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Faisnéis Faoin Gcomhairliúchán Seo 

Is é cuspóir an chomhairliúcháin seo tuairimí a lorg ó pháirtithe leasmhara maidir le 

hoibleagáid nua teasa in-athnuaite a thabhairt isteach. Bheadh an oibleagáid seo, má 

thugtar isteach é, ina ceangal ar na soláthróirí fuinnimh a úsáidtear san earnáil teasa in 

Éirinn chun a chinntiú go bhfuil cion áirithe den fhuinneamh a sholáthraítear in-athnuaite. 

Beidh an comhairliúchán seo mar bhonn don chinneadh maidir ar cheart dualgas den sórt 

sin a chur i bhfeidhm in Éirinn agus conas a dhéanfar é sna blianta amach romhainn. 

Tá an Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide (an Roinn) tiomanta dul i dteagmháil le 

páirtithe leasmhara ar bhealach soiléir, oscailte agus trédhearcach. Is iad na poist atá 

leagtha amach sa pháipéar seo na seasaimh atá beartaithe amháin. Níl aon chinntí déanta 

maidir le hoibleagáid a thabhairt isteach nó conas a chuirfí i bhfeidhm é. Beidh na freagraí 

comhairliúcháin a fhaightear na mbonn eolais do na cinntí seo. 

Ag freagairt don chomhairliúchán seo 

• Iarrtar ar fhreagróirí machnamh a dhéanamh ar na ceisteanna a chuirtear sa 

chomhairliúchán seo agus freagra á chur isteach acu, ach ní gá freagairtí a sholáthar 

ar gach ceist. 

•  Cuir in iúl do fhreagra le do thoil le haon fhaisnéis, fianaise agus/nó anailís tacaíocht 

ábhartha. 

Do Fhreagra a chur isteach 

• Nuair is féidir, ba chóir freagairtí a chur ar ais go leictreonach trí ríomhphost. Glacfar 

le freagraí freisin i bhformáid chóipe chrua.  

• Caithfidh do fhreagra agus aon doiciméadú breise a d'fhéadfá a chur isteach go 

leictreonach a bheith níos lú ná 5 meigibheart. Ba chóir go mbeadh na freagraí go 

léir marcáilte go soiléir: "Comhairliúchán ar oibleagáid teasa in-athnuaite" agus iad a 

bheith seolta chuig: RenewableHeat@decc.gov.ie 

• Nó sa phost go dtí: Oibleagáid Teasa In-athnuaite, Foireann Bearta Gnó & Beartais 

Gáis, An Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide, 29-31 Bóthar Adelaide, Baile 

Átha Cliath, D02 X285 

• Dúnfaidh an comhairliúchán poiblí ag 5pm on Dé hAoine 29 Deireadh Fómhair 2021 

  

mailto:RenewableHeat@decc.gov.ie
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Rúndacht agus Cosaint Sonraí 

Tá sé i gceist ag an Roinn gach freagra agus doiciméad tacaíochta a fhaightear mar 

fhreagra ar an gcomhairliúchán seo a fhoilsiú. 

Trí fhreagairt ar an gcomhairliúchán, tugann freagróirí cead a n-ainm á fhoilsiú ar líne leis an 

aighneacht. Déanfaidh an Roinn eagarthóireacht ar shonraí pearsanta ar nós seoladh baile 

baile sula bhfoilseofar é. 

Éilíonn an Roinn ar fhreagróirí sonraí pearsanta áirithe a sholáthar chun seirbhísí a 

sholáthar agus chun feidhmeanna na Roinne a dhéanamh. Is féidir do shonraí pearsanta a 

mhalartú le Ranna agus gníomhaireachtaí Rialtais eile in imthosca áirithe, áit a bhfuil sé 

dleathach. Is féidir sonraí iomlána a fháil inár bhFógra Príobháideachais Sonraí atá ar fáil 

anseo nó i gcóip chrua ar iarratas. 

Tá freagraí ar an gcomhairliúchán seo faoi réir fhorálacha an Achta um Shaoráil Faisnéise 

2014 agus Rochtain ar Fhaisnéis faoi na Rialacháin Comhshaoil 2007-2014. Ba cheart 

faisnéis rúnda nó tráchtála íogair a shainaithint go soiléir i d'aighneacht. Mar sin féin, ba 

cheart do pháirtithe a thabhairt faoi deara freisin go bhfuil aon fhreagra nó gach freagra ar 

an gcomhairliúchán faoi réir fhorálacha an Achta um Shaoráil Faisnéise ina n-iomláine agus 

is dócha go bhfoilseofar iad ar shuíomh gréasáin na Roinne. 

1 Comhthéacs Polasaí 

Tríd an Oibleagáid Teasa In-athnuaite a ailíniú le huaillmhianta aeráide reatha na hÉireann 

ar nós an Clár don Rialtas 2020, beidh an Plean Gníomhaíochta Aeráide agus Plean 

Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide na hÉireann ag cabhrú le hÉirinn a spriocanna a bhaint 

amach. Tá na spriocanna ardleibhéil leagtha amach thíos. 

• Tá Clár an Rialtais 2020 tiomanta do laghdú de 7% ar an meán in aghaidh na bliana 

in astaíochtaí gáis cheaptha teasa fhoriomlán a bhaint amach ó 2011 go dtí 2030 

(laghdú 51% thar na deich mbliana) agus glan-astaíochtaí nialasacha a bhaint 

amach faoi 2050.  

• I mí Iúil 2021 síníodh an an tAcht um Ghníomhú Aeráide agus Forbairt Ísealcharbóin 

(Leasú) ina dhlí agus leis sin cuirtear ar bhonn reachtúil ‘cuspóir náisiúnta aeráide’, a 

dhéanann gealltanas go mbainfear amach, tráth nach déanaí ná 2050, an t-aistriú go 

dtí geilleagar ina bhfuil teacht aniar san aeráid ann, ina bhfuil bithéagsúlacht shaibhir 

ann, atá inbhuanaithe ó thaobh timpeallachta de agus neodrach ó thaobh na 

haeráide de. Tá Éire anois ar chosán atá ceangailteach ó thaobh dlí le hastaíochtaí 

glan-náid tráth nach déanaí ná 2050, agus le laghdú 51% ar astaíochtaí faoi 

https://www.gov.ie/en/publication/7e05d-programme-for-government-our-shared-future/
https://www.gov.ie/en/publication/984d2-climate-action-and-low-carbon-development-amendment-bill-2020/
https://www.gov.ie/en/publication/984d2-climate-action-and-low-carbon-development-amendment-bill-2020/
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dheireadh na ndeich mbliana seo. Soláthraíonn an tAcht creat don tír chun go 

gcomhlíonfaidh sí a ceangaltais idirnáisiúnta agus AE maidir leis an aeráid. 

