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Tá an-áthas orm an Ráiteas Straitéiseach seo a 
chur i láthair thar ceann Shaotharlann an Stáit, ina 
leagtar amach a spriocanna agus straitéisí don 
tréimhse 2020 – 2023. 

Rinne Saotharlann an Stáit dul chun cinn den 
scoth le linn thréimhse an ráitis straitéisigh roimhe 
agus mhéadaigh sí go mór an tseirbhís an-
speisialaithe, anailíseach agus chomhairleach a 
thugann sí dá cliaint. Áirítear leis na buaicphointí 
méadú 24% ar an leibhéal tástála a rinneadh sa 
tréimhse trí bliana, agus forbairt 184 tástáil nua. 
Méadaíodh fosta scóip an chreidiúnaithe agus 
cuimsíodh seacht modh breise tástála agus 71 anailít 
bhreise. Rinneadh an-dul chun cinn fosta le 
nuashonrú bonneagar TFC, le go mbeadh sé i bhfad 
níos daingne agus níos sláine chun tacú le 
leanúnachas gnó agus bhain an cultúr sláinte agus 
sábháilteachta an-chuid tairbhe as earcú bainisteoir 
cáilithe sláinte agus sábháilteachta in 2019. 

Sna blianta atá le teacht beidh an fócas fós ar 
acmhainn agus saineolas na saotharlainne a nuáil 
agus a fhorbairt agus glacadh le cur chuige 
bainistíocht tionscadail chun athruithe a chur i 
bhfeidhm agus próisis a fheabhsú. 

Faigheann Saotharlann an Stáit rátálacha sásaimh 
an-ard óna cliaint ina suirbhéanna bliantúla Sásamh 
Custaiméirí. Is léiriú é seo ar an tseirbhís 
ardcháilíochta, fhreagrúil agus saineolaíochta a 
chuirtear ar fáil agus is é misean na Saotharlainne 
leanúint de sholáthar na gcaighdeán ard céanna 
seirbhíse do chustaiméirí. 

Tá naisc cothaithe ag an tSaotharlann fosta lena 
lán saotharlanna eile de chuid na hearnála poiblí le 
blianta beaga anuas agus baineadh an-leas as na 
teagmhálacha seo chun cur le heolas agus eispéiris a 
chomhroinnt. Leanfar den dhlúthpháirtíocht seo 
feasta, ar bhonn náisiúnta agus idirnáisiúnta araon. 

Ó 2015, tá cohórt mór baill nua foirne earcaithe 
ag an tSaotharlann agus tugadh arduithe céime chuig 
róil nua do bhaill foirne a bhfuil an-taithí acu.  

 

Tosaíocht phríomha don tSaotharlann sna 
blianta atá romhainn Straitéis Chultúir agus  

Dhaoine a fheidhmiú a fhorbróidh agus a 
choinneoidh fórsa saothair ardoilte, ardspéise agus 
trína gcuirfear chun cinn timpeallacht dhearfach, 
spéisiúil oibre a thacóidh le folláine na foirne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

Ita Kinahan, 

Ceimiceoir an Stáit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ár Misean  

Seirbhís cheimic anailíseach agus chomhairleach den chaighdeán is airde a sholáthar don Stát, tacú le rialtas, 
tomhaltóirí a chosaint, calaois a chosc agus sláinte an phobail a chumhdach 

Ár bhFís 

Gur ionad barr feabhais muid don anailís agus nuálaíocht cheimice, ag freastal ar an Stát.  

Ár Luachanna  

Cothóidh Saotharlann an Stáit agus cuirfidh sí chun cinn: 
¨ Seirbhís ardchaighdeáin, fhreagrúil do chustaiméirí 
¨ Cultúr nuálaíochta agus feabhsúchán leanúnach 
¨ Timpeallacht oibre chomhpháirtíochta mar a gcaitear le daoine faoi dhínit agus le meas  
¨ Na caighdeáin is airde gairmiúlachta agus barr feabhais eolaíochta 
¨ Éiteas seirbhís phoiblí ina bhfuil neamhspleáchas, macántacht agus neamhchlaontacht 
¨ Cultúr cuntasachta, éifeachtachta agus luach ar airgead 

 

&XVSyLU�$UGOHLEKpLO 

Seirbhís ardchaighdeáin, nuálach, fhreagrúil anailís cheimiceach agus chomhairleach a sholáthar do Ranna 
agus d'Oifigí Rialtais a thacaíonn le cláir náisiúnta sábháilteachta bia agus beatha; bailiú ioncaim; cosc ar 
chalaois; agus le cumhdach sláinte phoiblí agus tomhaltóirí agus seirbhísí láraithe tocsaineolaíocht 
anailíseach a sholáthar don Stát. 

TEACHTAIREACHT Ó CHEMICEOIR AN STÁIT MISEAN, FÍS, LUACHANNA, CUSPÓIR ARDLEIBHÉIL  
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COMHTHÉACS AGUS LÉARGAS GINEARÁLTA COMHTHÉACS AGUS FORBHREATHNÚ 

  

Is Oifig Sceidealta í Saotharlann an Stáit atá faoi 
choimirce na Roinne Caiteachais Poiblí agus 
Athchóirithe. Is í príomh-shaotharlann cheimic 
anailíseach an Rialtais í agus soláthraíonn sí seirbhís 
chuimsitheach anailíseach, chomhairleach do réimse 
de Ranna agus Oifigí Rialtais. 

Faoi láthair, is iad príomhchliaint Shaotharlann 
an Stáit: 
¨ An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara 

(RTMB)   
¨ Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim;; 
¨ an tSeirbhís Cróinéara  agus Oifig an 

Phaiteolaí Stáit; 
¨ Údarás Sábháilteacht Bia na hÉireann 

(FSAI);  
¨ an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus 

Fiadhúlra (NPWS);  
¨ an tÚdarás um Rialú Táirgí Sláinte (HPRA);  
¨ an Roinn Sláinte agus FSS;  
¨ an Garda Síochána;  
¨ an Ghníomhaireacht um Chaomhnú 

Comhshaoil (GCC);  
¨ an Roinn Iompair; agus an Roinn Fiontar, 

Trádála agus Fostaíochta (RFTF) 
 

Cuireann Saotharlann an Stáit seirbhísí ar fáil 
fosta do roinnt eile ranna rialtais agus comhlachtaí 
stáit a bhfuil gá acu le tástáil cheimiceach nó 
comhairle eolaíochta chun reachtaíocht a fheidhmiú 
nó oidhreacht na hÉireann a chaomhnú. 

