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1 Cuspóir an Chomhairliúcháin Seo  
Leis an Acht um Ghníomhú Aeráide agus um Fhorbairt Ísealcharbóin 2015, arna leasú1 (An 

tAcht Aeráide), éilítear go ndéanfaidh an tAire Creat Náisiúnta Oiriúnaithe (NAF)2 . 

Cheadaigh an Rialtas an chéad NAF an 15 Nollaig 2017 (Cinneadh: S180/20/10/2116A). 

Faoi Alt 5(1)(B), ní mór don Aire athbhreithniú a dhéanamh ar an gcreat uair amháin ar a 

laghad gach cúig bliana tar éis an dáta ceadaithe ag an Rialtas. Tá ceanglas ann, mar sin, 

go ndéanfaí athbhreithniú ar an NAF atá ann faoi láthair faoin 15 Nollaig 2022. 

Is é cuspóir an chomhairliúcháin phoiblí seo tuairimí a lorg ó gheallsealbhóirí ar raon 

feidhme an athbhreithnithe ar NAF reatha na hÉireann a foilsíodh i mí Eanáir 2018. Déanfar 

aighneachtaí a dhéanfar faoin gcomhairliúchán seo a mheas chun bonn eolais a chur faoi na 

moltaí chuig an Aire maidir leis an NAF a bheidh mar threoir ar thosaíochtaí náisiúnta 

oiriúnaithe sna blianta atá le teacht. Is é 5:30 i.n. Dé Céadaoin 20 Iúil, 2022 an dáta deiridh 

chun aighneachtaí a fháil. 

2 Tionchair Aeráide i gComhthéacs na hÉireann 
Le tuarascálacha Ghrúpa Oibre I agus II an Phainéil Idir-Rialtasach ar Athrú Aeráide (IPCC) 

a foilsíodh le déanaí, atá mar chuid den 6ú Tuarascáil Measúnaithe (AR6) IPCC atá le 

teacht an IPCC, tháinig méadú ar ár dtuiscint ar thionchair an athraithe aeráide ar leibhéal 

domhanda agus réigiúnach. 

Deir tuarascáil Ghrúpa Oibre I go bhfuil scála na n-athruithe le déanaí ar fud an chórais 

aeráide ina iomláine agus ar staid reatha go leor gnéithe den chóras aeráide gan fasach thar 

na céadta bliain go dtí na mílte bliain. Deir sé freisin nach bhfuil aon amhras gur chuir 

tionchar an duine téamh ar an atmaisféar, ar an aigéan agus ar thalamh; tá athruithe tapa 

agus forleathana tar éis tarlú san atmaisféar, san aigéan, sa chriósféar agus sa bhithsféar. 

Léirítear sa tuarascáil go bhfuil astaíochtaí gás ceaptha teasa ó ghníomhaíochtaí daonna 

freagrach as thart ar 1.1°C de théamh ó 1850-1900, agus deirtear go meastar go sroichfidh 

nó go sáróidh an teocht domhanda 1.5°C téimh ar an meán thar na 20 bliain atá romhainn. 

Tá an measúnú seo bunaithe ar thacair shonraí bhreathnadóireachta feabhsaithe chun 

téamh stairiúil a mheasúnú, chomh maith le dul chun cinn sa tuiscint eolaíoch ar fhreagairt 

an chórais aeráide ar astaíochtaí gás ceaptha teasa de bharr an duine.  

 
1 Acht um Ghníomhú Aeráide agus um Fhorbairt Ísealcharbóin 2015 
2 gov.ie - National Adaptation Framework (NAF) (www.gov.ie) 

https://www.irishstatutebook.ie/eli/2015/act/46/enacted/en/html
https://www.gov.ie/en/publication/fbe331-national-adaptation-framework/
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Tugtar réamh-mheastachán ann go leanfaidh teocht an dromchla dhomhanda ag ardú go dtí 

lár an chéid ar a laghad faoi na cásanna astaíochtaí go léir a bhreithnítear. Sárófar téamh 

domhanda 1.5°C agus 2°C le linn an 21ú haois mura dtarlóidh laghduithe domhain ar CO2 

agus ar astaíochtaí gáis cheaptha teasa eile sna deacáidí amach romhainn. 

Déanann Tuarascáil Ghrúpa Oibre I an IPCC roinnt réamh-mheastacháin ardleibhéil don 

Eoraip ina hiomláine agus a bhfuil ábharthacht níos sainiúla acu i gcomhthéacs na hÉireann; 

déantar roinnt réamh-mheastacháin eile do réigiún Thuaisceart na hEorpa (NEU). Deir an 

tuarascáil: 

• tá méadú tugtha faoi deara ar thuilte báistiúla mar gheall ar thionchar an duine agus 

go deimhin meastar go dtiocfaidh méadú breise ar thuilte báistiúla ag téamh 

domhanda 1.5°C (meánmhuinín) agus 2°C agus os a chionn (ardmhuinín); 

• laghdú réamh-mheasta ar thuilte abhann ag téamh domhanda de 2°C agus os a 

chionn (meánmhuinín); agus 

• méadú réamh-mheasta ar stoirmeacha gaoithe troma ag téamh domhanda 2°C agus 

os a chionn (meánmhuinín). 

Déanann ionchur Ghrúpa Oibre II an IPCC leis an Séú Tuarascáil Measúnaithe, a tugadh 

chun críche i mí Feabhra 2022, measúnú ar thionchair an athraithe aeráide, ag féachaint ar 

éiceachórais, bithéagsúlacht, agus pobail dhaonna ar an leibhéal domhanda agus 

réigiúnach. Déanann sé athbhreithniú freisin ar leochaileachtaí agus ar inniúlachtaí agus 

teorainneacha an domhain nádúrtha agus na sochaithe daonna chun oiriúnú don athrú 

aeráide. 

Fuarthas amach sa tuarascáil go bhfuil drochthionchar forleathan agus caillteanais agus 

damáiste gaolmhar don dúlra agus do dhaoine mar thoradh ar athrú aeráide, agus an 

méadú gaolmhar ar mhinicíocht agus ar dhéine na dteagmhas aimsire foircneach. Ina 

theannta sin fuarthas amach go bhfuil tionchair agus rioscaí an athraithe aeráide ag éirí níos 

casta agus ag éirí níos deacra a bhainistiú. Is é an toradh a bheidh ar idirghníomhaíocht idir 

rioscaí iomadúla aeráide agus neamh-aeráide ná an riosca foriomlán agus na rioscaí a 

eascróidh trasna earnálacha agus réigiúin a chomhdhlúthú. Leagann an tuarascáil béim ar 

an bpráinn a bhaineann le gníomh láithreach agus forleathan ar an aeráid, ag tuairisciú go 

ndéanfadh gníomhaíochtaí garthéarmacha a theorannódh téamh domhanda go gar do 1.5°C 

go suntasach laghdú ar chaillteanais agus damáistí réamh-mheasta a bhaineann le hathrú 

aeráide i gcórais dhaonna agus in éiceachórais, i gcomparáid le leibhéil téimh níos airde, 

ach nach féidir deireadh a chur leo go léir. 
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Fuarthas amach sa tuarascáil freisin gur féidir rioscaí agus tionchair an athraithe aeráide a 

laghdú, laistigh de theorainneacha, má dhéanann daoine agus nádúr oiriúnú do na 

coinníollacha athraitheacha. Tá méadú ar fud an domhain tagtha ar scála agus ar raon 

feidhme na ngníomhaíochtaí chun rioscaí aeráide a laghdú (oiriúnú). Tá daoine aonair agus 

teaghlaigh mar aon le pobail, gnólachtaí, grúpaí reiligiúnacha agus gluaiseachtaí sóisialta ag 

oiriúnú don athrú aeráide cheana féin. 

Léiríonn breathnuithe aeráide anseo go bhfuil aeráid na hÉireann ag athrú i dtéarmaí ardú ar 

leibhéal na farraige, arduithe ar an meánteocht, athruithe ar phatrúin frasaíochta agus 

foircneacha aimsire. Tháinig méadú 0.968°C ar an teocht sa tréimhse 1900 go 2021 – meán 

líneach de 0.072°C in aghaidh na deich mbliana (Met Éireann). Tá an treocht iomlán in airde 

agus ag teacht le patrúin dhomhanda athraithe. 

Sa bhliain 2021, foilsíodh an dara tuarascáil faoi Stádas Aeráide na hÉireann, arna 

coimisiúnú ag GCOS Éireann, arna maoiniú ag an EPA, Foras na Mara agus Met Éireann 

agus ag cur sonraí, anailísí agus eolas nua san áireamh. Soláthraíonn an tuarascáil seo 

pictiúr nuashonraithe ar threochtaí atá ag forbairt in aeráid na hÉireann agus freisin ar an 

gcaoi a bhfuil tionchar ag an athrú aeráide ar Éirinn. Is ábhar imní iad treochtaí i dtaifid 

teochta agus frasaíochta chomh maith leo siúd a bhaineann le tomhais ar leibhéal na 

farraige agus meath éiceachórais: 

Teocht: Tá ardú 0.9°C tagtha ar mheánteochtaí ó 1900 i leith, agus tá ardú teochtaí le 

tabhairt faoi deara i ngach séasúr. Cuirtear é seo i gcomparáid le meánteocht dhomhanda a 

mheastar a bheith 1.1°C os cionn leibhéil réamhthionsclaíocha. Tá méadú beag tagtha ar 

líon na laethanta geasa te le 60 bliain anuas, agus is beag an t-athrú atá tagtha ar ré 

sealanna fuara. Tá sé seo ag teacht leis an méid a breathnaíodh i go leor réigiún ar fud an 

domhain 

Frasaíocht: Tháinig méadú thart ar 6% ar an meánbháisteach náisiúnta bliantúil sa tréimhse 

1989-2018, i gcomparáid leis an tréimhse 1961-1990; tá na méaduithe is mó le sonrú in 

iarthar na tíre. 

