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Brollach an Aire 

Le trí bliana anuas, leagadh béim ar an tábhacht a 

bhaineann le cónaí i dteach sláintiúil, compordach atá 

inacmhainne le téamh, le soilriú agus le haeráil agus nach 

bhfuil ag brath ar bhreoslaí iontaise, trí phaindéim COVID-

19, imeachtaí adhaimsire, méaduithe ar chostais 

mhaireachtála agus boilsciú ar phraghsanna fuinnimh. 

Ó 2016 i leith tá an Rialtas ag díriú ar leanúint leis na tacaí 

reatha agus iad a leathnú trasna na réimsí a mbíonn 

tionchar acu ar thearcrochtain fuinnimh (ioncam teaghlaigh, feidhmíocht fuinnimh tithe agus 

costas fuinnimh). 

Cé go bhfuil dul chun cinn suntasach déanta i gcoinne na ngníomhartha seo, mar thoradh ar 

fhorbairtí beartais lasmuigh de na gníomhartha atá leagtha amach sa Straitéis 2016 chun 

Tearcrochtain Fuinnimh a Chomhrac1 ná go ndearnadh tuilleadh gníomhaíochta freisin. Tá 

gealltanais uaillmhianacha agus soiléire leagtha amach i reachtaíocht nua an AE, i gClár an  

Rialtais agus sna straitéisí ina dhiaidh sin ar aeráid, ar thithíocht agus ar iarfheistiú lena 

chinntiú go dtugtar tacaíocht do theaghlaigh ar ioncam íseal chun cónaí i dtithe a 

fheidhmíonn níos fearr, le billí fuinnimh níos inacmhainne. 

In ainneoin dul chun cinn suntasach a bheith déanta chun tearcrochtain fuinnimh in Éirinn a 

mhaolú, ag an am céanna, léirigh meastacháin a rinne an ESRI le déanaí, trí úsáid a bhaint 

as modh amháin chun tearcrochtain fuinnimh a mheas, go bhféadfadh suas le 29.4% de 

theaghlaigh a bheith i mbaol tearcrochtana fuinnimh, de bharr méaduithe ar an gcostas 

maireachtála agus ar phraghsanna fuinnimh go háirithe. 

Is é an fachtóir is láithrí a théann i bhfeidhm ar phraghsanna leictreachais in Éirinn ná 

praghsanna arda idirnáisiúnta gáis. San Eoraip, tá ardú tagtha ar phraghsanna mórdhíola 

gáis nádúrtha agus d’fhan siad ard ón dara leath de 2020. Tá an méadú ar phraghsanna 

mórdhíola idirnáisiúnta gáis á thiomáint go leibhéil arda gan fasach mar gheall ar luaineacht 

an mhargaidh idirnáisiúnta gáis de bharr ionradh na Rúise ar an Úcráin.  

Tá sé ríthábhachtach plean a bheith i bhfeidhm chun éifeachtaí na n-athruithe seo ar 

phraghsanna fuinnimh a mhaolú chun na daoine is leochailí sa tsochaí a chosaint. Is é an 

cur chuige fadtéarmach is fearr d’Éirinn chun tomhaltóirí a chosaint ón luaineacht seo ar 

 
1 https://www.gov.ie/ga/publication/14e2b-strategy-to-combat-energy-poverty/ 

https://www.gov.ie/en/publication/14e2b-strategy-to-combat-energy-poverty/
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mhargaí mórdhíola fuinnimh idirnáisiúnta ná infheistíocht a dhéanamh in éifeachtúlacht 

fuinnimh agus i bhfuinneamh in-athnuaite. Má laghdaítear ár spleáchas ar bhreoslaí iontaise 

agus má ghinntear cumhacht ónár bhfoinsí in-athnuaite féin, cinnteofar todhchaí fuinnimh 

níos glaine agus níos saoire san fhadtéarma.  