Is iad príomhréimsí gníomhaíochta na 
Saotharlainne: 
¨ tacaíocht do RTMB agus FSAI, mar 

rialaitheoirí sábháilteacht bhia agus bheatha 
na hÉireann, rialuithe oifigiúla a fheidhmiú 
agus sábháilteacht, macántacht agus 
barántúlacht an bhiashlabhra a chinntiú 
agus, mar sin de, tomhaltóirí a chumhdach 
agus tacú le heaspórtálaithe bia 

 

 

 
¨ tacaíocht do na Coimisinéirí Ioncaim chun 

reachtaíocht Custaim agus Máil a 
chomhlíonadh, go háirithe bailiú taraifí cuí 
ar iompórtálacha, dleachtanna máil ar alcól 
agus breosla mótair agus cuidiú leis na 
Coimisinéirí Ioncaim cur i gcoinne calaoise 
agus trádáil mhídhleathach m.sh. biotáille 
bhrionnaithe agus sciúradh breosla 

¨ seirbhísí tocsaineolaíocht fhóiréinseach a 
chur ar fáil chun tacú le fiosrúcháin 
Cróinéirí ar chásanna báis gan mhíniú agus 
soláthar seirbhísí tocsaineolaíocht 
tréidliachta do RTMB agus NPWS 

¨ cuidiú leis an HPRA agus RTMB úsáid 
cógais neamhcheadúnaithe daonna agus 
tréidliachta a rialú 

¨ tacaíocht don FSS chun an Treoir Táirgí 
Tobac a fheidhmiú  

¨ agus tacaíocht don RFTF trí chomhairle 
theicniúil a chur ar fáil ar phróiseáil 
Iarratais ar Dhleacht Custaim a Chur ar 
Fionraí 

Tá feidhm thábhachtach chomhairleach ag an 
tSaotharlann agus ag a foireann mar shaineolaithe 
na hÉireann ar choistí eolaíochtaí agus meithleacha 
teicniúla AE thar ceann a cuid cliant. Déanann baill 
foirne de chuid na Saotharlainne ionadaíocht thar 
ceann na hÉireann ar chruinnithe eagrais 
idirnáisiúnta agus AE amhail Codex Alimentarius, 
An Eagraíocht Custaim Dhomhanda (WCO), an 
Coiste Eorpach um Chaighdeánú (CEN) agus 
Eurachem. Lena chois sin, bíonn baill foirne 
gníomhach ar an iomad tascfhórsa náisiúnta agus 
coiste eolaíochta agus eagraíonn siad ceardlanna 
agus seimineáir ar ábhair reatha sa cheimic 
anailíseach. 

  

  
 
 
 
 
 
 
 

Tá Saotharlann an Stáit ainmnithe mar Phríomh-
Shaotharlann Rialaithe na hÉireann chun tástáil 
cheimiceach a dhéanamh ar bheatha agus leasacháin 
ainmhithe agus mar Shaotharlann Náisiúnta Thagartha 
(NRL) do pharaiméadair amhail breiseáin 
chothaitheachta a úsáidtear i mbeatha ainmhí, aicmí 
sainiúla iarmhair drugaí tréidliachta i mbia a thagann ó 
ainmhithe agus éilleáin amhail truailleáin 
dhianseasmhacha orgánacha, míceatocsainí, tocsainí 
planda agus miotail throma i mbeatha agus/nó i mbia. 
Baineann ról NRL na Saotharlainne le comhoibriú le 
Saotharlanna Tagartha an Aontais Eorpaigh (EURL), a 
bheith rannpháirteach i gcroí-mheithleacha chun 
modhanna anailíseacha agus inniúlachtaí tástála a 
fheabhsú, cúnamh eolaíochta agus teicniúil a thabhairt 
d'údaráis inniúla agus, nuair is gá, gníomhaíochtaí 
saotharlanna oifigiúil a chomhordú. 
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TOSAÍOCHTAÍ STRAITÉISEACHA TOSAÍOCHTAÍ STRAITÉISEACHA 

 

Cuspóir Straitéiseach 1   

Tacú le Rialuithe Oifigiúla Bia, 
Beatha agus Leasacháin 

 

Tá earnáil Agrai-Bhia na hÉireann ag leanúint den 
fheidhmíocht láidir agus in 2019, mhéadaigh luach 
easpórtálacha bia agus deochanna na hÉireann faoi 6% 
go dtí ¼14.5 billiún, an figiúr is airde riamh. Táthar ag 
dúil le táirgeadh príomha agus tráchtáil easpórtála fás 
a thuilleadh faoi Food Wise 2025. Bíonn tomhaltóirí ag 
dúil lena gcuid bia a bheith sábháilte le hithe agus trí 
chóras rialuithe agus cigireachtaí oifigiúla, tá ról 
ceannais ag RTFM, i gcomhpháirt le FSAI, chun na 
caighdeáin is airde sábháilteacht bhia agus bheatha a 
chinntiú. Is seirbhís líne thosaigh í an tástáil 
saotharlainne atá ríthábhachtach i bhfeidhmiú cláir 
náisiúnta samplála agus  faireachais agus tá an t-
éileamh ar sheirbhísí saotharlainne ag fás leis de réir 
mar a shainaithnítear riosca nua ag teacht chun cinn i 
mbiashlabhra atá ag dul i gcastacht i rith ama. 

Tá tionchar ag Rialachán (AE) Rialuithe Oifigiúla 
2017/625 nua, a tháinig i bhfeidhm i mí na Nollag 
2019, ar thart ar 50% d'obair Shaotharlann an Stáit. Is 
mór an fócas a bheidh i gceist leis an rialachán nua 
seo a chomhlíonadh agus freagairt do fhreagrachtaí 
méadaithe NRL ar Shaotharlann an Stáit le linn 
thréimhse an ráitis straitéise seo. 

