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1 Cúlra 

Síníodh an tAcht um Ghníomhú Aeráide agus um Fhorbairt Ísealcharbóin (Leasú), 2021, i mí 

Iúil na bliana seo. San Acht, cuirtear tacaíocht ar fáil chun Éire a aistriú ina geilleagar 

aeráidneodrach faoi 2050 – cuspóir atá ceangailteach ó thaobh dlí (an "Cuspóir Náisiúnta 

Aeráide") – agus chun leibhéil astaíochta a laghdú de 51% faoi 2030 i gcomparáid leis na 

leibhéil in 2018.  

San Acht, pléitear na córais, pleananna agus straitéisí ar leith a mbainfidh an Rialtas leas 

astu chun an Cuspóir Náisiúnta Aeráide a bhaint amach. Is iad seo: 

· sraith buiséad carbóin;  

· uasteorainneacha astaíochta na hearnála; 

· uasdátuithe bliantúla a dhéantar ar an bPlean Gníomhaithe ar son na hAeráide; 

· Straitéis Náisiúnta Gníomhaithe ar son na hAeráide atá Fadtéarmach; agus 

· Creat Náisiúnta um Oiriúnú. 

Fórálann an tAcht seo do shraith prionsabal a gcuirfidh an tAire Comhshaoil, Aeráide agus 

Cumarsáide (an tAire) agus an Rialtas san áireamh agus iad ag ullmhú, ag faomhadh nó ag 

cruthú na bpleananna reachtúla, na straitéisí, na mbuiséad carbóin agus uasteorainneacha 

astaíochta na hearnála. Cinnteoidh sé seo gur aistriú cothrom é an t-aistriú i dtreo 

dhícharbónú an gheilleagair, nach bhfágann aon duine ar lár. 

1.1 Cad is buiséad carbóin ann? 

Faoin gcóras buiséadaithe carbóin arna bhunú leis an Acht, léiríonn buiséad carbóin an 

méid iomlán astaíochtaí gás ceaptha teasa a d'fhéadfadh teacht ón Stát i dtréimhse cúig 

bliana, a dhéantar a thomhas i dtonaí de choibhéis dé-ocsaíde carbóin. Ní mór buiséad 

carbóin a ullmhú le haghaidh trí thréimhse bhuiséid i ndiaidh a chéile le go mbeadh sraith de 

thrí bhuiséad carbóin aon tráth áirithe – rud dá ngairtear "clár buiséid charbóin" san Acht.  

Beidh de chuspóir ag na buiséid charbóin éacht an chuspóra náisiúnta aeráide a chur chun 

cinn agus gáis cheaptha teasa san áireamh iontu. Sa chéad chlár a bhaineann le buiséid 

charbóin, beidh buiséid charbóin do na tréimhsí thíos: 2021-2025; 2026-2030 agus 2031-

2035. Tá fóráil sa chéad dá bhuiséad carbóin do laghdú 51% i gcás na n-astaíochtaí gás 

ceaptha teasa ón Stát faoi 2030, le taobh bonnlíne de chuid 2018, mar a leagtar amach san 

Acht. Is buiséad sealadach é an tríú buiséad carbóin atá i gcomhréir le conair a bhunú i 

dtreo an chuspóra náisiúnta aeráide 2050. 
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2 Próiseas 

Faoin Acht, cuirtear de chúram ar an gComhairle Chomhairleach um Athrú Aeráide (CCAA) 

na buiséid charbóin atá molta a ullmhú, bunaithe ar an bhfianaise agus anailís eolaíoch is 

déanaí, agus a moladh de chuid na Comhairle a chur os comhair an Aire ina dhiaidh 

sin.Taobh istigh de cheithre mhí i ndiaidh don Aire an buiséad/na buiséid a mhol an CCAA a 

fháil, déanfaidh sé an méid seo a leanas: 

• cuirfidh sé cóip den bhuiséad carbóin faoi bhráid dhá Theach an Oireachtais; 

• déanfaidh sé machnamh ar an mbuiséad carbóin, rachaidh sé i gcomhairle le hAirí 

iomchuí eile agus leis an bpobal; 

• déanfaidh sé athruithe ar an mbuiséad carbóin, más cuí, agus cuirfidh sé an buiséad 

carbóin faoi bhráid an Rialtais lena fhaomhadh – déanfar é a fhaomhadh mar atá sé 

nó faoi réid modhnuithe; 

• cuirfidh sé cóip de na buiséid charbóin os comhaire dhá Theach an Oireachtais. 