Tá gá le bearta níos láithrí freisin agus sonraítear sa Chreat Náisiúnta um Shlándáil 

Fuinnimh2, a d’fhoilsigh mé i mí Aibreáin na bliana seo, na tacaí do thomhaltóirí atá i 

bhfeidhm agus atá á bhfeabhsú don gheimhreadh seo chugainn, chomh maith le tacaí  

breise a chabhróidh leo siúd atá i dtearcrochtain fuinnimh. Scrúdóidh Buiséad 2023 na 

céimeanna láithreacha is féidir leis an Rialtas a ghlacadh i gcomhthéacs na bpraghsanna 

arda fuinnimh atá ann faoi láthair. 

Idir an dá linn, tá mo Roinn ag lorg tuairimí anois chun eolas a thabhairt don fhorbairt ar 

Phlean Gníomhaíochta Tearcrochtana Fuinnimh, ina leagfar amach na céimeanna 

láithreacha seo chun ullmhacht don gheimhreadh a chinntiú, chomh maith leis na bearta 

níos fadtéarmaí a bheidh á gcur i bhfeidhm againn sna blianta amach romhainn chun a 

chinntiú go dtabharfar tacaíocht agus cosaint dóibh siúd is lú atá in ann costais mhéadaithe 

fuinnimh a íoc. 

 

Eamon Ryan TD 

An tAire Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide 

  

 
2 https://www.gov.ie/ga/publication/ea9e4-national-energy-security-framework/ 

https://www.gov.ie/en/publication/ea9e4-national-energy-security-framework/
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Achoimre Fheidhmeach  

Is ceist chasta í tearcrochtain fuinnimh a bhaineann le hioncam teaghlaigh, le feidhmíocht 

fuinnimh a dtithe, agus le costas an fhuinnimh a úsáidtear chun a dteach a théamh, a 

chumhachtú agus a aeráil. Sa Straitéis chun Tearcrochtain Fuinnimh a Chomhrac leagadh 

amach roinnt gníomhartha a bhí dírithe ar mhaolú a dhéanamh ar ualach na tearcrochtana 

fuinnimh ar na daoine is leochailí sa tsochaí. Léirigh sé an nasc méadaitheach idir 

tearcrochtain fuinnimh a mhaolú agus cuspóirí náisiúnta um ghníomhaíocht aeráide a bhaint 

amach. Maidir leis seo, ceann de phríomhchuspóirí na straitéise ab ea aghaidh a thabhairt 

ar thearcrochtain fuinnimh trí éifeachtúlacht fuinnimh thithe na ndaoine is mó i mbaol a 

fheabhsú. 

Leagtar amach san Athbhreithniú seo ar Dhul Chun Cinn na gníomhartha a rinneadh, agus 

na héachtaí a rinneadh ó 2016 i leith, faoi gach ceann de na príomhréimsí fócais atá leagtha 

amach sa Straitéis. Léiríonn sé go bhfuil, i bhformhór na gcásanna, beartais an Rialtais a 

cuireadh i bhfeidhm ó foilsíodh an Straitéis tar éis cuspóirí na Straitéise a sheachadadh nó 

go bhfuiltear ag leanúint orthu ag seachadadh cuspóirí na Straitéise agus, i go leor cásanna, 

go ndeachaigh siad thar a raibh ar intinn ag an Straitéis a bhaint amach. 

I measc na bpríomhéachtaí ó 2016 tá: 

• Méadú faoi chúig ar bhuiséid iarfheistithe do theaghlaigh ar ioncam níos ísle agus do 

theaghlaigh údaráis áitiúil; 

• Meánluach iarfheistithe méadaithe in aghaidh an tí, ó ~€2,500 go ~€17,000;  

• Incháilitheacht leathnaithe d’uasghráduithe fuinnimh in aisce go ceithre ghrúpa breise 

i mbaol; 

• Arduithe ar leibhéal, ar dháileadh agus ar mhinicíocht na n-íocaíochtaí Liúntais 

Breosla; 

• Cosaintí tomhaltóirí leanúnacha agus feabhsaithe, lena n-áirítear beartais dínasctha. 