Ábhair Bheathaithe Ainmhithe 

Tá beathú ainmhithe ar na comhchodanna is 
tábhachtaí sa bhiashlabhra chun bia de bhunadh 
ainmhíoch a tháirgeadh - feoil, bainne, iasc agus 
uibheacha. Is í Saotharlann an Stáit príomh-
shaotharlann cheimic anailíseach na hÉireann chun 
anailís a dhéanamh ar ábhair bheathaithe agus ról 
lárnach aici i gcinntiú cáilíocht chothaitheach agus 
sábháilteacht ábhair bheathaithe ainmhithe agus chun 
a chinntiú nach dtagann substaintí domhianaithe 
isteach sa bhiashlabhra amhail dé-ocsain, míceatocsain 
ná miotail throma. 

 

 
Éilleáin i mBia 

Déantar tástáil fosta ar bhia de bhunadh 
ainmhíoch, lena n-áirítear bainne foirmle agus 
táirgí déiríochta, maidir le dé-ocsain, 
míceatocsain mar chuid de phleananna 
cuimsitheacha ilbhliantúla rialaithe chun 
táirgeadh bia a mhonatóiriú ag gach céim den 
bhiashlabhra agus a chinntiú go gcomhlíontar 
caighdeáin náisiúnta agus idirnáisiúnta 
sábháilteacht bhia. 
  

Cuireadh bac ar obair chun modhanna a 
fhorbairt i gcomhair éilleáin dhianseasmhacha 
orgánacha amhail lasairmhoillithigh 
bhróimínithe (BFR) mar gheall ar easnamh 
acmhainní foirne le linn achar an ráitis 
straitéise roimhe seo ach is tosaíocht fós é ag 
an FSAI, le cois forbairt acmhainn  tástáil 
substaintí sárfhluara-ailcilithe (PFA) in éisc 
agus i maitrísí eile bia chun reachtaíocht nua 
atá á ceapadh a chomhlíonadh i leith na n-
éilleán dochrach, uileláithreach seo. 
 
Iarmharaigh Drugaí Tréidliachta 

D'fhéadfadh sé gur baol do shláinte phoiblí 
é iarmharaigh neamhcheadaithe táirgí 
tréidliachta a bheith i mbia de bhunadh 
ainmhíoch. Tá ard-saineolas ag Saotharlann an 
Stáit sa réimse seo agus méadaíodh a leibhéal 
tástála faoi 43% le linn thréimhse an ráitis 
straitéise roimhe seo. Gnóthaíodh seo trí 
fhorbairt modhanna nua anailíse agus tástála a 
cuireadh amach ar conradh roimhe seo a 
dhéanamh go hinmheánach.  

Le himeacht na Ríochta Aontaithe ón AE, 
ní féidir tástáil rialaithe a chur ar conradh 
chuig saotharlanna sa RA a thuilleadh agus 
toradh féideartha air seo gur ghá tástáil  
 

 
 

Cuspóir Straitéiseach 1 

(ar lean.) 

  

  

bhreise  iarmharaigh drugaí tréidliachta a dhéanamh 
go hinmheánach. Mar NRL, tá an saineolas cuí ag an 
tSaotharlann le dul i mbun na hoibre seo, ach ba ghá 
acmhainní breise a chur ar fáil chun tacú leis an ualach 
breise seo. Chomh maith leis sin, beidh gá le 
modhanna nua anailíse agus modhanna reatha a 
fheabhsú chun riachtanais nua EURL a chomhlíonadh. 

 

Barántúlacht agus Sláine Bhia 

Tá barántúlacht bhia tagtha chun cinn san Eoraip 
le blianta beaga anuas i ndiaidh roinnt scannail bhia 
agus is mó an bhéim sa Rialachán nua Rialuithe 
Oifigiúla ar bharántúlacht bhia ná mar a bhí sa 
rialachán a tháinig roimhe. Shínigh Saotharlann an 
Stáit Comhaontú Conradh Seirbhíse Uileghabhálach 
leis an FSAI i Márta 2019, ar aon dul lena straitéis 
'féidearthacht seirbhísí anailíseacha a chur ar fáil don 
FSAI mar a bhfuil bearnaí sna seirbhísí reatha'. Thar 
thréimhse an ráitis straitéise seo, méadóidh an 
tSaotharlann an réimse seirbhísí a thugann sí don FSAI 
mar fhreagairt do reachtaíocht nua nó réimsí nua 
rialaithe agus barántúlacht bhia amhail bianna 
orgánacha, blastáin agus breiseáin bhia. 

 

Leasacháin  

Is í Saotharlann an Stáit saotharlann fhaofa 
na hÉireann chun a chinntiú go bhfuil leasacháin 
agus ábhair aolta a chuirtear ar an margadh ag 
cur le rialacháin. Tiocfaidh rialacháin nua AE i 
bhfeidhm ar tháirgí leasacháin in 2022 ina 
gclúdófar gach cineál leasacháin agus ina 
socrófar teorainneacha nua comhoiriúnaithe i 
leith réimse éilleán. Beidh gá le modhanna nua 
anailíse chun tástáil le haghaidh caidmian agus 
miotail throma eile i leasacháin mhianra agus 
orgánacha araon amhail feabhsóirí ithreach ag 
meáin fáis. Ní mór modhanna nua anailíseacha a 
fhorbairt fosta chun tástáil i gcomhair breiseáin 
leasacháin nach ndéanann díobháil don 
chomhshaol amhail úiréáis agus coscairí 
nítriúcháin a bhfuil de chumas iontu astaíochtaí 
gás ceaptha teasa ó leasacháin a laghdú. 

  



TOSAÍOCHTAÍ STRAITÉISEACHA 

ϱ 

 Sprioc Straitéiseach 1 

Bearta 2020 – 2023 
 

¨ Tacú le cláir chigireachta Náisiúnta Bia agus Beatha 

¨ Freagrachtaí Saotharlann Tagartha Náisiúnta a chomhlíonadh  lena náirítear cúnamh eolaíochta agus teicniúil a thabhairt do na húdaráis inniúla agus obair Saotharlanna Oifigiúla a mhaoirsiú 

¨ Freagairt d'athruithe ar riachtanais tástála mar gheall ar athruithe ar reachtaíocht sábháilteacht bhia agus bheatha, go háirithe: 

 

à An réimse tástála a thairgtear faoin bplean náisiúnta rialaithe iarmharach a fheabhsú agus a fhorbairt agus modhanna nua tástála a fhorbairt d'iarmharaigh drugaí tréidliachta chun freagairt d'athruithe 

atá le teacht ar theorainneacha reachtúla agus anailísí atá amuigh ar conradh a dhéanamh go hinmheánach 
 

à Modhanna nua anailíseacha a fhorbairt le go mbraitear truailleáin dhianseasmhacha orgánacha i mbia agus tocsainí planda i mbeatha 

 

à Riachtanais bhreise reachtaíocht nua i leith Saotharlanna Oifigiúla agus feidhmeanna Shaotharlann Tagartha Náisiúnta a chomhlíonadh 

¨ Creidiúnú ISO 1025 a choinneáil i ngach tástáil bia agus beatha agus cur le húsáid creidiúnú scóip sholúbtha. 