• Leagtar amach i Plean Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide na hÉireann, a foilsíodh i mí 

Lúnasa 2020, amach go mbeidh sciar 34.1% ar a laghad d’fhuinneamh in-athnuaite 

ag Éirinn faoi 2030 ag cur le sprioc iomlán an AE maidir le fuinneamh in-athnuaite 

32% a bhaint amach faoi 2030. 

• I nDeireadh Fómhair 2020, d'ardaigh an Coimisiún Eorpach a uaillmhian aeráide 

agus mhol sé go mbeadh gearradh 55% in astaíochtaí faoi 2030. Chuirfeadh an 

leibhéal méadaithe seo an tAontas Eorpach ar bhóthar go dtí an neodracht aeráide 

faoi 2050. I mí Iúil 2021 mhol an Coimisiún Eorpach Pacáiste nua dlíthe ‘Oiriúnach 

do 55’ a chuireann an tAontas Eorpach ar an mbealach ceart chun astaíochtaí gáis 

cheaptha teasa a ghearradh 55% faoi 2030 agus ar an mbealach go neodracht 

aeráide faoi 2050. 

Faoi Airteagal 23 den Treoir um Fhuinneamh In-athnuaite, ní mór d'Éirinn 'iarracht an sciar 

fuinnimh in-athnuaite a mhéadú sa earnáil sin (téamh agus fuaraithe) trí phointí céatadáin 

táscacha 1.3 mar mheán bliantúil arna ríomh do na tréimhsí 2021 go 2025 agus 2026 go 

2030, ag tosú ó sciar an fhuinnimh in-athnuaite san earnáil teasa agus fuaraithe in 2020, 

arna léiriú i dtéarmaí sciar náisiúnta den tomhaltas fuinnimh deiridh. Beidh an méadú sin 

teoranta do phointí céatadáin táscacha 1.1 do na Ballstáit nach n-úsáidteann teas 

dramhaíola agus fuar.' 

Níor chomhlíon Éire a sprioc 2020 de 16% d'fhuinneamh in-athnuaite agus d’éirigh go dona 

léi ó thaobh úsáid fuinnimh in-athnuaite san earnáil teasa. Baineadh amach leibhéil níos 

airde d'úsáid fuinnimh in-athnuaite sna hearnálacha leictreachais agus iompair. Taispeántar 

thíos an dul chun cinn ag deireadh 2019 i dtreo spriocanna foriomlána 2020 agus 

spriocanna earnála aonair. 

Tá sé suntasach go bhfuil scéimeanna tacaíochta ag na hearnálacha seo a dhéanann 

sóisialú ar chostais bhreise na scéime thar bhonn custaiméirí níos leithne, ar nós an Scéim 

um Fhuinneamh In-athnuaite (RESS) agus scéim tacaíochta leictreachais in-athnuaite 

(RESS), a dtacaítear leo trí Oibleagáid na Seirbhíse Poiblí atá á íoc ag gach custaiméir 

leictreachais, agus an Scéim Oibleagáid Bithbhreoslaí, ar riachtanas iad do gach úsáideoir 

breosla iompair bóthair. 

 

https://www.gov.ie/en/publication/0015c-irelands-national-energy-climate-plan-2021-2030/
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/fit-for-55/
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/fit-for-55/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&from=EN
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Figiúr 1 Dul chun cinn i leith spriocanna 2030 ag deireadh 2019 (SEAI) 

Faoi láthair úsáidtear breoslaí in-athnuaite chun freastal ar 6.3% den éileamh a dhéantar ar 

an earnáil teasa, arb é an céatadán is ísle d'aon Bhallstát, agus go mór faoi bhun mheán an 

Aontais Eorpaigh de 22%. 

 

Figiúr 2 Feidhmíocht Teasa In-athnuaite Eurostat 

Tá roinnt bearta polasaí dírithe ar an earnáil teasa a dhícharbónú curtha i bhfeidhm cheana 

féin. Rinneadh Rialacháin Foirgníochta a nuashonrú a éilíonn go dtagann sciar den éileamh 

fuinnimh i bhfoirgnimh nua ó fhoinsí in-athnuaite. Tacaíonn sé le húsáideoirí teasa intíre 

chun éifeachtúlacht fuinnimh stoc tithíochta na hÉireann a mhéadú nuair a chuirtear 
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dreasachtaí ar fáil, amhail scéimeanna uasghrádaithe éifeachtúlachta fuinnimh in aonaid 

chónaithe agus sa phobal de chuid an SEAI. Tacaíonn an scéim tacaíochta le haghaidh 

Teasa In-athnuaite le úsáideoirí teasa neamhchónaithe glacadh le córais teasa inathnuaite. 

Tá sé i gceist go n-oibreoidh Oibleagáid Teasa In-athnuaite i gcomhar le tacaíochtaí eile, 

lena n-áirítear an Scéim Tacaíochta le haghaidh Teas In-athnuaite,1 chun leibhéal na 

bhfoinsí in-athnuaite san earnáil teasa a mhéadú. 

Is tionscnamh atá maoinithe ag an Rialtas é an Scéim Tacaíochta do Theas In-athnuaite 

(SSRH) atá deartha chun an fuinneamh a ghintear ó fhoinsí in-athnuaite san earnáil teasa a 

mhéadú. Tá an scéim oscailte d'úsáideoirí teasa neamhchónaithe, tráchtála, tionscail, 

talmhaíochta agus téamh ceantair. Ní áireofaí fuinneamh in-athnuaite a thacaítear tríd an 

SSRH mar Oibleagáid Teasa In-athnuaite nua. Cé go dtacóidh an SSRH le hinfheistíochtaí 

teasa in-athnuaite go gearrtéarmach, táthar ag súil go leanfaidh an Oibleagáid Teasa In-

athnuaite ag feidhmiú go fadtéarmach. 

2 Earnáil Teasa na hÉireann 

Bhí astaíochtaí ón earnáil teasa freagrach as 12.6 milliún tonna de choibhéis charbóin (MT 

CO2) in in 2019.2 Is ionann fuinneamh teasa agus 38% den tomhaltas fuinnimh deiridh in 

Éirinn agus is iad ola, gás agus breoslaí soladacha fós an príomhbhealach chun teas a 

ghiniúint. I dtéarmaí fuinnimh, is ionann sin agus 55,230 GWh den fhuinneamh bliantúil (2019 

SEAI). 

Úsáidtear an fuinneamh seo i gceithre phríomh-earnálacha - cónaithe, tionscail, seirbhísí 

agus talmhaíocht & iascaireacht. Is é an t-éileamh ar theas cónaithe an tomhaltóir is mó ar 

fhuinneamh teasa in Éirinn. Athraíonn an t-éileamh san fho-earnáil chónaithe athrú ar bhonn 

bliantúil ag brath ar an meánteocht. De réir mar a thagann feabhas ar éifeachtúlacht 

fuinnimh (m.sh. trí athfheistiú a dhéanamh ar fhoirgnimh), táthar ag súil go dtiocfaidh laghdú 

ar úsáid fuinnimh san earnáil seo. 