In ainneoin dul chun cinn suntasach a bheith déanta chun tearcrochtain fuinnimh in Éirinn a 

mhaolú, ag an am céanna, léirigh taighde a rinne an Institiúid um Thaighde Eacnamaíochta 

agus Sóisialta (ESRI) le déanaí, trí úsáid a bhaint as tomhas amháin3, go bhfuil méadú mór 

 
3  Ag baint úsáide as an gcur chuige seo, meastar teaghlach a bheith i staid tearcrochtana fuinnimh 
má chaitheann sé níos mó ná 10% dá ioncam ar sheirbhísí fuinnimh (leictreachas, ola téimh, gás nó 
breoslaí soladacha). 
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tagtha ar thearcrochtain fuinnimh le míonna beaga anuas4. Is mar thoradh ar bhoilsciú 

praghsanna fuinnimh agus ar chostais mhaireachtála méadaithe atá an méadú seo. Is léir go 

bhfuil iarrachtaí chun tearcrochtain fuinnimh a mhaolú ar fud réimsí ioncaim líonta tí, 

feidhmíocht fuinnimh tithe agus chostas an fhuinnimh níos ábhartha anois ná riamh agus go 

gcaithfear leanúint ar aghaidh chun éifeachtaí brúnna costais ar na daoine is leochailí sa 

tsochaí a mhaolú. 

Ag cur san áireamh an dul chun cinn atá déanta ó foilsíodh an Straitéis den chéad uair agus 

dúshláin nua a tháinig chun cinn, chomh maith le haiseolas leanúnach ó pháirtithe 

leasmhara agus ionchur a fuarthas go dtí seo, tá sé beartaithe ag an Roinn anois Plean 

Gníomhaíochta Tearcrochtana Fuinnimh nua a fhorbairt. Príomhghné den phróiseas 

forbartha seo ná tuilleadh ionchuir a bhailiú ó gheallsealbhóirí agus chuige sin, tá roinnt 

ceisteanna comhairliúcháin curtha san áireamh againn chun cabhrú leis an bPlean nua a 

threorú. 

I bhfianaise na n-arduithe ar phraghas an gháis, an leictreachais agus na hola in Éirinn agus 

ar fud na hEorpa i mbliana, leagfar amach sa Phlean seo na bearta láithreacha atá déanta 

agus atá á ndéanamh ag an Rialtas chun ullmhacht don gheimhreadh a chinntiú, chomh 

maith leis na gníomhartha beartais níos fadtéarmaí a leanfaimid ag cur i bhfeidhm sna 

blianta atá le teacht. Cinnteoidh sé seo go dtabharfar tacaíocht agus cosaint dóibh siúd is lú 

atá ábalta costais mhéadaithe fuinnimh a íoc sa ghearrthéarma agus san fhadtéarma. 

  

 
4 https://www.esri.ie/publications/energy-poverty-and-deprivation-in-ireland 

https://www.esri.ie/publications/energy-poverty-and-deprivation-in-ireland
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1 Réamhrá 

1.1 Cúlra agus Comhthéacs Beartais 

Foilsíodh an Straitéis chun Tearcrochtain Fuinnimh a Chomhrac in 2016. Thug an Straitéis 

breac-chuntas ar na fachtóirí a mbíonn tionchar acu ar thearcrochtain fuinnimh (ioncam 

teaghlaigh, feidhmíocht fuinnimh tithe agus costas fuinnimh) agus na gníomhartha a 

dhéanfadh an Rialtas i bpríomhréimsí áirithe . 

Bhí fócas na Straitéise ar leanúint agus leathnú ar thacaíochtaí reatha trasna na réimsí seo. 

Díríodh go sonrach sa Straitéis ar bhearta nua a fhorbairt agus a phíolótú chun an cás a 

dhéanamh le huasghráduithe fuinnimh níos doimhne a thabhairt isteach chun tearcrochtain 

fuinnimh a mhaolú agus infheistíocht a mhéadú in éifeachtúlacht fuinnimh. Bhí sé mar aidhm 

ag an straitéis freisin a chinntiú go raibh na tacaí a bhí ar fáil dírithe go cuí agus go 

sroichfidís na daoine ba mhó a raibh gá acu leo. 