Ardú ar leibhéal na farraige: Léiríonn breathnuithe satailíte gur tháinig ardú thart ar 2–3mm 

in aghaidh na bliana ar leibhéal na farraige timpeall na hÉireann ó thús na 1990í, agus 

léiríonn anailís ar shonraí leibhéal na farraige ó Chuan Bhaile Átha Cliath ardú thart ar 

1.7mm in aghaidh na bliana ó 1938, ag teacht le meánrátaí domhanda 

Teocht dhromchla na farraige: Bhí an mheánteocht dromchla farraige a tomhaiseadh ag 

Cionn Mhálanna 0.47°C níos airde le 10 mbliana anuas i gcomparáid leis an tréimhse 1981-

2010. 
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Meastar go mbeidh tionchair ilghnéitheacha agus leathana ag athrú aeráide ar chomhshaol, 

sochaí agus forbairt eacnamaíoch na hÉireann, lena n-áirítear ar éiceachórais bhainistithe 

agus nádúrtha, acmhainní uisce, talmhaíocht agus slándáil bia, sláinte an duine agus 

criosanna cósta. Is iad na rioscaí is láithrí go príomha na cinn a bhaineann le hathruithe ar 

dhálaí foircneacha aeráide, lena n-áirítear tuilte, triomaigh agus stoirmeacha. Mar sin féin, tá 

athrú aeráide leanúnach mall le feiceáil freisin i dtéarmaí méaduithe teochta, athruithe ar 

phatrúin frasaíochta agus ardú ar leibhéal na farraige. 

I gcás na hÉireann, meastar go dtiocfaidh méadú ar thionchair an athraithe aeráide sna 

blianta amach romhainn agus d’fhéadfaí iad seo a leanas a bheith san áireamh: 

• dóchúlacht agus méid méadaithe ar thuilte abhann agus cósta; 

• ganntanas uisce sa samhradh; 

• drochthionchar ar cháilíocht agus ar sholáthar uisce; agus; 

• athruithe ar dháileadh agus ar fheineolaíocht (uainiú imeachtaí saolré) speiceas 

plandaí agus ainmhithe ar talamh agus sna haigéin. 

Áirítear le hiarmhairtí an athraithe aeráide a d’fhéadfadh tionchar a bheith acu ar na 

hearnálacha tosaíochta atá liostaithe:3 

• Foircneacha toisí agus tuilte as a dtagann tuilte a chuireann isteach ar sheirbhísí 

iompair, coinníollacha tiomána neamhshábháilte agus meath de réir a chéile ar an 

mbonneagar; 

• Éileamh méadaithe ar uisce mar thoradh ar mhinicíocht mhéadaithe na dtonn teasa a 

chuireann brú méadaithe ar líonraí tarchurtha agus dáileacháin uisce, chomh maith 

le soláthar (asbhaint agus stóráil); 

• D’fhéadfadh go n-eascródh níos mó galair uisce-iompartha ( e.g., E. coli) de bharr 

éillithe uisce óil mar thoradh ar shreabhadh truailleán thar talamh de bharr méaduithe 

réamh-mheasta ar mhinicíocht imeachtaí foircneacha deascadh. D’fhéadfadh go n-

eascródh coinníollacha feabhsaithe comhshaoil d’fhás baictéarach agus do 

mharthanas víreasach de bharr méaduithe réamh-mheasta ar an meánteocht 

bhliantúil mar aon le coinníollacha níos fliche agus d’fhéadfadh méadú teacht ar 

ghalair bia-iompartha; 

 
3 Suíomh idirlíona Climate Adapt maidir le hÉireann, tuairisc faoi Airticil 19 don Rialachas an Aontais 
Fuinnimh agus na Gníomhaíochta Aeráide Ireland — Climate-ADAPT (europa.eu) 

https://climate-adapt.eea.europa.eu/countries-regions/countries/ireland
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• Mar thoradh ar arduithe réamh-mheasta ar leibhéil na farraige agus ar bhorradh 

stoirme, beidh tuilte cósta agus creimeadh cósta níos minice ann agus beidh tionchar 

suntasach aige ar shuíomhanna cósta agus ar shuíomhanna oidhreachta atá suite 

cóngarach don chósta agus ar inbhir; 

• D'fhéadfadh méadú ar chaitheamh gaoithe a bheith mar thoradh ar mhéaduithe 

réamh-mheasta ar dhéine stoirmeacha gaoithe agus ar fhad an tséasúir fáis agus go 

ndéanfaí damáiste do línte cumhachta lasnairde; 

• Beidh díghrádú an bhonneagair chumarsáide ( e.g., caibinéid sráide) mar thoradh ar 

mhéaduithe réamh-mheasta ar mhinicíocht na dtonn teasa, rud a d’fhéadfadh cur le 

riachtanas méadaithe le haghaidh fuaraithe gníomhach; 

• Is é an toradh a bheidh ar athruithe réamh-mheasta ar theocht agus ar fhrasaíocht 

ná go dtiocfaidh speicis ionracha isteach a bheidh níos mó in oiriúint do dhálaí 

athraithe aeráide, d’fhéadfadh tionchar diúltach a bheith ag cuid acu ar an 

ngeilleagar ( e.g., trí thionchair ar fheirmeoireacht agus iascach); 

• Mar thoradh ar mhéaduithe réamh-mheasta ar mhinicíocht imeachtaí foircneacha 

deascaidh beidh leibhéil mhéadaithe rith chun srutha agus fadhbanna féideartha 

maidir le cáilíocht uisce a mbeidh impleachtaí acu do stóráil sciodair agus do 

leathadh talún; 

• Méaduithe réamh-mheasta ar mhinicíocht na dtonn teasa agus triomach as a 

dtiocfaidh méadú ar mhinicíocht tinte fiáine a dhéanann dochar do chlampaí foraoisí; 

• Is é an toradh a bheidh ar athruithe réamh-mheasta ar dhálaí aigéin ná go dtarlóidh 

méadú ar bhláthanna algacha díobhálacha as a dtiocfaidh srianta ar bhaint sliogéisc 

agus d’fhéadfadh caillteanais eacnamaíocha a bheith ann. 

 

3 Creat Náisiúnta Oiriúnaithe 2018 
Tá sé mar aidhm ag oiriúnú pleanáilte bearta a ghlacadh chun dul i ngleic leis na tionchair 

aeráide atá ann faoi láthair nó a bhfuiltear ag súil leo, mar a thuairiscítear sa roinn roimhe 

seo, i gcomhthéacs an athraithe sochaíocha leanúnaigh agus ionchais. Déantar cinntí le 

tuiscint go bhfuil coinníollacha athraithe (frithghníomh) nó ar tí athrú (réamh-mheasta) agus 

go bhfuil gá le beart chun filleadh ar staid inmhianaithe, an staid a choinneáil nó an staid a 

bhaint amach. 
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Toisc go n-athraíonn tionchair an athraithe aeráide de réir réigiúin agus go háitiúil, éilíonn an 

t-oiriúnú go mbeidh freagairtí ann atá sainiúil go háitiúil, bunaithe ar áit, a thugann aghaidh 

ní hamháin ar thionchair aeráide ach a chomhtháthaíonn go comhleanúnach le córais áitiúla 

sóisialta, eacnamaíocha agus éiceolaíochta freisin. Mar thoradh air sin, is é an rialtas láir a 

fhorbraíonn beartas oiriúnaithe ardleibhéil go hiondúil ach de bharr difríochtaí áitiúla i noirm 

shóisialta agus chultúrtha, an timpeallacht fhisiceach, úsáid talún agus eacnamaíocht tá an 

t-oiriúnú ina bhreithniú ríthábhachtach do lucht déanta beartas réigiúnach agus áitiúil, 

d’ionadaithe tofa, d’fhiontair agus don phobal i gcoitinne. Beidh rath an oiriúnaithe ag brath 

ar ár dtuiscint ar na roghanna oiriúnaithe atá indéanta agus éifeachtach ina gcomhthéacs 

áitiúil (IPCC, 2022). 