Déanfaidh an tOireachtas na buiséid charbóin a mheas, a mbeidh éifeacht leo ón dáta a 

rithfidh an dara Teach rún ina ndéantar na buiséid a fhaomhadh.  

CCAA Conas aighneacht a chur chuig an Aire 

Ar an 25 Deireadh Fómhair 2021, chuir an CCAA an chéad chlár molta buiséid charbóin 

chuig an Aire (trí bhuiséad carbóin cúig bliana a rinneadh as a chéile).Chuir an tAire Ryan 

fáilte phoiblí roimh an gclár buiséid charbóin a moladh agus dúirt gur "sprioc thábhachtach 

atá sa chlár agus muid ag iarraidh dul i ngleic leis an athrú aeráide".Ar an 6 Nollaig 2021, 

cuireadh na buiséid charbóin mholta os comhair Thithe an Oireachtais.Ar an 7 Nollaig 2021, 

chinn Dáil Éireann na buiséid charbóin mholta a chur chuig an gComhchoiste um 

Chomhshaol agus um Ghníomhú Aeráide. Déanfaidh an Coiste an buiséad carbóin a mheas 

agus cuirfidh siad tuairisc ar fáil i scríbhinn ina mbeidh moltaí do dhá Theach an Oireachtais 

faoin 5 Feabhra 2022.  

Tá an tAire ag lorg ionchur ón bpobal maidir leis an gclár buiséid charbóin atá molta chun 

eolas a dhéanamh do mholtaí an Aire ar bhuiséid charbóin d'fhonn faomhadh a fháil ón 

Rialtas. Agus dearbhú faighte ón Rialtas, déanfaidh an tAire rún a mholadh in dhá Theach 

an Oireachtais d'fhonn faomhadh a fháil ar na buiséid charbóin. Beidh éifeacht leis na 

buiséid charbóin amhail ar an dáta a ritheadh rún, rún ina ndéantar na buiséid charbóin a 

cheadú, sa dá Theach, agus ón dáta sin i leith. 
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Agus an próiseas seo curtha i gcrích, cuirfear an chéad chlár buiséid charbóin uile-

gheilleagair ar bhonn reachtúil. Agus an próiseas curtha i gcrích, déanfaidh an tAire agus an 

Rialtas uasteorainneacha astaíochta na hearnála a ullmhú agus a fhaomhadh i gcomhréir 

leis an Acht.  

3 Scóip 

Baineann an comhairliúchán seo leis na buiséid charbóid uile-gheilleagair, atá molta ag an 

CCAA. Is é is cuspóir don chomhairliúchán ná tuairimí an phobail agus páirtithe leasmhara a 

fháil ar na buiséid charbóin uile-gheilleagair, atá molta ag an CCAA, chun eolas a dhéanamh 

do mholtaí an Aire don rialtas ar leaganacha deiridh de na buiséid charbóin. 

Ní mór a lua go gcaithfidh go mbeadh na buiséid charbóin i gcomhréir leis an gcuspóir 

laghdaithe, atá ceangailteach ó thaobh dlí, a bunaíodh faoin Acht. An chéad dá bhuiséad 

carbóin, a mhol an CCAA, a théann chomh fada le 2030, caithfidh siad míniú a thabhairt do 

laghdú 51% i gcás na leibhéal astaíochta le taobh bonnlíne de chuid 2018. I gcás an tríú 

buiséad, atá sealadach, a théann chomh fada le 2035, caithfidh sé a bheith i gcomhréir le 

conair inchreidte a bhunú i dtreo aeráidneodrachta faoi 2050.Aon aiseolas a chuirtear 

isteach maidir leis an gcomhairliúchán seo, caithfidh sé a bheith i gcomhréir leis na 

riachtanais seo atá ceangailteach de réir dlí.  

4 Ag tabhairt freagra ar an gComhairliúchán seo  

Sula ndéanann sé moladh don Rialtas, tá an tAire ag dul i gcomhairle faoi láthair i dtaobh 

moladh de chuid an CCAA le haghaidh trí bhuiséad carbóin uile-gheilleagair don tréimhse 

2021-2035. Is féidir leat cur leis an gcomhairliúchán seo ach tuairimí agus tráchtaireachtaí a 

chur ar fáil i dtaobh litir de chuid an CCAA maidir leis an mbuiséad carbóin a cuireadh chuig 

an Aire Ryan agus/nó an Tuairisc Theicniúil de chuid an CCAA ar Bhuiséid Charbóin, a 

foilsíodh ar an 25 Deireadh Fómhair 2021. Is féidir teacht orthu araon ag 

www.climatecouncil.ie/carbonbudgets. Cuir aon faisnéis thacaíochta, fianaise agus/nó 

anailís le do fhreagra mura miste leat. 

