6 – Dramhaíl a aicmiú mar dhramhaíl ghuaiseach nó mar dhramhaíl 
neamhghuaiseach 

Foinse: CIE, bunaithe ar Threoirlíne ón gCoimisiún maidir le hAicmiú Dramhaíola. 

33 Léirigh Tuarascáil arna cistiú ag an gCoimisiún ó 2017 maidir le bainistiú na
dramhaíola guaisí sna Ballstáit go raibh aicmiú dramhaíola guaisí ar cheann de na 
príomhdhúshláin atá roimh Bhallstáit nuair a bhíonn dramhaíl den sórt sin á bainistiú 
acu. Sin go príomha mar gheall ar dhúshláin atá ann do Bhallstáit agus do shealbhóirí 
dramhaíola ó thaobh liosta dramhaíola na hEorpa17 a chur i bhfeidhm, ach freisin mar 
gheall ar mhí-ailíniú idir reachtaíocht an Aontais maidir le ceimiceáin agus reachtaíocht 
an Aontais maidir le dramhaíl a dhéanann difear don shainmhíniú atá ar dhramhaíl 
ghuaiseach18.  

17 BiPRO, Tacaíocht do Bhallstáit roghnaithe maidir le feabhas a chur ar bhainistiú dramhaíola 
guaisí bunaithe ar mheasúnú ar fheidhmíocht na mBallstát, 2017. 

18 Teachtaireacht maidir le pacáiste le haghaidh Geilleagar Ciorclach a chur chun feidhme: 
roghanna chun aghaidh a thabhairt ar chomhéadan idir reachtaíocht maidir le ceimiceáin, 
táirgí agus dramhaíl, COM/2018/032. 

Dramhaíl 
ghuaiseach

Dramhaíl 
neamhghuaiseach

Iontráil 
chomhionann

Iontráil 
neamhghuaiseach 

absalóideach

Iontráil ghuaiseach 
absalóideach

Seiceáil má tá airíonna 
guaiseacha i ndramhaíl 

a shainmhínítear 
saTreoir Réime maidir 

le Dramhaíl

Déan an iontráil 
chomhionann is 

infheidhme 
a chuardach i Liosta 

dramhaíola na hEorpa

Seiceáil an bhfuil 
truailleáin 
orgánacha 

mharthanach ann 
(an liosta Eorpach 

dramhaíola)

TÁ

NÍL

Níl

TÁ

1

2

2

2 3

4

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0409(01)&rid=1
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20150601
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?qid=1516190964382&uri=COM:2018:32:FIN
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34 Is iontrálacha scáthánacha iad beagnach leath de na hiontrálacha i liosta
dramhaíola na hEorpa19. Is minic a bhíonn deacrachtaí ag sealbhóirí dramhaíola a 
mheas an bhfuil a gcuid dramhaíola guaiseach nó neamhghuaiseach, ós rud é go 
gcaithfidh siad a comhdhéanamh ceimiceach a bheith ar eolas acu. Níl faisnéis den sórt 
sin ar fáil i gcónaí. Fágann sé sin nach ionann an léirmhíniú atá ag na Ballstáit agus ag 
na sealbhóirí dramhaíola ar an dramhaíl chéanna20. Mar shampla, cé go ndéanann 
roinnt Ballstát gloine tonnadóra – a úsáidtear i bhfeadáin gha-chatóideacha – a aicmiú 
agus a chóireáil mar dhramhaíl ghuaiseach, déanann daoine eile é a chóireáil mar 
dhramhaíl neamhghuaiseach21. In 2018, thug an Coimisiún aghaidh ar an tsaincheist trí 
threoraiocht theicniúil maidir le haicmiú dramhaíola a fhoilsiú. 

35 Úsáidtear ceallraí ian litiam i go leor táirgí amhail bréagáin, ríomhairí glúine, fóin
phóca agus feithiclí leictreacha. Measadh i staidéar a rinneadh le déanaí, san Aontas, 
go bhféadfadh sé go mbeidh méid na gceallraí ian litiam a bhfuil a ré caite a bheith 
cothrom le thart ar 0.2 milliún tonna in aghaidh na bliana ó 203022. Sna Stáit 
Aontaithe, aicmítear na ceallraí seo mar dhramhaíl ghuaiseach23. I liosta dramhaíola na 
hEorpa, níl aon chód sonrach do cheallraí ian litiam ann agus is é an t-aon chód atá ar 
fáil is féidir le sealbhóirí dramhaíola a úsáid ná cód ginearálta do ‘cheallraí agus taisc-
cheallaí eile’, atá neamhghuaiseach. 

36 Tá ról tábhachtach ag reachtaíocht an Aontais maidir le ceimiceáin san aicmiú
dramhaíola. Déantar na hairíonna lena sainítear dramhaíl ghuaiseach, a liostaítear sa 
Treoir Réime maidir le Dramhaíl, a ailíniú den chuid is mó leis na haicmí guaise a 
úsáidtear chun substaintí guaiseacha a shainaithint san Aontas, a shainmhínítear sa 
Rialachán maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú (Rialachán CLP). 

19 Fógra ón gCoimisiún maidir le treoraíocht theicniúil maidir le haicmiú dramhaíola, 2018/C 
124/01. 

20 BiPRO, Tacaíocht do Bhallstáit roghnaithe maidir le feabhas a chur ar bhainistiú dramhaíola 
guaisí bunaithe ar mheasúnú ar fheidhmíocht na mBallstát, 2017. 

21 Fóram DTLL, An tionchar atá ag gloine ó fheadáin gha-chatóideach ar bhaint amach 
spriocanna athchúrsála agus aisghabhála DTLL, 2018. 

22 Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung (ISI), Ceallraí ian litiam a 
athchúrsáil: Deiseanna agus Dúshláin d'Innealtóireacht Mheicniúil agus Gléasra, 2021. 

23 Suíomh gréasáin Ghníomhaireacht um Chosaint Comhshaoil na Stát Aontaithe maidir le 
ceallraí úsáidte ian litiam. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20150601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20150601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ga/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.124.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2018:124:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20150601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20150601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1272-20220301
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ga/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.124.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2018:124:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ga/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.124.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2018:124:TOC
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://weee-forum.org/wp-content/uploads/2019/06/CRT-glass_Issue-paper_Final.pdf
https://weee-forum.org/wp-content/uploads/2019/06/CRT-glass_Issue-paper_Final.pdf
https://www.isi.fraunhofer.de/content/dam/isi/dokumente/cct/2021/VDMA_Kurzstudie_Batterierecycling.pdf
https://www.isi.fraunhofer.de/content/dam/isi/dokumente/cct/2021/VDMA_Kurzstudie_Batterierecycling.pdf
https://www.isi.fraunhofer.de/content/dam/isi/dokumente/cct/2021/VDMA_Kurzstudie_Batterierecycling.pdf
https://www.epa.gov/recycle/used-lithium-ion-batteries
https://www.epa.gov/recycle/used-lithium-ion-batteries
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37 Déantar substaintí ceimiceacha ar ábhar mór imní iad san Aontas a shainaithint
agus cuirtear srian leo tríd an Rialachán maidir le Clárú, Meastóireacht, Údarú agus 
Srianadh Ceimiceán (Rialachán REACH). Sainmhínítear na substaintí sin sa Rialachán sin 
bunaithe ar thrí airí guaise, mar a léirítear i mBosca 4. Ós rud é nach n-áirítear na 
hairíonna uile sin i Rialachán CLP, ní chuirtear san áireamh iad nuair a bhíonn dramhaíl 
á haicmiú mar dhramhaíl ghuaiseach. Dá bhrí sin, níl dramhaíl a bhfuil substaintí 
tocsaineacha iontu a charnann agus a fhanann sa chomhshaol agus i gcorp an duine ar 
feadh tréimhse fhada, nó a chuireann isteach ar hormóin an duine, á haicmiú mar 
dhramhaíl ghuaiseach. Tá sé ar intinn ag an gCoimisiún na hairíonna guaise sin a chur 
le Rialachán CLP24. Ina dhiaidh sin, bheadh ar an gCoimisiún an Treoir Réime maidir le 
Dramhaíl a thabhairt cothrom le dáta chun iad a dhéanamh infheidhme maidir le 
haicmiú dramhaíola. 

24 Straitéis Ceimiceán um an Inbhuanaitheacht: I dtreo timpeallacht a bheidh saor ó thocsainí, 
COM(2020) 667. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20220501
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20220501
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1272-20220301
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1272-20220301
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://ec.europa.eu/environment/pdf/chemicals/2020/10/Strategy.pdf
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Bosca 4 

Substaintí ar údar mór imní iad 

I reachtaíocht cheimiceán an Aontais, déantar substaintí a bhféadfadh éifeachtaí 
tromchúiseacha agus go minic dochúlaithe a bheith acu ar shláinte an duine agus 
ar an gcomhshaol a shainaithint mar shubstaintí ar ábhar mór imní iad. Go dtí seo, 
tá 224 shubstaint den sórt sin ann25. Tá na guaiseacha seo a leanas ag substaintí ar 
údar mór imní iad26: 

o carcanaigineach, só-ghineach nó tocsaineach i leith an atáirgthe: amhail
roinnt taláití atá in úsáid mar phlaisteacháin in urláir, díonta, sreanga nó
i leathar saorga do mhálaí;

o marthanach, inbhithbhailithe agus tocsaineach agus an-mharthanach
agus an-inbhithbhailithe: amhail roinnt lasairmhoillitheach bróimínithe a
úsáidtear i dtáirgí polaistiréin le haghaidh insliú teirmeach i bhfoirgnimh,
pacáistiú, trealamh leictreonach, tochtanna, suíocháin ghluaisteáin nó
cuirtíní;

o substaintí eile atá ina n-ábhar imní atá comhionann leis an ábhar imní
thuasluaite: amhail suaiteoirí inchríneacha (e.g. roinnt bisfeanól – is
ceimiceán tionsclaíoch é bisphenol A a úsáidtear chun polacarbónáit a
dhéanamh, ar plaisteach é atá crua agus soiléir, a úsáidtear in go leor
táirgí tomhaltais).

25 Leathanach gréasáin na Gníomhaireachta Eorpaí Ceimiceán maidir leis an liosta substaintí 
inbhreithnithe le haghaidh údarú ar ábhar mór imní iad. 

26 Leathanach gréasáin na Gníomhaireachta Eorpaí Ceimiceán maidir le substaintí ar ábhar 
mór imní iad. 

https://echa.europa.eu/candidate-list-table
https://echa.europa.eu/candidate-list-table
https://echa.europa.eu/en/substances-of-very-high-concern-identification-explained
https://echa.europa.eu/en/substances-of-very-high-concern-identification-explained
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Dramhaíl ghuaiseach a chosc san 
Aontas 

In ainneoin iarrachtaí an Aontais, tháinig méadú ar ghiniúint 
dramhaíola guaisí 

38 Is é an bealach is fearr chun aghaidh a thabhairt ar dhramhaíl den sórt sin ná cosc
a chur ar dhramhaíl ghuaiseach a tháirgeadh ar an gcéad dul síos. Tá sé mar chuspóir 
ag reachtaíocht dramhaíola an Aontais ó na 1990aidí tosaíocht a thabhairt do chosc 
seachas dramhaíl ghuaiseach a chóireáil27. In 2008, chumhdaigh an Treoir Réime maidir 
le Dramhaíl an cuspóir seo i reachtaíocht an Aontais trí phrionsabal ord na réiteach 
dramhaíola (féach Fíor 7). 

Fíor 7 – Prionsabal ord na réiteach dramhaíola 

Foinse: CIE, bunaithe ar an Treoir Réime maidir Dramhaíl. 

39 Le deich mbliana anuas, díríodh tábhacht níos mó ar chosc ar dhramhaíl
ghuaiseach, atá léirithe sna tionscnaimh éagsúla beartas agus reachtacha a chuir an 
Coimisiún i bhfeidhm, mar a léirítear i bhFíor 5. In ainneoin na dtionscnamh sin, tháinig 
méadú leanúnach ar an méid dramhaíola guaisí a gineadh san Aontas (féach Fíor 8). 

27 Airteagal 3 de Threoir 91/156/CEE ón gComhairle ar dhramhaíl. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ga/ALL/?uri=celex:31991L0156
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Fíor 8 – Dramhaíl ghuaiseach a ghin na Ballstáit in 2018 i gcomparáid le 
2004 

Foinse: CIE, bunaithe ar shonraí ó Eurostat. 