Foilsíodh an NAF reatha in 2018 agus leagtar amach ann straitéis na hÉireann maidir le 

bearta oiriúnaithe a chur i bhfeidhm in earnálacha éagsúla an Rialtais, lena n-áirítear earnáil 

na n-údarás áitiúil chun laghdú a dhéanamh ar leochaileacht an Stáit i leith éifeachtaí 

diúltacha an athraithe aeráide ach freisin chun leas a bhaint as aon éifeachtaí dearfacha a 

d’fhéadfadh tarlú. Ba í an fhís straitéiseach don NAF ná ‘Éire athléimneach ó thaobh na 

haeráide’ a fhorbairt. Leagtar amach ann freisin sé amach fís ardleibhéil maidir le hacmhainn 

chórais shóisialta, eacnamaíocha agus chomhshaoil na hÉireann chun dul i ngleic le hathrú 

aeráide trí fhreagairt nó atheagrú ar bhealaí a choinníonn a bhfeidhm, a bhféiniúlacht agus a 

struchtúr, agus a fhorbraíonn cumas oiriúnaithe, foghlama agus claochlaithe. Tá sé mar 

phríomhchuspóir ag an NAF fócas soiléir agus láidir a thabhairt ar na dúshláin agus na 

deiseanna a bhaineann le haistriú chuig todhchaí atá athléimneach ó thaobh na haeráide 

de, agus ar an tábhacht a bhaineann le clár oibre aistrithe náisiúnta atá dírithe go dearfach 

agus atá costéifeachtach. Cuirtear príomhchuspóirí an NAF i bhfeidhm trí ghníomhaíochtaí 

ar leibhéal earnála, réigiúnach agus áitiúil atá dírithe ar na nithe seo a leanas:  

• acmhainn oiriúnaitheach a fheabhsú ag an leibhéal earnála, réigiúnach agus áitiúil. 

• neart a chur le hathléimneacht na gcóras sóisialta, eacnamaíoch agus comhshaoil i 

leith athrú aeráide na linne seo agus sa todhchaí, lena n-áirítear a shainaithint cé 

chomh athléimneach agus atá na córais seo i leith éagsúlachta aeráide reatha agus 

sa todhchaí, agus na céimeanna ba chóir a ghlacadh chun athléimneacht a bhaint 

amach. 

• leochaileacht maidir le hathrú aeráide a laghdú: Cé chomh leochaileach is atá córais 

maidir le hathrú aeráide reatha agus amach anseo. 

• leas a bhaint as aon deiseanna a d'fhéadfadh teacht chun cinn mar gheall ar athrú 

aeráide. 
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Rinne an Chomhairle Chomhairleach um Athrú Aeráide (CCAC) measúnú ar an NAF agus 

ar phleananna earnála gaolmhara in 2021. Tá sonraí an mheasúnaithe seo ar fáil in 

Athbhreithniú Bliantúil 2021 an CCAC. Chuathas i gcomhairle leis an CCAC maidir le hábhar 

an doiciméid chomhairliúcháin seo sular tugadh chun críche é. 

Ní plean gníomhaíochta náisiúnta um oiriúnú é an NAF ach leagtar amach ann an straitéis 

náisiúnta um oiriúnú ar an leibhéal náisiúnta agus áitiúil. Tá gníomhartha ar oiriúnú leagtha 

amach i bpleananna oiriúnaithe earnála agus sa Phlean Gnímh don Aeráid ag an leibhéal 

náisiúnta. Leagfar amach gníomhartha oiriúnaithe ag an leibhéal áitiúil i bPleananna Gnímh 

don Aeráid de chuid na nÚdarás Áitiúil atá le teacht i gcomhréir leis na ceanglais atá leagtha 

amach sa reachtaíocht aeráide. 

 

4 Pleananna Oiriúnaithe Earnála  
San NAF reatha sainaithnítear 12 phríomhearnáil a bhfuil Pleananna Oiriúnaithe Earnála 

(SAPanna) de dhíth ina leaith. Cheadaigh an Rialtas na SAPanna seo agus foilsíodh iad i mí 

Dheireadh Fómhair 2019. Déantar na SAPanna faoi chumraíocht reatha Ranna an Rialtais a 

ghrúpáil faoi cheithre théama i dTábla 1 thíos. Déanann na SAPanna comhlánaithe cur síos 

agus measúnú ar mhéid na rioscaí a chuireann athrú aeráide ar an earnáil, agus cuireann 

siad pleananna teagmhasacha i láthair chun aghaidh a thabhairt ar na rioscaí sin agus 

athléimneacht aeráide na hearnála a chinntiú. Áirítear leo gníomhaíochtaí chun oiriúnú a 

phríomhshruthú i mbeartas agus i riarachán ag leibhéal earnála. Ina theannta sin, áirítear leo 

gníomhartha chun comhar agus comhleanúnachas a fheabhsú thar earnálacha eile agus leis 

an earnáil Rialtais Áitiúil. 

Téama Leibhéal Earnála Roinn Ceannais do 
Phleananna Oiriúnaithe 
Earnála 

Caipitil 
Nádúrtha 
agus Cultúir 

Bia Mara An Roinn Talmhaíochta, Bia 
agus Mara 

Talmhaíocht 

Foraoiseacht 

Bithéagsúlacht  
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An Oidhreacht Thógtha agus 
Seandálaíochta 

An Roinn Tithíochta, Rialtais 
Áitiúil agus Oidhreachta 

Bonneagar 
Criticiúil 

Bonneagar Iompair An Roinn Iompair, 
Turasóireachta agus Spóirt 

Líonraí Leictreachais agus 
Gáis 

An Roinn Comhshaoil, Aeráide 
agus Cumarsáide 

Líonraí Cumarsáide 

Acmhainn 
UIsce agus 
Bainistíocht 
Baol Tuilte 

Bainistíocht Baol Tuilte Oifig na nOibreacha Poiblí 

Cáilíocht Uisce 
 

An Roinn Tithíochta, Rialtais 
Áitiúil agus Oidhreachta 

Bonneagar Seirbhísí Uisce 

Sláinte Phoiblí Sláinte An Roinn Sláinte 

 

Tábla 1: Liosta de na hearnálacha oiriúnaithe náisiúnta 

D’ullmhaigh earnálacha a SAPanna de réir cur chuige bainistithe oiriúnaithe riosca-

bhunaithe i dTreoirlínte ón Aire4 a d’fhoilsigh an Roinn Cumarsáide, Gníomhú ar son na 

hAeráide agus Comhshaoil i mBealtaine 2018.  

Deis atá sa chomhairliúchán seo féachaint ar an dul chun cinn atá déanta in earnálacha ó 

foilsíodh an NAF agus conas is fearr an fhaisnéis seo a chomhtháthú sa bheartas náisiúnta 

um oiriúnú. Deis atá ann freisin breathnú ar an bpróiseas pleanála earnála atá ann faoi 

láthair agus feabhsúcháin a mholadh. 

 

5 Gníomh Oiriúnaithe Áitiúil 
Tá Údaráis Áitiúla chun tosaigh maidir le gníomhaíocht aeráide a chur chun cinn go 

náisiúnta. D’fhoilsigh gach ceann de na 31 údarás áitiúil Straitéisí Oiriúnaithe na nÚdarás 

Áitiúil in 2019. 

 
4 9bcbb18e-7203-4079-9a59-833842e932f2.pdf (www.gov.ie) 

https://www.gov.ie/pdf/?file=https://assets.gov.ie/129614/9bcbb18e-7203-4079-9a59-833842e932f2.pdf#page=null
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Sa bhliain 2021, d’fhoilsigh an earnáil straitéis nua chun seachadadh a dhéanamh ar an 

gCairt um Ghníomhú ar son na hAeráide agus Plean Gnímh don Aeráid sheachadadh. Arna 

fhorbairt i gcomhairle le húdaráis áitiúla agus arna ghlacadh ag an gCumann Bainistíochta 

Contae agus Cathrach, tá sé mar aidhm ag Delivering Effective Climate Action 2030 tacú le 

huaillmhian na hearnála ceannaireacht a dhéanamh ar ghníomhaíocht aeráide. Aithnítear go 

bhfuil an rialtas áitiúil ríthábhachtach le Plean Gnímh don Aeráid náisiúnta na hÉireann 2019 

a sheachadadh agus tá a dtiomantas léirithe ag gach údarás áitiúil an t-athrú seo a thiomáint 

agus a threorú trí Chairt um Ghníomhú ar son na hAeráide de chuid na nÚdarás Áitiúil a 

shíniú. 

Faoin Acht Aeráide leasaithe (2021), ceanglaítear ar údaráis áitiúla anois Pleananna Gnímh 

don Aeráid de chuid Údaráis Áitiúil a fhorbairt. Beidh ar na pleananna seo aghaidh a 

thabhairt ar mhaolú aeráide agus ar oiriúnú araon. Tá eilimint oiriúnaithe na dTreoirlínte á 

bhforbairt ag Oifigí Réigiúnacha um Ghníomhú ar son na hAeráide, an EPA agus an Roinn 

Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide chun cabhrú le hÚdaráis Áitiúla sa phróiseas seo.  

Deis atá sa chomhairliúchán seo scrúdú a dhéanamh ar conas tógáil ar an dul chun cinn atá 

déanta go dtí seo in earnáil na n-údarás áitiúil agus conas is féidir gníomhú ar an leibhéal 

áitiúil, a bheidh chomh ríthábhachtach sin do rath an bheartais oiriúnaithe, a éascú níos 

fearr.  

Conas is fearr is féidir Beartas Oiriúnaithe Earnála agus Áitiúil a chomhtháthú leis an 
NAF? 