¨ Tacú le cláir chigireachta Leasacháin agus Aolchloiche RTFM agus freagairt d'athruithe i riachtanais tástála mar gheall ar athruithe ar an reachtaíocht, go háirithe: 

 

à Modhanna nua anailíse a fhorbairt chun tástáil i gcomhair caidmiam agus éilleáin eile i dtáirgí leasacháin 

 

à Modhanna nua anailíse a fhorbairt chun tástáil i gcomhair breiseáin leasacháin nach ndéanann díobháil don chomhshaol 

¨ Ionchur a thabhairt mar is cuí i gceapadh reachtaíocht nua, athbhreithnithe AE agus náisiúnta agus páirt a ghlacadh i gcoistí agus i meithleacha teicniúla bainteacha CEN chun caighdeáin agus modhanna anailíse 

Eorpacha comhoiriúnaithe a fhorbairt 
 
 

Cuspóir Straitéiseach 1:- Tacú le Rialuithe Oifigiúla Bia, Beatha agus Leasacháin (ar lean.) 
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TOSAÍOCHTAÍ STRAITÉISEACHA 

 

TOSAÍOCHTAÍ STRAITÉISEACHA 

Cuspóir Straitéiseach 2    

Tacú le Bailiú Ioncaim agus 
Calaois a Chosc  

 

Tá ról ríthábhachtach ag Oifig na gCoimisinéirí 
Ioncaim i gcóras geilleagair na hÉireann ós iad a 
bhailíonn cánacha agus dleachtanna an Stáit. Tacaíonn 
Saotharlann an Stáit leis na Coimisinéirí Ioncaim chun 
a chinntiú go mbailítear na dleachtanna cearta custaim 
ar earraí trádáilte trí sheirbhís chomhairleach 
chuimsitheach aicmithe taraifí a chur ar fáil agus go n-
íoctar na cánacha cearta máil trí shamplaí de 
dheochanna alcólacha agus olaí breosla a thástáil i eith 
réimse leathan de pharaiméadair. 

 
I measc bhuntosaíochtaí straitéiseacha na 

gCoimisinéirí Ioncaim tá aghaidh a thabhairt ar 
neamhchomhlíonadh. Tacaíonn Saotharlann an Stáit le 
fiosrúcháin de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim ar 
ghníomhaíochtaí sa scáthgheilleagar, calaois, trádáil 
mhídhleathach agus smuigleáil san áireamh, trí 
fhianaise shaineolach, eolaíochta agus torthaí 
anailíseacha a thabhairt le cuidiú le hionchúisimh 
chúirte. 

 
Ós rud é gur leis an RA atá cuid mhór de thrádáil 

idirnáisiúnta na hÉireann, an toradh atá ar an RA 
imeacht ón Aontas Eorpach méadú ollmhór i 
ndearbhuithe custaim a mbeidh gá le rialuithe 
méadaithe custaim ina leith chun tacú le trádáil 
dhlisteanach. Dá thoradh sin, beidh méadú suntasach 
ar an líon iarratas chuig Saotharlann an Stáit ar 
chomhairle aicmiú taraifí ar earraí bia, ceimiceáin agus 
táirgí tionsclaíocha ó na Coimisinéirí Ioncaim feasta 
agus leibhéal méadaithe tástála i réimse na gcustam ó 
Eanáir 2021. 

Bhí ról lárnach ag Saotharlann an Stáit nuair a 
d'éirigh linn marcóir breosla fioscach a thabhairt 
isteach faoi choinne díosal marcáilte in Éirinn agus sa 
RA in 2015. D'fhág sé seo gur deacra agus gur 
costasaí i bhfad ar choirpigh breosla a sciúradh. De 
thoradh na hoibre seo, tá ardleibhéal saineolais 
forbartha ag an tSaotharlann in anailís marcóirí 
breosla. 

 

 

 

Croíchuspóir de chuid na Saotharlainne 
sna blianta atá romhainn é, forbairt modh nua 
anailíse chun táirgí calaoiseacha breosla a 
shainaithint, amhail 'breoslaí dearthóra' agus, 
más gá, tacú le tabhairt isteach Marcóir 
Eorpach nua agus tionscnaimh eile le dul i 
ngleic le calaois bhreosla ar fud na hEorpa. Is 
'breoslaí dearthóra' iad breoslaí 
neamhchaighdeánacha a bhféadfadh a bheith 
gan aon mharcóir ach ar cuireadh bealadh leo a 
athraíodh ar shlí mhídhleathach eile. 

 
Oibríonn na Coimisinéirí Ioncaim i 

gcomhpháirt fosta le RTFM agus an FSAI ar an 
Scéim Sonraí Geografacha (GI) do bhiotáille na 
hÉireann. Leis an GI, bronntar cosaint ar tháirgí 
náisiúnta i gcomhaontuithe idirnáisiúnta trádála 
agus ciallaíonn sé seo gur uisce beatha a 
tháirgtear in Éirinn amháin, de réir 
diansonraíochtaí teicniúla, ar féidir é a lipéadú 
agus a dhíol mar Uisce Beatha na hÉireann. 
Thoiligh Saotharlann an Stáit seirbhís tástála 
anailíseach a chur ar fáil do RTFM, mar an 
údarás rialaithe, chun tacú le deimhniú Uisce 
Beatha na hÉireann agus chuige sin beidh gá le 
modhanna nua anailíse a fhorbairt sna blianta 
atá romhainn chun tacú lena gclár rialaithe. 
Tháinig fás 11% ar easpórtálacha Uisce Beatha 
na hÉireann in 2019 go ¼727 milliún agus is den 
ríthábhacht gur féidir an táirge seo a 
dheimhniú� 