Earnáil Teasa GWh Scair % 

Ionad cónaithe  25,423 46% 

Earnáil na tionsclaíochta 19,224 35% 

Seirbhísí 8,257 15% 

Talmhaíocht & Iascaireacht 2,314 4% 

 
1 SSRH 

2 SEAI – Tuarascáil Fuinneamh in Éirinn 2020  

https://www.seai.ie/publications/Energy-in-Ireland-2020.pdf
https://www.seai.ie/publications/Energy-in-Ireland-2020.pdf
https://www.seai.ie/business-and-public-sector/business-grants-and-supports/support-scheme-renewable-heat/
https://www.seai.ie/publications/Energy-in-Ireland-2020.pdf
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Iomlán 55,230  

Tábla 1 Miondealú ar Earnáil Teasa na hÉireann 

Tá na breoslaí a úsáidtear chun freastal ar an éileamh seo in 2019 leagtha amach thíos. 

Breosla a úsáidtear le haghaidh teasa GWh Scair % 

Ola 23,259 42% 

Gás 22,736 41% 

In-athnuaite 3,489 6% 

Gual 2,965 5% 

Móin 2,128 4% 

Dramhaíl (neamh-inathnuaite) 662 1% 

Tábla 2 Earnáil Teasa na hÉireann de réir Cineál Breosla 2019 

3 Cén fáth an bhfuil gá le hOibleagáid Teasa In-

athnuaite? 

Cé go bhfuil roinnt dul chun cinn á dhéanamh maidir le teas in-athnuaite a mhéadú in Éirinn, 

ní mór níos mó a dhéanamh. Leagann an Plean Gníomhaíochta Aeráide síos spriocanna 

uaillmhianacha le haghaidh caidéil teasa chun ár dtithe agus ár ngnólachtaí a théamh. Ina 

theannta sin, beidh gá le bhfoinsí eile in-athnuaite de bhreoslaí leachtacha agus gásacha a 

úsáid chun críocha téimh - go háirithe chun teas ardteochta a dhícharbónú nuair nach féidir 

leis an leictreachas réiteach praiticiúil a sholáthar. 

Mar thoradh ar oibleagáid san earnáil teasa déantar an teas in-athnuaite a dhreasú agus an 

leathnaítear an oibleagáid amach thar gach cineál breosla neamh-inathnuaite. Leathnaíonn 

sé seo an tionchar ar chostas thar gach tomhaltóir breoslaí neamh-inathnuaite agus mar sin 

ní chuireann sé an t-ualach airgeadais ar fho-earnáil nó limistéar amháin ar leith. 

Is é an cuspóir foriomlán atá ag oibleagáid teasa in-athnuaite ná: 

• astaíochtaí gáis cheaptha teasa san earnáil teasa a laghdú trí úsáid fuinnimh in-

athnuaite inbhuanaithe a mhéadú, rud a chuireann le sprioc an Rialtais de laghdú 

51% ar astaíochtaí faoi 2030 agus glan-astaíochtaí nialasacha faoi 2050 

Ba chóir a thabhairt faoi deara go mbeadh buntáistí eile ann de bharr na hoibleagáide cosúil 

le slándáil soláthair mhéadaithe mar gheall ar éagsúlú níos mó a bheith déanta ar ár 

soláthar fuinnimh. 
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4 Cén chaoi a n-oibreodh an oibleagáid? 

Chuirfeadh an Oibleagáid Teasa In-Athnuaite, cosúil leis an Scéim Oibleagáide 

Bithbhreoslaí san earnáil iompair, oibleagáid ar sholáthraithe breosla atá le húsáid le 

haghaidh teasa chun a chinntiú go bhfuil cion áirithe den bhreosla sin in-athnuaite. 

Clúdóidh an oibleagáid soláthróirí na mbreoslaí go léir a sholáthraítear san earnáil teasa 

(lena n-áirítear ola, gás leachtach peitriliam (LPG), gás nádúrtha, gual agus móin). 

Ceanglaítear ar go leor de na soláthróirí seo bearta éifeachtúlachta fuinnimh a dhéanamh 

faoin Scéim um Éifeachtúlacht Fuinnimh. Cé go ndíríonn an Scéim Oibleagáide um 

Éifeachtúlacht Fuinnimh ar bhearta ar thaobh an éilimh (ídiú a laghdú), dhíreodh an 

oibleagáid teasa in-athnuaite ar an taobh soláthair tríd laghdú a bhaint amach maidir le 

déine carbóin an fhuinnimh a sholáthraítear. 

Ní bheidh an leictreachas a sholáthraítear le haghaidh teasa faoi réir na hoibleagáide de réir 

mar cuimsíonn an fuinneamh seo leibhél suntasach d’fhuinneamh in-athnuaite cheana féin 

agus tá sé i gceist é seo a mhéadú sna blianta amach romhainn. 

Socrófar Ráta Oibleagáide Teasa gach bliain. Is é an ráta oibleagáide teasa an cion den 

fhuinneamh neamh-inathnuaite a sholáthraíonn gach Páirtí Teasa atá faoi Oibleagái san 

earnáil teasa (i.e. agus soláthróir fuinnimh) a chaithfidh a bheith ó fhoinsí in-athnuaite. 

Beidh sé indéanta do pháirtí oibleagáide teasa nach bhfuil cion leordhóthanach 

d'fhuinneamh in-athnuaite curtha ar fáil acu, trádáil a dhéanamh le soláthróir eile a bhfuil 

cion níos mó curtha ar fáil acu ná mar atá ag teastáil. Pléifear é seo tuilleadh thíos. 

5 Cad é an leibhéal oibleagáide a bheidh ann? 

Táthar ag súil go dtabharfaí isteach an leibhéal oibleagáide (an Ráta Oibleagáide Teasa) 

mar leibhéal íseal agus go méadófar é thar na blianta amach romhainn. Cheadódh sé seo 

go ndéanfaí forbairt ar an bhfuinneamh in-athnuaite. 

D'fhéadfaí an Ráta tosaigh Oibleagáide Teasa a shocrú ag 0.5%. Bunaithe ar shonraí ó 

2019 b’ionann é agus thart ar 260 GWh d'fhuinneamh in-athnuaite. 

Méadófaí an ráta oibleagáide teasa ansin thar na deich mbliana go 3% ar a laghad. 

B’ionann é seo agus 1.6 TWH ar a laghad de theas in-athnuaite faoi 2030. Déantar 

measúnú ar chásanna eile thíos ina bhfuil uaillmhian méadaithe iontu. 
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6  Cé air a mbeidh an oibleagáid?  

Cuirfear an oibleagáid ar sholáthraithe fuinnimh. Chun an chuid is mó den mhargadh 

soláthair teasa a chlúdach leis an oibleagáid, tá sé i gceist go gcuirfí iallach ar gach 

soláthróir seachas iad siúd a sholáthraíonn méid beag fuinnimh (i.e. níos lú ná 400 GWh). Is 

é seo an leibhéal céanna atá molta sa Scéim nuashonraithe Um Éifeachtúlacht 

Éifeachtúlachta Fuinnimh. 