Ó foilsíodh an Straitéis, tá tearcrochtain fuinnimh ina saincheist beartais níos lárnaí fós ag 

an leibhéal náisiúnta agus AE. Mar gheall ar an bhfócas ar thearcrochtain fuinnimh a mhaolú 

mar thosaíocht bheartais, tá aistriú suntasach ann i dtreo aghaidh a thabhairt ar 

thearcrochtain fuinnimh mar chuid de chur chuige níos leithne i dtaca le hathchóiriú 

éifeachtúlachta fuinnimh tí. Tugadh aitheantas athnuaite freisin don ról is féidir leis a imirt i 

láimhseáil na géarchéime aeráide, an téarnamh eacnamaíoch tar éis na paindéime COVID-

19 agus, le déanaí, an ghéarchéim fuinnimh. 

Tá gealltanais uaillmhianacha agus soiléire leagtha amach gClár an Rialtais5 agus sna 

straitéisí ina dhiaidh sin uile i dtaca le haeráid, tithíocht agus arfheistiú chun a chinntiú go 

dtugtar tacaíocht do theaghlaigh ar ioncaim ísle chun cónaí i dtithe a fheidhmíonn níos fearr, 

le billí fuinnimh níos inacmhainne. Léirítear é seo freisin i sraith forálacha dlí a fhoirmiú 

laistigh den Phacáiste um Fhuinneamh Glan do na hEorpaigh go léir6 agus tograí breise sa 

phacáiste Oiriúnach do 55 is déanaí7 agus sa phlean REPowerEU8. 

Tá arduithe ar chostais fuinnimh, le déanaí i gcomhthéacs an chogaidh san Úcráin, á 

mbreithniú in éineacht le méaduithe costas maireachtála níos leithne atá roimh dhaoine 

aonair agus teaghlaigh. Mar thoradh air seo tá fócas ar bhearta níos láithrí agus níos leithne 

 
5 https://www.gov.ie/ga/publication/7e05d-programme-for-government-our-shared-future/ 

6 https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-strategy/clean-energy-all-europeans-package_ga 

7 https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/delivering-european-green-deal_ga 

8 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ga/IP_22_3131 

https://www.gov.ie/en/publication/7e05d-programme-for-government-our-shared-future/
https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-strategy/clean-energy-all-europeans-package_en
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/delivering-european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_3131
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ag an Rialtas tríd an gCreat Náisiúnta um Shlándáil Fuinnimh. Soláthraítear sa Chreat 

freagra uileghabhálach agus cuimsitheach ar riachtanais shlándála fuinnimh na hÉireann 

agus leagtar amach ann freisin conas is féidir leis an Rialtas tionchar éigeandálaí slándála 

fuinnimh ar thomhaltóirí a bhainistiú, go háirithe iad siúd atá níos leochailí. 

Léiríonn meastacháin ón ESRI a foilsíodh i mí an Mheithimh i mbliana gur ardaigh an  

boilsciú fuinnimh le déanaí sciar measta na dteaghlach atá i dtearcrochtain fuinnimh go 

29%. Tá na torthaí seo tráthúil agus tá siad á n-úsáid chun tacú le spriocdhíriú na tacaíochta 

i mBuiséad 2023. 