 

6 Struchtúr Reatha an Chreata Náisiúnta 
Oiriúnaithe 

Seo a leanas struchtúr an NAF faoi láthair: 

I gCaibidil 1 tugtar achoimre ar an athrú aeráide atá tugtha faoi deara, agus atá á thuar, ar 

bhonn domhanda agus, chomh maith leis sin, tá cur síos inti ar na nithe a spreagann an 

beartas idirnáisiúnta agus beartas na hEorpa i leith oiriúnú don athrú aeráide. Ansin, leagtar 

amach achoimre ar thionchair an athraithe aeráide atá tugtha faoi deara, agus atá á dtuar, i 

gcás na hÉireann agus tugtar achoimre ar chuid de na tionchair a d’fhéadfadh a bheith ann 

in Éirinn mar thoradh ar na hathruithe sin.  

I gCaibidil 2 leagtar amach an dul chun cinn atá déanta in Éirinn go dtí seo maidir le pleanáil 

le haghaidh oiriúnú don athrú aeráide, lena n-áirítear obair atá déanta ar leibhéal earnála 
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agus ar leibhéal rialtais áitiúil agus tionscnaimh chun rannpháirteachas na sochaí sibhialta 

agus taighde a áirithiú. 

I gCaibidil 3 tugtar treoirphrionsabail maidir le hoiriúnú ar an leibhéal náisiúnta agus bearta 

chun timpeallacht chumasúcháin a chruthú le haghaidh pleanáil i leith oiriúnú.Leagtar amach 

inti na hearnálacha a bhfuil pleananna oiriúnaithe beartaithe maidir leo faoi NAF, mar aon le 

tograí a bhaineann le straitéisí oiriúnaithe ar leibhéal na n-údarás áitiúil nó ar an leibhéal 

réigiúnach. 

I gCaibidil 4 déantar cur síos ar an mbealach ina gcuirfear NAF i bhfeidhm, agus socruithe 

agus gníomhartha athbhreithnithe rialachais agus tuairiscithe á gcur san áireamh, agus 

déantar cur síos ar chuspóirí tacaíochta atá le saothrú. 

Deis atá sa chomhairliúchán seo chun moladh a dhéanamh faoi athruithe ar an struchtúr seo 

agus conas is fearr a chinntiú go bhfuil struchtúr NAF athbhreithnithe/nua. (e.g., samplaí 

dea-chleachtais ag leibhéal an AE nó ag leibhéal idirnáisiúnta a d’fhéadfadh forbairt NAF 

nua/athbhreithnithe a threorú in Éirinn)?  

 

7 Rialachas, Monatóireacht agus Measúnú 
Chun monatóireacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm agus ar dhul chun cinn an NAF, 

sainaithníodh múnla comhaontaithe rialachais oiriúnaithe ar an leibhéal náisiúnta. Áiríodh 

plean monatóireachta agus meastóireachta sa NAF a chomhlíonann oibleagáidí tuairiscithe 

idirnáisiúnta a d’fhéadfaí a athbhreithniú agus a athbhreithniú le himeacht ama. Bhunaigh an 

NAF struchtúr rialachais soiléir don bheartas oiriúnaithe ar an leibhéal náisiúnta den chéad 

uair. 
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Fíor 1: Struchtúr Reatha Rialachais Oiriúnaithe 

 

Deis atá sa chomhairliúchán seo scrúdú a dhéanamh ar an struchtúr rialachais atá leagtha 

amach cheana sa NAF agus conas is fearr forbairtí sa réimse seo a chomhtháthú ó foilsíodh 

an NAF amhail forbairt bhliantúil Pleananna Gnímh don Aeráid. Deis atá ann freisin scrúdú a 

dhéanamh ar an mbealach is fearr is féidir leis na meicníochtaí faireacháin atá ann cheana 

dul chun cinn laistigh d’earnálacha a thomhas agus tacú le cur chun feidhme agus ualaí 

riaracháin a íoslaghdú. 

7.1 Comhordú 
San NAF rinneadh machnamh faoi conas is fearr a chinntiú go gcomhordaíonn earnálacha 

ábhartha ar a gcuid Pleananna faoi seach i bhfianaise na bhfreagrachtaí ilroinnte a 

tharlaíonn trasna earnálacha, e.g., pleanáil éigeandála, uisce, mara, agus bithéagsúlacht. 

Rinne an NAF moltaí agus mhol gníomh chun comhlachtaí rialachais atá ann cheana a 

neartú ( e.g., grúpa stiúrtha náisiúnta um oiriúnú). Deis atá sa chomhairliúchán seo scrúdú a 

dhéanamh ar conas is féidir tuilleadh feabhais a chur ar chomhordú an oiriúnaithe ar fud an 

Rialtais agus feabhas a chur ar chumarsáid idir earnálacha éagsúla. 

Bunaítear cur chuige oiriúnaitheach um bainistíocht riosca sa NAF d’earnálacha agus 

d’údaráis áitiúla araon, atá ag teacht leis an gcleachtas idirnáisiúnta is fearr. Baineadh úsáid 



13 

 

as an gcur chuige seo i bpleanáil agus cinnteoireacht oiriúnaithe ar leibhéal earnála agus 

áitiúil a rinneadh ó foilsíodh NAF. Má ghlactar le cur chuige coiteann i leith gach 

cinnteoireachta oiriúnaithe, is féidir cabhrú le tuiscint, le foghlaim, le hinchomparáideacht, le 

faireachán, le meastóireacht agus le tuairisciú. 

Is iad seo a leanas na cúig phríomhchéim sa chur chuige bainistíochta oiriúnaitheach:  

1. An fhoireann oiriúnaithe a fhorbairt – raon feidhme na hoibre a shainiú; 

2. Measúnú a dhéanamh ar an mbonnlíne oiriúnaithe; 

3. Measúnú a dhéanamh ar riosca aeráide amach anseo; 

4. Roghanna oiriúnaithe a shainaithint, a mheasúnú agus a chur in ord tosaíochta; 

5. Monatóireacht agus Athbhreithniú. 

Chuir forbairt NAF 2018 raon beartas, pleananna agus clár san áireamh. Bhreithnigh an 

NAF oibleagáidí idirnáisiúnta reatha agus amach anseo d’Éirinn maidir le hoiriúnú lena n-

áirítear: 

• oibleagáidí faoin UNFCCC agus faoi Chomhaontú Pháras 2015. 

• Straitéis 2013 an AE um Oiriúnú Aeráide agus measúnuithe a rinne an Coimisiún 

Eorpach faoi Scórchlár Oiriúnaithe an AE. 

• beartas agus reachtaíocht náisiúnta atá ábhartha lena n-áirítear na Spriocanna 

Forbartha Inbhuanaithe, WFD, an Treoir maidir le Gnáthóga, SEA, Pleanáil 

Spásúlachta. 

• cuireann cur chuige foriomlán san áireamh torthaí ó SAPanna neamhreachtúla a 

foilsíodh tráth a rinneadh é, e.g., OOP agus CFRAMS5. 

Tá roinnt forbairtí suntasacha beartais náisiúnta tagtha chun cinn ó foilsíodh NAF lena n-

áirítear, mar shampla, Clár an Rialtais, déanamh Pleananna Gnímh don Aeráid, an PFN, 

agus an Beartas Forbartha Tuaithe nua. Deis atá sa chomhairliúchán seo chun forbairtí 

breise beartais nó dea-chleachtais a aithint ar cheart a léiriú i NAF athbhreithnithe/nua. 

 

8 Príomhshruthú 
Aithníodh sa NAF comhtháthú na mbeartas um oiriúnú don athrú aeráide i mbeartais, i 

bpleananna agus i gcláir náisiúnta, earnála agus áitiúla eile mar phríomh-chur chuige 

 
5 riosca tuilte dobharcheantair agus bainistíocht 
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beartais chun oiriúnú a chur i bhfeidhm. Chuir NAF 2018 tús leis an bpróiseas chun 

deiseanna a aithint chun oiriúnú don athrú aeráide a chomhtháthú ar fud na réimsí beartais 

ábhartha go léir. Le foilsiú CAP2021 cuireadh an próiseas seo chun cinn go suntasach trí 

ghníomhaíocht beartais oiriúnaithe agus maolaithe a chomhtháthú níos fearr agus trí 

úinéireacht níos fearr ar ghníomhaíocht oiriúnaithe a chur chun cinn laistigh de réimsí 

beartais ar leith. Deis is ea an comhairliúchán seo chun scrúdú a dhéanamh ar an mbealach 

is fearr lena chinntiú go ndéanfaidh geallsealbhóirí tionchair an athraithe aeráide a mheas 

agus iad ag forbairt agus ag cur i bhfeidhm gach réimse beartais ábhartha. 

An bhfuil aon bhearnaí suntasacha beartais sa NAF reatha a bhféadfaí aghaidh a 
thabhairt orthu i NAF nua nó athbhreithnithe? 

Cad iad na Beartais Náisiúnta breise ar cheart a léiriú sa NAF? 

An bhfuil aon mholtaí eile agat maidir le Creat Náisiúnta Oiriúnaithe feabhsaithe? 

 

9 Earnálacha Oiriúnaithe Reatha agus Réimsí Nua 
Gníomhaíochta 

Le hAilt 6 agus 7 den Acht Aeráide leagtar amach na ceanglais maidir le hullmhú SAPanna 

ag Airí Rialtais agus, ag brath ar thoradh athbhreithniú NAF, d'fhéadfadh tionchar a bheith 

ann do SAPanna atá ann cheana féin.  