An Rómáin

An Ungáir

An Phortaingéil

Málta

An Bheilg

Éire

An Fhionlainn

An Spáinn

An tSlóvaic

An tSeicia

An tSlóivéin

An Ostair

An Ghearmáin

AE

An Bhulgáir

An Fhrainc

An Eastóin

An tSualainn

An Iodáil

An Chróit

An Chipir

An Ghréig

An Ísiltír

An Pholainn

An Liotuáin

Lucsamburg

An Laitvia

An Danmhairg

Giniúint dramhaíola
(kg in aghaidh an 

duine, 2018)

Ráta fáis
(kg in aghaidh an duine, 2018 
i gcomparáid le 2004)

Ballstát

512 % 361

471 % 40

162 % 708

156 % 69

138 % 100

128 % 299

87 % 58

69 % 258

65 % 43

58 % 168

56 % 283

53 % 8 230

29 % 180

24 % 1 912

23 % 228

21 % 292

20 % 149

15 % 62

12 % 159

5 % 83

- 5 % 69

- 17 % 344

- 27 % 130

- 39 % 305

- 43 % 63

- 50 % 108

- 59 % 56

- 64 % 38

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wasgen/default/table?lang=en
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40 Ó 2013, ceanglaítear ar na Ballstáit cláir um chosc dramhaíola a bhunú28, lena n-
áirítear bearta chun substaintí guaiseacha in ábhair agus i dtáirgí a laghdú. In 2016, 
rinne an Ghníomhaireacht Eorpach Comhshaoil anailís ar na cláir seo agus tháinig siad 
ar an gconclúid nach raibh na bearta sin ná spriocanna sonracha chun giniúint na 
dramhaíola guaisí a laghdú curtha iontu29. Thug an ghníomhaireacht ar aire gur cosúil 
go bhfuil tosaíocht níos ísle ag dramhaíl ghuaiseach a chosc ná gnéithe bainistithe, 
agus go bhfuil tacaíocht airgeadais teoranta ag gabháil leis sin30. 

Is féidir le hoibreoirí eacnamaíocha cosc a chur ar tháirgeadh na 
dramhaíola guaisí tríd an mbealach a ndéanann siad táirgí a 
dhearadh agus a mhonarú a athrú 

41 Gineann Oibreoirí eacnamaíocha 96 % den dramhaíl ghuaiseach san Aontas
(féach Fíor 1). Is féidir leo táirgeadh na dramhaíola guaisí a chosc trí tháirgí a fhorbairt 
atá inbhuanaithe, leis an tionchar comhshaoil is ísle agus is 
féidir – ‘Éicidhearthóireacht’ mar a thugtar air. De réir an Choimisiúin, déantar níos mó 
ná 80 % de thionchar comhshaoil táirge a chinneadh ag céim an deartha31. 

42 I mí an Mhárta, mhol an Coimisiún32 a threoir maidir le héicidhearthóireacht a
leasú. Bheadh ar Oibreoirí eacnamaíocha faisnéis a chur ar fáil do shaoráidí cóireála 
maidir le substaintí ar údar imní iad a bheith i láthair ina dtáirgí, agus maidir leis an 
gcaoi a bhféadfaí iad a athchúrsáil nó a dhiúscairt. D’áireofaí an fhaisnéis seo i 
‘bpasanna táirgí digiteacha’, a thiocfadh chun bheith infheidhme amhail ó 2024 
(féach Fíor 9). Creideann an Coimisiún go gcruthóidh sé seo dreasacht do thomhaltóirí 
roghanna níos inbhuanaithe a dhéanamh, a ndéanfadh oibreoirí eacnamaíocha dá réir 
nuair a bheadh táirgí á ndearadh acu. 

28 Airteagal 29 den Treoir Réime maidir le Dramhaíl. 

29 An Ghníomhaireacht Eorpach Comhshaoil, Dramhaíl ghuaiseach a chosc san Eoraip - an 
stádas in 2015, 2016. 

30 An Ghníomhaireacht Eorpach Comhshaoil, Preaseisiúint: Tá feabhas ag teacht ar bhainistiú 
dramhaíola guaisí, ach ní mór aird a thabhairt ar chosc na dramhaíola sin, 2016. 

31 Teachtaireacht dar teideal ‘Féachaint leis gur táirgí inbhuanaithe an gnás’, COM/2022/140. 

32 Togra le haghaidh Rialachán maidir le ceanglais éicidhearthóireachta le haghaidh táirgí 
inbhuanaithe, COM/2022/142. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0125-20121204
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://www.eea.europa.eu/publications/waste-prevention-in-europe/at_download/file
https://www.eea.europa.eu/publications/waste-prevention-in-europe/at_download/file
https://www.eea.europa.eu/highlights/european-hazardous-waste-management-improving
https://www.eea.europa.eu/highlights/european-hazardous-waste-management-improving
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0140&qid=1649112555090
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ga/TXT/?uri=COM%3A2022%3A0142%3AFIN
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Fíor 9 – Grúpaí táirgí dá bhfuil pasanna digiteacha molta 

Foinse: CIE, bunaithe ar Phas Táirge Digiteach: córais inbhuanaithe agus chiorclach. 

43 Is féidir le hoibreoirí eacnamaíocha giniúint na dramhaíola guaisí a chosc freisin
trí theorainn a chur le substaintí guaiseacha a bheith i dtáirgí. In 2020, mhol an 
Coimisiún substaintí ar údar mór imní iad i dtáirgí a laghdú33, trí shrian a chur le húsáid 
cuid de na substaintí is díobhálaí san Aontas34. 

33 Straitéis ceimiceán um an inbhuanaitheacht: I dtreo timpeallacht a bheidh saor ó thocsainí, 
COM(2020) 667. 

34 Treochlár Srianta faoin Straitéis ceimiceán um an inbhuanaitheacht, SWD/2022/128. 

Teicstílí

Troscán

CruachStroighin

Ceimiceáin

Ceallraí tionsclaíocha 
agus feithiclí 
leictreacha

Leictreonaic
(Go háirithe ríomhtháirgí 

do thomhaltóirí)

grúpa táirge amháin fós
le roghnú

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2021-trust-01-digipass
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0667&rid=4#:~:text=It%20envisages%20the%20EU%20industry,sustainable%20products%20and%20production%20methods.
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/49734/attachments/1/translations/ga/renditions/native
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44 Is féidir le hoibreoirí eacnamaíocha níos lú dramhaíola guaisí a ghiniúint trí
athbhreithniú a dhéanamh ar a bpróiseas monaraíochta. I mí an Mhárta 2022, mhol an 
Coimisiún an Treoir maidir le hAstaíochtaí Tionsclaíocha a leasú. Sa togra seo, chuirfí 
de cheangal ar shuiteálacha tionsclaíocha (lena n-áirítear earnálacha na 
mianadóireachta agus an táirgthe ceallraí) gníomhaíochtaí a chur ar bun chun ionadú 
substaintí guaiseacha a fheabhsú sa phróiseas táirgthe agus chun giniúint dramhaíola a 
chosc. 

45 Tógann na bearta seo uile am sula mbeidh a n-éifeachtaí iomlána le feiceáil. Is
féidir le roinnt táirgí a ghineann dramhaíl ghuaiseach saolré fada a bheith acu (e.g. 
feithiclí, foirgnimh, troscáin, trealamh leictreonach), rud a chiallaíonn nach mbeadh 
éifeachtaí na mbeart a dhéantar anois, amhail srian ar úsáid substaintí guaiseacha ar 
leith, infheicthe ach sa mheántéarma go fadtéarma nuair a thiocfaidh siad, faoi 
dheoidh, chun bheith ina ndramhaíl. Mar shampla, measann an Coimisiún go mbeidh 
deireadh de réir a chéile tagtha le thart ar 25 % d’fhoirgnimh a tógadh roimh 2005,35 a 
bhféadfadh aispeist a bheith iontu, faoi 205036. 

Cabhraíonn truaillitheoirí a dhéanamh freagrach as a gcuid 
dramhaíola le giniúint dramhaíola guaisí a chosc 

46 Ciallaíonn an prionsabal gurb é údar an truaillithe a íocfaidh as go n-íocann
truaillitheoirí as costais a gcuid dramhaíola, lena n-áirítear an costas a bhaineann le 
bearta a dhéantar chun truailliú a chosc, a rialú agus a leigheas agus na costais a 
chuireann sé sin ar an tsochaí. Éilíonn an tAontas gur ar an tairgeoir dramhaíola nó ar 
na sealbhóirí dramhaíola a thitfidh na costais a bhaineann le bainistiú dramhaíola. 
Cinneann Ballstáit an mbeidh costais an bhainistithe dramhaíola le híoc ag an sealbhóir 
dramhaíola nó an mbeidh sé le híóc go pointe áirithe/go hiomlán ag táirgeoir an táirge 
a ndearnadh dramhaíl de. Tugtar ‘Freagracht Leathnaithe Táirgeora’ ar an dara ceann. 
Ar leibhéal an Aontais, tá roinnt sruthanna dramhaíola guaisí faoi réir Freagracht 
Leathnaithe Táirgeora faoi reachtaíocht an Aontais (e.g. dramhaíl trealaimh leictrigh 
agus leictreonaigh nó feithiclí a bhfuil a ré caite) nó trí reachtaíocht náisiúnta agus 
comhaontuithe leis an tionscal (e.g. dramh-olaí nó lotnaidicídí)37. 

35 An Coimisiún, Preaseisiúint maidir le haispeist a chosc amhail ón 1 Eanáir 2005. 

36 CIE, ríomh bunaithe ar ‘Rabharta athchóirithe don Eoraip – ár bhfoirgnimh a ghlasú, poist a 
chruthú, saol na ndaoine a fheabhsú’, COM/2020/662. 

37 Deloitte, Treoraíocht maidir le Freagracht Leathnaithe Táirgeora a fhorbairt, 2014. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A02010L0075-20110106
https://environment.ec.europa.eu/document/download/5ac2e9d9-ab98-4850-aa55-e5a392cdf304_en?filename=COM_2022_156_1_EN_ACT_part1_v10.pdf
https://cordis.europa.eu/article/id/13445-commission-extends-ban-on-asbestos-products-in-eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0662
https://ec.europa.eu/environment/archives/waste/eu_guidance/pdf/Guidance%20on%20EPR%20-%20Final%20Report.pdf
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47 Thuairiscíomar38 le déanaí gur dreasaítear í an Fhreagracht Leathnaithe Táirgeora
do tháirgeoirí chun táirgí níos glaise a fhorbairt a sheachnaíonn dramhaíl 
neamhriachtanach. Luaitear i staidéir acadúla39 agus in athbhreithnithe beartais40 
rannchuidiú dearfach na Freagrachta Leathnaithe Táirgeora i ndáil le dramhaíl a 
laghdú. Leag ár dtuarascáil béim, áfach, ar an bhfíric seo: cé gur cheart na muirir a 
ghearrtar ar shaoránaigh/gnólachtaí a bheith ag teacht leis an dramhaíl a ghintear agus 
go gcuirfí san áireamh go hiomlán an damáiste a rinneadh don chomhshaol, tugann an 
fhianaise le tuiscint gur go pointe teoranta amháin a dhéantar seachtrachtaí 
comhshaoil a inmheánú sna muirir sin. I gcomhthéacs phlean gníomhaíochta an 
Aontais ó 2021 dar teideal ‘Plean Gníomhaíochta maidir le truailliú nialasach’, tá sé i 
gceist ag an gCoimisiún aghaidh a thabhairt ar easnaimh i gcur i feidhm an phrionsabail 
gurb é údar an truaillithe a íocfaidh as in 2024. 

38 Tuarascáil speisialta 12/2021: An prionsabal gurb é údar an truaillithe a íocfaidh as – Cur i 
bhfeidhm neamhréireach beartas agus gníomhaíochtaí comhshaoil an Aontais. 

39 Pouikli K., Ról na freagrachta leathnaithe táirgeora i ndlí agus beartas dramhaíola an 
Aontais a fhíorú trí lionsa an gheilleagair ciorclaigh, 2020. 