Agus na dúshláin nua seo agus an gá atá le gníomhaíocht leanúnach seo á n-aithint, is í an 

chéad chéim láithreach dá bhrí sin ná Plean Gníomhaíochta nua, athchóirithe a fhorbairt 

chun Tearcrochtain Fuinnimh a Chomhrac. Is é cuspóir an Phlean Gníomhaíochta nua ná 

raon gníomhartha soiléire, faoi cheangal ama a leagan amach arís, dírithe ar dhul i ngleic le 

tearcrochtain fuinnimh le rialachas agus meastóireacht chuí. Tá sé beartaithe go dtógfaidh 

an Plean ar na beartais agus na gníomhartha atá á dtiomáint go dtí seo ag an Straitéis (a 

leagtar amach san Athbhreithniú seo ar Dhul Chun Cinn) agus go leanfaidh siad orthu, agus 

nuair is cuí, le heolas ó ionchur na bpáirtithe leasmhara, forlíonfaidh sé na bearta seo. 

1.2 Athbhreithniú ar Dhul Chun Cinn 

Is é cuspóir an Athbhreithnithe seo ar Dhul Chun Cinn seo ná na nithe seo a leanas a 

leagan amach: 

an dul chun cinn atá déanta go dtí seo i gcoinne gach ceann de na gníomhartha a gealladh 

in 2016 sa Straitéis chun Tearcrochtain Fuinnimh a Chomhrac ; agus 

na beartais agus na bearta a forbraíodh agus a cuireadh i bhfeidhm lasmuigh de agus níos 

faide anonn ná gealltanais na Straitéise. 

1.2.1 Cur Chuige 

Chun eolas a thabhairt don Athbhreithniú seo ar Dhul Chun Cinn agus don chinneadh Plean 

Gníomhaíochta Tearcrochtana Fuinnimh nua a fhorbairt rinne DECC: 

• caidreamh le príomhpháirtithe leasmhara, lena n-áirítear Ranna agus 

gníomhaireachtaí Rialtais eile, eagraíochtaí neamhrialtasacha (ENRanna), 

soláthraithe fuinnimh agus an ESRI, ar an obair atá déanta ó 2016 agus ar na 

dúshláin atá le sárú fós chun dul i ngleic leis an tsaincheist seo. Áiríodh leis an 

gcaidreamh seo sraith d’agallaimh duine le duine agus i ngrúpaí leis na páirtithe 

leasmhara seo. 
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• Rinneadh anailís deasc-bhunaithe ar na beartais agus na bearta a cuireadh i 

bhfeidhm ó foilsíodh an Straitéis. Áiríodh leis an anailís seo freisin athbhreithniú ar 

fhoilseacháin ábhartha náisiúnta agus idirnáisiúnta, ar dhoiciméid bheartais agus ar 

pháipéir thaighde. Tá liosta díobh siúd a ndeachthas i gcomhairle leo agus na 

doiciméid ábhartha a ndearnadh athbhreithniú orthu ar fáil in Aguisín 1 .  

1.2.2 Struchtúr 

Leagtar amach an dul chun cinn atá déanta i gcoinne na ngníomhartha atá geallta sa 

Straitéis faoi chúig ‘Príomhréimse Gnímh’ thíos. Freagraíonn na réimsí seo do na caibidlí 

ábhartha i ndoiciméad Straitéis 2016 . Do gach gníomh : 

leagtar amach cur síos ar cad a cuireadh i bhfeidhm agus ar cad a baineadh amach 

tugtar sonraí maidir le beartais agus gníomhartha breise atá curtha i bhfeidhm freisin. 

1.3 Plean Gnímh Tearcrochtana Fuinnimh Nua 

1.3.1 Cur Chuige Forbartha 

Tá an Rialtas go maith ar an eolas faoin tionchar atá ag praghsanna arda leictreachais agus 

gáis, go háirithe orthu siúd atá i mbaol tearcrochtana fuinnimh cheana féin, agus tá raon 

beart tugtha isteach aige chun a dtionchar a mhaolú. Sonraítear sa Chreat Náisiúnta um 

Shlándáil Fuinnimh tacaí tomhaltóirí atá i bhfeidhm agus atá á bhfeabhsú don gheimhreadh 

seo chugainn, chomh maith le tacaí eile a chabhróidh leo siúd atá i dtearcrochtain fuinnimh. 