Ina theannta sin, tá sé molta ag CCAC agus páirtithe leasmhara eile go mbeadh pleananna 

earnála breise tairbheach. I measc na réimsí beartais a mholtar mar “Earnálacha” oiriúnaithe 

nua féideartha tá Airgeadas, Turasóireacht, Timpeallacht Thógtha agus Oiriúnú Cósta. 

Áirítear leis an Acht Aeráide leasaithe freisin forálacha nua chun go bhféadfaidh an Rialtas a 

iarraidh ar 2 Aire den Rialtas nó níos mó plean oiriúnaithe earnála a dhéanamh agus a 

thíolacadh i gcomhpháirt (dá ngairtear ‘comhphlean oiriúnaithe earnála’), i ndáil le hábhar 

lena roinneann na hAirí Rialtais sin freagracht. 

D’fhéadfadh go mbeadh sé tairbheach freisin breathnú ar conas ailíniú na bpleananna 

oiriúnaithe earnálacha Éireannacha leis na hearnálacha beartais arna sainiú ag an Aontas 

Eorpach maidir le hoiriúnú don athrú aeráide a fheabhsú. 

Earnálacha beartais AE le haghaidh oiriúnú  Pleanála oiriúnaithe earnála na hÉireann  
Talmhaíocht Talmhaíocht, Foraoiseacht agus Bia Mara 
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Bithéagsúlacht Bithéagsúlacht 

Foirgnimh Oidhreacht Thógtha agus Seandálaíochta 

Cósta Dada  

Laghdú Riosca Tubaiste Dada  

Cuir Chuige atá Bunaithe ar an Éiceachóras Dada  

Fuinneamh  Líonraí Leictreachais agus Gáis 

Airgeadas Dada  

Foraoiseacht Talmhaíocht, Foraoiseacht agus Bia Mara 

Sláinte Sláínte  

Muirí agus Iascaigh  Bia Mara  

Iompar  Bonneagar iompair  

Uirbeach  Dada  

Bainistíocht Uisce  Cáilíocht Uisce agus Bonneagar Seirbhísí 
Uisce 

Líonraí Cumarsáide  

Deis atá sa chomhairliúchán seo chun liosta na n-earnálacha atá ann faoi láthair a scrúdú 

agus chun earnálacha nua féideartha a shainaithint nó chun a aithint conas is féidir oiriúnú a 

chomhtháthú in earnálacha ina bhfuil freagrachtaí ilroinnte ar fud Ranna agus 

Gníomhaireachtaí iolracha (i.e., trí úsáid a bhaint as struchtúir chomhordaithe agus próisis 

forbartha beartais atá ann cheana féin). 

An bhfuil Earnálacha ar bith nach bhfuil san áireamh a chreideann tú gur cheart a 
áireamh? 

Cad iad na réimsí nó na hEarnálacha ar leith ar cheart níos mó béime a chur orthu? 

 

10 Plean Gnímh don Aeráid 2021 
Clúdaítear bearta oiriúnaithe náisiúnta i gcaibidil 21 de CBT2021 agus déantar 

gníomhaíochtaí earnála um oiriúnú aeráide a phríomhshruthú ar fud an Phlean nua lena n-

áirítear na caibidlí ar Thalmhaíocht, Úsáid Talún, Timpeallacht Thógtha agus Iompar. 

Tógann gníomhartha sa chaibidil ar Oiriúnú ar ghníomhaíochtaí i NAF na hÉireann, agus ar 

na gníomhartha sna 12 SAP. Le CBT2021 áiríthítear go ndéanfaidh príomhearnálacha 

tuilleadh measúnaithe ar na príomhrioscaí agus leochaileachtaí a bhaineann leis an athrú 

aeráide ina bpleananna earnálacha agus go gcuirfidh siad bearta athléimneachta aeráide i 

bhfeidhm. Áirítear ar ghníomhaíochtaí oiriúnaithe breise laistigh den chaibidil ar Oiriúnú i 

CAP2021 gníomhartha ag Met Éireann, GSI, EPA, OOP agus gníomhartha atá á ndéanamh 
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chun pleananna earnála reatha a chur i bhfeidhm sna hearnálacha um Cháilíocht Uisce, 

Bonneagar Uisce, Sláinte agus Líonraí Leictreachais agus Gáis. 

I measc na bpríomhghníomhartha um Oiriúnú Aeráide atá leagtha amach sa Phlean Gnímh 

don Aeráid 2021 tá:  

• athbhreithniú ar an gCreat Náisiúnta Oiriúnaithe le linn 2022. 

• Gníomhartha chun athléimneacht i gcás tuilte a mhéadú. 

• Bearta chun ár n-acmhainní measúnaithe riosca um athrú aeráide náisiúnta a 

fheabhsú agus bearta chun tuiscint níos fearr a fháil ar thionchair an athraithe 

aeráide in Éirinn. 

• Aeráid Éireann - Tacaíocht a sholáthar (amhail faisnéis/sonraí a sholáthar, uirlisí 

cinnteoireachta agus tógáil acmhainne) d’earnálacha agus d’Údaráis Áitiúla a bhfuil 

sé de chúram orthu straitéisí oiriúnaithe a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm. 

• Tugadh isteach an riachtanas le Pleananna Gnímh don Aeráid a fhorbairt ar bhonn bliantúil ó 
foilsíodh an NAF agus beidh gá é a léiriú sa bheartas náisiúnta um oiriúnú. 

 

11 Gníomhaithe Idirnáisiúnta agus Náisiúnta do 
Bheartas Náisiúnta Oiriúnaithe 

Tháinig athruithe tábhachtacha ar leibhéal náisiúnta, AE agus idirnáisiúnta chun cinn ó 

foilsíodh an NAF bunaidh a bhreithneofar mar chuid den phróiseas Athbhreithnithe. Tá 

achoimre orthu seo thíos agus áirítear leo:  

Idirnáisiúnta 
 

• Fócas méadaitheach ar oiriúnú ag leibhéal idirnáisiúnta lena n-áirítear measúnuithe 

nuashonraithe IPCC. 

• Forbairtí ar thaighde oiriúnaithe ar an leibhéal idirnáisiúnta ó 2017 i leith agus 

tosaíochtaí nua náisiúnta um thaighde oiriúnaithe a bhunú. 

• Feabhsuithe ar fhaisnéis samhaltaithe aeráide agus ar fhaisnéis oiriúnaithe go 

ginearálta a rinneadh ó 2017; go háirithe i dtéarmaí tionchair an athraithe aeráide a 

shannadh. 

• Foilsiú Straitéis Oiriúnaithe nua an AE in 2021. 
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Náisiúnta 
 

• Ról na Comhairle Comhairlí um Athrú Aeráide6 (CCAC) ó 2017 agus a tuarascálacha 

agus moltaí don Aire agus don Rialtas maidir le hoiriúnú. 

• Foilsiú Pleananna Gnímh don Aerráid in 2019 agus 2021. 

• Athruithe reachtacha a rinneadh san Acht um Ghníomhú Aeráide agus um Fhorbairt 

Ísealcharbóin 2021. 

• Comhsheasmhacht a chinntiú maidir leis an gcaoi a ndéantar oiriúnú a bhainistiú sa 

NAF, SAPanna agus Plean Gnímh don Aeráid chun an tacaíocht is fearr a thabhairt 

do chur i bhfeidhm ag an leibhéal náisiúnta. 

• Forbairtí ar thaighde oiriúnaithe ar an leibhéal náisiúnta ó 2017 i leith agus 

tosaíochtaí nua náisiúnta um thaighde oiriúnaithe a bhunú. 

• Ceachtanna a foghlamaíodh ó fhorbairt SAPanna. 

• An gá atá le treoir earnála ar oiriúnú a nuashonrú. 

• Bacainní ar ghníomhú oiriúnaithe a shárú. 

• Ciste Gníomhaíochta Aeráide. 

 
Leibhéal na nÚdarás Áitiúil 
 

• Ceachtanna a foghlamaíodh ó fhoilsiú straitéisí oiriúnaithe áitiúla. 

• Athruithe ar rialachas agus faireachán i dtaca le gníomhú ar son na haeráide ar an 

leibhéal áitiúil ó 2017 i leith. 

• Bunú CAROnna, Cairteacha um Ghníomhú ar son na hAeráide agus KPIanna. 

• Riachtanas do Phleananna Gnímh don Aeráid na nÚdarás Áitiúil. 

 
Chomh maith leis an méid thuas, ina Athbhreithniú in 2021, nótáil an CCAC a thábhachtaí 

atá cur chuige córasach comhtháite, ildisciplíneach, fadtéarmach, laistigh de cheapadh 

beartais phoiblí, i dtreo oiriúnú agus maolú mar mhodh chun an t-athrú aeráide a chomhrac 

 
6 Tuairisc bhliantúil agus Athbhreithniú| An Comhairle Comhairleach um Athrú Aeráide 
(climatecouncil.ie) 

https://www.climatecouncil.ie/councilpublications/annualreviewandreport/
https://www.climatecouncil.ie/councilpublications/annualreviewandreport/
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agus chun athléimneacht a thógáil. Sa chomhthéacs seo, fáiltíonn DECC roimh aon 

fhorbairtí tábhachtacha eile a bheith sainaitheanta ag páirtithe leasmhara.  

