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BEARTAS COMHSHAOIL: PRIONSABAIL
GHINEARÁLTA AGUS CREAT BUNÚSACH

Tá beartas comhshaoil na hEorpa ag brath ar phrionsabal an réamhchúraim,
prionsabail maidir le cosc agus truailliú a cheartú ag an bhfoinse, agus ar
an bprionsabal gurb é údar an truaillithe a íocfaidh as. Le cláir ilbhliantúla
ghníomhaíochta don chomhshaol leagtar amach an creat maidir le gníomhaíocht
sa todhchaí i ngach réimse den bheartas comhshaoil. Tá siad leabaithe i straitéisí
cothrománacha agus cuirtear san áireamh iad sna caibidlíochtaí idirnáisiúnta maidir
leis an gcomhshaol. Tá tús áite á thabhairt don bheartas comhshaoil le déanaí i
gceapadh beartais AE, agus tá an Coimisiún ag seoladh an Chomhaontaithe Ghlais
don Eoraip mar an príomhspreagadh dá straitéis um fhás eacnamaíoch.

BUNÚS DLÍ

Airteagal 11 agus Airteagal 191 go 193 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais
Eorpaigh (CFAE). Tá an tAontas Eorpach inniúil chun gníomhú i ngach réimse
den bheartas comhshaoil, amhail truailliú aeir agus uisce, bainistiú dramhaíola agus
an t-athrú aeráide. Tá a raon feidhme gníomhaíochta teoranta ag prionsabal na
coimhdeachta agus ag an gceanglas maidir le haontoilíocht sa Chomhairle i réimsí na
n-ábhar fioscach, i bpleanáil bhaile agus tuaithe, in úsáid talún, i mbainistiú acmhainní
uisce cainníochtúla, i rogha foinsí fuinnimh agus i struchtúr an tsoláthair fuinnimh.

BUNÚS AGUS FORBAIRT

Téann beartas comhshaoil an Aontais siar go dtí an Chomhairle Eorpach a tionóladh i
bPáras in 1972, ag a d’fhógair na Cinn Stáit nó Rialtais (i ndiaidh na chéad chomhdháil
NA maidir leis an gcomhshaol) an gá atá le beartas comhshaoil don Chomhphobal
a rachadh le hais an fhairsingithe eacnamaíoch, agus inar iarr siad go mbeadh clár
gníomhaíochta ann. Thug an Ionstraim Eorpach Aonair 1987 ‘Teideal Comhshaoil’
nua isteach, lena ndearnadh foráil don chéad bhunús dlí le haghaidh comhbheartas
comhshaoil a raibh sé mar aidhm leis cáilíocht an chomhshaoil a chaomhnú, sláinte
an duine a chosaint, agus úsáid réasúnach acmhainní nádúrtha a áirithiú. Le
hathbhreithnithe a rinneadh ar na conarthaí ina dhiaidh sin, neartaíodh gealltanas an
Chomhphobail chun an comhshaol a chosaint agus ról Pharlaimint na hEorpa maidir
le forbairt a dhéanamh uirthi. Le Conradh Maastricht (1993), rinneadh réimse beartais
oifigiúil AE den chomhshaol. Tugadh isteach an nós imeachta comhchinnteoireachta
leis agus rinneadh riail ghinearálta de vótáil trí thromlach cáilithe sa Chomhairle leis.
Le Conradh Amstardam (1999) bunaíodh an dualgas chun cosaint an chomhshaoil
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a chomhtháthú i ngach beartas earnálach AE d'fhonn forbairt inbhuanaithe a chur
chun cinn. Leagadh síos i gConradh Liospóin (2009) go mbeadh ‘an t-athrú aeráide a
chomhrac’ mar chuspóir sonrach, agus is amhlaidh forbairt inbhuanaithe i gcaidrimh le
tríú tíortha. Thug Conradh Liospóin pearsantacht dhlítheanach don Aontas Eorpach,
lena gcuirtear ar chumas an Aontais comhaontuithe idirnáisiúnta a thabhairt i gcrích.

