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Comhairliúchán Poiblí  

Mar atá leagtha amach san Athbhreithniú ar Dhul Chun Cinn, forbrófar Plean 

Gníomhaíochta nua anois ina leagfar amach raon de ghníomhaíochtaí soiléire faoi teorainn 

ama a leanfaidh leis an obair atá déanta go dtí seo faoin Straitéis. Forlíontar na gníomhartha 

seo le bearta nua nuair is cuí agus díreofar iad ar dhul i ngleic le tearcrochtain fuinnimh le 

rialachas agus meastóireacht oiriúnach. 

Chun cabhrú le forbairt an Phlean agus eolas a chur air, táimid anois ag tabhairt cuireadh do 

pháirtithe leasmhara freagra a thabhairt ar roinnt ceisteanna atá leagtha amach thíos. 

Breithneoidh DECC na freagairtí go léir a gheofar agus an Plean Gnímh Tearcrochtana 

Fuinnimh nua á fhorbairt. 

Conas Freagairt 
Mairfidh an próiseas comhairliúcháin poiblí go dtí an 7 Meán Fómhair 2022. Ní mór freagraí 

iomlána a bheith faighte ag DECC tráth nach déanaí ná 5.30 i.n. ar an dáta sin . 

Ag freagairt ceisteanna 
Ba cheart d’aon duine atá ag déanamh aighneachta freagraí a sheoladh : 

• trí ríomhphost chuig Energy.Efficiency@decc.gov.ie, leis an líne ábhair 

‘Comhairliúchán Tearcrochtana Fuinnimh’  

• nó trí phost chuig:  

Comhairliúchán Tearcrochtana Fuinnimh,  

An Rannán Éifeachtúlachta Fuinnimh Cónaithe,  

An Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide,  

29-31 Bóthar Adelaide,  

Baile Átha Cliath 2 D02 X285. 

Ba cheart d’fhreagróirí na ceisteanna thíos a chur san áireamh agus freagra á chur isteach 

acu, ach ní gá freagraí a thabhairt ar gach ceist. Iarrtar ar fhreagróirí, nuair is cuí, cur le do 

chuid freagraí le faisnéis, f ianaise agus/nó anailís. Iarraimid freisin go mbeidh na freagraí i 

ndoiciméad Word.  

Má tá aon cheist agat faoi conas freagra a thabhairt déan teagmháil le do thoil le  

Energy.Efficiency@decc.gov.ie 

Rúndacht agus Cosaint Sonraí 
Táimid tiomanta do dhul i dteagmháil le geallsealbhóirí ar bhealach soiléir, oscailte agus 

trédhearcach. Is féidir le haon duine nó eagraíocht aighneacht a dhéanamh maidir leis an 
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gcomhairliúchán seo. Déanfar gach aighneacht agus aiseolas a mheas sula bhfoilseofar an 

leagan deiridh den Phlean Gníomhaíochta um Tearcrochtain Fuinnimh.. 

Tabhair faoi deara le do thoil go bhfuil freagraí ar an gcomhairliúchán seo faoi réir fhorálacha 

an Achta um Shaoráil Faisnéise 2014 (SF), na Rialachán um Rochtain ar Fhaisnéis faoin 

gComhshaol 2007-2018 (AIE) agus an Achta um Chosaint Sonraí 2018. 

Tabhair faoi deara freisin go bhfuil sé i gceist againn ábhar na n-aighneachtaí go léir a 

fhaightear ar ár gcomhairliúcháin a fhoilsiú ar ár suíomh Gréasáin. Athbhreithneoimid sonraí 

pearsanta roimh fhoilsiú. Agus iad ag freagairt don chomhairliúchán seo, ba cheart do 

pháirtithe a léiriú go soiléir cá bhfuil faisnéis phearsanta, faisnéis atá íogair ó thaobh na 

tráchtála de, nó faisnéis rúnda ina gcuid freagraí nár mhaith leo go scaoilfí í faoi Shaoráil 

Faisnéise, AIE nó nach bhfoilseofaí ar bhealach eile í. 

Ba mhaith linn d’aird a tharraingt ar ár bhfógra agus ráiteas um Chosaint Sonraí1 a mhíníonn 

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

conas a chaithimid leis an bhfaisnéis seo. Míníonn sé freisin do chearta maidir le bailiú 

faisnéise pearsanta agus conas is féidir leat na cearta sin a fheidhmiú. 

Comhairliúchán – Na Chéad Céimeanna Eile  
Tá sé i gceist go bhfoilseofar an Plean sa bhFómhar tar éis na tréimhse comhairliúcháin seo. 

Tá sé ar intinn ag an Roinn leanúint ar aghaidh ag obair le páirtithe leasmhara ar feadh na 

míonna amach romhainn chun ullmhacht don gheimhreadh a chinntiú  do theaghlaigh atá i 

mbaol tearcrochtana fuinnimh.  

  

 
1 https://www.gov.ie/ga/eolas-eagraiochtai/dfd02-data-protection/ 
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Ceisteanna 

C1. Cén gníomh breise a d’fhéadfaí a dhéanamh chun tearcrochtain fuinnimh a mhaolú trí 

uasghráduithe fuinnimh tí?  

Tabhair aon anailís nó taighde ábhartha chun tacú le do mholtaí.  

 

C2. Cén gníomh breise a d’fhéadfaí a dhéanamh chun tearcrochtain fuinnimh san earnáil 

cíosa a mhaolú?  

Tabhair aon anailís nó taighde ábhartha chun tacú le do mholtaí. 

 

C3. I réimsí na bpraghsanna fuinnimh, costas fuinnimh a sheasamh agus cosaint 

tomhaltóirí, cad iad na bearta breise a d’fhéadfaí a dhéanamh chun tearcrochtain fuinnimh 

a mhaolú? 

Tabhair aon anailís nó taighde ábhartha chun tacú le do mholtaí.  
 

C4. I réimse an rialachais, an taighde, an an tomhais agus na fianaise, cad iad na bearta 

breise a d’fhéadfaí a dhéanamh chun tearcrochtain fuinnimh a mhaolú?   

Tabhair aon anailís nó taighde ábhartha chun tacú le do mholtaí. 
 

C5. Tabhair freisin, le do thoil, aon fhaisnéis nó tuairimí ábhartha breise ar mhaith leat a 

chur isteach. 

 
 