7 An mbeidh an fuinneamh in-athnuaite a 

sholáthraítear inbhuanaithe? 

Ní cheadófar ach fuinneamh in-athnuaite, a chomhlíonann na critéir inbhuanaitheachta faoin 

Treoir um Fhuinneamh Inbhuanaitheachta athbhreithnithe (2018/2001/AE), a úsáid chun an 

oibleagáid a chomhlíonadh. D'fhéadfadh a bheith san áireamh leis seo - 

bithghás/bithmheatán, bithmheatán, bithmhais agus hidrigin glas (i.e. hidrigin a tháirgtear ó 

leictreachas in-athnuaite). Cé go nglacfaidh an scéim le breoslaí inbhuanaithe importáilte 

(chomh fada agus a chomhlíonann siad critéir inbhuanaitheachta), táthar ag súil go mbeidh 

níos lú dúshlán ag baint le fuinneamh in-athnuaite a tháirgtear go dúghasach maidir leis na 

critéar inbhuanaitheachta a chomhlíonadh, de bharr astaíochtaí níos ísle a bhaineann le 

cúrsaí iompair. 

D'fhonn a spreagadh go sonrach go nglacfar le agus go n-úsáidfar an hidrigin glas, tá sé i 

gceist, nuair a úsáidtear hidrigin glas chun freastal ar an oibleagáid, go gcuirfear iolraitheoir i 

bhfeidhm - e.g. áireofar gach aonad fuinnimh in-athnuaite a sholáthraítear trí hidrigin glas 

mar dhúbailt an aonaid chéanna fuinnimh in-athnuaite eile. Déantar measúnú breise thíos ar 

an gcóireáil bheacht a dhéantar ar hidrigin glas. 

8 Cé mhéad a chosnóidh sé? 

Ní féidir a bheith cinnte cad é an costas cruinn a bhainfidh leis an oibleagáid a 

chomhlíonadh. 

Déantar meastacháin as na costais a bhfuiltear ag súil leo agus tá siad leagtha amach thíos. 

Glactar leis go mbeidh soláthróirí ag lorg na costais is ísle de breoslaí inbhuanaithe chun a 

n-oibleagáid a chomhlíonadh agus go scaipfidh siad na costais bhreise ar a mbonn 

custaiméirí ar fad go cothrom bunaithe ar an méid a n-úsáideann siad. 

Glactar leis, chun críocha na meastachán thíos, go mbeadh an bithmheatán ar an mbreosla 

a mbeidh an costas is ísle air. Meastar go mbeidh an breosla ar chostas níos ísle ar fáil sna 
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blianta tosaigh den oibleagáid mar go n-úsáidfear ar dtús an fuinneamh a ghintear ar an 

gcostas is ísle, i.e. fuinneamh in-in-athnuaite a ghinntear ó fhoinsí dramhaíola inbhuanaithe. 

De réir mar a fhásann an oibleagáid is dócha go mbeidh gá le bunábhar níos daoire, i.e. 

beidh gá le stoc bia inbhuanaithe don talmhaíocht. 

Bunaithe ar ghnáththomhaltas teasa cónaithe idir 11,000-13,000 kWh, meastar go 

gcuirfeadh ráta oibleagáide 0.5% idir €4 agus €9 (CBL san áireamh) le bille bliantúil sa 

chéad bhliain, ag ardú go dtí idir €24-€54 (lena n-áirítear CBL) faoi 2030 bunaithe ar 

oibleagáid de 3% in 2030. Tá sé seo bunaithe ar chostas breise an bhreosla in-athnuaite idir 

8C/kWh go 12c/kWh (gan CBL san áireamh). 

Costas breise breosla 
in-athnuaite (Bliain 1) 

Ráta 
Oibleagáide 
(%) 2023 

Tomhaltas 
teasa íseal 
(9,000 kWh) 

Meán-ídiú 
teasa (11,000 
kWh) 

Tomhaltas 
teasa ard 
(13,000 kWh) 

Costas íseal (8c/kWh) 0.5% €4.10 €4.99 €5.90 

Meánchostas (10C/KWh) 0.5% €5.11 €6.24 €7.38 

Costas Ard (12C/KWh) 0.5% €6.13 €7.49 €8.85 

Tábla 3 Costas measta de 0.5% oibleagáid san earnáil chónaithe 

Costas breise breosla 
in-athnuaite 

Ráta 
Oibleagáide 
(%) 2030 

Tomhaltas 
teasa íseal 
(9,000 kWh) 

Meán-ídiú 
teasa (11,000 
kWh) 

Tomhaltas 
teasa ard 
(13,000 kWh) 

Costas íseal (8c/kWh) 3% €24.52 €29.96 €35.41 

Meánchostas (10C/KWh) 3% €30.65 €37.46 €44.27 

Costas Ard (12C/KWh) 3% €36.77 €44.95 €53.12 

Tábla 4 Costas measta den oibleagáid íosta 2030 (3%)  

Maidir le húsáideoirí teasa tionsclail agus tráchtála, athraíonn an leibhéal úsáide fuinnimh go 

mór ó ghnólachtaí beaga go húsáideoirí tionsclail níos mó. Dá bhrí sin, cuirtear an costas 

breise measta i láthair i dtéarmaí céatadáin thíos. 

Costas breise breosla 
in-athnuaite (Bliain 1) 

Ráta 
Oibleagáide 
(%) 2023 

<278 MWh 
(Banna I1 
SEAI) 

<2,778 MWh 
(Banna I2 
SEAI) 

<27,778 MWh 
(Banna I3 
SEAI) 

Costas íseal (8c/kWh) 0.5% Níos lú ná 
0.75% méadú 
ar an mbille 

Níos lú ná 
0.75% 
méadú ar an 
mbille 

Níos lú ná 
0.75% méadú 
ar an mbille 

Meánchostas (10C/KWh) 0.5% Méadú níos lú 
ná 1% ar an 
mbille 

Níos lú ná 
1% méadú ar 
an mbille 

Níos lú ná 1% 
méadú ar an 
mbille 

Costas Ard (12c/kWh) 0.5% Níos lú ná 1.5% 
méadú ar an 

Níos lú ná 
1.5% Méadú 

Níos lú ná 
1.5% méadú 



 

11 

 

mbille Bille ar an mbille 

Tábla 5 Méadú costais measta le haghaidh bannaí tomhaltais gnó roghnaithe Ráta Oibleagáide 

0.5% 

Costas breise 
breosla in-
athnuaite (Bliain 1) 

Ráta 
Oibleagáide 
(%) 2030 

<278 MWh 
(Banda I1 
SEAI) 

<2,778 MWh 
(Banda I2 
SEAI) 

<27,778 MWh 
(Banda I3 
SEAI) 

Costas íseal 
(8c/kWh) 