PRIONSABAIL GHINEARÁLTA

Tá beartas comhshaoil an Aontais bunaithe ar phrionsabail an réamhchúraim, an
choiscthe agus truailliú a réiteach ag an bhfoinse agus ar an bprionsabal gurb é údar
an truaillithe a íocfaidh as. Is uirlis bainistithe riosca é prionsabal an réamhchúraim a
fhéadfar a agairt nuair atá éiginnteacht eolaíoch ann faoi riosca amhrasta do shláinte
an duine nó don chomhshaol a eascraíonn as gníomhaíocht nó beartas áirithe. Mar
shampla, má bhíonn amhras ann faoi na héifeachtaí díobhálacha a d’fhéadfadh a
bheith ag táirge, agus má leantar — tar éis meastóireacht eolaíoch oibiachtúil a
dhéanamh — den neamhchinnteacht, féadfar treoracha a thabhairt chun stop a chur
leis an dáileadh ar an táirge nó chun go mbainfí den mhargadh é. Is gá do na bearta
sin a bheith neamh-idirdhealaitheach agus comhréireach, agus is gá athbhreithniú a
dhéanamh orthu arís eile nuair a bheidh tuilleadh eolais eolaíoch ar fáil.
Is í an Treoir maidir le Dliteanas Comhshaoil a chuireann an prionsabal ‘gurb é údar an
truaillithe a íocfaidh as’ chun feidhme, a bhfuil sé mar aidhm leis díobháil chomhshaoil
do speicis faoi chosaint nó do ghnáthóga nádúrtha, d’uisce agus d’ithir a sheachaint
nó é sin a leigheas ar bhealach eile. Is gá d’oibreoirí gníomhaíochtaí gairme áirithe
amhail iompar substaintí contúirteacha, nó gníomhaíochtaí lena mbaineann sceitheadh
in uiscí, bearta coisctheacha a ghlacadh i gcás garbhaol don chomhshaol. Má tá
díobháil déanta cheana, tá sé d’oibleagáid orthu beartais iomchuí a dhéanamh chun
é a leigheas agus íoc as na costais. Leathnaíodh raon feidhme na treorach faoi thrí
chun bainistiú dramhaíola eastóscaigh, oibriú na láithreán stórála geolaíocha, agus
sábháilteacht oibríochtaí ola agus gáis amach ón gcósta a chur san áireamh faoi seach.
Thairis sin, tá údair imní faoin gcomhshaol a chomhtháthú isteach i réimsí eile beartais
an Aontais tagtha a bheith ina ghné thábhachtach de pholaitíocht na hEorpa ón gcéad
uair a tháinig sé chun cinn i dtionscnamh ón gComhairle Eorpach a raibh cruinniú aici
in Caerdydd in 1998. Le blianta beaga anuas, tá dul chun cinn suntasach á dhéanamh
le comhtháthú an bheartais comhshaoil, mar shampla i réimse an bheartais fuinnimh,
mar a léirítear san fhorbairt chomhthreomhar ar phacáiste AE um an aeráid agus um
fhuinneamh nó sa treochlár um gheilleagar iomaíoch ísealcharbóin roimh 2050.
I mí na Nollag 2019, sheol an Coimisiún an Comhaontú Glas don Eoraip, lenar cheart
go gcabhrófaí le beartais an Aontais a dhíriú ar an gcéad mhór-roinn aeráidneodrach
a dhéanamh den Eoraip.

CREAT BUNÚSACH

A. Cláir Gníomhaíochta don Chomhshaoil
Ó 1973, d’eisigh an Coimisiún Cláir Gníomhaíochta ilbhliantúla don Chomhshaol
(CGCanna) lena leagtar amach tograí reachtacha atá ar na bacáin agus spriocanna
le haghaidh beartas comhshaoil AE. I mí Bealtaine 2022, tháinig an 8ú CGC i
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bhfeidhm mar chomhchlár oibre an Aontais don bheartas comhshaoil, ar thángthas ar
chomhaontú dlíthiúil air, go dtí deireadh 2030.
Athdhearbhaítear leis tiomantas an Aontais d’fhís an 7ú CGC le haghaidh 2050: dea-
bhail do chách a áirithiú, agus fós teorainneacha pláinéadacha á n-urramú.
Leis an gclár nua, tacaítear le cuspóirí comhshaoil agus aeráide an Chomhaontuithe
Ghlais don Eoraip agus cuirtear leis na cuspóirí sin agus soláthraítear creat
cumasúcháin leis chun sé chuspóir tosaíochta a bhaint amach:
— sprioc 2030 a bhaint amach maidir le hastaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú

agus aeráidneodracht a bhaint amach faoi 2050,

— acmhainneacht oiriúnaitheach a fheabhsú, athléimneacht a neartú agus
leochaileacht i leith an athraithe aeráide a laghdú,

— dul ar aghaidh i dtreo samhail fáis athghiniúnach, fás eacnamaíoch a dhíchúpláil
ó úsáid acmhainní agus ó dhíghrádú an chomhshaoil, agus dlús a chur leis an
aistriú i dtreo geilleagar ciorclach;