40 OECD, Treoraíocht Nuashonraithe um Fhreagracht Leathnaithe do Bhainistiú Dramhaíola 
Éifeachtaí, 2016. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ga/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0400&qid=1623311742827
https://www.eca.europa.eu/ga/Pages/DocItem.aspx?did=58811
https://link.springer.com/article/10.1007/s12027-020-00596-9
https://link.springer.com/article/10.1007/s12027-020-00596-9
https://www.oecd.org/development/extended-producer-responsibility-9789264256385-en.htm
https://www.oecd.org/development/extended-producer-responsibility-9789264256385-en.htm
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Dramhaíl ghuaiseach san Aontas a 
chóireáil 

Ord na réiteach dramhaíola a chur i bhfeidhm maidir le 
dramhaíl ghuaiseach a chóireáil  

48 Ó 2008, ní mór do Bhallstáit a áirithiú go ndéantar dramhaíl ghuaiseach a
chóireáil i gcomhréir le hord na réiteach dramhaíola (féach Fíor 7). Ba cheart go n-
ullmhófaí dramhaíl ghuaiseach chun athúsáide más féidir, agus athchúrsáil ina dhiaidh 
sin. Ba cheart na codáin dramhaíola nach féidir a athchúrsáil a aisghabháil tri loscadh le 
haghaidh táirgeadh fuinnimh. Mar rogha dheireanach, ba cheart dramhaíl ghuaiseach a 
dhiúscairt41. 

49 D’fhéadfadh forléargas iomlán ar an gcaoi a gcóireáiltear dramhaíl ghuaiseach a
ghintear san Aontas tacú leis an gCoimisiún agus le Ballstáit maidir le cé chomh maith 
agus a chuirtear ord na réiteach dramhaíola i bhfeidhm a mheas. Ní féidir forléargas 
den sórt sin a fháil, áfach, mar gheall ar bhearna sna méideanna dramhaíola guaisí a 
tuairiscítear mar dhramhaíl a ghintear agus a chóireáiltear san Aontas. In 2018, ghin an 
tAontas thart ar 102 mhilliún tona de dhramhaíl ghuaiseach (féach mír 12), agus ba é 
méid iomlán na dramhaíola guaisí a cóireáileadh ná 82 mhilliún tona42, neamhréireacht 
de 20 milliún tona (19 %). Sa bhliain chéanna, allmhairíodh 3.6 milliún tona de 
dhramhaíl ghuaiseach isteach san Aontas, agus onnmhairíodh 0.7 milliún tona amach 
as an Aontas d’fhonn a cóireála43. Agus na hallmhairí agus onnmhairí á meas, 
méadaíonn an bhearna tuairiscithe go 22 mhilliún tona (21 %). Tá éagsúlacht sa 
bhearna ó thír go tír; ó thart ar 1 % do roinnt Ballstát amhail an Bhulgáir, an Eastóin 
agus an Ghréig go níos mó ná 50 % do thíortha eile, amhail an tSeicia, an Slóvaic, an 
Ostair agus an Liotuáin (féach Fíor 10). 

41 Airteagal 4 den Treoir Réime maidir le Dramhaíl. 

42 Sonraí Eurostat maidir le cóireáil dramhaíola. 

43 Sonraí Eurostat maidir le loingsiú dramhaíola. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3638385/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wasship/default/table?lang=en
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Fíor 10 – Bearna tuairiscithe idir dramhaíl ghuaiseach a ghiniúint agus a 
chóireáil in 2018 

 
Foinse: CIE, bunaithe ar shonraí ó Eurostat maidir le giniúint, cóireáil agus gluaiseachtaí dramhaíola. 

50 Is féidir leis an mbearna idir dramhaíl ghuaiseach a ghiniúint agus a chóireáil a 
bheith mar gheall ar chúiseanna éagsúla44: d’fhéafadh sé go ndéanfaí dramhaíl a 
ghintear i dtréimhse áirithe a chomhaireamh mar dhramhaíl a chóireáiltear i dtréimhse 
eile; easpa faisnéise ar allmhairí agus onnmhairí; nó dramhaíl ghuaiseach a bheith á 
diúscairt go neamhdhleathach. D’fhéadfadh sé a bheith mar gheall ar mhodhanna 
tuairiscithe éagsúla freisin idir dramhaíl ghuaiseach a ghiniúint agus a chóireáil. Mar 
shampla, d’fhéadfaí dramhaíl a bhfuil comhábhair ghuaiseacha agus neamhghuaiseach 
inti a thaifead mar dhramhaíl a gineadh mar dhramhaíl atá 100 % guaiseach. Is iad na 
comhchodanna guaiseacha, áfach, agus iad sin amháin, a bheadh á n-áireamh dramhaíl 
comhfhreagrach a dhéanfaí a chóireáil go hiarbhír (féach sampla i bhFíor 11). Tá sé 

                                                      
44 BiPRO, Tacaíocht do Bhallstáit maidir le feabhas a chur ar bhainistiú dramhaíola guaisí 

bunaithe ar mheasúnú ar fheidhmíocht na mBallstát, 2015. 
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https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wasgen/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wastrt/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wasship/default/table?lang=en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/003b63a5-c0d4-11e5-9e54-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/003b63a5-c0d4-11e5-9e54-01aa75ed71a1
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beartaithe ag an gCoimisiún an bhearna idir giniúint agus cóireáil na dramhaíola guaisí 
a shoiléiriú trí chuntais dramhaíola thurgnamhacha bunaithe ar shonraí measta a 
fhorbairt45. 

Fíor 11 – Sampla de bhearna sa dramhaíl ó fheithiclí a bhfuil a ré caite 
mar gheall ar mhodhanna éagsúla tuairiscithe 

Foinse: CIE, bunaithe ar shonraí Eurostat 2021 maidir le giniúint agus cóireáil dramhaíola guaisí ó 
fheithiclí a bhfuil a ré caite. 

51 Maidir le cur i bhfeidhm ord na réiteach dramhaíola, léirítear sna sonraí atá ar
fáil, in 2018 (atá cosúil le 2010, nuair a tháinig sonraí maidir le hathchúrsáil chun 
bheith ar fáil), go raibh níos mó ná leath den dramhaíl ghuaiseach a cóireáladh san 
Aontas Eorpach fós á diúscairt, agus gur ar éigean má rinneadh aon chuid den dramhaíl 
ghuaiseach sin a athúsáid (féach mír 52) agus nach ndearnadh ach 45 % a athchúrsáil 
agus a aisghabháil (féach Fíor 12). Sin in ainneoin roinnt gníomhaíochtaí a rinne an 
tAontas chun dramhaíl ghuaiseach a bhrú chun cinn in ord na réiteach dramhaíola 
(féach mír 39). In 2009, mheas an Coimisiún go bhféadfaí 97 % den dramhaíl 
ghuaiseach a gineadh san Aontas a athchúrsáil nó a aisghabháil46.  

45 An Coimisiún, Cur i láthair ag seimineár UNECE/OECD dar teideal ‘Córas na gCuntas 
Eacnamaíoch Comhshaoil a chur chun feidhme: Buneolas faoi chuntais dramhaíola agus 
comhtháthú is féidir a dhéanamh le CCEC eile, 2021. 

46 Villanueva A. et al., Staidéar maidir le sruthanna dramhaíola a roghnú do mheasúnú deiridh 
dramhaíola, 2010. 

Giniúint dramhaíola:
7 milliún tona
(an fheithicil a bhfuil a ré caite 
go hiomlán)

Dramhaíl a chóireáiltear
1.7 milliún tona*

(comhábhair ghuaiseacha amháin 
d’feithiclí a bhfuil a ré caite)

Bearna

* Athchúrsáilte, athshlánaithe nó diúscartha

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wasgen/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT/default/table?lang=en&category=env.env_was.env_wasgt
https://unece.org/sites/default/files/2021-02/S3_4_Waste%20accounts_Eurostat_EN.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-02/S3_4_Waste%20accounts_Eurostat_EN.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC58206/reqno_jrc58206_jrc58206.pdf.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC58206/reqno_jrc58206_jrc58206.pdf.pdf
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Fíor 12 – Gan aon athrú infheicthe maidir le hord na réiteach dramhaíola 
a chur i bhfeidhm maidir le dramhaíl ghuaiseach san Aontas idir 2010 
agus 2018 

Nóta: Níl aon sonraí ann maidir le hullmhú don athúsáid. 

Foinse: CIE, bunaithe ar shonraí ó Eurostat maidir le dramhaíl ghuaiseach a chóireáil. 

Níl an chuid is mó de dhramhaíl ghuaiseach oiriúnach lena hullmhú don 
athúsáid 

52 Is é an rogha is fearr chun dramhaíl ghuaiseach a chóireáil ná í a ullmhú don
athúsáid. Ciallaíonn sé seo táirgí atá caite amach ‘sheiceáil, a ghlanadh nó a dheisiú’ 
ionas gur féidir iad a athúsáid gan aon réamhphróiseáil eile47. Níl aon sonraí córasacha 
ar fáil ar leibhéal an Aontais faoin méid dramhaíola guaisí atá á hullmhú don athúsáid. 
De réir an Choimisiúin, baineann sé seo le méid an-teoranta, ós rud é nach bhfuil aon 
roghanna athúsáide soiléire ann do chuid mhór sruthanna dramhaíola guaisí, mar 
gheall go príomha gurb iad sin an t-aschur iarmharach den phróiseas tionsclaíoch. 

Tá dúshláin roimh an Aontas chun athchúrsáil dramhaíola guaisí a 
mhéadú 

53 Is é athchúrsáil an dara rogha is fearr chun dramhaíl ghuaiseach a chóireáil.
Léirítear i bhfíor 12 go ndearnadh 34 % de dhramhaíl ghuaiseach a chóireáiltear san 
Aontas in 2018 a athchúrsáil. Bhí sé seo beagán níos ísle ná mar a bhí in 2010, nuair a 
rinneadh 36 % a athchúrsáil. 

47 Airteagal 3 den Treoir Réime maidir le Dramhaíl. 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wastrt/default/table?lang=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
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54 Ní féidir feidhmíocht na mBallstát maidir le hathchúrsáil, leis na sonraí atá ar fáil, 
a mheas ach go pointe áirithe. Léirítear sna sonraí cá mhéad den dramhaíl ghuaiseach 
a dhéanann Ballstáit a athchúrsáil ar a gcríoch féin, ach ní shonraítear an méid a 
dhéantar a athchúrsáil thar lear. In 2018, ba iad an Ghréig (91 %) agus an Chróit (84 %), 
agus an Danmhairg agus an Pholainn ina dhiaidh sin (79 %), na tíortha a rinne an chuid 
is mó de dhramhaíl ghuaiseach a gineadh nó a allmhairíodh a athchúrsáil, mar a 
léirítear in Iarscríbhinn III. Ní dhéanann tíortha eile. amhail an Bhulgáir agus Éire. ach 
2 % den dramhaíl ghuaiseach a athchúrsáil ar a gcríoch féin. agus tá tíortha ann fiú, ar 
nós Málta, nach ndéantar aon chuid di a athchúrsáil. Déanann Málta an chuid is mó dá 
cuid dramhaíola guaisí a onnmhairiú, as sin, déantar 75 % a athchúrsáil nó a 
aisghabháil trí loscadh le haghaidh táirgeadh fuinnimh. 

55 Is féidir leis an Aontas ról a imirt sa mhéid dramhaíola guaisí a dhéantar a 
athchúrsáil trí chuspóirí athchúrsála a shocrú. Go dtí seo, tá spriocanna leagtha síos ag 
an Aontas do thrí shruth dramhaíola atá guaiseach go pointe áirithe (dramhaíl ó 
threalamh leictreach agus leictreonach, ceallraí agus feithiclí a bhfuil a ré caite), mar a 
léirítear i mBosca 5). Ba iad seo na trí shruth dramhaíola guaisí is mó a rinneadh a 
athchúrsáil san Aontas, le rátaí athchúrsála os cionn 90 % in 2018 do na 
comhchodanna guaiseacha iontu48. 

                                                      
48 Sonraí Eurostat 2018 maidir le sruthanna dramhaíola guaisí a athchúrsáil, ar leibhéal an 

Aontais. 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3638428/default/table?lang=en
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Bosca 5 

Spriocanna athchúrsála an Aontais do shruthanna dramhaíola ar leith 
atá guaiseach go pointe áirithe 

I gcás dramhaíl ó threalamh leictreach agus leictreonach49, ní mór do Bhallstáit: 

o ó 2018, cloí le sprioc íosta d’athchúrsáil a théann ó 55 % go dtí 80 % ag 
brath ar an gcineáil trealaimh. 