Cuspóir Straitéiseach 2 

Bearta 2020 - 2023 
¨ Sainchomhairle a chur ar fáil d'Aonad Taraife na gCoimisinéirí Ioncaim agus tacaíocht anailís 

cheimice ag gabháil léi, ar cheartaicmiú earraí faoi Tharaif Custaim agus Máil na hÉireann agus 
freagairt don éileamh méadaithe ar chomhairle ar aicmiú taraifí ó 2021 i leith 

¨ Tacú le RFTF trí chomhairle theicniúil a thabhairt ar phróiseáil Iarratais ar Fhionraíocht Dleacht 

Chustaim 

¨ Tacú le tabhairt isteach agus úsáid gléasanna braite láimhe ag Oifigigh Chustaim ag calafoirt agus 

aerfoirt 

¨ Saineolaithe eolaíochta a chur ar fáil mar ionadaithe na hÉireann ag cruinnithe Choistí agus 

Meithleacha Teicniúla Chód Custaim AE agus ar Fho-Choiste Eolaíochta na hEagraíochta 
Domhanda Custaim 

¨ Páirt a ghlacadh in obair Líonra Eorpach na Saotharlann Custaim    (CLEN) 

¨ Comhairle a thabhairt do na Coimisinéirí Custaim ar fheidhmiú dleachtanna máil cuí ar tháirgí 

ola hidreacarbóin, deochanna alcólacha agus táirgí do-ólta ina bhfuil alcól agus tacaí ionchúisimh 
chalaoise a neartú 

¨ Modhanna nua ilmharcóirí a fhorbairt chun tástáil olaí breosla a chuíchóiriú agus modhanna eile 

anailíse a fhorbairt chun sciúradh breosla a bhrath agus dul i ngleic le fadhb na 'mbreoslaí 
dearthóra'. Más gá, tacú le tabhairt isteach marcóir breosla nua Eorpach 

¨ Tacaíocht anailíseach a thabhairt do na Coimisinéirí Custaim, FSAI agus RTFM maidir le fíord-

heimhniú Deochanna Biotáille GI Éireannacha agus modhanna nua anailíse a fhorbairt agus a 
chreidiúnú de réir mar is gá 

¨ Tacú le fiosrúcháin FSAI agus RTFM ar chalaois bhia agus fíordheimhniú bia 
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Cuspóir Straitéiseach 3   

Seirbhísí Láraithe 
Tocsaineolaíocht Anailíseach 
a Chur ar Fáil don Stát 

 

 

 

Tocsaineolaíocht Fhóiréinseach 

Déanann Saotharlann an Stáit tástáil ar shamplaí 
iarbháis i gcomhair réimse leathan de chógais oidis 
agus drugaí mídhleathacha don tSeirbhís Chróinéara 
agus Oifig an Phaiteolaí Stáit. Déanann an 
tSaotharlann fosta anailís deimhniúcháin ar shamplaí 
réamhbháis do na Gardaí i gcásanna coiriúla agus tá sí 
toilteanach seirbhís tástála chúltaca a thabhairt do na 
Póilíní Míleata más gá. 

 
Is é an gnáthamh samplaí a mhionscagadh i leith 

tuairim is 170 druga agus déantar deimhniúchán chun 
a fháil amach cén leibhéal atá i gceist d'aon druga a 
bhraitear. Is mór an dúshlán é don tSaotharlann 
réimse na tástála a choinneáil ábhartha agus is gá baill 
foirne a chur ar an eolas faoi threochtaí úsáide drugaí 
atá ag teacht chun cinn. Tá ionadaíocht ag an 
tSaotharlann ar    Fho-Choiste Rabhadh Luath agus 
Treochtaí ag Teacht chun Cinn den Coiste 
Comhairleach Náisiúnta ar Dhrugaí agus Alcól agus 
tugann an líonra seo faisnéis luachmhar ar shubstaintí 
nua sícighníomhacha agus drugaí eile atá ar fáil in 
Éirinn do lucht a n-úsáide. 

 
Tá na baill foirne ina gcomhaltaí de Chumann 

Tocsaineolaithe Fóiréinseacha na Ríochta Aontaithe 
agus na hÉireann agus de Chumann Idirnáisiúnta na 
dTocsaineolaithe Fóiréinseacha agus de Chumann 
Tocsaineolaithe Fóiréinseacha in SAM. Déanann siad 
idirchaidreamh fosta le Coiste Monatóireachta na 
hEorpa ar Dhrugaí agus Andúil Drugaí chun a chinntiú 
go gcuimsítear gach foláireamh drugaí i scagadh 
tocsaineolaíochta na Saotharlainne. Dúshlán ar leith é 
nach bhfuil go leor caighdeáin tagartha ar fáil, ach 
úsáideann an tSaotharlann bunachar sonraí mais- 
 

 

 

 

 
speictriméadracht ardtaifigh chun samplaí 
iarbháis a mhionscagadh nuair a chuirtear in iúl 
dóibh faoi dhrugaí nua-shainaitheanta nach 
bhfuil cuimsithe ina gnáthréimse tástála. 
 

Leis an réimse leathan drugaí a ndéantar 
gnáth-thástáil orthu i Saotharlann an Stáit, 
faightear eolas luachmhar ar bhásanna a 
bhaineann le drugaí agus alcól in Éirinn. Tá an 
tSaotharlann ina comhalta den Choiste Stiúrtha 
Náisiúnta Innéacs Básanna a Bhaineann le 
Drugaí, a bhunaigh an Bord Taighde Sláinte 
chun sonraí ardchaighdeáin a sholáthar ar 
bhásmhaireacht a bhaineann le drugaí. 

Is iondúil go mbíonn cróinéirí an-sásta le 
cáilíocht agus réimse na seirbhíse tástála a 
chuireann Saotharlann an Stáit ar fáil, ach is 
dúshlánach uaireanta cloí leis an méid ama a 
bhíonn ar fáil nuair a chuirtear san áireamh an t
-éileamh atá ar an tseirbhís agus castacht na 
tástála atá i gceist. Leanfar den fhócas ar an 
achar ama a bhíonn de dhíth ar an tSaotharlann 
a laghdú le linn thréimhse an ráitis straitéise 
seo. 