3% Méadú níos lú 
ná 3% ar an 
mbille 

Méadú níos lú 
ná 3% ar an 
mbille 

Méadú níos lú 
ná 3% ar an 
mbille 

Costas Meánach 
(10C/KWh) 

3% Méadú bille c. 
4.5%  

Méadú bille c. 
4.5%  

Méadú bille cl 
4.5%  

Costas Ard 
(12C/KWh) 

3% Méadú bille 
circa 6% 

Méadú bille c. 
6% 

Méadú bille c. 
6% 

Tábla 6 Costas méadaithe measta le haghaidh Bandaí Tomhaltais gnó roghnaithe Ráta 

Oibleagáide 3% 

9 Conas a chuirfear an oibleagáid i bhfeidhm? 

Déanfaidh comhlacht/gníomhaireacht Rialtais iomchuí an oibleagáid a riaradh ina 

chuimseofar an próiseas monatóireachta agus fíoraithe. Nuair a bheidh an comhairliúchán 

seo comhlánaithe agus athbhreithnithe, déanfar cinneadh faoin gcomhlacht iomchuí chun an 

scéim a riaradh. Forbróidh an comhlacht sin, ag obair leis an Roinn, na téarmaí agus na 

coinníollacha oibriúcháin chun a chinntiú go gcomhlíonann an oibleagáid gach riachtanas 

dlíthiúil ábhartha, amhail cúnamh stáit. Táthar ag súil go ndéanfar tuilleadh comhairliúcháin 

ag an am sin. 

Chinnteodh an riarthóir go soláthródh gach soláthróir ag deireadh na tréimhse oibleagáide, 

go leor breosla in-athnuaite chun an oibleagáid don tréimhse sin a chomhlíonadh. Tá sé i 

gceist go mbeadh tobhach beag san áireamh san oibleagáid chun costais an chomhlachta 

seo a chlúdach. 

Tá sé tábhachtach go dtugtar am don soláthar fuinnimh in-athnuaite chun go bhforbróidh sé. 

Tá sé i gceist mar sin go mbeadh céim thosaigh ann nuiar a bheidh an scéim á bunú. Le linn 

na céime bunaíochta, dhéanfaí comhlíonadh gach Páirtí Teasa Oibleagáide (i.e. soláthróir) 

thar thréimhse ilbhliantúil (e.e. 2023-2025). Tar éis na céim bunaíochta, dhéanfaí 

comhlíonadh a mheasúnú ar bhonn bliantúil. 

Seo a leanas samplaí de conas a d'fhéadfadh an oibleagáid feidhmiú le haghaidh roinnt 

Páirtithe Teasa dhifriúla (e.g. soláthróirí fuinnimh don earnáil teasa) sa tréimhse ina bhfuil an 

Ráta Oibleagáide Teasa ag 1%: 
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• Soláthraíonn Soláthróir A 1,000 GWh d’fhuinneamh neamh-inathnuaite agus 10 GWh 

d'fhuinneamh in-athnuaite. Dá bhrí sin, is é an oibleagáid ná 1,000 x 1% = 10 GWh 

atá comhlíonta ag an soláthróir. 

• Soláthraíonn Soláthróir B 2,000 GWh d'fhuinneamh neamh-inathnuaite agus 30 GWh 

d'fhuinneamh in-athnuaite. Dá bhrí sin, is é an oibleagáid ná 2,000 x 1% = 20 GWh 

atá comhlíonta ag an soláthróir, le 10 GWh sa bhreis. 

• Soláthraí Soláthraí C 1,500 GWh de fhuinneamh neamh-inathnuaite agus 5 GWh 

d'fhuinneamh in-athnuaite. Is é an oibleagáid ná 1,500 x 1% = 15 GWh, agus tá 10 

GWh nach bhfuil comhlíonta ag an an soláthróir. 

Is féidir le soláthróir B an 'creidmheas' a thrádáil le Soláthróir C don chuid den fhuinneamh 

in-athnuaite de bhreis ar a oibleagáid. De rogha air sin, bheadh soláthróir C faoi réir pionóis. 

Déanfar an leibhéal fuinnimh in-athnuaite a sholáthraítear a thomhas bunaithe ar an bpointe 

seachadta do thomhaltóirí don chuid is mó de na breoslaí. Mar shampla, má sheachadann 

soláthróir breoslaí in-athnuaite ar nós bithmhais nó bithleacht do thomhaltóir, measfar gur 

seachadaíodh fuinneamh in-athnuaite. Le haghaidh fuinnimh in-athnuaite a sholáthraítear trí 

líonra (e.g. gás in-athnuaite sa líonra gáis nádúrtha), pléitear thíos an modh trína ndéanfar é 

seo a thomhas. 

10  Ceisteanna Comhairliúcháin 

10.1 Cúlra 

Tá gá le gníomhaíocht shuntasach chun soláthar úsáide fuinnimh in-athnuaite san earnáil 

teasa a mhéadú agus chun cur leis an laghdú ar astaíochtaí de réir uaillmhianta aeráide na 

hÉireann. Chun é seo a bhaint amach, tabharfar Oibleagáid Teasa In-athnuaite isteach san 

earnáil teasa. 

Ceisteanna Comhairliúcháin: 

C1: An gceapann tú gur beart cuí é Oibleagáid Teasa In-athnuaite a thabhairt isteach? 

C2: Murab ea, cad iad na bearta malartacha a mheasann tú a bheadh oiriúnach chun 
úsáid fuinnimh in-athnuaite san earnáil teasa a mhéadú? 

10.2 Clúdach an Mhargaidh 

Bhainfeadh Oibleagáid Teasa In-athnuaite le soláthar gach cineál breosla neamh-

inathnuaite a úsáidtear san earnáil teasa. Áirítear leis seo ola, GPL, gás nádúrtha, gual agus 

móin. Scaipfí costas an chostais a bhaineann le soláthar breoslaí téimh in-athnuaite ar fud 

na dtomhaltóirí go léir de bhreoslaí iontaise san earnáil teasa. Tríd é seo a dhéanamh, 
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bheadh costas na hoibleagáide scaipthe thar an mbonn custaiméara is leithne agus 

coinneodh sé costais in aghaidh an tomhaltóra chomh híseal agus is féidir. 

Tá dícharbónú an leictreachais a sholáthraítear chun críocha téimh á maoiniú ag tomhaltóirí 

trí íocaíocht Oibleagáide seirbhíse Poiblí agus ní chuirfí san áireamh é san oibleagáid seo. 

Tá leictreachas ar chonair cheana féin le dícharbónú agus táthar ag súil go mbeidh 70% ar a 

laghad de in-athnuaite faoi 2030. 

Ní mholtar go mbeadh córais téimh cheantair a bhaineann úsáide as teas dramhaíola/teas 

in-athnuaite faoi réir na hoibleagáide. 