I gcás ceallraí agus taisc-cheallraí50, ní mór do Bhallstáit: 

o ó 2011, rátaí athchúrsála 65 % a bhaint amach de réir mheánmheáchan 
ceallraí/taisc-cheallraí luaidhe-aigéadacha, 75 % de réir 
mheánmheáchan ceallraí/taisc-cheallraí caidmiam nicile agus 50 % de 
réir mheánmheáchan ceallraí/taisc-cheallraí dramhaíola eile. In 2020, 
mhol an Coimisiún na spriocanna sin a mhéadú51. 

I gcás feithiclí a bhfuil a ré caite52, ó 2015, ceanglaítear ar Bhallstáit spriocanna 
íosta bliantúla a chomhlíonadh chun 85 % a athchúrsáil, de réir an 
mheánmheáchain in aghaidh na feithicle. 

                                                      
49 Treoir 2012/19/AE maidir le dramhthrealamh leictreach agus leictreonach. 

50 Treoir 2006/66/CE maidir le ceallraí agus taisc-cheallraí agus ceallraí dramhaíola agus taisc-
cheallraí dramhaíola. 

51 Togra le haghaidh rialachán a bhaineann le ceallraí agus ceallraí dramhaíola, 
COM/2020/798. 

52 Treoir 2000/53/CE maidir le feithiclí a bhfuil ré caite. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A02012L0019-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02006L0066-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0798
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A02000L0053-20200306
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56 In 2009, shainaithin an Coimisiún sruthanna dramhaíola guaisí breise a bhféadfaí 
tuilleadh athchúrsála a dhéanamh iontu: dramhaíl mhianrach ó fhoirgníocht agus 
scartáil, dramhaíl dócháin, agus dhá chineáil dramhaíola ceimicí (dramholaí agus 
tuaslagóirí dramhaíola)53. Níl spriocanna athchúrsála tugtha isteach ag an Aontas go 
fóill do na sruthanna sin. Cuirtear bac freisin leis na sruthanna dramhaíola sin a 
athchúrsáil sa mhéid nach bhfuil rialacha soiléire ann chun toradh athchúrsáilte a 
mheas mar tháirge inmhargaidh agus gan é a mheas mar dhramhaíl a thuilleadh54. 
Cuireann sé sin teorainn le deiseanna margaidh d’oibreoirí dramhaíola san Aontas55. 

57 Tá sruthanna dramhaíola guaisí freisin ann nach féidir go teicniúil athchúrsáil ar 
mhórscála a dhéanamh faoi láthair iontu ar bhealach atá inmharthana ó thaobh na 
heacnamaíochta de (e.g. gloine atá éillithe le substaintí guaiseacha, amhail lampaí 
fluaraiseacha56). Tá infheistíocht déanta ag an Aontas i dteicneolaíochtaí den sórt sin a 
fhorbairt, go háirithe trí Fhís 2020 agus LIFE, ach ní úsáidtear na teicneolaíochtaí seo go 
fóill ar scála tionsclaíoch. 

58 Chun sruthanna dramhaíola guaisí eile a athchúrsáil, amhail plaistigh dramhaíola 
agus teicstílí ina bhfuil truailleáin orgánacha marthanacha agus miotail throma, ní mór 
d’oibreoirí dramhaíola iad a dhí-éilliú, i.e. na substaintí guaiseacha a bhaint astu. 
Léirítear i staidéir a rinneadh le déanaí, in ainneoin an dí-éillithe, gur aimsíodh réimse 
leathan substaintí guaiseacha (lena n-áirítear roinnt substaintí ar chuir reachtaíocht an 
Aontais deireadh de réir a chéile leo) in ábhair athchúrsáilte, lena n-áirítear páipéar, 
plaistigh, rubar agus teicstílí57. Sin go príomha mar gheall go bhfuil easpa faisnéise ag 
lucht athchúrsála ar chomhdhéanamh ceimiceach na dramhaíola a dhéanann siad a 
chóireáil58 agus nach féidir dá bhrí sin dí-éilliú cuí a dhéanamh. De réir an Choimisiúin, 

                                                      
53 Delgado L. et al , Critéir dheiridh dramhaíola, 2009. 

54 Teachtaireacht maidir le cur chun feidhme an phacáiste maidir leis an ngeilleagar ciorclach: 
roghanna chun aghaidh a thabhairt ar an gcomhéadan idir reachtaíocht maidir le 
ceimiceáin, táirgí agus dramhaíl, COM/2018/032. 

55 Tuairim ó Hazardous Waste Europe maidir le Tionchar comhshaoil ar bhainistiú dramhaíola 
– athbhreithniú ar chreat dramhaíola an Aontais, 2022. 

56 Meng W. et al., Gloine luaidhe a athchúrsáil i bhfeadáin ga-chatóideacha (CRT), 2016. 

57 Chemsec, An rud a théann timpeall – Geilleagar ciorclach a chumasú trí dheireadh a chur le 
bacainní i réimse na gceimiceán, 2021, Arnika, Bealach éalaithe tocsaineach: Dramhaíl 
Ghuaiseach a Athchúrsáil isteach ina dTáirgí Nua, 2018. 

58 BiPRO, Tacaíocht do Bhallstáit roghnaithe chun feabhas a chur ar bhainistiú dramhaíola 
guaisí bunaithe ar mheasúnú ar fheidhmíocht na mBallstát, 2018. 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC53238
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/ALL/?uri=COM:2018:32:FIN
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13225-Environmental-impact-of-waste-management-revision-of-EU-waste-framework/F2888110_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13225-Tionchar-an-bhainistithe-dramhaiola-ar-an-gcomhshaol-athbhreithniu-ar-chreat-dramhaiola-an-Aontais_ga
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13225-Tionchar-an-bhainistithe-dramhaiola-ar-an-gcomhshaol-athbhreithniu-ar-chreat-dramhaiola-an-Aontais_ga
https://www.researchgate.net/publication/301745432_The_Recycling_of_Leaded_Glass_in_Cathode_Ray_Tube_CRT
https://chemsec.org/app/uploads/2021/02/What-goes-around_210223.pdf
https://chemsec.org/app/uploads/2021/02/What-goes-around_210223.pdf
https://www.researchgate.net/publication/328343465_Toxic_Loophole_Recycling_Hazardous_Waste_into_New_Products
https://www.researchgate.net/publication/328343465_Toxic_Loophole_Recycling_Hazardous_Waste_into_New_Products
https://www.researchgate.net/publication/328343465_Toxic_Loophole_Recycling_Hazardous_Waste_into_New_Products
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
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d’fhéadfadh an méid seo a leanas a bhí ina mhíniú freisin air: cleachtais bainistithe 
dramhaíola míchuí, srianta ar theicneolaíochtaí sórtála agus dí-éillithe atá ar fáil nó 
ábhair atá allmhairithe a athchúrsáiltear lasmuigh den Aontas ag caighdeáin níos ísle. 

59 Laghdaíonn na saincheisteanna seo muinín in ábhair athchúrsáilte, agus is ionann 
iad agus bac mór ar dhramhaíl ghuaiseach a athchúrsáil59. Rinne an Coimisiún 
gníomhaíocht60 agus, ó 2021, ní mór do chuideachtaí a sholáthraíonn earraí ar 
mhargadh an Aontais – a bhfuil substaintí ar údar mór imní iad i dtiúchan os cionn 
0.1 % sna hearraí sin – faisnéis faoi na hearraí sin a chur in iúil i gclár poiblí de chuid an 
Aontais61. I mí Aibreáin 2022, luaigh ceannairí tionscail go bhfuil orthu fós dul i ngleic le 
heaspa faisnéise ar an inneachar ceimiceach agus ar na hairíonna guaiseacha atá ina 
slabhraí soláthair agus d’iarr siad ar an gCoimisiún ceanglas a leagan síos ionas go 
mbeadh an fhaisnéis sin ar fáil i gcás gach substaint cheimiceach62. 

60 Ó 2025 ar aghaidh, beidh ar Bhallstáit a áirithiú go ndéanfar an dramhaíl 
ghuaiseach arna táirgeadh ag teaghlaigh a bhailiú ar leithligh63. Is deis í seo chun an 
sciar dramhaíola guaisí a athchúrsáiltear a eascraíonn as táirgí tomhaltóra (amhail 
trealamh leictreach agus leictreonach nó ceallraí inaistrithe) a mhéadú. 

Ní úsáidtear thart ar leath den dramhaíl ghuaiseach a loisctear chun 
fuinneamh a tháirgeadh 

61 In 2018, ba iad adhmad éillithe, dramhaíl ceimiceacha (ceimiceáin agus tuaslagóirí 
spíonta den chuid is mó) agus iarmhair a ghintear nuair a bhíónn dramhaíl á sórtáil na 
príomhchineálacha dramhaíola a bhí á loscadh le haghaidh aisghabháil fuinnimh san 
Aontas. Ba iad an dá chatagóir deiridh sin atá luaite na príomhdhramhaíolacha 
guaiseacha a loscadh gan aisghabháil fuinnimh64. 

                                                      
59 BiPRO, Tacaíocht do Bhallstáit roghnaithe chun feabhas a chur ar bhainistiú dramhaíola 

guaisí bunaithe ar mheasúnú ar fheidhmíocht na mBallstát, 2018. 

60 Straitéis ceimiceán um an inbhuanaitheacht – I dtreo timpeallacht a bheidh saor ó 
thocsainí, COM/2020/667. 

61 Bunachar Sonraí SCIP. 

62 Litir oscailte chuig an gCoimisiún maidir le trédhearcacht, 2022. 

63 Airteagal 20 den Treoir Réime maidir le Dramhaíl. 

64 Sonraí Eurostat maidir le dramhaíl ghuaiseach a loscadh le agus gan aisghabháil fuinnimh. 

https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0667&rid=4#:%7E:text=It%20envisages%20the%20EU%20industry,sustainable%20products%20and%20production%20methods.
https://echa.europa.eu/documents/10162/6205986/information_requirements_for_scip_notifications_en.pdf/db2cf898-5ee7-48fb-e5c8-4e6ce49ee9d2
https://chemsec.org/open-letter-to-the-commission-regarding-transparency/#:%7E:text=We%2C%20the%20signatories%20of%20this,chemical%20content%20and%20hazardous%20properties.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3613688/default/table?lang=en
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62 Léirítear in Iarscríbhinn III go ndearnadh, in 2018, 8 % den dramhaíl ghuaiseach a 
chóireáiltear san Aontas a dhó le haghaidh táirgeadh fuinnimh agus go ndearnadh 6 % 
a loscadh gan aisghabháil fuinnimh; sin beagnach na figiúirí céanna agus a bhí ann in 
2008. Mar an gcéanna le hathchúrsáil, mar gheall ar shaincheisteanna a bhaineann le 
hinfhaighteacht sonraí, ní féidir measúnú a dhéanamh ar fheidhmíocht na mBallstát 
d’aisghabháil agus táirgeadh fuinnimh ach ar a gcríoch féin. 

63 Leagann ENRanna béim ar an tionchar diúltach a bhaineann le dramhaíl a loscadh 
mar fhoinse fuinnimh atá dian ar charbón, rud a bhíonn ina chúis le truailliú aeir 
tocsaineach agus a d’fhéadfadh dramhaíl a atreorú ó athchúrsáil65. Ag an am céanna, 
measann oibreoirí bainistithe dramhaíola gur foinse fuinnimh mhalartach é loscadh le 
haisghabháil fuinnimh i gcomhthéacs reatha na géarchéime fuinnimh san Aontas66. In 
2020, d’úsáid 4 % den fhuinneamh a táirgeadh san Aontas dramhaíl, agus b’ionann 
fuinneamh inathnuaite agus thart ar 41 %, fuinneamh núicléach – 31 %, breoslaí 
iontaise soladacha – 15 %, gás nádúrtha – 7 % agus amhola – 3 %67. 

64 D’fhéadfadh an Rialachán maidir le Tacsanomaíocht deis a thabhairt chun 
tuilleadh forbartha a dhéanamh ar acmhainneacht loiscthe mar go ndéanann sé 
loscadh ar gach dramhaíl ghuaiseach nach féidir a athchúrsáil a shainmhíniú mar 
infheistíocht ghlas (féach mír 31). 