Tocsaineolaíocht Tréidliachta 

Cuireann Saotharlann an Stáit seirbhís 
tástála tocsainí ar fáil do RTFM chun tacú i 
bhfiosrúcháin ar theagmhais mhórscála 
nimhithe ar fheirmeacha agus don tSeirbhís 
Páirceanna Náisiúnta agus Fiabheatha maidir le 
nimhiú mídhleathach fiabheatha, go háirithe éin 
chreiche a thugtar isteach athuair. Baineann sé 
seo le hanailís ar réimse leathan de shubstaintí 
tocsaineacha agus iarmharaigh drugaí 
tréidliachta i samplaí bitheolaíochta. San obair 
seo tacaítear le prótacal RAPTOR (Recording 
and Addressing Persecution and Threats to 
Our Raptors) chun fiabheatha a chosaint agus 
leis an bhFeachtas um Úsáid Fhreagrach 
Creimiricíde in Éirinn (CRRU). 

Cuspóir Straitéiseach 3 

Bearta 2020 - 2023: 
¨ Seirbhís chuimsitheach tocsaineolaíocht fhóiréinseach a chur ar fáil don tSeirbhís Cróinéara 

agus d'Oifig an Phaiteolaí Stáit agus acmhainn a fheabhsú chun freagairt do mhéaduithe fána-
cha nó leanúnacha ar an líon samplaí 

¨ Muid féin a choinneáil ar an eolas faoi threochtaí in úsáid drugaí mídhleathacha atá ag teacht 

chun cinn agus an réimse tástála a mhéadú dá réir 

¨ tréimhsí comhlánaithe a laghdú le riar ar riachtanais cliant 

¨ Barr feabhais a chur ar na straitéisí mionscagtha agus cainníochtaithe drugaí le gur éifeachtaí, 

ar an iomlán, an tseirbhís a chuirtear ar fáil 

¨ Tuairisciú torthaí anailíse a chuíchóiriú, lena n-áirítear soláthar faisnéis comhthéacsúil 

¨ Freagairt do na héilimh mhéadaithe ar choinneáil samplaí iarbháis i gcomhair tástáil ghéin-

iteach don scagthástáil croí i measc teaghlaigh 

¨ Seirbhís chuimsitheach tréidliachta a chur ar fáil do chliaint san earnáil phoiblí agus modhan-

na nua cainníochtúla a fhorbairt do thocsainí atá ar Eolas 
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Cuspóir Straitéiseach 4    

Tacú le Tionscnaimh 
Cumhdach Sláinte Phoiblí 

  

 Táirgí Cógaisíochta 
Cosnaíonn an tÚdarás um Rialú Táirgí Sláinte 

(HPRA) sláinte an phobail agus ainmhithe trí rialú 
cógais dhaonna agus thréidliachta. Le tacaíocht 
Sheirbhís Chustaim na gCoimisinéirí Ioncaim agus 
an Gharda Síochána, monatóiríonn agus fiosraíonn 
Rannán Forfheidhmiúcháin an RTFM teagmhais 
soláthar mídhleathach táirgí leighis a thagann go 
hÉirinn tríd an gcóras poist. Oibríonn Rannóg 
Fiosrúcháin an RTFM fosta chun tomhaltóirí agus 
an biashlabhra a chosaint trí sholáthar agus úsáid 
táirgí tréidliachta ar fheirmeacha a mhonatóiriú. 

Tacaíonn Saotharlann an Stáit le hobair an 
HPRA agus RTFM araon trí shamplaí de tháirgí gafa 
cógaisíochta, luibhe agus tréidliachta  a thástáil i 
gcomhair comhdhúil agus támháin atá gníomhach ó 
taobh na cógaisíochta de. Más gá, tabharfaidh 
foireann na Saotharlainne fianaise saineolaí in 
imeachtaí cúirte dá réir. 

Tá Saotharlann an Stáit creidiúnaithe chun 
táirgí cógaisíochta agus luibhe a anailísiú i leith 
réimse leathan de dhrugaí, idir dhleathach agus 
mhídhleathach. Áirítear le dúshláin amach anseo 
riar ar iarratais ar anailís comhábhair nua 
ghníomhacha agus tástáil i leith támhán chun a 
chruthú go bhfuil táirgí leighis a ghabhtar 
góchumtha. D'fhéadfadh leibhéal níos airde d'anailís 
chainníochtúil a bheith de dhíth fosta. 
 
Forlíontaí Bia / Forlíontaí Luibheolaíochta 
Cailleadh Meáchain  

Cosnaíonn an FSAI tomhaltóirí trí 
sábháilteacht, sláine agus fíordheimhniú an 
bhiashlabhra a chinntiú. Tacaíonn Saotharlann an 
Stáit leis an FSAI trí fhorlíontaí bia agus 
luibheolaíochta a thástáil i leith substaintí agus 
spreagthaigh ata neamhcheadaithe nó ar dócha iad 
a bheith mar chúis tionchar diúltach ar shláinte 
amhail stéaróidigh anabalacha,  

 DNP, yohimbe, sinifréin, siobútraiméin srl. Is 
substaintí atá gníomhach go sícighníomhach nó ar 
bhonn cógaisíochta iad cuid mhór de na hanailítí a 
thástáiltear nár chóir a dhíol mar fhorlíontaí bia 
agus tá cuid eile mídhleathach agus fo-iarmhairtí 
contúirteacha acu. 
  
Cnáib agus Táirgí Cannaibidé-óil (CBD) 

Ní ceadmhach barra cnáibe a fhás in Éirinn ach 
amháin le ceadúnas ón HPRA agus tá ceanglas ann 
30% d'achar ina bhfuil siad curtha a imscrúdú chun 
a chinntiú nach dtéann teitrihidreacannaibionóil 
(THC) an bharra thar 0.2%. Tástálann Saotharlann 
an Stáit samplaí cnáibe ar son Rannóg BPS an 
RTFM agus táthar ag dúil le riachtanas méadaithe 
tástála sna blianta atá romhainn de réir mar a 
mhéadaíonn an t-achar ina bhfástar cnáib. 

Tá sé aontaithe ag Saotharlann an Stáit fosta 
tacú leis na Coimisinéirí Ioncaim táirgí CBD a 
ghabhann Oifigigh Chustaim ag Aerfort Bhaile Átha 
Cliath a thástáil chun a dheimhniú cé acu atá nó 
nach bhfuil aon THC sna táirgí seo ag comhlíonadh 
na dteorainneacha dlí atá le tabhairt isteach gan 
mhoill. 