Bheadh an chuid den ionchur breosla iontaise a úsáidtear i ngléasraí Comhcheangailte 

Teasa agus cumhachta (CHP) chun teas a ghiniúint mar chuid den oibleagáid. Ní chuirfí an 

chuid den ionchur fuinnimh a úsáidtear chun leictreachas a ghiniúint san áireamh. 

Ceisteanna Comhairliúcháin: 

C3: An aontaíonn tú gur chóir go mbeadh feidhm ag an oibleagáid maidir le gach breoslaí 
iontaise neamh-inathnuaite a úsáidtear le haghaidh teasa mar atá leagtha amach thuas? 

C4: Tá sé i gceist go mbeadh díolúine ann don leictreachas a úsáidtear chun críocha 
téimh agus córais téimh cheantair in-athnuaite/dramhaíola ón oibleagáid seo, an 
aontaíonn tú leis an gcur chuige seo? 

C5: An aontaíonn tú go measfaí gur cuid den oibleagáid an chuid den ionchur breosla 
iontaise a úsáidtear i ngléasraí CHP chun teas a ghiniúint? 

10.3 Páirtithe faoi Oibleagáid agus Tairseach Oibleagáide 

Beidh na soláthróirí breoslaí (lena n-áirítear ola, GPL, gás nádúrtha, gual, agus móin) faoi 

réir na hoibleagáide. Cinnteoidh sé seo go mbeidh líon teoranta ann de pháirtithe a bhfuil 

baint acu le cur i bhfeidhm agus riaradh na hoibleagáide. 

Chun an chuid is mó den mhargadh teasa a ghabháil, moltar leibhéal tairsí de 400 GWh. 

Beidh aon eintiteas a sholáthraíonn 400 GWh nó níos mó fuinnimh san earnáil teasa ar 

bhonn bliantúil faoi réir na hoibleagáide. 

Ceisteanna Comhairliúcháin: 

C6: An iad soláthraithe fuinnimh na comhlachtaí is oiriúnaí le bheith ina bpáirtithe faoi 
oibleagáid san earnáil teasa? 

C7: An leibhéal cuí é 400 GWh d’fhuinneamh a sholáthar, chun go mbeidh sholáthróir faoi 
oibleagáid? 
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10.4 Ráta Oibleagáide 

Tá sé beartaithe go socrófar an ráta oibleagáide ar dtús ag 0.5% den fhuinneamh iomlán a 

dhíoltar san earnáil teasa. Méadófar an ráta oibleagáide go 3% ar a laghad faoi 2030. 

Meastar go méadófar an leibhéal oibleagáide seo thart ar 1.6 TWh, an méid fuinnimh in-

athnuaite a sholáthraítear don earnáil teasa in Éirinn. Taispeánann an graf thíos treocht 

féideartha don ráta oibleagáide. 

 

Tá sé i gceist nach dtiocfadh laghdú ar an ráta oibleagáide riamh agus go méadófaí an ráta 

le himeacht ama tar éis fógra leordhóthanach a eisiúint do na páirtithe faoi oibleagáid. 

Rinneadh measúnacht ar thrí rogha le haghaidh ráta oibleagáide 2030. I ngach cás, moltar 

go dtosódh an ráta oibleagáide ag leibhéal íseal chun am a thabhairt d'infheistíochtaí atá le 

déanamh i soláthar fuinnimh in-athnuaite. Mheádófaí é sé seo ansin le himeacht ama. Is iad 

na trí leibhéal atá faoi chaibidil: 

• Leibhéal íosta oibleagáide de 0.5% ag ardú go 3% faoi 2030 

• Leibhéal oibleagáid mheánmhéide de 0.5% ag ardú go 5% faoi 2030; agus 

• Uaillmhian do leibhéal níos airde de 0.5% ag ardú go 10% faoi 2030. 

• I ngach cás, tá sé i gceist go dtosódh an oibleagáid in 2023. 
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Ceisteanna Comhairliúcháin: 

C8: An aontaíonn tú leis an dáta tosaithe 2023 don oibleagáid? 

C9: I dtéarmaí an ráta oibleagáide, an aontaíonn tú leis an leibhéal tosaigh oibleagáide 
atá beartaithe de 0.5%? 

C10: I dtéarmaí uaillmhian le haghaidh sprioc 2030, cén leibhéal uaillmhéine a cheapann 
tú atá oiriúnach? 

• Íosmhéid 3% 

• 5% uaillmhian meánach 

• 10% uaillmhian níos airde 

• Eile? 

10.5 An Oibleagáid a Chomhlíonadh 

Bheadh soláthróirí in ann a n-oibleagáid a chomhlíonadh trí fhuinneamh in-athnuaite a 

sholáthar nó trádáil a dhéanamh le soláthróirí eile fuinnimh in-athnuaite san earnáil teasa. 

Mar shampla, d'fhéadfadh soláthróir ola 'creidmheasanna' a cheannach ginnte ag soláthróir 

gáis in-athnuaite. D'fhéadfadh sé seo bealach níos éifeachtaí ó thaobh costais de a 

sholáthar chun oibleagáid soláthróra a chomhlíonadh. 

Ní mór d'fhuinneamh in-athnuaite a úsáidtear chun freastal ar oibleagáid soláthróra gach 

critéir inbhuanaitheachta a chomhlíonadh mar atá leagtha amach sa Treoir um Fhuinneamh 

In-Athnuaite (lena n-áirítear aon nuashonruithe a rinneadh ina dhiaidh sin ar an Treoir seo) 

agus ní mór go mór siad inrianaithe go hiomlán ó tháirgeadh go dtí an úsáid deiridh. 

Chun a chinntiú go mbeidh dóthain ama ann chun an soláthar d’fhuinneamh in-athnuaite 

agus bonneagair ghaolmhar a fhorbairt, tá sé beartaithe go mairfidh an oibleagáid don 

chéad tréimhse oibleagáide trí bliana - 2023-2025. Déanfar comhlíonadh a thomhas thar an 
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tréimhse iomlán trí bliana ina iomláine. Ní eiseofar aon phionóis le haghaidh 

neamhchomhlíonta le linn 2023 ná 2024 ach ní mór comhlíonadh a bhaint amach don 

tréimhse trí bliana ag deireadh 2025. 

Tar éis na tréimhse tosaigh seo, déanfar comhlíonadh a thomhas ar bhonn bliantúil. 

Do thréimhsí tar éis na chéad tréimhse, féadfaidh soláthróirí suas le 10% dá n-oibleagáid a 

chomhlíonadh ag baint úsáide as fuinneamh in-athnuaite a sholáthraítear sa tréimhse 

roimhe sin, ar choinníoll go raibh an fuinneamh seo níos mó ná an méid a bhí de dhíth chun 

freastal ar an oibleagáid agus ní dhearnadh é a thrádáil le páirtithe oibleagáide eile. 

Ceisteanna Comhairliúcháin: 

C11: An aontaíonn tú go mbeidh an chéad tréimhse oibleagáide ina tréimhse ilbhlianta - 
2023-2025, chun am a thabhairt don tionscail línte soláthair a fhorbairt? 