65 D’fhéadfadh teicneolaíochtaí nua (e.g. intleacht shaorga) cabhrú freisin le 
dramhaíl ghuaiseach68 a shórtáil ar bhealach níos fearr agus le feabhas a chur ar a 
hathchúrsáil trí éilliú idir dramhaíl ghuaiseach agus dramhaíl neamhghuaiseach a 
laghdú. D’fhéadfadh sé feabhas a chur ar aisghabháil na n‐amhábhar criticiúil freisin, 
amhail copar agus nicil a fhaightear i dtrealamh leictreach agus leictreonach69. 
D’fhéadfadh na teicneolaíochtaí sin réitigh nua a chruthú chun na comhchodanna 
guaiseacha i ndramhaíl a chóireáil70. 

                                                       
65  ClientEarth, Tionchar a bhíonn ag loscadh dramhaíola ar an gcomhshaol, 2021. 

66  FEAD – Cumann Bainistithe Dramhaíola na hEorpa.  

67  Sonraí Eurostat maidir le fuinneamh príomhúil a tháirgeadh in 2020. 

68  An Ghníomhaireacht Eorpach Comhshaoil, Bainistiú dramhaíola digití, 2020. 

69  Sipka S., I dtreo bainistiú ciorclach r‐dhramhaíola:Conas is féidir leis an digiteáil cabhrú?, 
2021.  

70  Sampla de thionscadal a fuair maoiniú ón Aontas agus a bhain le clóiríd pholaivinile éillithe 
le substaintí guaiseacha a athchúrsáil: REMADYL. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=celex:32020R0852
https://www.clientearth.org/latest/latest-updates/stories/the-environmental-impacts-of-waste-incineration/
https://www.letsrecycle.com/news/waste-sector-can-ease-eus-energy-crisis-fead-says/
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/NRG_BAL_C__custom_3638579/default/table?lang=en
https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-wmge/products/etc-wmge-reports/digital-waste-management
https://weee-forum.org/wp-content/uploads/2021/09/Towards-circular-ewaste-management_how-can-digitalisation-help_EPC.pdf
https://weee-forum.org/wp-content/uploads/2021/09/Towards-circular-ewaste-management_how-can-digitalisation-help_EPC.pdf
https://www.remadyl.eu/
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Tá thart ar leath den dramhaíl ghuaiseach fós á diúscairt 

66 In 2018, rinneadh thart ar leath den dramhaíl ghuaiseach a chóireáiltear san
Aontas a dhiúscairt. Is é sin an rogha cóireála dramhaíola is lú fabhair. Rinneadh cuid 
bheag den dramhaíl sin, thart ar 10 %71, a dhiúscairt gan aisghabháil fuinnimh 
(féach mír 62), agus cuireadh an 90 %72 eile i líonadh talún nó cuireadh i dtaisce é i 
gcuasa nádúrtha, ar ghrinneall na farraige nó i lochanna agus linnte a cruthaíodh go 
saorga. 

67 I gcomhréir le prionsabal ord na réiteach dramhaíola, ba cheart diúscairt na
dramhaíola guaisí a choimeád do shruthanna dramhaíola guaisí nach féidir a 
athchúrsáil nó a aisghabháil i bhfuinneamh, amhail dramhaíl dócháin a thagann ó 
dhramhaíl ghuaiseach a loscadh. Léirítear i bhFíor 13 go bhfuil méadú tagtha i 
14 Bhallstát ó 2008 ar leith ar an sciar den dhramhaíl ghuaiseach a cuireadh i líonadh 
talún nó a cuireadh i dtaisce ar bhealaí eile. 

71 Sonraí Eurostat maidir le dramhaíl ghuaiseach a dhiúscairt – Loscadh gan aisghabháil 
fuinnimh. 

72 Sonraí Eurostat maidir le dramhaíl ghuaiseach a dhiúscairt – Líonadh talún agus eile. 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3638677/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3638677/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3638662/default/table?lang=en
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Fíor 13 – Sciar den dhramhaíl ghuaiseach a cuireadh i líonadh talún nó a 
cuireadh i dtaisce ar bhealaí eile 

Nóta: Níor cuireadh aon dramhaíl i líonadh talún nó i dtaisce ar bhealaí eile i Málta agus i Lucsamburg. 

Foinse: CIE, bunaithe ar shonraí ó Eurostat maidir le líonadh talún agus bealaí eile chun dramhaíl 
ghuaiseach a dhiúscairt. 
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https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3532566/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3532566/default/table?lang=en
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68 Déanann go leor Ballstát a gcuid dramhaíola guaisí a onnmhairiú le haghaidh a 
diúscartha i mBallstát eile nó lasmuigh den Aontas, i dtíortha atá i gComhlachas 
Saorthrádála na hEorpa (féach Iarscríbhinn III). In 2018, is diúscairt a rinneadh ar 22 % 
den 7.6 milliún tona de dhramhaíl ghuaiseach a d’onnmhairigh Ballstáit. In 2021, mhol 
an Coimisiún73 toirmeasc a chur ar lastais dramhaíola a sheoladh amach i gcomhair a 
dhiúscartha go dtí tíortha eile laistigh agus lasmuigh den Aontas, seachas i gcásanna 
inar féidir le Ballstáit a léiriú nach bhfuil sé inmharthanach go teicniúil agus ó thaobh 
na heacnamaíochta de an dramhaíl a dhiúscairt ar a gcríoch féin. Tá an togra seo á phlé 
ag an bParlaimint agus ag an gComhairle (féach mír 82). 

69 Ó 2030 i leith, beidh ar Bhallstáit teorainn a chur le líonadh talún gach 
dramhaíola, lena n-áirítear dramhaíl ghuaiseach, a bheidh oiriúnach d’athchúrsáil74. 

Rialacha níos déine a chur i bhfeidhm chun dramhaíl ghuaiseach 
a bhainistiú 

70 Tá bainistiú dramhaíola guaisí faoi réir rialacha níos déine ná bainistiú cineálacha 
eile dramhaíola (féach mír 23). Léirítear i staidéir, cé go ndearna na Ballstáit na 
ceanglais níos déine sin a thrasuí i reachtaíocht náisiúnta, go raibh orthu dul i ngleic le 
dúshláin a bhain lena gcur i bhfeidhm, go háirithe maidir le hinrianaitheacht 
dramhaíola guaisí agus maidir leis an gcosc ar mheascadh75. Neartaithe na 
comhreachtóirí na rialacha sin in 2018 sa leasú deireanach a rinenadh ar an Treoir 
Réime maidir le Dramhaíl. 

71 Ceanglaítear ar Bhallstáit dramhaíl ghuaiseach a rianú ón nginiúint go dtí an 
chóireáil deiridh. Go teoiriciúil, d’fhéadfaí an rianú sin a dhéanamh trí úsáid a bhaint as 
sonraí ar an nginiúint, ar an gcóireáil agus ar ghluaiseachtaí dramhaíola guaisí. 
Bunaithe ar na sonraí atá ar fáil, áfach, ní féidir inrianaitheacht den sórt sin a 
dhéanamh (féach míreanna 49-50). 

                                                      
73 Airteagal 11 den Togra chun an rialachán maidir le loingsiú dramhaíola a leasú, 

COM/2021/709. 

74 Leathanach gréasáin an Choimisiúin maidir le dramhaíl a chur i líonadh talún. 

75 BiPRO, Tacaíocht do Bhallstáit roghnaithe maidir le feabhas a chur ar bhainistiú dramhaíola 
guaisí bunaithe ar mheasúnú ar fheidhmíocht na mBallstát, 2017, BiPRO, Tacaíocht do 
Bhallstáit maidir le feabhas a chur bhainistiú dramhaíola guaisí bunaithe ar mheasúnú ar 
fheidhmíocht na mBallstát, 2015. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ga/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0709&qid=1642757230360
https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/landfill-waste_en
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/003b63a5-c0d4-11e5-9e54-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/003b63a5-c0d4-11e5-9e54-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/003b63a5-c0d4-11e5-9e54-01aa75ed71a1
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72 Ní leagtar amach sa Treoir Réime maidir le Dramhaíl conas ba cheart dramhaíl 
ghuaiseach a rianú ón nginiúint go dtí an chóireáil deiridh. Léirigh tuarascáil ó 201776 
gur cuireadh bac ar inrianaitheacht dramhaíola guaisí ar fud réigiúin an Aontais mar 
gheall ar fhaisnéis neamhréireach agus neamh-chomhoiriúnach ar dhramhaíl 
ghuaiseach a bhí dearbhaithe ag oibreoirí eacnamaíocha éagsúla a bhí bainteach le 
dramhaíl den sórt sin a bhainistiú. 

73 Chun aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna a bhaineann le hinrianaitheacht 
dramhaíola guaisí (féach míreanna 71-72), bhí ar Bhallstáit cláir leictreonacha ar an 
dramhaíl ghuaiseach a ghintear agus a chóireáiltear ar a gcríoch a chur ar bun ó 2020. 
Tá sé i gceist ag an Aontas clár leictreonach uile-Aontais ar sheoladh lastais dramhaíola 
a chur ar bun, lena n-áirítear dramhaíl ghuaiseach77. Ag an staid seo, níl aon 
phleananna ann chun a áirithiú gur féidir le cláir náisiúnta dramhaíola guaisí faisnéis a 
mhalartú le córas an Aontais le haghaidh seoladh lastais dramhaíola. 

74 Má dhéantar sruthanna éagsúla dramhaíola guaisí a mheascadh, d’fhéadfaí 
substaintí guaiseacha breise nach raibh ann ar dtús a ghiniúint. Trí dhramhaíl 
ghuaiseach a mheascadh le dramhaíl neamhghuaiseach, d’fhéadfadh sé go ndéanfaí an 
dramhaíl neamhghuaiseach a éilliú agus nach mbeadh sí oiriúnach don athchúrsáil. Is 
féidir leis freisin dramhaíl ghuaiseach a chaolú. Tá cosc curtha ag an Aontas ar 
dhramhaíl ghuaiseach a mheascadh ó 199178. In 201779, fuair staidéar ón Aontas go 
ndéanann Ballstáit líon teoranta cigireachtaí ar dhramhaíl ghuaiseach a mheascadh nó 
a chaolú. 

Gáinneáil ar dhramhaíl ghuaiseach san Aontas 

75 Déanann an bhainistíocht níos déine agus na rialacha sabháilteachta níos déine a 
chuirtear i bhfeidhm ar dhramhaíl ghuaiseach ualach riaracháin breise agus costais 
cóireála níos airde a chur ar oibreoirí eacnamaíocha. Mheas staidéar bunaithe ar 

                                                      
76 BiPRO, Tacaíocht do Bhallstáit roghnaithe maidir le feabhas a chur ar bhainistiú dramhaíola 

guaisí bunaithe ar mheasúnú ar fheidhmíocht na mBallstát, 2017. 

77 Togra chun an Rialachán maidir le Loingsithe Dramhaíola a leasú, COM/2021/709.  

78 Treoir 91/689/CEE maidir le dramhaíl ghuaiseach. 

79 BiPRO, Tacaíocht do Bhallstáit roghnaithe maidir le feabhas a chur ar bhainistiú dramhaíola 
guaisí bunaithe ar mheasúnú ar fheidhmíocht na mBallstát, 2017. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180750822605
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ga/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0709&qid=1642757230360
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A01991L0689-20081212
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
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shuirbhé na scaglann in 201380 gurbh é €238 in aghaidh an tona an costas airmheánach 
a bhain leis an mbainistiú go léir ar dhramhaíl ghuaiseach san Eoraip, i gcomparáid le 
€63 in aghaidh an tona do dhramhaíl neamhghuaiseach81. Cruthaíonn sé seo an baol 
go ndéanfar gáinneáil ar dhramhaíl ghuaiseach, sa mhéid nach ndearbhódh oibreoirí 
gur dhramhaíl ghuaiseach atá sa dramháil, agus go ndéanfaidís í a dhumpáil go 
neamhdhleathach san Aontas nó í a sheoladh amach go mídhleathach chuig tír eile 
laistigh nó lasmuigh den Aontas. Measadh idtuarascáil in 2016 go bhféadfadh 
cuideachtaí a bhaineann úsáid as diúscairt neamhdhleathach dramhaíola guaisí a 
bheith ag sábháil suas le 400 % i gcostais. 