12 An Diminsean Idirnáisiúnta agus AE 
Cé go bhfuil an NAF deartha mar bheartas Creat Náisiúnta Oiriúnaithe d’Éirinn, ní mór do 

bheartas dá leithéid aird a thabhairt ar fhorbairtí idirnáisiúnta lena n-áirítear iad siúd ag 

leibhéil na NA agus an AE. Ó seoladh an NAF reatha i mí Eanáir 2018, tá roinnt 

príomhfhorbairtí idirnáisiúnta a bhaineann le hOiriúnú lena n-áirítear COP 26, foilsiú 

Thuarascáil Ghrúpa Oibre I agus II an IPCC agus foilsiú Straitéis Oiriúnaithe 2021 an AE. 

12.1 Torthaí Oiriúnaithe COP26  
Bhí roinnt torthaí dearfacha ag COP26 a bhain le hOiriúnú: 

• Clár oibre a bhunú chun an sprioc domhanda maidir le hoiriúnú a shainiú agus é mar 

aidhm leis riachtanais agus réitigh chomhchoiteanna a shainaithint. 

• Conairí Líonra Santiago a neartú tuilleadh chun an líonra a oibriú chun aghaidh a 

thabhairt ar chaillteanas agus damáiste agus iad a bhainistiú. 

• Comhdhearcadh ar an ngá atá le leanúint ag méadú tacaíochta airgeadais do 

thíortha i mbéal forbartha. 

• Glao ar mhaoiniú dúbailte ar a laghad le haghaidh oiriúnú faoi 2025. 

• Tacaíocht bhliantúil US$100 billiún do thíortha i mbéal forbartha a athdhearbhú. 

• Próiseas a thabhairt isteach chun an sprioc domhanda nua iar-2025 maidir le 

hairgeadas a shainiú. 

12.2 Tuairisc Mheitheal I an Phainéil Idir-Rialtasach ar 
Athrú Aeráide (IPCC) 

Deir tuarascáil Mheitheal I an Phainéil Idir-Rialtasach ar Athrú Aeráide (IPCC), atá mar chuid 

den 6ú Tuarascáil Measúnaithe (AR6) de chuid an IPCC, a foilsíodh i mí Lúnasa 2021, go 

bhfuil scála na n-athruithe le déanaí ar fud an chórais aeráide ina iomláine agus an staid 

reatha ag go leor gnéithe den chóras aeráide gan fasach thar na céadta bliain go dtí na 

mílte bliain. Deir sé freisin nach bhfuil aon amhras ann go ndearna tionchar an duine an t-

atmaisféar, an t-aigéan agus an talamh a théamh; tá athruithe tapa agus forleathana tar éis 

tarlú san atmaisféar, san aigéan, sa chriósféar agus sa bhithsféar.  
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Léirítear sa tuarascáil go bhfuil astaíochtaí gás ceaptha teasa ó ghníomhaíochtaí daonna 

freagrach as thart ar 1.1°C de théamh ó 1850-1900, agus deirtear go meastar go sroichfidh 

nó go sáróidh an teocht domhanda 1.5°C téimh ar an meán thar na 20 bliain atá romhainn. 

Tá an measúnú seo bunaithe ar thacair shonraí bhreathnadóireachta feabhsaithe chun 

téamh stairiúil a mheasúnú, chomh maith le dul chun cinn sa tuiscint eolaíoch ar fhreagairt 

an chórais aeráide ar astaíochtaí gás ceaptha teasa de bharr an duine. Tugtar réamh-

mheastachán ann go leanfaidh teocht an dromchla dhomhanda ag ardú go dtí lár an chéid 

ar a laghad faoi na cásanna astaíochtaí go léir a bhreithnítear. Sárófar téamh domhanda 

1.5°C agus 2°C le linn an 21ú haois mura dtarlóidh laghduithe domhain ar CO2 agus ar 

astaíochtaí gáis cheaptha teasa eile sna deacáidí amach romhainn. 

Dhearbhaigh anailís níos luaithe i dtuarascáil 1.5°C an IPCC freisin go bhfuil rioscaí a 

bhaineann leis an aeráid do shláinte, do shlite beatha, do shlándáil bia, do sholáthar uisce, 

do shlándáil dhaonna, agus d’fhás eacnamaíoch réamh-mheasta freisin go dtiocfaidh méadú 

ar théamh domhanda 1.5°C agus go méadóidh siad tuilleadh má shroichimid 2°C. In 2020 – 

ceann de na trí bliana is teo ar taifead – bhí an mheánteocht dhomhanda 1.2 °C os cionn na 

bunlíne réamhthionsclaí. Is dócha go leagfaidh anailísí breise ón IPCC atá le foilsiú mar 

chuid den AR6 béim bhreise ar an ngá práinneach le gníomhaíocht oiriúnaithe níos fearr do 

thionchair an athraithe aeráide. 

Is féidir le rioscaí fisiceacha aeráide, nuair a thagann siad chun cinn, sócmhainní fisiceacha 

a chreimeadh, cur isteach ar ghnó agus imirce saothair a chruthú, agus d’fhéadfadh 

impleachtaí díobhálacha a bheith acu do luachálacha sócmhainní agus do thorthaí 

eacnamaíocha níos leithne araon. Idir 1980 agus 2017, mar shampla, taifeadadh damáistí 

eacnamaíocha de €453 billiún mar thoradh ar thubaistí nádúrtha sa Limistéar Eorpach 

Eacnamaíoch7. 

12.3 Straitéis AE 2021 
Téann Éire i ngleic le hoiriúnú ag leibhéal an AE go príomha tríd an nGrúpa Oibre ar Oiriúnú 

agus is tríd an ngrúpa oibre seo go príomha a fhaigheann Éire nuashonruithe ar Straitéis 

Oiriúnaithe an AE. Tá aighneacht is déanaí na hÉireann don EEA (tuairisciú faoi Airteagal 

19) ar oiriúnú in Éirinn faoi Threoir Fuinnimh agus Rialachais an AE ar fáil anois ar EEA 

Climate Adapt8. 

 
7 Athbhreithniú Cobhsaíochta Airgeadais 2021:I (centralbank.ie) 
8 Achoimre na Baill Stáit — Climate-ADAPT (europa.eu) 

https://www.centralbank.ie/docs/default-source/publications/financial-stability-review/financial-stability/financial-stability-review-2021-i.pdf?sfvrsn=8
https://climate-adapt.eea.europa.eu/countries-regions/countries
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Is é cuspóir ginearálta an Ghrúpa Oibre gníomhú mar phríomhfhóram d’idirphlé agus 

comhair idir an Coimisiún agus na Ballstáit maidir le saincheisteanna a bhaineann le 

hoiriúnú don athrú aeráide. Tá sé mar aidhm ag an nGrúpa Oibre comhordú a dhéanamh 

leis an nGrúpa Saineolaithe ar Oiriúnú9 maidir le saincheisteanna oiriúnaithe idirnáisiúnta a 

bhaineann leis na saincheisteanna sin, i gcás inarb iomchuí. Tá nuashonruithe curtha ar fáil 

ag an gCoimisiún do na Ballstáit ina bhfuil míreanna a bhaineann go sonrach le Straitéis 

Oiriúnaithe an AE san áireamh: 

• nuashonrú ar iarrachtaí chun oiriúnú a phríomhshruthú i mbeartais reatha an AE ar 

uisce lena n-áirítear bunú ar thascghrúpa ad hoc ar ghanntanas uisce agus triomach. 

• nuashonruithe ar fhoilsiú na treorach um oiriúnú ar bhonneagar ríthábhachtach. 

• tograí athbhreithnithe maidir le tuairisciú ar oiriúnú ag na Ballstáit faoi Airteagal 17 

den Rialachán um Rialachas Aeráide agus Fuinnimh. 

• guaiseacha aeráide athraitheacha na hEorpa a fhoilsiú — tuarascáil idirghníomhach 

innéacs-bhunaithe de chuid an EEA a thugann le chéile forbhreathnú ar athruithe san 

am atá caite agus réamh-mheasta ar na guaiseacha aeráide is tábhachtaí san 

Eoraip. 

• faisnéis ar an bhFaireachlann Eorpach um Aeráid agus Sláinte.  

• nuashonrú ar an dul chun cinn atá déanta maidir le misean Oiriúnaithe an 

Choimisiúin a fhorbairt faoin gClár Fís. 

• teachtaireacht ón AE maidir le Straitéis Ithir 18 Samhain - Tá an fhís nua seo don 

ithir mar chuid de straitéis bithéagsúlachta an AE do 2030 agus sa Straitéis um 

Oiriúnú Aeráide. 

• togra le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le 

tráchtearraí agus táirgí áirithe a bhaineann le dífhoraoisiú agus le díghrádú foraoise a 

chur ar fáil ar mhargadh an Aontais agus a onnmhairiú ón Aontas agus lena n-

aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 995/2010. 

Déanann an EPA ionadaíocht d’Éirinn freisin ar líonra an GCE ar thionchair agus oiriúnú an 

athraithe aeráide. Tugann an líonra seo aghaidh ar ábhair a bhaineann le Straitéis 

Oiriúnaithe an AE, le hoiriúnú AE, le Misean Oiriúnaithe an AE, le Táscairí Aeráide agus le 

Measúnú Riosca an AE um Athrú Aeráide. 