C12: Nuair a théann an chéad tréimhse 2023-2025 in éag, an n-aontaíonn gur chóir go 
mbeidh an oibleagáid sin ina oibleagáid bhliantúil? 

C13: An aontaíonn tú gur chóir go mbeidh soláthróirí in ann creidmheasanna a thrádáil 
chun a n-oibleagáid a chomhlíonadh? 

C14: An aontaíonn tú gur chóir cead a thabhairt 10% de chreidmheasanna In-athnuaite a 
thabhairt ar aghaidh chun iad a úsáid in oibleagáid na bliana ina dhiaidh sin? 

10.6 Inbhuanaitheacht 

Is ábhar mór imní é inbhuanaitheacht i soláthar gach fuinnimh in-athnuaite lena n-áirítear 

bithfhuinneamh. Beidh ar gach fuinneamh in-athnuaite a sholáthraítear faoin oibleagáid seo 

critéir inbhuanaitheachta a chomhlíonadh mar atá leagtha amach i dTreoir an Fhuinnimh In-

athnuaite (agus aon nuashonruithe sa Treoir seo amach anseo). Beidh ar aon táirgeoir 

breosla in-athnuaite chun aon riachtanais eile a shásamh freisin mar atá leagtha amach ag 

an GCC, Údarás Áitiúil nó comhlacht rialála eile. Caithfidh fuinneamh in-athnuaite a 

sholáthraítear faoin scéim oibleagáide seo teacht ó fhoinsí atá deimhnithe.3 

Ceisteanna Comhairliúcháin: 

C15: Cad iad na foinsí fuinnimh inbhuanaithe is dócha go gcomhlíonfaidh siad an 
oibleagáid teasa in-athnuaite ag ráta oibleagáide de (i) 3%, (ii) 5%, (iii) 10% faoi 2030? 

C16: An mbeidh go leor soláthair dhúchasach inbhuanaithe ann chun an t-éileamh seo a 
chomhlíonadh? 

 
3 Tá critéir maidir le hinbhuanaitheacht agus gáis cheaptha teasa sa Treoir um Fhuinneamh In-
Athnuaite, a bhaineann le húsáideoirí deiridh agus le hearnálacha margaidh áirithe. Sa chás go 
mbaineann na critéir seo le hábhar, ní mór comhlíontacht a fhíorú go neamhspleách faoi scéimeanna 
ar leith atá faofa ag an gCoimisiún Eorpach. 
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10.7 Inrianaitheacht 

Is príomhghné den scéim oibleagáide ná úsáid deiridh an bhreosla in-athnuaite a rianú chun 

a chinntiú go n-úsáidtear é san earnáil teasa. Toisc go bhfuli roinnt cineálacha breosla 

éagsúla san earnáil teasa, beidh roinnt bealaí éagsúla ann chun an oibleagáid a 

chomhlíonadh. 

Nuair a sholáthraítear fuinneamh in-athnuaite go díreach chuig tomhaltóir (i.e. 

bithmhais/bithleacht/hidrigin glas) mheasfaí gurb é seo an pointe ar a soláthraítear é don 

tomhaltóir. Chuirfí fuinneamh in-athnuaite ar fáil don tomhaltóir ábhartha a mbainfidís tairbhe 

as (m.sh. gan a bheith faoi dhliteanas i leith cánach carbóin, a bheith in ann tuairisc a 

thabhairt ar an bhfuinneamh in-athnuaite a úsáidtear etc.). 

Sa chás go soláthraítear fuinneamh in-athnuaite go hindíreach le tomhaltóir (insteallta sa 

líonra gáis nádúrtha), tá dhá rogha ann maidir le conas a d'fhéadfaí déileáil leis seo. Seo 

hiad a leanas: 

• Rogha A: Déantar fuinneamh in-athnuaite a rianú go dtí an tomhaltóir deiridh. Le 

haghaidh gáis in-athnuaite, d'oibreodh sé seo cosúil le breoslaí eile – chuirfí an gás 

ar fáil do hcustaiméirí aonair (é seo fíoraithe ag córas deimhniúcháin). Cheadódh sé 

seo do thomhaltóirí a bhfuil meas acu ar cé chomh glas is atá an fuinneamh, níos mó 

a íoc agus dá bhrí sin laghdófaí an costas do thomhaltóirí eile. Mar sin féin, 

d'fhéadfadh sé go mbeadh roinnt tomhaltóirí gáis ag maoiniú na hoibleagáide ach 

gan a bheith creidiúnaithe as bheith ‘glas’.  

• Rogha B: Soláthraítear á an fuinneamh in-athnuaite go comhréireach i measc 

tomhaltóirí uile an tsoláthróra. I gcás soláthróir gáis nádúrtha, mheasfaí go 

soláthrófaí an cion céanna de ghás in-athnuaite dá thomhaltóirí san earnáil teasa. 

Ceisteanna Comhairliúcháin: 

C17: An aontaíonn tú i gcás breosla in-athnuaite a seachadfar go díreach do thomhaltóir, 

go mbeidh sé seo mar phointe soláthair? 

C18: Cén rogha duit a cheapann tú ar chóir a chur i bhfeidhm d’fhuinneamh in-athnuaite a 

sholáthraítear go hindíreach (m.sh. tríd an líonra gáis nádúrtha)? 

10.8 Costais mheasta do thomhaltóirí 

Bunaithe ar anailís, meastar go n-athraíonn an costas bithmheatáin inbhuanaithe a chuirtear 

isteach sa líonra náisiúnta gáis, ó thart ar 8C/kWh (dramhaíl bia) go 12c/kWh (bunábhair 
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talmhaíochta). Úsáidtear na costais seo mar bhunlíne chun costais ionchasacha a 

bhaineann le soláthar tomhaltóirí a mheas. 

Tá sé seo bunaithe ar shampla amháin de theaghlach a úsáideann 11,000 kWh teasa. De 

réir mar a ardaíonn % an oibleagáid, téan an costas in airde don tomhaltóir. Sa sampla seo, 

ní mheastar go mbeidh aon titim i bpraghas na breoslaí in-athnuaite inbhuanaithe amach 

anseo, ná laghduithe ar an éileamh mar gheall ar bhearta éifeachtúlachta fuinnimh, ná go 

mbeidh tionchar ann toisc nach ngearrtar cáin charbóin ar an gcion den bhreosla in-

athnuaite. 

Tá na costais a thaispeántar thíos bunaithe ar chostas 10c/kWh de bhreosla inbhuanaithe 

in-athnuaite. 

  

 

Maidir le costais mhéadaithe do ghnólachtaí, mar gheall ar an raon leathan de leibhéil 

tomhaltais, níl sé úsáideach meastachán a dhéanamh ar bhille amháin. Ina ionad sin, 

taispeántar meastachán % de chostas méadaithe thíos. Tá na costais thíos bunaithe ar 

chostas 10c/kWh de bhreosla inbhuanaithe in-athnuaite. 
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Ceisteanna Comhairliúcháin: 

C19: An gceapann tú go léiríonn na costais atá leagtha amach thuas na costais a 
d’fhéadfadh a bheith ann? 

