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Ábhar: Pleananna agus gníomhaíochtaí comhbheartaithe chun aistriú go dtí an nuálaíocht gan 
úsáid a bhaint as ainmhithe in AE

Ó 1993 i leith, tá a thiomantas chun úsáid ainmhithe san eolaíocht a laghdú agus a ionadú curtha in 
iúl ag an gCoimisiún. Mar sin féin, leis na staidreamh is déanaí a chuir an Coimisiún amach, ní 
léirítear ach laghdú beag ar líon na n-ainmhithe a úsáidtear chun críocha eolaíocha. In aon chás, 
déanann an 12 mhilliún ainmhí breise, a phóraítear le haghaidh úsáid i dtaighde eolaíoch ach a 
mharaítear gan iad a úsáid, an laghdú sin a shárú. Cé go leagtar amach le Treoir 2010/63/AE na 
rialacha bunúsacha maidir le cosaint ainmhithe a úsáidtear chun críocha eolaíocha, ní dhéantar foráil 
do straitéis chun na hainmhithe sin a laghdú agus a ionadú.

Os a choinne sin, gheall Gníomhaireacht na Stát Aontaithe um Chaomhnú an Chomhshaoil (EPA) go 
ndéanfar tástáil ar ainmhithe a laghdú “ go dian”, lena n-áirítear ceanglais agus cistiú maidir le 
turgnaimh a dhéanamh ar mhamaigh a bhaint faoi 2035. Cé go raibh AE mar cheannaire domhanda ó 
thaobh eolaíocht saor ó ainmhithe a chur chun cinn, tá fianaise ann anois go bhfuil sé ag titim ar chúl 
maidir leis an uaillmhian atá ag roinnt tíortha treochláir a fhorbairt agus a chur chun feidhme chun 
úsáid ainmhithe san eolaíocht a chéimniú amach trí thairbhe a bhaint as teicneolaíochtaí nuálacha 
neamhainmhithe, tástáil tocsaineachta agus taighde bithleighis a athrú as éadan agus torthaí do 
shláinte an duine agus don chomhshaol a fheabhsú.

Ag an am céanna, le Next Generation EU, tugtar tiomantas níos láidre ná riamh i dtaca leis nuálaíocht 
a chumhachtú agus an t-oideachas a athnuachan. I bhfianaise an tiomantais sin agus na ndúshlán 
sláinte agus comhshaoil nach bhfacthas cheana atá os comhair an Aontais, is cosúil go bhfuil sé 
ríthábhachtach go ndéanfar tiomantas an Choimisiúin infheistiú in eolaíocht atá nuálach, ábhartha 
don duine agus neamhainmhithe a neartú i réimsí uile lena n-áirítear taighde, an t-oideachas agus 
tástáil rialála.

Tá obair de chuid Shaotharlann Tagartha AE le haghaidh malairtí ar thástáil ainmhithe ag léiriú, mar 
shampla, gur féidir leis na samhlacha is fearr do shásraí chun galair a imscrúdú agus teiripí 
ionchasacha a bheith mar thoradh ar infheistíochtaí i dteicneolaíochtaí nuálacha neamhainmhithe.

Tá spriocanna uaillmhianacha do chosaint sláinte an duine agus an chomhshaoil ó éifeachtaí 
guaiseacha ceimiceán i Straitéis Ceimiceán don Inbhuanaitheacht, a seoladh mar chuid den 
Chomhaontú Ghlas, Beidh cuir chuige tástála neamhainmhithe ríthábhachtach chun cuspóirí 
uaillmhianacha an Choimisiúin a bhaint amach maidir le tastáil thocsaineolaíoch thuarthach.

Conas a áiritheoidh an Coimisiún go ndéanfar a thionscnaimh oideachais agus T&N a ailíniú le 
tiomantais an Choimisiúin agus na mBallstát maidir le dlús a chur le haistriú chuig eolaíocht 
neamhainmhithe leis an gcuspóir deiridh úsáid ainmhithe a ionadú go hiomlán i dtaighde, i dtástáil 
agus san oideachas?

Conas a bhfuil sé i gceist ag an gCoimisiún úsáid ainmhithe a laghdú go suntasach faoin rialachán 
REACH, go háirithe i bhfianaise na Straitéise nua Ceimiceán don Inbhuanaitheacht?
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