 
9 Grúpa saineolaithe faoi Ghrúpa Oibre na Comhairle um Cheisteanna Comhshaoil Idirnáisiúnta 
(WPIEI) 
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13 Taighde 
Bhí dul chun cinn faoi NAF ag brath ar thaighde arna mhaoiniú ag eagraíochtaí maoinithe 

(lena n-áirítear SFI, EPA, R/AFM, Foras na Mara, GSI, IRC, CCAC, Met Éireann, SEAI, 

agus OOP) agus a rinne institiúidí náisiúnta ardoideachais. Déanann an EPA 

gníomhaíochtaí sa réimse seo a chomhordú tríd an nGrúpa Comhordaithe um Thaighde 

Aeráide (CRCG). Feidhmíonn an grúpa chun taighde a bhaineann le hathrú aeráide in Éirinn 

a chomhordú. 

Déanann sé amhlaidh trí thacú le agus trí chomhordú a chur chun cinn idir eagraíochtaí 

maoinithe taighde ábhartha agus trí fhóram a sholáthar chun faisnéis a mhalartú ar 

ghníomhaíochtaí agus ar phleananna. Príomhchuspóir is ea comhchuspóirí straitéiseacha 

do thaighde ar an athrú aeráide a chur chun cinn agus comhleanúnachas a chinntiú in 

infheistíochtaí taighde ar athrú aeráide in Éirinn agus iad a nascadh go héifeachtach le 

sruthanna maoinithe an Aontais Eorpaigh (AE). 

Tá breathnuithe inbhuanaithe clíomeolaíochta ó stáisiúin Met Éireann ríthábhachtach maidir 

le measúnú agus taighde ar athrú aeráide in Éirinn. Is iad na stáisiúin seo a leanas na cinn 

is tábhachtaí i dtéarmaí taifead fadtéarmach faoi láthair: 

1. Réadlann Dairbhre, Co. Chiarraí 

2. Ceann Mhálanna, Co. Dhún na nGall 

3. Páirc an Fhionnuisce, Co. Bhaile Átha Cliath 

4. Goirtín, Co. Thiobraid Árann 

Beidh na stáisiúin seo a leanas tábhachtach do staidéir ar an athrú aeráide sna 30 bliain atá 

le teacht: 

• Aerfort Bhaile Átha Cliath, Co. Bhaile Átha Cliath 

• Aerfort na Sionainne, Co. an Chláir 

• An Muileann gCearr, Co. na hIarmhí 

• Clár Chlainne Mhuiris, Co. Mhaigh Eo 

• Rinn an Róistigh, Co. Chorcaí 

Ní mór tosaíochtaí nua taighde um oiriúnú a shainaithint a thacóidh le forbairt an bhoinn 

eolais ar oiriúnú agus a thacóidh le cur chun feidhme gníomhaíochtaí ar an talamh. Deis atá 
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sa chomhairliúchán seo chun tosaíochtaí taighde nua a aithint ach freisin chun taighde atá 

ann cheana féin ar cheart a léiriú i mbeartas náisiúnta a aithint. 

An féidir leat bearnaí san eolas ar Oiriúnú Aeráide a aithint a bhféadfaí dul i ngleic leo 
trí thaighde nua nó taighde breise? 
 

14 Seirbhísí Aeráide agus Faisnéis Aeráide 
Is gné ríthábhachtach é faisnéis agus saineolas cruinn agus údarásach a sholáthar maidir le 

conas pleanáil don athrú aeráide agus bearta oiriúnaithe a roghnú chun a chinntiú gur féidir 

leis an Rialtas, údaráis áitiúla, pobail agus an earnáil phríobháideach pleanáil chun cinn 

agus freagairt go héifeachtach do dhúshláin an athraithe aeráide. 

Agus iad á dtiomáint ag beartais oiriúnuithe idirnáisiúnta (UNFCCC), AE agus náisiúnta, tá 

méadú tagtha ar an ngá atá le sonraí agus faisnéis aeráide níos fearr, lena n-áirítear 

tionchair an athraithe aeráide, na leochaileachta agus na hathléimneachta. Tá tábhacht ar 

leith ag baint le faisnéis a bhaineann go sonrach le comhthéacs na hÉireann chun ligean do 

pháirtithe leasmhara náisiúnta cinntí a dhéanamh maidir le hoiriúnú aeráide níos fearr. Ní 

mór do pháirtithe leasmhara náisiúnta breathnú go réamhghníomhach freisin ar an tionchar 

a bheidh ag athrú aeráide ar a gcuid oibríochtaí féin agus bearnaí faisnéise a líonadh nuair a 

bhíonn siad ann. 

Sa tuarascáil taighde an EPA The EPA Research Project Nolan P, Flanagan J (2020) High-

Resolution Climate Projections for Ireland – A Multi-model Ensemble Approach. EPA 

Research Report, 339 déantar íosscálú ar mhúnlaí iolracha aeráide domhanda chun sraith 

ardtaifigh de réamh-mheastacháin aeráide a sholáthar d’Éirinn. Ní mór na réamh-

mheastacháin aeráide nuashonraithe seo d’Éirinn a anailísiú agus a léiriú sa bheartas 

náisiúnta um oiriúnú. 

Tá tionscadal taighde Met Éireann TRANSLATE, arna sheachadadh ag ICHEC agus MaREI 

(le tacaíocht ó Deltares), agus atá ag breathnú ar an raon iomlán de thacair sonraí atá ar fáil 

agus an éiginnteacht ghaolmhar, dírithe ar réamh-mheastacháin náisiúnta aeráide d’Éirinn a 

chaighdeánú agus ar sheirbhísí aeráide a fhorbairt chun freastal ar riachtanais faisnéise 

aeráide earnáil oiriúnaithe na hÉireann. 

Is meicníocht fhéideartha é Creat Náisiúnta do Sheirbhísí Aeráide (NFCS), atá á fhorbairt 

faoi láthair ag Met Éireann chun comhoibriú i measc soláthraithe agus úsáideoirí faisnéise 

aeráide a chomhordú, a éascú agus a neartú, rud a chumasaíonn comhtháirgeadh, 
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seachadadh agus úsáid chruinn, suntasach, eolas agus uirlisí aeráide inghníomhaithe agus 

inrochtana chun tacú le pleanáil agus cinnteoireacht maidir le hathléimneacht aeráide. 

Is é Aeráid Éireann an t-ardán náisiúnta um oiriúnú agus tacaíocht theicniúil d’oiriúnú don 

athrú aeráide in Éirinn. Tá sé comhdhéanta de chomhéadan gréasáin agus de shaineolas 

teicniúil ar oiriúnú don athrú aeráide. 

Úsáideann lucht déanta beartas, údaráis áitiúla (pleanálaithe, oifigigh aeráide, innealtóirí) 

agus ceannairí oiriúnaithe earnála an t-ardán agus an tacaíocht theicniúil. Cé go bhfuil an t-

eolas ar an suíomh ina ábhar spéise do dhaoine nach speisialtóirí iad, tá an suíomh dírithe 

go príomha ar chleachtóirí oiriúnaithe don athrú aeráide.  

Tá an t-ardán beartaithe chun tacú le forbairt beartais, le cinnteoireacht agus le tógáil 

acmhainne trí shonraí eolaíocha agus teicniúla, faisnéis, uirlisí agus comhairle a sholáthar 

do raon de chinnteoirí ar leibhéal earnála, réigiúnach agus áitiúil maidir le pleananna agus 

straitéisí oiriúnaithe a fhorbairt agus a chur chun feidhme. 

14.1 Measúnuithe Riosca agus Guaiseacha Aeráide 
Soláthraíonn an NAF faisnéis bunriachtanach ardleibhéil domhanda agus náisiúnta ar 

aeráid. Tiomsaíodh é seo bunaithe ar an eolaíocht is fearr a bhí ar fáil ag am foilsithe. Bhí sé 

seo bunaithe go mór ar fhaisnéis in A Summary of the State of Knowledge on Climate 

Change Impacts for Ireland (EPA, 2017). Tá an measúnú seo caite anois ag Tuarascáil 

Measúnaithe 5 Bliana na hÉireann (5-YAR) ar athrú aeráide in Éirinn.  

Soláthróidh an 5-YAR measúnú údarásach ar ár dtuiscint ar athrú aeráide bunaithe ar; 

taighde eolaíoch agus breathnuithe córasacha in Éirinn, anailís nasctha AE agus 

dhomhanda agus chun faisnéis achomair a sholáthar a fhéadfaidh eolas a chur ar fáil don 

chinnteoireacht ar ghníomhartha aeráide. Beidh Imleabhar 3 den 5-YAR ar an gceann is 

ábhartha maidir le hoiriúnú. 

Nótáiltear freisin obair an CARO maidir le modheolaíocht chaighdeánach leathchainníochtúil 

a fhorbairt ar rioscaí don athrú aeráide agus measúnuithe leochaileachta ar fud shócmhainní 

agus bhonneagar éagsúla na n-údarás áitiúil agus beidh gá í a léiriú i mbeartas náisiúnta 

mar shampla praiticiúil den chaoi is féidir beart níos mionsonraithe a dhéanamh. measúnú 

riosca. Tá an mhodheolaíocht seo á forbairt i gcomhar le Foireann Aeráid Éireann an EPA. 