C20: An bhfuil sé réasúnta na costais seo a fhorchur ar thomhaltóirí? 

10.9 Pionóis 

Nuair a thugtar an oibleagáid isteach, beidh comhlíonadh agus ceannach isteach ó na 

páirtithe faoi oibleagáid ríthábhachtach chun a chinntiú go gcomhlíonann Éire a spriocanna 

agus go méadaíonn sé sciar na mbreoslaí in-athnuaite agus go laghdaíonn sé astaíochtaí 

sa earnáil seo a bhfuil sé deacair í a dhícharbónú. Caithfear pionóis a ghearradh, mar atá 

sna scéimeanna Oibleagáide Bithbhreoslaí, gcás neamhchomhlíonta. 

Chun comhlíonadh a chinntiú, ní mór go mbeidh an pionós níos daoire ná an costas a 

bhaineann le breosla teasa in-athnuaite inbhuanaithe a cheannach. Is é an seasamh atá 

beartaithe ná sac has go gcosnaíonn 1 MWh de chostais breosla in-athnuaite inbhuanaithe 

idir €80- €120/MWh, ansin ba chóir go mbeadh an pionós idir €160- €240/MWh ó 2023 go 

dtí 2030. Chun comhlíonadh leanúnach a chinntiú, déantar an leibhéal pionóis a 

athbhreithniú ar bhonn leanúnach. 

Sa chás gur theip ar sholáthróir aon bhreosla in-athnuaite a cheannach agus má bhí sé 

riachtanach a oibleagáid iomlán a chomhlíonadh trí phionóis, léirítear sa sampla thíos (10C 

kWh agus 20c kWh) an costas a ghearrfaí ar a chuid custaiméirí. 
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Bhaileodh an comhlacht a roghnaíodh chun an oibleagáid a riar, aon airgead a íocadh i 

bpionóis agus d’úsáidfí é chun costas oibriúcháin na hoibleagáide a fhritháireamh. 

Le linn na céime bunaíochta (2023-2025) ní bheadh feidhm ag pionóis bhliantúla mar is 

féidir an oibleagáid charnach a chomhlíonadh in 2025. Beidh pionós carnach i bhfeidhm in 

2025 d'aon chuid den oibleagáid nach gcomhlíontar thar an tréimhse bhunaíochta. 

Leagfaí amach sonraí breise go mion i dtéarmaí agus coinníollacha na hoibleagáide. 

Ceisteanna Comhairliúcháin: 

An aontaíonn tú leis an seasamh atá beartaithe maidir le pionóis mar gheall ar 
neamhchomhlíonadh? 

10.10 Bochtaineacht Fuinnimh 

Tá sé mar aidhm ag straitéis na hÉireann chun dul i ngleic le bochtaineacht fuinnimh, a 

foilsíodh in 2016, ualach na bochtaineachta fuinnimh a mhaolú ar na daoine is leochailí sa 

tsochaí trí ghníomhartha atá dírithe ar éifeachtúlacht na dtithe a fheabhsú, ag tacú le 

teaghlaigh ar ioncam íseal lena gcostais fuinnimh agus na costais a bhaineann le 

gníomhartha ar athrú aeráide a íoslaghdú do thomhalteoirí. 

Tacaíonn an Rialtas faoi láthair le teaghlaigh ar ioncam níos ísle atá i mbaol bochtaineachta 

fuinnimh, trí thacaíochtaí ioncaim, uasghrádú éifeachtúlachta fuinnimh saor in aisce, nó iad 

araon. Tá an Rialtas ag súil le caiteachas níos mó ná €700 milliún in 2021 ar roinnt bearta 

chun tacú le teaghlaigh le costas an fhuinnimh: 

Ina theannta sin, críochnófar athbhreithniú ar chur i bhfeidhm na Straitéise chun dul i ngleic 

leis an mBochtaineacht Fuinnimh i mbliana, agus beidh sé seo mar eolas do na chéad 
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chéimeanna eile chun dul i ngleic le bochtaineacht fuinnimh in Éirinn. Beidh sé mar 

phríomhbheart ag an gCreat Náisiúnta Iarfheistithe an bhochtaineacht fuinnimh a mhaolú 

agus foilseofar an Creat seo i mbliana. 

Beidh gá measúnú a dhéanamh agus déileáil le haon tionchar a d’fhéadfadh a bheith ar 

theaghlaigh atá i mbaol bochtaineachta fuinnimh má thugtar isteach oibleagáid teasa in-

athnuaite, i gcomhar leis an Roinn Coimirce Sóisialaí, an Coimisiún um Rialáil Fóntais, agus 

páirtithe leasmhara ábhartha eile.  

Ceisteanna Comhairliúcháin:  

C22: An gceapann tú gur riosca suntasach é an oibleagáid atá beartaithe maidir leis an 
mbochtaineacht fuinnimh a mhéadú? 

C23: Conas is fearr a d'fhéadfaí an tionchar ar bhochtaineacht fuinnimh a íoslaghdú? 

10.11 Tacú le breoslaí glasa nua 

De réir mar a théann Éire ar aghaidh i dtreo geilleagar níos dícharbónaithe, beidh gá le 

soláthar breoslaí nua-athnuaite/gan carbón. D'fhéadfadh an oibleagáid breoslaí nua a 

dhreasú, amhail hidrigin ghlas. 

D'fhéadfaí é seo a dhéanamh trí 'chreidmheas iolrach' a sholáthar as fuinneamh in-athnuaite 

den sórt sin a sholáthar. Mar shampla, má sholáthraíonn soláthróir 1 MWh de hidrigin glas le 

húsáid san earnáil teasa, d'fhéadfadh an oibleagáid é seo a aithint mar 2 MWh (trí 

chreidmheas dúbailte) nó 3 MWh (trí chreidmheas faoi thrí) etc. chun é a dhéanamh níos 

iomaíche i leith fuinneamh in-athnuaite eile. 

Tá sé i gceist go dtabharfaí creidmheas dúbailte do hidrigin glas a tháirgtear ó leictreachas 

in-athnuaite breise. 

Ceisteanna Comhairliúcháin: 

C24: An aontaíonn tú leis an gcur chuige atá leagtha amach maidir le tacaíocht bhreise do 
hidrigin glas? 

C25: An gceapann tú go bhféadfadh iarmhairtí nach rabhthas ag súil leo a bheith ann in 
earnálacha eile, ar nós an earnáil iompair, mar gheal lar il-chreidmheasanna a thairiscint 
don hidrigin glas san earnáil teasa? 

 

10.12 Ionchur Ginearálta 

Cuireann an Roinn fáilte roimh ionchur eile i ndáil leis an togra nach bhfuil clúdaithe ag na 

ceisteanna thuas. 