Dramhaíl nach ndéantar a dhearbhú mar dhramhaíl ghuaiseach 

76 In 2021, ba é dramhaíl ghuaiseach a dhearbhú mar dhramhaíl neamhghuaiseach 
an príomh-mhodh chun substaintí contúirteacha a gháinneáil san Aontas82. Is féidir é 
seo a dhéanamh, mar shampla, trí dhoiciméadacht bhréagach ar chomhdhéanamh 
ceimiceach na dramhaíola, anailís bhréagach a bheith curtha ar fáil ag saotharlanna, 
brionnú ar thaifid de luchtú nó díluchtú agus dramhaíl ghuaiseach a aicmiú mar 
dhramhaíl neamhghuaiseach d’aon ghnó83. 

77 Is iad seo cuid de na cleachtais eile a bhíonn in úsáid ag oibreoirí chun go 
seachnóidís dramhaíl a dhearbhú mar dhramhaíl ghuaiseach – tiúchan na substaintí 
guaiseacha a chaolú sa dramhaíl ionas nach féidir na hairíonna guaiseacha a fhíorú níos 
mó (féach mír 74), nó dramhaíl ghuaiseach a aicmiú mar earraí athláimhe. Mar 
shampla, is féidir dramhaíl ó threalamh leictreach agus leictreonach agus páirteanna 
gluaisteán úsáidte a dhearbhú mar earraí athláimhe, agus d’fhéadfaí iad a athchúrsáil 
ar bhealach neamhshábháilte nó d’fhéadfaí iad a dhumpáil go neamhdhleathach84. 

                                                      
80 Suirbhé 2013 ar tháirgeadh agus ar bhainistiú dramhaíola ag scaglanna Eorpacha. 

81 Costais mheasta arna dtiontú ó USD go EUR trí úsáid a bhaint as ráta malairte Eurostat le 
haghaidh 2013. 

82 Europol, Coireacht chomhshaoil i ré an athraithe aeráide – Measúnú ar an mbagairt 2022. 

83 De Rosa S., Deireadh a chur le gáinneáil agus diúscairt neamhdhleathach dramhaíola guaisí 
san Iodáil: eolas agus réitigh ó phobail áitiúla atá buailte leis sin, 2016. 

84 An Eagraíocht Dhomhanda Chustam, Alt dar teideal ‘Gáinneáil ar dhramhaíl 
neamhdhleathach: tá níos mó sonraí ríthábhachtach chun tuiscint níos fearr a fháil ar an 
trádáil seo’ 2019, Clár Comhshaoil na Náisiún Aontaithe, Feithiclí athláimhe agus an 
comhshaol, 2020. 

https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
https://www.concawe.eu/wp-content/uploads/Rpt_17-12.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ert_bil_eur_a/default/table?lang=en
https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/Environmental%20Crime%20in%20the%20Age%20of%20Climate%20Change%20-%20Public%20report_5.pdf
https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
https://www.customsclearance.net/en/articles/illegal-waste-trafficking-more-data-is-key-to-getting-a-better-grip-on-this-trade
https://www.customsclearance.net/en/articles/illegal-waste-trafficking-more-data-is-key-to-getting-a-better-grip-on-this-trade
https://www.customsclearance.net/en/articles/illegal-waste-trafficking-more-data-is-key-to-getting-a-better-grip-on-this-trade
https://www.unep.org/resources/report/global-trade-used-vehicles-report
https://www.unep.org/resources/report/global-trade-used-vehicles-report
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Léirítear i dtuarascáil ón gCoimisiún85, gur imigh 3.8 milliún feithicil as radharc ón 
margadh dleathach in 2017 (féach Fíor 14). 

Fíor 14 – Feithiclí san Aontas nach fios cá raibh siad in 2017 

Foinse: CIE, bunaithe ar mheastóireacht ón gCoimisiún in 2021 ar an Treoir maidir le feithiclí a bhfuil ré 
caite. 

Dumpáil neamhdhleathach 

78 Cleachtas forleathan gáinneála ar dhramhaíl neamhdhleathach is ea dramhaíl
ghuaiseach a dhumpáil go neamhdhleathach86. Is féidir dramhaíl ghuaiseach a 
dhumpáil i láithreacha údaraithe ar bhealach nach bhfuil ag teacht leis na 
gnáthchoinníollacha dlíthiúla; is féidir í a thréigean i láithreacha tógála nó i 
bpáirceanna talmhaíochta; nó is féidir í a dhumpáil i láithreacha neamhúdaraithe nó i 

85 Meastóireacht ar an treoir maidir le feithiclí a bhfuil a ré caite, An Coimisiún, SWD(2021) 60. 

86 Suvantola L. et al., Na bealaí éalaithe a bhlocáil maidir le gáinneáil aindleathach ar 
dhramhaíl (Dramhaíl blocála), 2017. 

Onnmhairiú feithiclí úsáidte 
lasmuigh den Aontas: 

0.9 milliún

Tuairisciú feithiclí a 
bhfuil a ré caite: 
6.6 milliún

Ní fios cén áit: 
3.8 milliún

= 100 000 feithicil

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021SC0060&rid=2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021SC0060&rid=2
https://drive.google.com/file/d/1ItSzdolm0Gt4D7iw9XdlohxqvRa81h5I/view?usp=sharingated%20report
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gcairéil87. Fuarthas in oibríocht de chuid Interpol in 2017 inár díríodh ar dhramhaíl 
ghuaiseach gurbh iad dramhaíl foirgníochta agus scartála, dramhaíl ón tionscal 
gluaisteáin (feithiclí a bhfuil a ré caite, ola feithicle agus ceallraí gluaisteáin), agus 
dramhaíl cheimiceach (cógais leighis éagtha, sloda, péint, lotnaidicídí agus súdaireacht) 
na cineálacha dramhaíola guaisí is coitianta a diúscraíodh go neamhdhleathach. Tugtar 
tuairisc ar chás dumpála neamhdhleathach i mBosca 6. 

Bosca 6 

Dumpáil neamhdhleathach ar dhramhaíl ghuaiseach san Iodáil 

Tá dramhaíl thocsaineach á dó agus á cur faoi thalamh ar bhealach 
neamhdhleachach i réigiún Campania ó dheireadh na 1980í. Luadh i staidéar ar 
dhiúscairt neamhdhleathach dramhaíola guaisí san Iodáil gur tuairiscíodh 
6 304 dóiteán tocsaineach sa réigiún idir mí Eanáir 2012 agus mí Lúnasa 201388. 

I ndiaidh agóidí a rinne na saoránaigh mar gheall ar mhéadú ar na fadhbanna 
sláinte a bhí le sonrú i measc an phobail in aice láimhe, chinn rialtas na hIodáile na 
pionóis a bhí le gearradh ar na cleachtais sin a neartú in 2014. In 2021, bhí 
1 406 dóiteán dramhaíola fós á dtuairisciú89. 

Lastais dramhaíola a sheoladh amach go neamhdhleathach go dtí tír eile 
laistigh nó lasmuigh den Aontas 

79 Mar a léirítear i bhFíor 15, déantar cuid bheag de dhramhaíl ghuaiseach an 
Aontais (8.2 milliún tona in 2020) a sheoladh mar lastas idir na Ballstáit féin 
(7.3 milliún tona), agus amach as an Aontas go dtí tíortha eile atá in ECFE agus i 
gComhlachas Saorthrádála na hEorpa (0.9 milliún tona). Chun dramhaíl ghuaiseach a 
chóireáil, tá saoráidí cóireála speisialaithe ag teastáil, agus d’fhéadfadh sé nach 
mbeidís sin ar fáil sa tír thionscnaimh. D’fhéadfadh sé go mbeidh níos mó roghanna 
cóireála eacnamaíocha ar fáil i mBallstáit eile nó lasmuigh den Aontas. 

                                                      
87 De Rosa S., Deireadh a chur le gáinneáil agus diúscairt neamhdhleathach dramhaíola guaisí 

san Iodáil: eolas agus réitigh ó phobail áitiúla atá buailte leis sin, 2016. 

88 De Rosa S., Deireadh a chur le gáinneáil agus diúscairt dramhaíola guaisí san Iodáil: eolas 
agus réitigh ó phobail áitiúla atá buailte leis sin, 2016. 

89 Rialtas na hIodáile – Aireacht do Ghnóthaí Baile, Tír na ndóiteán: laghdú ar dhóiteáin 
dramhaíola a bhuíochas do mhéadú ar sheiceálacha, 2022. 

https://www.interpol.int/content/download/5165/file/Operation%2030%20Days%20of%20Action%20Key%20Findings.pdf
https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
https://www.interno.gov.it/it/notizie/terra-dei-fuochi-diminuiti-i-roghi-rifiuti-grazie-allincremento-dei-controlli
https://www.interno.gov.it/it/notizie/terra-dei-fuochi-diminuiti-i-roghi-rifiuti-grazie-allincremento-dei-controlli
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Fíor 15 – Gluaiseachtaí dleathacha dramhaíola guaisí laistigh agus 
lasmuigh den Aontas in 2020 

Foinse: CIE, bunaithe ar shonraí ó Eurostat maidir le gluaiseachtaí dramhaíola guaisí. 

An Fhrainc
6.3
2.1

An Iodáil
0.9
1.1

An Ghearmáin
2.4
0.9

An Ísiltír
1.4
1.1

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASSHIP__custom_3244393/default/table?lang=en
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80 Ba iad trealamh leictreach agus leictreonach, feithiclí a bhfuil a ré caite agus 
plaistigh a bhfuil comhchodanna guaiseacha iontu na sruthanna dramhaíola guaisí is 
mó a seoladh amach go neamhdhleathach in 202090. Measann OLAF go bhfuil 30 % de 
na lastais dramhaíola go léir a sheoltar laistigh den Aontas nó a sheoltar amach as an 
Aontas aindleathach91. Tugtar sampla i mBosca 7 de lastas dramhaíola a seoladh go 
neamhdhleathach. 

Bosca 7 

Léiríodh in iniúchadh an chaoi a n‐iompraítear dramhaíl ghuaiseach 
ar an margadh dubh 

Déanann an Rialachán maidir le Loingsiú Dramhaíola dramhaíl a aicmiú mar 
‘dhramhaíl ar an liosta glas’, le ceanglais níos boige nuair a bhíonn lastas á 
sheoladh, nó mar ‘dhramhaíl ar an liosta ómra’, le ceanglais níos déine. 

In iniúchadh comhpháirteach ar fhorfheidhmiú an Rialacháin maidir le Loingsiú 
Dramhaíola a rinne Uasfhorais Iniúchóireachta ó sheacht mBallstát móide an Iorua 
in 201292, fuarthas gur minic a allmhairíodh nó a onnmhairíodh dramhaíl 
ghuaiseach mar ‘earraí’ nó mar ‘dhramhaíl ar an liosta glas’ chun na nósanna 
imeachta níos déine a chuirtear i bhfeidhm ar ‘dhramhaíl ar an liosta ómra’ a 
sheachaint. 

81 Tá gáinneáil ar dhramhaíl brabúsach. Meastar ioncaim bhliantúla idir €1.5 billiún 
agus €1.8 billiún93 a bheith ann do gháinneáil ar dhramhaíl ghuaiseach inti féin, agus go 
bhfuil an riosca go ngearrfaí pionós íseal94. Tá brath, imscrúduithe agus ionchúisimh 
annamh, agus tá na pionóis íseal95. 

                                                       
90  CIE, anailís ar Thuarascálacha Náisiúnta Choinbhinsiún Basel 2020. 

91  OLAF, Tuarascáil maidir le gníomhaíochtaí 2021. 

92  Tuarascáil chomhpháirteach bunaithe ar ocht n‐iniúchadh náisiúnta, Iniúchadh 
comhordaithe ar fhorfheidhmiú an Rialacháin Eorpaigh maidir le Loingsiú Dramhaíola, 2012. 