Scrúdóidh Buiséad 2023 na céimeanna láithreacha is féidir leis an Rialtas a ghlacadh i 

gcomhthéacs na bpraghsanna arda fuinnimh atá ann faoi láthair. 

Tá sé tábhachtach leanúint ar aghaidh ag seachadadh cuspóirí na Straitéise trí bhearta 

mheántéarmacha agus fhadtéarmacha chun tearcrochtain fuinnimh a mhaolú. Dá bhrí sin, 

forbrófar Plean Gníomhaíochta nua anois. Is é cuspóir an Phlean Gníomhaíochta nua ná 

raon gníomhartha soiléire, faoi cheangal ama a leagan amach a leanfar leis an obair atá 

déanta go dtí seo faoin Straitéis. Cuirfear leis na gníomhartha seo le bearta nua nuair is cuí 

agus díreofar iad ar dhul i ngleic le tearcrochtain fuinnimh le rialachas agus meastóireacht 

chuí. 

Leagfar amach sa Phlean, atá le foilsiú san Fhómhar, na bearta láithreacha atá á ndéanamh 

chun ullmhacht don gheimhreadh a chinntiú, chomh maith leis na bearta a bheidh á gcur i 

bhfeidhm againn sna blianta amach romhainn chun a chinntiú go dtabharfar tacaíocht agus 

cosaint dóibh siúd is lú atá ábalta costais mhéadaithe fuinnimh a íoc. .  
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1.3.2  Comhairliúchán 

Tá an tAthbhreithniú seo ar Dhul Chun Cinn agus an cinneadh leanúint ar aghaidh le hobair 

na Straitéise i gcoinne Plean Gníomhaíochta nua bunaithe ar an rannpháir tíocht 

spriocdhírithe le páirtithe leasmhara dá dtagraítear thuas, chomh maith le rannpháirtíocht 

leanúnach le páirtithe leasmhara ábhartha trí bhealaí eile. 

Chun cabhrú le forbairt an Phlean agus bonn a chur leis, táimid anois ag tabhairt cuireadh 

do pháirtithe leasmhara freagra a thabhairt ar roinnt ceisteanna comhairliúcháin phoiblí sa 

roinn deireanach den tuarascáil seo. Tá faisnéis maidir le conas freagra a thabhairt leagtha 

amach sa roinn sin. 
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2 Dul chun cinn i gcoinne gníomhartha sa Straitéis 

2.1 Réimse Gnímh 1: Bearta um Éifeachtúlacht Fuinnimh  

Thug an Straitéis breac-chuntas ar ríthábhacht na héifeachtúlachta fuinnimh maidir le 

tearcrochtain fuinnimh a mhaolú agus an réasúnaíocht chun tacú le teaghlaigh ar ioncaim 

ísle trí uasghrádú fuinnimh. 

Fágann cónaí i dteach atá inslithe go dona iad siúd ar ioncaim níos ísle níos mó i mbaol 

arduithe i bpraghsanna fuinnimh. Is féidir le feabhsú ar fheidhmíocht fuinnimh tí laghdú buan 

a dhéanamh ar an méid fuinnimh a theastaíonn chun an teach a théamh, ag cuidiú leis an 

úinéir tí a chosaint ar éifeachtaí méaduithe praghais, agus le tearcrochtain fuinnimh a 

mhaolú. Dóibh siúd nach gcomhlíonann na critéir incháilitheachta le haghaidh uasghráduithe 

in aisce, tá sé tábhachtach freisin go mbeadh tacaí tarraingteacha ar fáil chun cabhrú leo a 

dtithe a uasghrádú freisin. 