 
 Táirgí Tobacs 

Tá Saotharlann an Stáit ainmnithe ag an Roinn 
Sláinte mar shaotharlann tástála na hÉireann faoi 
mar atá leagtha amach i reachtaíocht AE. Baineann 
sé seo le feistiú sain-saotharlann ina bhfuil 
timpeallacht rialaithe theochta agus thaise le gur 
féidir meaisín caite tobac a oibriú chun toitíní a 
thástáil i leith tarra, nicitín agus aon-ocsaíd 
charbóin. 

Tacóidh an tSaotharlann leis an FSS fosta mar 
údarás faireachas margaidh táirgí ionanálaithe 
nicitín, chun córas ceadúnúcháin a thabhairt isteach  

  
 

&XVSyLU�6WUDLWpLVHDFK�� 
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¨ Seirbhís chuimsitheach tástála cógaisíochta a chur ar fáil do chliaint san earnáil phoiblí chun 

tacú le hionchúisimh chúirte 

¨ Modhanna nua tástáil cháilíochtúil agus chainníochtúil a fhorbairt chun riar ar riachtanais 

cliant 

¨ Réimse chreidiúnú ISO 17025 a choinneáil agus a mhéadú 

¨ An réimse seirbhísí anailíseacha a thugtar don FSAI a mhéadú maidir le forlíontaí bia agus 

táirgí luibhe cailleadh meáchain agus tacú le fiosrúcháin sábháilteacht bhia 

¨ Leibhéil THC i samplaí cnáibe a thástáil do RTFM agus tacú leis na Coimisinéirí Ioncaim agus 

le cliaint eile san earnáil phoiblí a bhfuil iallach orthu táirgí CBD a thástáil o thaobh THC de 

¨ Saotharlann tástála tobac a choimisiúnú agus modhanna anailíse a bhunú chun tástáil i leith 

tarra, nicitín agus aonocsaíd charbóin i dtoitíní mar chuid de ghnáthchlár cigireachta 

¨ Modhanna oiriúnacha anailíse a fhorbairt chun toitíní leictreonacha agus na leachtanna a 

ghabhann leo a thástáil i leith nicitín agus comhábhair/breiseáin eile don FSS 

¨ Páirt a ghlacadh i líonraí TobLabNet agus JATC agus coistí teicniúla agus meithleacha ISO 

agus CEN d'fhonn forbairt caighdeáin agus modhanna anailíse chomhoiriúnaithe 

Cuspóir Straitéiseach 4  

(ar lean.) 

  

comhlíonadh rialuithe. Is é cuspóir an 
Líonra caighdeáin chomhoiriúnaithe a 
fhorbairt i leith tástáil ábhair agus 
astaíochtaí táirgí tobac. Glacann baill foirne 
páirt fosta ar choistí bainteacha CEN agus 
ISO atá ag forbairt modhanna 
caighdeánaithe anailíseacha chun leachtanna 
toitíní leictreonacha agus astaíochtaí táirgí 
vápála a thástáil. 

 
 
 

i leith miondíol toitíní leictreonacha agus 
coimeádáin athlíonta, trí mhodhanna oiriúnacha 
anailíse a fhorbairt chun na táirgí seo a thástáil. 
Glacfaidh an tSaotharlann páirt i gcomhstaidéar atá 
á eagrú ag Comhbheart ar Rialú Tobac (JATC) 
chun modh nua Eorpach a chaighdeánú ar a fháil 
amach cá mhéad nicitín, gliocróil agus gliocól 
próipiléine atá i leachtanna toitíní leictreonacha.  

Tá an fhoireann ina mbaill de Líonra 
Saotharlainne Tobac WHO (TobLabNet), líonra 
domhanda de shaotharlanna ag obair ar neartú 
acmhainn náisiúnta agus réigiúnach chun táirgí 
tobac a thástáil i leith  
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Cuspóir Straitéiseach 5   

Anailís Shainiúil Cheimice 
agus Seirbhísí Sainiúla 
Comhairleacha a Chur ar Fáil 

  

Sainaithint Comhábhair Aineola 
Is gné d'obair roinnt dár gcliaint gur riachtanach 

samplaí lipéadaithe agus neamhlipéadaithe a thástáil i 
leith comhábhair ghníomhacha / cheimice agus is rún 
don tSaotharlann a saineolas sa réimse seo a fhorbairt 
agus a neartú a thuilleadh trí úsáid mais-
speictriméadracht ardtaifigh i dtástáil nach bhfuil 
spriocdhírithe sna blianta atá romhainn 

 
Caomhnú Comhshaoil 

Tá tacaíocht tugtha ag Saotharlann an Stáit don 
Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (GCC) 
chun dé-ocsainí agus comhdhúil dé-ocsaine atá sa 
chomhshaol a mhonatóiriú, le tamall de bhlianta 
anuas, trí shamplaí bainne ó bha a thástáil le linn 
shéasúr na hinnilte. Meastar gur maitrís an fheiliúnach 
í bainne bó chuige seo, ós rud é go ndlúthaítear dé-
ocsainí san fhéar i gcion saille an bhainne. In 2019, 
thástáil an tSaotharlann samplaí éisc i leith dé-ocsaine 
chun tacú le clár nua monatóireachta bithra in uisce 
dromchla intíre agus b'fhéidir go mbeadh gá le tástáil i 
leith truailleáin dhianseasmhacha orgánacha eile, 
amhail PFA i screamhuisce, le linn thréimhse an ráitis 
straitéise seo. 

 Tacaíonn Saotharlann an Stáit leis an Roinn 
Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide an comhshaol 
a chaomhnú trí anailís sulfair a dhéanamh ar shamplaí 
breosla ola. Nuair a thiocfaidh reachtaíocht nua i 
bhfeidhm in 2020, beidh gá le leibhéal méadaithe 
tástála agus tacófar leis an gClár Rialtais, atá ag 
iarraidh teacht anuas go tréan ar dhíol breosla ina 
bhfuil a lán sulfair a iompórtáiltear ón RA. 