 

Chuirfeadh an tAire fáilte roimh fhreagraí ar an méid seo a leanas: 

 

• An chaoi a roinntear iarrachtaí chun an cuspóir atá beartaithe de laghdú astaíochta 

51% faoi 2030 sa chéad dá bhuiséad carbóin, 2021-2025 agus 2026-2030. 

https://www.climatecouncil.ie/media/climatechangeadvisorycouncil/Final%20Letter%20to%20Minister%2025.10.21.pdf
https://www.climatecouncil.ie/media/climatechangeadvisorycouncil/Final%20Letter%20to%20Minister%2025.10.21.pdf
https://www.climatecouncil.ie/media/climatechangeadvisorycouncil/Technical%20report%20on%20carbon%20budgets%2025.10.2021.pdf
http://www.climatecouncil.ie/carbonbudgets
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• An tríú buiséad carbóin don tréimhse 2031-2035 a bheith i gcomhréir leis an gcuspóir 

náisiúnta; is é sin geilleagar aeráidneodrach a bheith ann faoi 2050. 

• Tuairisc theicniúil de chuid an CCAA a bheith in éineacht leis an gclár buiséid 

charbóin. 

• Aon tuairimí eile ar mhaith leat a thabhairt.  

 

 

4.1 Ag cur freagra isteach 

Ba chóir go mbeadh freagraí iomlána ar an gcomhairliúchán seo faighte ag an Roinn faoi 

5.30i.n. ar an 10 Feabhra 2022. Más féidir, ba chóir freagraí a chur chugainn go 

leictreonach ar an ríomhphost. Glacfar le cóipeanna crua freisin.  

Ba chóir an méid seo a scríobh go soiléir ar gach freagra: "Comhairliúchán ar Bhuiséid 

Charbóin" agus é a sheoladh ar ríomhphost chuig:  

carbonbudgetconsultation@decc.gov.ie  

Nó é a chur sa phost chuig:  

An Rannán Aeráide – Buiséid Charbóin  

An Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide  

29-31 Bóthar Adelaide,  

Baile Átha Cliath,  

D02 X285  

4.2 Cosaint Sonraí 

Táimid tiomanta plé le páirtithe leasmhara ar bhealach soiléir, oscailte agus trédhearcach. Is 

féidir le haon duine nó aon eagraíocht aighneacht a chur chugainn maidir leis an 

gcomhairliúchán seo. Déanfar gach aighneacht agus aiseolas a mheas sula bhfoilseofar an 

leagan deiridh den bhuiséad carbóin. 

Tabhair faoi deara go bhfuil na freagraí a fhaightear maidir leis an gcomhairliúchán faoi réir 

fhorálacha an Achta um Shaoráil Faisnéise (FOI) 2014, Rochtain ar Fhaisnéis ar Rialacháin 

Comhshaoil (AIE) 2007-2018 agus an tAcht um Chosaint Sonraí 2018.  

Tabhair faoi deara freisin go mb'fhéidir go bhfoilseofar ábhar na n-aighneachtaí ar fad a 

fuarthas maidir leis na gcomhairliúcháin ar an suíomh. Cuirfimid aon sonraí pearsanta i 

bhfolach roimh fhoilsiú. Agus freagra á thabhairt ar an gcomhairliúchán seo, ba chóir do 

phairtithe a chur in iúl dúinn má tá sonraí pearsanta, eolas atá íogair ó thaobh na tráchtála 

mailto:carbonbudgetconsultation@decc.gov.ie
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de nó eolas rúnda nár mhaith leo a scaoileadh sna freagraí, faoin FOI, AIE nó foilseacháin 

eile.  

Ba mhaith linn d'aird a tharraingt ar ár bhFógra Príobháideachais um Chosaint Sonraí, a 

mhíníonn conas agus cathain a bhailímid sonraí pearsanta, cén fáth a ndéanaimid amhlaidh 

agus conas a phléimid leis na sonraí seo. Déanann sé cur síos ar do chearta i dtaobh bhailiú 

na sonraí pearsanta agus conas na cearta sin a fheidhmiú. 

 

https://www.gov.ie/en/organisation-information/dfd02-data-protection/