D'fhoilsigh an Rialtas an Plean Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide9; Straitéis Athchóirithe 

Fadtéarmach10; Clár an Rialtais; dhá Phlean Gníomhaíochta Aeráide11; agus an Plean 

Náisiúnta Iarfheistithe12ina gcuirtear uasghrádú fuinnimh tí i gcroílár aistriú na hÉireann 

chuig geilleagar ísealcharbóin. Léirítear an tábhacht a bhaineann le huasghráduithe saor in 

aisce a sholáthar do theaghlaigh ar ioncaim ísle sa leithdháileadh €8 billiún , atá maoinithe i 

bpáirt ag ioncam cánach carbóin, chuig clár iarfheistithe atá forásach go sóisialta, agus i 

bprionsabail na cothroime agus na huilíochta atá mar bhonn agus thaca ag an bplean 

iarfheistithe. Ar an iomlán, uasghrádóidh an Rialtas 500,000 teach neamhéifeachtúil níos 

sine chuig Rátáil Fuinnimh Foirgnimh B2 (BER)/coibhéis an chostais optamach nó coibhéis 

charbóin agus bogfaidh siad iad ó bhreoslaí iontaise go córais teasa leictreacha teasa nó 

córais téimh cheantair éifeachtacha. 

Mar atá aibhsithe sa Phlean Náisiúnta Iarfheistithe, tá buntáistí eile ag baint le 

héifeachtúlacht fuinnimh seachas an tearcrochtain fuinnimh a mhaolú, lena n-áirítear tithe 

níos teo agus níos compordaí, sláinte agus folláine fheabhsaithe agus gníomhaíocht 

eacnamaíoch mhéadaithe agus poist ardcháilíochta. 

 
9 https://www.gov.ie/ga/publication/0015c-irelands-national-energy-climate-plan-2021-2030/ 

10 https://www.gov.ie/ga/publication/a4d69-long-term-renovation-strategy/ 

11 https://www.gov.ie/ga/campaigns/2f87c-climate-action-plan-2021/ ; 
https://www.gov.ie/ga/publication/ccb2e0-the-climate-action-plan-2019/ 

12 https://www.gov.ie/ga/publication/5052a-national-retrofit-plan/ 

https://www.gov.ie/en/publication/0015c-irelands-national-energy-climate-plan-2021-2030/
https://www.gov.ie/en/publication/a4d69-long-term-renovation-strategy/
https://www.gov.ie/en/campaigns/2f87c-climate-action-plan-2021/
https://www.gov.ie/en/publication/ccb2e0-the-climate-action-plan-2019/
https://www.gov.ie/en/publication/5052a-national-retrofit-plan/
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I measc na ngníomhartha sa réimse seo bhí: 

1. scéim phíolótach nua 3 bliana €20m faoi phlean caipitil ilbhliantúil an Rialtais chun 

aghaidh a thabhairt ar thearcrochtain fuinnimh mar shaincheist sláinte poiblí;  

2. leasú a dhéanamh ar na critéir incháilitheachta dár scéimeanna tacaíochta 

éifeachtúlachta fuinnimh atá ann cheana chun a chinntiú go bhfuil na cláir ailínithe 

níos fearr le táscairí bunúsacha díothachta; 

3. a chinntiú go gcuireann an Scéim Pobail um Fhuinneamh Níos Fearr  ar chumas 

pobal ar fud na tíre réitigh nua agus nuálaíocha a fhorbairt go háitiúil ar 

thearcrochtain fuinnimh. 

2.1.1 Bearta um Éifeachtúlacht Fuinnimh – Gníomh 1 

Gníomh Stádas 

Scéim phíolótach nua 3 bliana €20m faoi phlean caipitil ilbhliantúil an 

Rialtais chun aghaidh a thabhairt ar thearcrochtain fuinnimh mar 

shaincheist sláinte poiblí 

I gcrích 

 

Cén aidhm a bhí leis an ngníomh? 

Ba í príomhaidhm an ghnímh seo scrúdú agus bailíochtú a dhéanamh, i gcomhthéacs na 

hÉireann, ar an bhfianaise láidir idirnáisiúnta go bhféadfaidh tionchar dearfach a bheith ar 

shláinte agus ar fholláine daoine a bhfuil riochtaí riospráide ainsealacha acu trí thithe a 

dhéanamh níos teo, níos tirime agus níos tíosaí ar fhuinneamh. 

Conas a cuireadh i bhfeidhm é? 