— uaillmhian maidir le truailliú nialasach a shaothrú, lena n-áirítear maidir leis an aer,
an t-uisce agus an ithir agus sláinte agus dea-bhail Eorpach a chosaint,

— an bhithéagsúlacht a chosaint, a chaomhnú agus a athchóiriú agus an caipiteal
nádúrtha a fheabhsú (go háirithe an t-aer, an t-uisce, an ithir, agus éiceachórais
foraoise, fionnuisce, bhogaigh agus mhuirí;

— brúnna ar an gcomhshaol agus ar an aeráid a bhaineann le táirgeadh agus
tomhaltas a laghdú (go háirithe i réimsí fuinnimh, na forbartha tionsclaíche,
foirgneamh agus bonneagair, soghluaisteachta agus an chórais bia).

B. Straitéisí cothrománacha
Thug an tAontas a chéad straitéis um fhorbairt inbhuanaithe (SFI) isteach in 2001,
rud a d’fhág go raibh gné chomhshaoil ina straitéis Liospóin. Mar fhreagairt ar Chlár
2030 maidir leis an bhForbairt Inbhuanaithe a glacadh ag Comhthionól Ginearálta na
Náisiún Aontaithe i mí Mheán Fómhair 2015, d’fhoilsigh an Coimisiún teachtaireacht
in 2016 dar teideal Next steps for a sustainable European future: European action
for sustainability [Na chéad chéimeanna eile i dtreo todhchaí inbhuanaithe don
Eoraip: Gníomhaíocht Eorpach don inbhuanaitheacht], inar leagadh amach conas na
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe (SFInna) a chomhtháthú i dtosaíochtaí beartais an
Aontais.
I mí Eanáir 2019, thíolaic an Coimisiún páipéar machnaimh maidir leis na spriocanna
forbartha inbhuanaithe dar teideal ‘I dtreo Eoraip Inbhuanaithe faoi 2030’, lena gcuirtear
i láthair trí chás don todhchaí. Chuir Parlaimint na hEorpa in iúl go dtacaíonn sí leis
an gcás is uaillmhianaí, lena moltar gach gníomhaíocht de chuid an Aontais agus na
mBallstát a threorú trí shainmhíniú a thabhairt ar spriocanna sonracha maidir le cur
chun feidhme SFI, trí spriocanna insoláthartha nithiúla le haghaidh 2030 a mholadh,
agus trí shásra a bhunú maidir le dul chun cinn SFI a thuairisciú agus faireachán a
dhéanamh air.
In 2011, ghlac an tAontas a straitéis bithéagsúlachta go dtí 2020, lenar léiríodh na
gealltanais a rinneadh laistigh de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir leis an
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Éagsúlacht Bhitheolaíoch, arb é an príomhchomhaontú idirnáisiúnta maidir leis an
mbithéagsúlacht é, a bhfuil an tAontas ina pháirtí ann. Mar rannchuidiú leis na pléití
maidir le creat domhanda bithéagsúlachta iar-2020 (Comhdháil na Náisiún Aontaithe
maidir leis an mBithéagsúlacht, 2022 (COP15)). thíolaic an Coimisiún a straitéis
bithéagsúlachta le haghaidh 2030 i mí Bealtaine 2020 mar phlean cuimsitheach,
uaillmhianach agus fadtéarmach chun an dúlra a chosaint agus díghrádú éiceachóras
a aisiompú. I mí an Mheithimh 2021, d’fhormhuinigh an Pharlaimint an straitéis sin agus
rinne sí moltaí breise maidir le neartú a dhéanamh uirthi.
Faoi chuimsiú an Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip, i mí Bhealtaine 2020 thíolaic
an Coimisiún Eorpach a Straitéis ón bhFeirm go dtí an Forc arb é is aidhm di
córais bia a dhéanamh cothrom, sláintiúil agus neamhdhíobhálach don chomhshaol.
D’fhormhuinigh Parlaimint na hEorpa fís agus spriocanna na straitéise seo go láidir i
mí Dheireadh Fómhair 2021.
C. Comhar idirnáisiúnta i dtaca leis an gcomhshaol
Tá ról ríthábhachtach ag AE i gcaibidlíochtaí idirnáisiúnta maidir leis an gcomhshaol.
Tá sé ina pháirtí do líon iomadúil comhaontuithe comhshaoil domhanda, réigiúnacha
nó fo-réigiúnacha maidir le raon leathan saincheisteanna, amhail cosaint an dúlra
agus an bhithéagsúlacht, athrú aeráide agus truailliú aeir trasteorann nó truailliú uisce
trasteorann. Chuidigh an tAontas le roinnt comhaontuithe idirnáisiúnta móra a glacadh
in 2015 ar leibhéal na Náisiún Aontaithe a mhúnlú, amhail Clár Oibre 2030 um Fhorbairt
Inbhuanaithe (lena n-áirítear na 17 SFInna agus a 169 sprioc gaolmhar), Comhaontú
Pháras maidir leis an Athrú Aeráide agus Creat Sendai um Laghdú Rioscaí Tubaistí.
Tháinig sé chun bheith ina pháirtí den Choinbhinsiún maidir le Trádáil Idirnáisiúnta i
Speicis Fauna agus Flóra Fiáine i mBaol (CITES) freisin an bhliain sin.
D. Measúnú ar an tionchar ar an gcomhshaol agus rannpháirtíocht phoiblí
Maidir le tionscadail áirithe (príobháideach nó poiblí) ar dócha go mbeadh tionchar
suntasach acu ar an gcomhshaol, e.g. tógáil mótarbhealaigh nó aerfoirt, tá siad faoi
réir measúnú ar an tionchar ar an gcomhshaol (EIA). Ar an mbealach céanna, tá