93  An Biúró Eorpach Comhshaoil, Cur chun feidhme don saol – Coireacht agus Pionós, 2020. 

94  Athbhreithniú 04/2021: Gníomhaíochtaí agus dúshláin an Aontais atá ann cheana maidir le 
dramhaíl leictreonach. 

95  Institiúid Rialachais Basel, Cur i láthair ag Seimineár gréasáin: Trádáil neamhdhleathach 
dramhaíola: Cad a chuireann an choir thrasteorann il‐billiún dollar chun cinn agus cad a 
d’fhéadfadh stop a chur leis?, 2021. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1013-20210111
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1013-20210111
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1013-20210111
http://www.basel.int/Countries/NationalReporting/NationalReports/BC2020Reports/tabid/8989/Default.aspx
https://anti-fraud.ec.europa.eu/system/files/2022-09/olaf-report-2021_en.pdf
https://www.eurosai.org/de/databases/audits/Report-of-the-audit-on-the-enforcement-of-EU-regulations-on-waste-shipment/
https://www.eurosai.org/de/databases/audits/Report-of-the-audit-on-the-enforcement-of-EU-regulations-on-waste-shipment/
https://eeb.org/wp-content/uploads/2020/03/Crime-and-punishment-March-2020.pdf
https://www.eca.europa.eu/ga/Pages/DocItem.aspx?did=58526
https://baselgovernance.org/news/illegal-waste-trade-whats-driving-multi-billion-dollar-transnational-crime-and-what-could-stop
https://baselgovernance.org/news/illegal-waste-trade-whats-driving-multi-billion-dollar-transnational-crime-and-what-could-stop
https://baselgovernance.org/news/illegal-waste-trade-whats-driving-multi-billion-dollar-transnational-crime-and-what-could-stop
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82 Tháinig méadú ar gháinneáil neamhdhleathach le deich mbliana anuas agus 
meastar go méadóidh sé tuilleadh96, de réir mar a mhéadaíonn an méid dramhaíola 
guaisí a ghintear, de réir mar a thagann rialacha níos déine i bhfeidhm maidir le 
dramhaíl ghuaiseach a bhainistiú agus de réir mar a bhíonn sé níos deacra dramhaíl 
ghuaiseach a onnmhairiú97. Tá gníomhaíocht déanta ag an gCoimisiún chun dul i ngleic 
leis an tsaincheist seo. In 2021, mhol sé an méid seo a leanas: cosc a chur ar lastais de 
dhramhaíl ghuaiseach a sheoladh go tír eile i gcomhair a diúscartha; feabhas a chur ar 
rialuithe ar lastais dramhaíola a sheoltar idir tíortha laistigh den Aontas; agus 
smachtbhannaí agus pionóis a mhéadú. Mhol sé freisin go ndéanfaí cion cóiriúil de 
bhailiú, iompar, aisghabháil nó diúscairt neamhdhleathach dramhaíola guaisí tríd an 
Treoir maidir le cosaint an chomhshaoil tríd an dlí cóiriúil. Amhail ó 
Mheán Fómhair 2022, tá an dá togra reachtacha á bplé ag an bParlaimint agus ag an 
gComhairle. 

                                                      
96 Leathanach gréasáin Oifig na Náisiún Aontaithe um Dhrugaí agus Coireacht maidir le 

dramhaíl phlaisteach agus ghuaiseach.  

97 Obradović M. et al., Dumpáil agus iompar neamhdhleathach ar dhramhaíl ghuaiseach, 
contúirt do shochaí nua-aimseartha, 2014. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0099
https://www.unodc.org/unodc/en/ccp/activities/plastic-and-hazardous-waste.html?testme
https://www.unodc.org/unodc/en/ccp/activities/plastic-and-hazardous-waste.html?testme
https://www.unodc.org/unodc/en/ccp/activities/plastic-and-hazardous-waste.html?testme
https://www.unodc.org/unodc/en/ccp/activities/plastic-and-hazardous-waste.html?testme
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Dúshláin agus deiseanna 
83 Cruthaíonn dramhaíl ghuaiseach an iomad bagairtí do shláinte an duine agus don 
chomhshaol. Bhí a bainistiú faoi réir rialachán sriantach san Aontas, le rialacha níos 
déine curtha i bhfeidhm i gcomparáid le cineálacha eile dramhaíola. Tá tionscnaimh 
déanta ag an Aontas chun feabhas a chur ar bhainistiú na dramhaíola guaisí, mar aon 
le tionscnaimh trína ndéantar an reachtaíocht a threisiú, straitéisí a fhorbairt agus 
cistiú chun tacú le tionscadail bainistithe dramhaíola a chur ar fáil. Tá go leor nósanna 
imeachta maidir le sárú tionscanta ag an gCoimisiún in aghaidh Ballstát nach ndearna 
ceanglais an Aontais a thrasuí ina rialacha náisiúnta (féach míreanna 22-31). 

84 Tháinig méadú leanúnach ar ghiniúint na dramhaíola guaisí agus meastar go 
dtiocfaidh méadú níos mó air amach anseo. Tá roinnt dúshlán ó thaobh bhainistiú 
dramhaíola guaisí fós san Aontas, a bhaineann leis an méid seo a leanas: 

o dul i ngleic le méid méadaitheach na dramhaíola guaisí trí chosc a chur ar a 
giniúint i gcás inar féidir; 

o feabhas a chur ar an aicmiú a dhéantar ar dhramhaíl ghuaiseach; 

o soiléiriú a thabhairt ar an mbearna idir na méideanna tuairiscithe de dhramhaíl 
ghuaiseach a ghintear agus a chóireáiltear, agus a chinntiú go dtarlaíonn 
inrianaitheacht ón nginiúint go dtí an chóireáil deiridh; 

o teorainn a chur ar dhiúscairt dramhaíola guaisí agus, i gcás inar féidir, athchúrsáil 
a spreagadh; 

o dul i ngleic le gáinneáil neamhdhleathach ar dhramhaíl ghuaiseach. 

85 Tá gníomhaíocht déanta ag an gCoimisiún chun feabhas a chur ar an aicmiú a 
dhéantar ar dhramhaíl ghuaiseach, rud atá ríthábhachtach chun gur féidir dramhaíl 
ghuaiseach a shainaithint go cuí agus gur féidir í a chóireáil ar bhealach cuí. Tá dúshláin 
fós roimh Bhallstáit agus sealbhóirí dramhaíola, áfach, ó thaobh a chinntiú go ndéantar 
dramhaíl ghuaiseach a acimiú ar bhealach comhleanúnach. Chun aghaidh a thabhairt 
air seo, d’fhéadfadh an Coimisiún, mar shampla, ailíniú níos mó a dhéanamh ar na 
reachtanna Eorpacha éagsúla is infheidhme maidir le dramhaíl ghuaiseach (féach 
míreanna 32-37). 

86 Tá cosc a chur ar ghiniúint na dramhaíola guaisí thar a bheith tábhachtach agus 
tugtar tosaíocht cheana dó sin i reachtaíocht an Aontais. Is féidir le hoibreoirí 
eacnamaíocha teorainn a chur lena gcuid dramhaíola guaisí trí chleachtais 



53 

éicidhearthóireachta a ghlacadh agus an úsáid a bhaintear as substaintí guaiseacha i 
bpróisis táirgthe a laghdú. Bheadh tomhaltóirí in ann roghanna níos inbhuanaithe a 
dhéanamh dá gcuirfí níos mó faisnéise ar fáil dóibh maidir le substaintí guaiseacha a 
bheith i dtáirgí. Bheadh tionchar aige seo, ina shea, ar an gcaoi a ndéanann oibreoirí 
eacnamaíocha a dtáirgí a dhearadh, agus dá réir sin giniúint na dramhaíola guaisí a 
chosc. D’fhéadfadh an Coimisiún a mheas, mar shampla, úsáid pasanna digiteacha a 
leathnú amach ionas go gcuimseofaí níos mó táirgí a ghineann dramhaíl ghuaiseach ag 
deireadh a ré. Is deis é aghaidh a thabhairt ar easnaimh i gcur i bhfeidhm an 
phrionsabail gurb é údar an truaillithe a íocfaidh as – a bhfuil sé i gceist ag an 
gCoimisiún é sin a dhéanamh in 2024 i gcomhthéacs Phlean Gníomhaíochta an Aontais 
maidir le truailliú nialasach 2021 – chun a áirithiú go dtabharfar chun cuntais na 
truaillitheoirí atá freagrach as a gcuid dramhaíola ar bhealach níos fearr
(féach míreanna 38-47) 

87 Tá bearna 21 % sna sonraí idir an dramhaíl ghuaiseach a ghintear agus an méid
den dramhaíl ghuaiseach a chóireáiltear san Aontas, agus níl na sonraí atá faoi láthair 
ann leordhóthanach chun inrianaitheacht na dramhaíola guaisí a áirithiú. Léirítear leis 
seo go bhfuil gá le feabhas a chur ar shonraí ábhartha ar dhramhaíl ghuaiseach. 
D’fhéadfadh an Coimisiún a mheas, mar shampla, coinníollacha oibríochta íosta a 
leagan síos do chláir leictreonach na mBallstát ar dhramhaíl ghuaiseach, agus iad a 
ailíniú leis an gclár Eorpach maidir le lastais dramhaíola a sheoladh ó thír go tír. 
D’fhéadfadh sé seo a bheith mar dheis chun rianú níos fearr a dhéanamh ar dhramhaíl 
ghuaiseach ón nginiúint go dtí an chóireáil deiridh (féach míreanna 48-50, agus 70-73). 

88 Ní mór dramhaíl ghuaiseach a chóireáil trí shaoráidí cóireála tiomnaithe a
urramaíonn ceanglais sábháilteachta. Tá sé seo fós á bhac mar gheall ar dheacrachtaí 
éagsúla, amhail oibreoirí a mheascann dramhaíl ghuaiseach le cineálacha eile 
dramhaíola nuair a bhíonn dramhaíl á cóireáil acu. In ainneoin thionscnaimh an 
Aontais, tá an chuid is mó den dhramhaíl ghuaiseach fós á diúscairt, seachas 
ullmhúcháin a dhéanamh don athúsáid, athchúrsáil nó aisghabháil. Go sonrach, 
d’fhéadfadh forbairt teicneolaíochtaí nua dul chun tairbhe d’athchúrsáil na dramhaíola 
guaisí. An gá atá le feabhas a chur ar theicneolaíochtaí agus ar acmhainneachtaí chun 
amhábhair chriticiúla a aighabháil ó dhramhaíl, thacódh sé sin freisin le 
neamhspleáchas straitéiseach an Aontais. Leis an Rialachán maidir le Tacsanomaíocht, 
tugtar an deis níos mó infheistíochta príobháidí a dhíriú ar ghníomhaíochtaí 
athchúrsála. D’fhéadfadh sé seo aghaidh a thabhairt ar dhramhaíl ghuaiseach a bhfuil 
sé fós dodhéanta í a athchúrsáil ar bhealach inmharthana. Thairis sin, d’fhéadfadh dí-
éilliú níos fearr agus cleachtais bainistithe dramhaíola níos fearr ar leibhéal na 
mBallstát agus na sealbhóirí dramhaíola deiseanna margaidh nua a chruthú don toradh 
athchúrsáilte (féach míreanna 51-69 agus 74). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ga/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0400&qid=1623311742827
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ga/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0400&qid=1623311742827
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89 Ar deireadh, is gnó brabúsach fós í gáinneáil agus dumpáil neamhdhleathach na 
dramhaíola guaisí, le rátaí íseal braite agus smachtbhannaí. D’fhéadfadh úsáid na 
digiteála, ar deis í chun dramhaíl ghuaiseach a rianú ar bhealach níos fearr, agus sásra 
smachtbhannaí pionóis níos athchomhairlí, teorainn a chur le féidearthachtaí atá ann 
gáinneáil neamhdhleathach a dhéanamh. D’fhéadfadh an cosc ar lastais dramhaíola a 
sheoladh ó thír go tír i gcomhair a ndiúscartha, bíodh sin laistigh den Aonas nó go 
tíortha lasmuigh den Aontas, faoi mar a mhol an Coimisiún in 2021, rannchuidiú 
tuilleadh le teorainn a chur le gáinneáil neamhdhleathach ar dhramhaíl ghuaiseach 
(féach míreanna 75-82). 

Is é Seomra I, faoi cheannas Joëlle Elvinger (Comhalta den Chúirt Iniúchóirí), a ghlac an 
t-athbhreithniú seo i Lucsamburg ag an gcruinniú a bhí aige an 14 Nollaig 2022. 