Cé go bhfuil dul chun cinn déanta maidir le feabhas a chur ar chainníocht agus ar cháilíocht 

na sonraí atá ar fáil maidir le rioscaí agus tionchair an athraithe aeráide ó foilsíodh an chéad 

NAF, beidh sé tábhachtach go ndéanfar forbairt bhreise ar chur chuige caighdeánach maidir 
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le sonraí agus faisnéis ar athrú aeráide chun bunlíne shoiléir a sholáthar le haghaidh 

cinnteoireachta chomh maith le foinse iontaofa agus stór don fhaisnéis seo.  

Tá faisnéis maidir le hathrú aeráide faoi réir neamhchinnteachtaí dúchasacha faoin todhchaí 

(i.e., mar gheall ar an easpa soiléireachta maidir le cé chomh tapa agus a thitfidh astuithe 

GHG, ach freisin de bharr srianta ar thomhas eolaíoch). Cé go dtiocfaidh feabhas ar na 

sonraí le himeacht ama, ní dócha go gcuirfear deireadh go hiomlán leis an éiginnteacht 

maidir le todhchaí na haeráide. Tá cur chuige ann, áfach, maidir le neamhchinnteacht a 

bhainistiú ar bhealach níos sistéamaí agus b’fhéidir go mbeidh gá lena léiriú i NAF 

nua/athbhreithnithe chun a chinntiú go léiríonn pleananna oiriúnaithe an fhianaise atá ann 

cheana agus na boinn tuisceana inchreidte faoin aeráid amach anseo (i.e., cásanna is fearr, 

cásanna is measa). Deis atá sa chomhairliúchán seo chun a aithint conas is féidir le beartas 

náisiúnta um oiriúnú na héiginnteachtaí sin a bhainistiú ar bhealach níos fearr agus cabhrú 

le cinnteoirí. 

Cad iad na foinsí faisnéise náisiúnta a úsáideann tú chun tú féin a chur ar an eolas 
faoi thionchair aeráide agus oiriúnú? Tabhair samplaí - Aeráid Éireann, cinn eile? 

Cad iad na feabhsuithe ar mhaith leat a fheiceáil déanta ar na foinsí seo le haghaidh 
faisnéise breise nó chun iad a dhéanamh níos éasca le húsáid? 

Ós rud é go bhfuil tionchair an athraithe aeráide éiginnte ag brath ar mhéid an téimh 
agus fachtóirí eile, conas is fearr is féidir an neamhchinnteacht seo a bhainistiú sa 
Bheartas Oiriúnaithe náisiúnta, dar leat? 

 

An bhfuil guaiseacha aeráide tosaíochta sa NAF reatha ar gá aird níos mó a thabhairt 
orthu?  

 

15 Oiriúnú Aeráide agus Maolú a Ailíniú  
Áirítear i gComhaontú Pháras sprioc oiriúnaithe fadtéarmach mar aon leis an sprioc maidir le 

maolú. Léiríonn an nasc seo, má éiríonn le gníomhaíochtaí maolaithe an t-ardú ar theocht 

dhomhanda a theorannú, go mbeidh gá le hoiriúnú níos lú chun déileáil le hiarmhairtí an 

athraithe aeráide. Dá réir sin, thug an NAF aird ar ghníomhartha maolaithe leanúnacha chun 

méaduithe teochta a theorannú, ag aithint go laghdódh sé seo go mór rioscaí agus tionchair 

an athraithe aeráide. 
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Tá sé de chumas ag gníomhartha maolaithe freisin comhleasa oiriúnaithe a sheachadadh 

(athfhliuchadh tailte móna, athfhianú, clúdach fásra, beartais phleanála inbhuanaithe srl). Tá 

sé chomh tábhachtach céanna go laghdódh beartais mhaolaithe mí-oiriúnú agus go dtugann 

siad cuntas ar aeráid athraitheach (i.e., caighdeáin tógála, beartas pleanála srl). Deis atá sa 

chomhairliúchán seo scrúdú a dhéanamh ar an mbealach is fearr is féidir le beartas 

oiriúnaithe tacú le beartas maolaithe agus comhshochair a uasmhéadú agus mí-oiriúnú a 

íoslaghdú. 

Tá na chéad chéimeanna á nglacadh trí fhorbairt a dhéanamh ar an Údarás Áitiúil 

Pleananna Gnímh don Aeráid na nÚdarás Áitiúil, a chaithfidh aghaidh a thabhairt ar mhaolú 

agus ar oiriúnú sa phlean céanna. 

Conas is féidir le Beartas Náisiúnta Oiriúnaithe beartas maolaithe a chomhtháthú 
agus a ailíniú ar bhealach níos éifeachtaí chun comhshochair mhéadaithe a bhaint 
amach? 

 

16 Aistriú Cóir 
Geallann an Plean Gnímh don Aeráid aistriú cóir a sheachadadh, ag aithint an leibhéal 

suntasach athraithe a theastaíonn agus nach mór an t-ualach a dháileadh chomh cothrom 

agus is féidir. Cruthaíonn dícharbónú an gheilleagair agus bainistiú tionchair an athraithe 

aeráide dúshláin shuntasacha ach tugann sé deiseanna tábhachtacha freisin chun freagairt 

agus chun foghlaim a chruthú maidir leis an mbealach is fearr chun aistriú cóir a 

sheachadadh. Dhírigh obair go dtí seo ar aistriú cóir a chur i bhfeidhm go mór ar mhaolú. Tá 

coincheap na hathléimneachta díreach tagtha chun cinn ag an leibhéal idirnáisiúnta ach níl 

sé sainmhínithe go soiléir fós. Is dócha go dtiocfaidh sé chun cinn mar shaincheist 

thábhachtach sa bheartas oiriúnaithe amach anseo. Deis atá sa chomhairliúchán seo chun 

an t-aistriú cóir a scrúdú i gcomhthéacs an oiriúnaithe agus féachaint conas a d’fhéadfadh 

an NAF cabhrú le soiléireacht níos fearr a thabhairt don choincheap seo. Ní mór don NAF 

breathnú freisin ar conas an coincheap seo a fheidhmiú. 

Conas is féidir linn an coincheap “athléimneacht chóir” a chomhtháthú níos fearr le 
Beartas Náisiúnta Oiriúnaithe?  

 

17 Ceistneoir 
Tá faisnéis chúlra níos mionsonraithe do gach ceann de na ceisteanna seo ar fáil sna hailt 

roimhe seo. Tugtar cuireadh do pháirtithe leasmhara an oiread ceisteanna is cuí leo a 
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fhreagairt agus ní cheanglaítear orthu gach ceist a fhreagairt chun aighneacht a dhéanamh 

faoin gcomhairliúchán seo. Is féidir tuairimí ginearálta a sholáthar faoi fhreagraí ar cheist 13. 

1. Cad iad na foinsí faisnéise náisiúnta a úsáideann tú chun tú féin a chur ar an 
eolas faoi thionchair aeráide agus oiriúnú? Tabhair samplaí - Aeráid Éireann, 
cinn eile? 

2. Cad iad na feabhsuithe ar mhaith leat a fheiceáil déanta ar na foinsí seo le 
haghaidh faisnéise breise nó chun iad a dhéanamh níos éasca le húsáid? 

3. Ós rud é go bhfuil tionchair an athraithe aeráide éiginnte ag brath ar mhéid an 
téimh agus fachtóirí eile, conas is fearr is féidir an neamhchinnteacht seo a 
bhainistiú sa Bheartas Oiriúnaithe náisiúnta, dar leat? 

4. An bhfuil aon bhearnaí suntasacha beartais sa NAF reatha a bhféadfaí aghaidh 
a thabhairt orthu i NAF nua nó athbhreithnithe? 

5. An bhfuil Earnálacha ar bith nach bhfuil san áireamh a chreideann tú gur 
cheart a áireamh? 

6. Cad iad na réimsí nó na hEarnálacha ar leith ar cheart níos mó béime a chur 
orthu?  

7. Conas is fearr is féidir Beartas Oiriúnaithe Earnála agus Áitiúil a chomhtháthú 
leis an NAF? 

8. Conas is féidir le Beartas Náisiúnta Oiriúnaithe beartas maolaithe a 
chomhtháthú agus a ailíniú ar bhealach níos éifeachtaí chun comhshochair 
mhéadaithe a bhaint amach? 

9. Conas is féidir linn an coincheap “athléimneacht chóir” a chomhtháthú níos 
fearr le Beartas Náisiúnta Oiriúnaithe?  

10. An féidir leat bearnaí san eolas ar Oiriúnú Aeráide a aithint a bhféadfaí dul i 
ngleic leo trí thaighde nua nó taighde breise? 

11. An bhfuil guaiseacha aeráide tosaíochta sa NAF reatha ar gá aird níos mó a 
thabhairt orthu?  

12. Cad iad na Beartais Náisiúnta breise ar cheart a léiriú sa NAF? 

13. An bhfuil aon mholtaí eile agat maidir le Creat Náisiúnta Oiriúnaithe 
feabhsaithe? 
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