raon de phleananna poiblí agus cláir phoiblí (e.g. cláir a bhaineann le húsáid talún,
iompar, fuinneamh, dramhaíl nó talmhaíocht) faoi réir próiseas den chineál céanna
ar a dtugtar measúnú straitéiseach comhshaoil (MSC). Sa chás sin, déantar gnéithe
comhshaoil a chomhtháthú cheana féin ag céim na pleanála, agus cuirtear san áireamh
aon iarmhairtí a d’fhéadfadh a bheith ann sula ndéantar tionscadal a fhormheas nó a
údarú d'fhonn ardleibhéal cosanta comhshaoil a áirithiú. Sa dá chás, is gné lárnach
í comhairliúchán leis an bpobal. Téann sé seo ar ais chuig Coinbhinsiún Aarhus,
ar comhaontú comhshaoil iltaobhach é faoi choimirce Choimisiún Eacnamaíochta na
Náisiún Aontaithe don Eoraip (UNECE), a tháinig i bhfeidhm in 2001 agus a bhfuil
AE agus a Bhallstáit uile mar pháirtithe ann. Rathaítear leis trí cheart don phobal:
rannpháirtíocht an phobail i gcinnteoireacht faoin gcomhshaol, rochtain ar fhaisnéis
faoin gcomhshaol atá i seilbh údaráis phoiblí (e.g. maidir le staid an chomhshaoil nó
sláinte an duine i gcás ina mbeidh éifeacht ag an gcomhshaol uirthi sin), agus maidir
leis an gceart ceartas a rochtain i gcás inar tugadh neamhaird don dá cheart eile sin.
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E. Cur chun feidhme, forfheidhmiú agus faireachán
Tá forbairt á déanamh ar dhlí comhshaoil AE ó na 1970idí i leith. Tá na céadta
treoracha, rialachán agus cinntí i bhfeidhm i láthair na huaire sa réimse sin. Mar
sin féin, ós rud é go ndéantar éifeachtacht bheartas comhshaoil AE a chinneadh
den chuid is mó ar bhonn a chur chun feidhme ar an leibhéal náisiúnta, réigiúnach
agus áitiúil, is saincheist thábhachtach fós í cur i bhfeidhm agus forfheidhmiú atá
easnamhach. Tá faireachán ríthábhachtach — idir fhaireachán ar staid an chomhshaoil
agus fhaireachán ar leibhéal chur chun feidhme dhlí comhshaoil AE.
Chun cur i gcoinne na héagsúlachta móra i ndáil leis an leibhéal cur chun feidhme
i measc na mBallstát, in 2001 ghlac Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle
caighdeáin íosta (neamhcheangailteacha) le haghaidh cigireachtaí comhshaoil.
D'fhonn forfheidhmiú dhlí comhshaoil AE a fheabhsú, ní mór do na Ballstáit
foráil a dhéanamh do smachtbhannaí coiriúla atá éifeachtach, comhréireach agus
athchomhairleach i leith na gcionta comhshaoil is tromchúisí. Airítear na cionta
seo a leanas orthu sin: astú nó sileadh neamhdhleathach substaintí san aer, san
uisce nó san ithir; trádáil neamhdhleathach san fhiadhúlra; trádáil neamhdhleathach
i substaintí ídithe ózóin; agus loingsiú nó dumpáil neamhdhleathach dramhaíola. Is
líonra idirnáisiúnta d’údaráis chomhshaoil Bhallstáit AE, tíortha aontachais agus tíortha
is iarrthóirí, mar aon leis an Iorua é Líonra an Aontais Eorpaigh um Chur i nGníomh
agus um Fhorfheidhmiú Dhlí na Timpeallachta (IMPEL), a bunaíodh chun borradh a
chur faoi fhorfheidhmiú trí ardán a sholáthar do lucht déanta beartas, cigirí comhshaoil
agus oifigigh forfheidhmithe chun smaointe agus na cleachtais is fearr a mhalartú.
I mí na Bealtaine 2016, sheol an Coimisiún an tAthbhreithniú ar Chur Chun Feidhme
an Bheartais Comhshaoil, ar uirlis nua í atá deartha chun cabhrú le cur chun feidhme
reachtaíocht chomhshaoil AE a bhaint amach go hiomlán. Tá sé sin fite fuaite lena
sheiceáil oiriúnachta (an Clár um Oiriúnacht agus Feidhmíocht Rialála – REFIT) chun
faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar oibleagáidí faoi reachtaíocht AE atá ann
cheana chun é a dhéanamh níos simplí agus níos neamhchostasaí.
In 1990, bunaíodh an Ghníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil (EEA), atá lonnaithe
i gCóbanhávan, chun tacú le forbairt, cur chun feidhme agus measúnú an bheartais
chomhshaoil agus chun an pobal i gcoitinne a chur ar an eolas faoin ábhar. In 2020,
d’fhoilsigh sé a 6ú Tuarascáil ar Staid an Chomhshaoil maidir le stádas agus ionchas
an chomhshaoil Eorpaigh.
Reáchtálann AE Clár an Aontais um Fhaire agus um Fhaireachán na Cruinne
(Copernicus), lena soláthraítear sonraí breathnóireachta satailíte maidir leis an talún,
an mhuir, an t-atmaisféar agus an t-athrú aeráide. Maidir le truailleáin a scaoiltear san
aer, in uisce agus ar an talamh, soláthraíonn an Clár Eorpach ar Scaoileadh agus
Aistriú Truailleán (E-PRTR) sonraí fíorthábhachtacha comhshaoil ó bhreis agus 30 000
saoráid tionsclaíoch san Aontas.