 Thar ceann na Cúirte Iniúchóirí 

 

 Tony Murphy 
 Uachtarán 
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Iarscríbhinní 

Iarscríbhinn I – Reachtaíocht an Aontais is infheidhme maidir le 
dramhaíl ghuaiseach  

Bainistiú dramhaíola 

o An Treoir Réime maidir le Dramhaíl – Treoir 2008/98/CE 

o Liosta dramhaíola na hEorpa – Cinneadh 2000/532/CE ón gCoimisiún 

Oibreoirí dramhaíola 

o Dramhaíl a chur i líonadh talún – Treoir 1999/31/CE 

o An Rialachán maidir le Loingsiú Dramhaíola – Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 

o Cosaint an chomhshaoil tríd an dlí coiriúil – Treoir 2008/99/EC 

o Astaíochtaí tionsclaíocha (loscadh dramhaíola agus cóireáil dramhaíola) – Treoir 
2010/75/AE 

o Rialú guaiseacha mórthionóiscí a bhfuil substaintí contúirteacha i gceist leo – 
Treoir 2012/18/AE 

o Togra le haghaidh athbhreithniú ar an Treoir maidir le hAstaíochtaí Tionsclaíocha 
(2022) 

o Togra le haghaidh Rialachán nua maidir le loingsithe dramhaíola (2021)  

o Togra le haghaidh athbhreithniú ar an Treoir maidir le cosaint an chomhshaoil tríd 
an dlí cóiriúil (2021) 

Sruthanna dramhaíola sonracha 

o Pacáistiú agus dramhaíl ó phacáistíocht– Treoir 94/62/CE 

o Diúscairt PCBanna/PCTanna – Treoir 96/59/CE 

o Feithiclí a bhfuil a ré caite – Treoir 2000/53/CE 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20150601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A01999L0031-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1013-20210111
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0099
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A02010L0075-20110106
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A02010L0075-20110106
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ga/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0157
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0157
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0709
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:52021PC0851
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:52021PC0851
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A01994L0062-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A01996L0059-20090807
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A02000L0053-20200306
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o Ceallraí agus Taisc-cheallraí – Treoir 2006/66/CE 

o Dramhaíl ón tionscal eastóscach – Treoir 2006/21/CE 

o Srianta ar shubstaintí guaiseacha i dtrealamh leictreach agus leictreonach (RoHS) 
– Treoir 2011/65/AE 

o Dramhthrealamh leictreach agus leictreonach – Treoir 2012/19/AE 

o Athchúrsáil long – Rialachán (AE) Uimh 1257/2013 

o Truailleáin orgánacha mharthanacha – Rialachán (AE) 2019/1021 

o Togra le haghaidh athbhreithniú ar an Rialachán maidir le ceallraí agus taisc-
cheallraí (2020) 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02006L0066-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A02006L0021-20090807
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0065-20221001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A02012L0019-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A02013R1257-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A02019R1021-20210315
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ga/TXT/?uri=celex%3A52020PC0798
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ga/TXT/?uri=celex%3A52020PC0798
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Iarscríbhinn II – Nósanna imeachta maidir le sárú i réimse na 
dramhaíola guaisí 

I dtréimhse 1990-2022, sheol an Coimisiún 216 nós imeachta maidir le sárú in aghaidh 
Ballstát, mar a léirítear sa tábla thíos. Ní áirítear sa tábla cásanna maidir le sárú a 
tionscnaíodh in aghaidh na Ríochta Aontaithe le linn na tréimhse céanna. 

Thug na nósanna imeachta maidir le sárú sin aghaidh ar thopaic na dramhaíola guaisí, 
agus défheinilí polaclóirínithe (PCBanna) agus trífheinilí polaclóirínithí (PCTanna). Is 
grúpa substaintí ceimiceacha sintéiseacha iad PCBanna agus PCTanna, a úsáidtear go 
príomha i dtrealamh leictreach. Bhídís in úsáid go forleathan san am a caitheadh, ach 
tá srian curtha ar na substaintí seo san Aontas ó 1985 mar gheall ar na cúiseanna imní 
comhshaoil a bhí ag gabháil leo. 
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Iarscríbhinn III – Cóireáil ar dhramhaíl ghuaiseach in 2018  

Léirítear sa ghraf seo a leanas an chaoi a ndearnadh dramhaíl ghuaiseach a chóireáil 
san Aontas, agus i ngach Ballstát, in 2018. Léirítear freisin an chóireáil i gcás dhramhaíl 
ghuaiseach a bhí onnmhairithe ag gach Ballstát, agus ag an Aontas, ach le níos lú 
mionsonraí mar gheall ar na sonraí atá ar fáil. 
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Gluais 
Aisghabháil (fuinnimh): Dramhaíl indóite a úsáid chun fuinneamh a ghiniúint trí 
loscadh, le haisghabháil an teasa a ghintear tríd sin. 

An prionsabal gurb é údar an truaillithe a íocfaidh as: Prionsabal lena gceanglaítear ar 
na daoine sin is cúis le truailliú, nó is dócha a bheith ina gcúis le truailliú, costas na 
mbeart a íoc chun é a chosc, a rialú nó a leigheas. 

Bithbhailithe: Téarma a úsáidtear chun tuairisc a thabhairt ar cheimiceáin a bhailíonn i 
bhfíocháin phlandaí agus ainmnithe toisc go mbíonn siad á n-ionsú níos tapúla ná an 
ráta meitibileach don dianscaoileadh.  

Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa: Ciste AE a dhéanann comhtháthú 
eacnamaíoch agus sóisialta a neartú san Aontas trí infheistíochtaí a mhaoiniú lena 
laghdaítear míchothromaíochtaí idir réigiúin. 

Cur i líonadh talún: Dramhaíl ghuaiseach a dhiúscairt trína cur sa talamh ar bhealach 
atá á bhainistiú ón dromchla. 

Diúscairt: Oibríocht cóireála dramhaíola ina ndéantar dramhaíl a fhágáil i ndumpa 
faoin aer, a chur faoi thalamh, a chur i dtaisce i ndobharlach, i lochán nó i murlach, nó 
a instealladh isteach i dtobar, i cruinneachán salainn nó i stór a tharlaíonn go nádúrtha. 

Dramhaíl ar an liosta glas: Dramhaíl is féidir a allmhairiú nó a onnmhairiú d’aisghabháil 
gan réamhfhógra nó toiliú i scríbhinn a bheith faighte ó údaráis na dtíortha lena 
mbaineann. 

Dramhaíl ar an liosta ómra: Dramhaíl nach féidir a allmhairiú nó a onnmhairiú le 
haghaidh aisghabhála gan réamhfhógra nó toiliú i scríbhinn a bheith faighte ó údaráis 
na dtíortha lena mbaineann; tá dramhaíl ghuaiseach san áireamh ansin. 

Éicidhearthóireacht Cur chuige chun deartha a íoslaghdaíonn an tionchar comhshaoil 
ag gach staid de shaolré táirge.  

Fís 2020: Clár cistiúcháin taighde agus nuálaíochta an Aontais do thréimhse 2014-2020. 

Freagracht leathnaithe táirgeora: Cur chuige lena gcuirtear céim iarthomhaltais de 
shaolré táirge, lena n-áirítear athchúrsáil agus diúscairt, le freagrachtaí comhshaoil an 
táirgeora. 
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LIFE: Ionstraim airgeadais a thacaíonn le beartas comhshaoil agus aeráide an Aontais a 
chur chun feidhme trí thionscadail sna Ballstáit a chómhaoiniú.  

Truailleáin orgánacha mharthanacha: Substaint cheimicech a chuireann in aghaidh 
dianscaoileadh agus atá in ann achair fhada a thaisteal agus a bheith fós slán sa 
chomhshaol ar feadh thréimhsí fada ama. 
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Foireann ECA 
An tAthbhreithniú seo ón gCúirt Iniúchóirí ar ghníomhaíocht an Aontais chun aghaidh a 
thabhairt ar an méadú atá ag teacht ar dhramhaíl ghuaiseach, rinne Seomra I – Úsáid 
inbhuanaithe na n-acmhainní nádúrtha, atá faoi stiúir Joëlle Elvinger (Comhalta den 
Chúirt), é a ghlacadh. Rinneadh an tasc faoi stiúir Eva Lindström (Comhalta den Chúirt) 
agus fuarthas tacaíocht ó na daoine seo a leanas: Katharina Bryan (Ceann na hOifige 
Príobháidí), Johan Stalhammar (Ataisé na hOifige Phríobháidí), Andrzej Robaszewski 
(Eacnamaí san Oifig Príobháideach), Florence Fornaroli (Príomhbhainisteoir), 
Mihaela Vacarasu (Ceann Cúraim), agus Xavier Ignasi Farrero Gonzalez, Lucia Rosca, 
Malgorzata Frydel agus Vasileia Kalafati (Iniúchóirí). Thug Marika Meisenzahl tacaíocht 
ghrafach. Thug Laura McMillan tacaíocht teanga. 

 
Ó chlé go deas: Xavier Ignasi Farrero Gonzalez, Vasileia Kalafati, Malgorzata Frydel, 
Eva Lindström, Andrzej Robaszewski, Mihaela Văcărașu, Florence Fornaroli, 
Katharina Bryan, Laura McMillan, agus Marika Meisenzahl. 
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e.g. i bpictiúir d’fhoireann na Cúirte Iniúchóirí, nó má tá oibreacha tríú páirtí san áireamh. 

I gcás ina bhfaightear an cead sin, déanfaidh sé an cead ginearálta thuasluaite a chur ar ceal 
agus tiocfaidh sé ina ionad, agus cuirfear in iúl go soiléir sa chead nua má tá aon srianta ag 
gabháil leis an úsáid. 

Má táthar ag iarraidh ábhar nach leis an Aontas Eorpach é a úsáid nó a atáirgeadh, d’fhéadfadh 
sé go gcaithfí cead a lorg go díreach ó shealbhóirí an chóipchirt: 

Bosca 1, Fíoracha 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14 – Deilbhíní: rinneadh na fíoracha sin a dhearadh ag 
úsáid acmhainní ó Flaticon.com. © Freepik Company S.L. Gach ceart ar cosaint. 

Maidir le bogearraí nó doiciméid atá cumhdaithe ag cearta maoine tionsclaíche, amhail 
paitinní, trádmharcanna, dearaí cláraithe, lógónna agus ainmneacha, tá siad eisiata ó bheartas 
athúsáide na Cúirte. 

Tá naisc chuig suíomhanna gréasáin tríú páirtí le fáil ar suíomhanna gréasáin an Aontais 
Eorpaigh atá san fhearann europa.eu. Ós rud é nach bhfuil aon smacht ag an gCúirt Iniúchóirí 
orthu sin, moltar duit a mbeartais príobháideachais agus chóipchirt a léamh go cúramach. 

Úsáid Lógó CIE  

Ní fhéadtar lógó Chúirt Iniúchóirí na hEorpa a úsáid gan toiliú a fháil ó Chúirt Iniúchóirí na 
hEorpa roimh ré. 
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Tugann an t-athbhreithniú seo aghaidh ar 
ghníomhaíochtaí an Aontais maidir le dul i ngleic le 
dramhaíl ghuaiseach. Is féidir le dramhaíl 
ghuaiseach dochar a dhéanamh do shláinte an 
duine agus don chomhshaol. Dhírigh tionscnaimh 
an Aontais ar a cosc, ach tá dramhaíl ghuaiseach ag 
méadú ó 2004. Cuirtear bac ar an gcóireáil 
shábháilte mar gheall ar dheacrachtaí, e.g. 
dramhaíl ghuaiseach a rianú go hiontaofa. Déantar 
níos mó ná 50 % de dhramhaíl ghuaiseach an 
Aontais a dhiúscairt fós. Cuirtear srian ar 
athchúrsáil trí dheacrachtaí teicniúla agus easpa 
deiseanna margaidh don aschur athchúrsáilte. 
Thairis sin, is gnó brabúsach fós í an gháinneáil 
neamhdhleathach. Beidh dúshláin ann amach 
anseo i ndáil le déileáil leis an méadú atá ag teacht 
ar mhéid na dramhaíola guaisí, feabhas a chur ar a 
haicmiú, inrianaitheacht a áirithiú ó ghiniúint go 
cóireáil deiridh, a diúscairt a theorannú trí níos mó 
athchúrsála, agus aghaidh a thabhairt ar an 
ngáinneáil neamhdhleathach a dhéantar uirthi. 
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