       Tacaíonn an tSaotharlann fosta leis an Roinn 
Iompair trí olaí mara a thástáil i leith sulfair agus 
déanfar an tástáil seo a chreidiúnú ó 2020 chun 
reachtaíocht nua sa réimse seo a thástáil. 
 
Caomhnú Oidhreachta 

Leanfaidh Saotharlann an Stáit de chúnamh 
eolaíochta a thabhairt d'Oifig na nOibreacha 
Poiblí, an Iarsmalann Náisiúnta, an Gailearaí 
Náisiúnta agus d'fhorais eile atá freagrach as 
caomhnú oidhreacht na hÉireann. 

 
Earraí Dé-Úsáide / Airm Cheimiceacha 

Tugann Saotharlann an Stáit comhairle 
eolaíochta don Roinn Fiontar, Trádála agus 
Fostaíochta agus don Roinn Gnóthaí Eachtracha i 
leith measúnú earraí dé-úsáide amhail ceimiceáin 
agus réamhtheachtaí ceimiceacha a úsáidtear in 
Éirinn agus atá cumhdaithe fosta faoin 
gCoinbhinsiún ar Airm Cheimiceacha 

 
Teicstílí 

Tugann Saotharlann an Stáit ionadaíocht 
eolaíochta don Roinn Fiontar, Trádála agus 
Fostaíochta ar Ghrúpa Saineolaithe AE ar 
Ainmneacha agus Lipéadú Teicstílí agus ar an 
nGrúpa Comhoibriú Riaracháin um fhaireachas 
margaidh an Rialacháin Teicstíle (TEXTIL-
ADCO). 

Cuspóir Straitéiseach 5 

Bearta 2020 – 2023 
¨ Saineolas a mhéadú ar úsáid cromatagrafaíocht leachta mais-speictriméadracht 

ardtaifigh (LC-HRMS) chun acmhainn sainaithint comhábhair aineola a fheabhsú 

¨ Tacú le cláir mhonatóireachta GCC i leith truailleáin dhianseasmhacha orgánacha sa 

chomhshaol 

¨ Creidiúnú a ghnóthú don mhodh anailíse sulfar ola agus líon níos airde samplaí ola a 

thástáil ar chúiseanna comhshaoil 

¨ Tacaíocht anailíseach a thabhairt d'údaráis áitiúla atá freagrach as diúscairt dramhaíl 

mhídhleathach a bhaineann le sciúradh breosla 

¨ Anailís cheimiceach agus seirbhís chomhairleach a chur ar fáil do ghníomhaireachtaí 

atá freagrach as oidhreacht na hÉireann a chaomhnú 

¨ Leanúint de shainchomhairle agus ionadaíocht a thabhairt do chliaint san earnáil phoi-

blí ar ghrúpaí saineolaithe agus coistí teicniúla 
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¨ Straitéis Daoine agus Cultúir a fhorbairt agus a 
fheidhmiú 

à Baill foirne ardscile eolaíochta agus 
tacaíochta a mhealladh, a 
choinneáil agus a fhorbairt 

à Acmhainn cheannaireachta agus 
bhainistíochta a neartú 

à Timpeallacht oibre dhearfach agus 
ionchuimsitheach a chur chun cinn 
ar aon dul lenár gcroíluachanna 

à Folláine na foirne a chur chun cinn 

Torthaí Straitéiseacha  

 2020-2023 

¨ Seirbhís ardchaighdeáin, nuálach, freagrúil 
ceimic anailíseach curtha ar fáil don earnáil 
phoiblí 

¨ Comhairle saineolaithe eolaíochta curtha ar fáil 
chun tacú le cinnteoireacht, rialú agus ceapadh 
reachtaíochta agus fianaise saineolaithe curtha 
ar fáil do na cúirteanna 

¨ Acmhainn náisiúnta fheabhsaithe san anailís 
cheimice i leith rialú oifigiúil, rialáil agus 
comhlíonadh 

¨ An leas is fearr bainte as acmhainní Stáit trí 
sholáthar seirbhísí tástála láraithe ceimice agus 
comhoibriú le saotharlanna eile san earnáil 
phoiblí 

 

ÚDAIR DUL CHUN CINN STRAITÉISEACHA 

Teicneolaíocht, Próisis agus 
Bonneagar 

¨ Straitéis TFC a fheidhmiú chun córais 
dhaingne, shlána TFC a chothabháil agus úsáid 
réitigh TF a uasmhéadú chun éifeachtachtaí a 
fheabhsú 

¨ Straitéis Nuálaíochta a fhorbairt agus a 
fheidhmiú chun cultúr nuálaíochta a thabhairt 
chun tosaigh a thacaíonn le tabhairt isteach 
teicneolaíochtaí nua eolaíochta agus a 
sholáthraíonn seirbhísí den scoth dár gcliaint 

¨ Cur chuige Bainistiú Tionscadail a fheidhmiú 
chun a oiread leasa agus is féidir a bhaint as 
próisis inmheánacha agus seirbhísí a 
chuíchóiriú agus a fheabhsú 

¨ Obair i bpáirt leis an OOP chun an bonneagar 
saotharlainne reatha a chothabháil agus a 
uasghrádú agus úsáid fuinnimh a laghdú 

Rialachas 

¨ Na caighdeáin is airde rialachas corparáideach, 
bainistiú riosca agus sábháilteachta a fheidhmiú 
in oibriú na Saotharlainne 

¨ Córas Cáilíochta a fheidhmiú a chomhlíonann 
riachtanais ISO 17025 agus réimse 
creidiúnaithe na Saotharlainne a chothabháil 
agus a mhéadú chun riar ar riachtanais na 
gcliant 

¨ Soláthar láraithe agus creataí TFC a úsáid chun 
éifeachtachtaí a fheabhsú agus luach ar airgead 
a ghnóthú 

¨ Timpeallacht shábháilte oibre a chur ar fáil don 
fhoireann, guaiseacha a bhaineann le ceimiceáin 
a bhfuil contúirt ag baint leo a mhaolú 

¨ Comhoibriú le saotharlanna eile san earnáil 
phoiblí i réimsí amhail sláinte agus 
sábháilteacht, tíosacht fuinnimh, soláthar, 
earcaíocht, creidiúnú agus barr feabhais 
eolaíochta agus dea-chleachtas sa cheimic 
anailíseach a chur chun cinn 

 
 

TORTHAÍ STRAITÉISEACHA 

 

 