RÓL PHARLAIMINT NA HEORPA

Tá ról tábhachtach ag Parlaimint na hEorpa maidir le dlí comhshaoil AE a mhúnlú.
I rith a hochtú téarma, bhí sí ag plé le reachtaíocht a eascraíonn as an bplean
gníomhaíochta don gheilleagar ciorclach (maidir le dramhaíl, ceallraí, feithiclí a bhfuil
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a ré caite, líonadh talún, etc.), saincheisteanna maidir leis an athrú aeráide (daingniú
Chomhaontú Pháras, comhroinnt díchill, cuntasaíocht d’úsáid talún, athrú ar úsáid talún
agus foraoiseachta i ngealltanais an Aontais i dtaca leis an athrú aeráide, athchóiriú
an chóras trádála astaíochtaí, srl.) agus tuilleadh.
D’aithin an Pharlaimint arís agus arís eile an gá atá ann le cur chun feidhme níos fearr
bheith ina phríomhthosaíocht. I rún maidir le ‘feabhas a chur ar sholáthar na sochar
ó bhearta comhshaoil AE: muinín a thógáil trí eolas níos fearr agus trí fhreagrúlacht’,
cháin sí leibhéal míshásúil chur chun feidhme an dlí chomhshaoil sna Ballstáit, agus
rinne sí roinnt moltaí maidir le cur chun feidhme níos éifeachtaí, amhail na cleachtais is
fearr a scaipeadh idir na Ballstáit agus idir údaráis réigiúnacha agus áitiúla. I rith a naoú
téarma, bhí ról ríthábhachtach ag Parlaimint na hEorpa maidir le plé a dhéanamh ar
na tograí arna gcur ar aghaidh ag an gCoimisiún Eorpach mar chuid den Chomhaontú
Glas don Eoraip, ó thaobh freagra a thabhairt ar na tograí agus na treoracha a chur in
iúl inar mian léi tuilleadh uaillmhéine agus gníomhaíochta a fheiceáil. I mí Dheireadh
Fómhair 2021, ghlac an Pharlaimint Rialachán Aarhus leasaithe a caibidlíodh leis na
Ballstáit chun leathnú a dhéanamh ar rochtain ar fhaisnéis, ar rannpháirtíocht phoiblí i
gcinnteoireacht agus ar rochtain ar cheartas in ábhair a bhaineann leis an gcomhshaol.

Christian Kurrer
12/2022

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/ga
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0152-AM-048-048_EN.pdf
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