Chun é seo a bhaint amach, bunaíodh scéim shaincheaptha, an scéim phíolótach Teasa 

agus Folláine mar chomhthionscnamh beartais idir an Roinn Comhshaoil, Aeráide agus 

Cumarsáide (DECC), an Roinn Sláinte, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) agus 

Údarás Fuinnimh Inbhuanaithe na hÉireann (SEAI). 

Bhí an scéim phíolótach bunaithe i limistéar 7 de chuid Eagraíocht Chúram Sláinte Pobail 

FSS (CHO) agus díríodh ar theaghlaigh ar ioncaim níos ísle ina raibh duine den teaghlach 13 

a raibh riocht riospráide ainsealach orthu14. Soláthraíodh uasghrádú fuinnimh saor in aisce 

do theaghlaigh a bhí rannpháirteach sa scéim ón SEAI a chuimsigh insliú áiléir agus balla, 

uasghráduithe córais téimh, athsholáthar fuinneog agus doirse agus bearta éifeachtúlachta 

 
13Bhí ar an rannpháirtí ábhartha a bheith os cionn 55 bliana d’aois nó faoi 12.  

14Lena n-áirítear ach gan a bheith teoranta do Ghalar Scamhóg Srianta Ainsealach agus Asma. 
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fuinnimh tánaisteacha. Tugadh cuireadh freisin don duine a bhfuil an riocht riospráide 

air/uirthi páirt a ghlacadh i ngné taighde na scéime. Ní raibh fáil ar an uasghrádú ag brath ar 

rannpháirtíocht sa taighde. Bhí an scéim ar fáil freisin do thionóntaí Údaráis Áitiúil sna 

limistéir phíolótacha. 

Cad a baineadh amach? 

Cuireadh tús leis an scéim i lár 2016 agus ó shin i leith tá breis is 1,500 teach uasghrádaithe 

ar chostas €35 milliún. Earcaíodh os cionn 900 rannpháirtí le bheith rannpháirteach sa 

tionscadal taighde. San iomlán, rinne FSS breis agus 1800 agallamh agus measúnú lena n-

áirítear measúnuithe sláinte bonnlíne agus agallaimh leantacha leis na rannpháirtithe.  

Fostaíodh Scoil Sláinteachais agus Leigheas Trópaiceach Londan (LSHTM) i mí Aibreáin 

2017 chun anailís neamhspleách a dhéanamh, i gcomhar le FSS, ar thionchair sláinte 

éifeachtúlacht fuinnimh fheabhsaithe i measc na rannpháirtithe sa ghné taighde den scéim 

seo. Tá LSHTM ag obair go dlúth le foireann an tionscadail ó shin i leith , lena n-áirítear 

cuidiú le dearadh na modhanna taighde atá le húsáid. I mí Iúil 2021, aistríodh formhór na 

sonraí a bailíodh chuig LSHTM agus chuir siad tús leis an anailís ansin. Aistríodh sonraí 

teochta ó na tithe ábhartha i mí na Samhna 2021. D’ullmhaigh LSHTM tuarascáil 

eatramhach lena n-áirítear réamhthorthaí i mí na Nollag 2021 agus foilseofar na torthaí 

deiridh agus an tuarascáil deiridh i R4 2022. 

Chuir infheistíocht an Státchiste sa scéim seo go mór le teas agus compord na dtithe atá i 

gceist. Tá sé tugtha le fios sa tuarascáil eatramhach go bhfuil buntáistí ag baint leis na 

huasghráduithe do shláinte agus folláine na rannpháirtithe freisin. Thuairiscigh rannpháirtithe 

freisin go raibh gá le níos lú cuairteanna ar dhochtúirí teaghlaigh agus ospidéi l, níos lú oidis 

d’antaibheathaigh, chomh maith le rannpháirtíocht mhéadaithe le seirbhísí tacaíochta eile 

ina bpobal. 

Bhí tionchar ag an méid a foghlaimíodh ón scéim cheana féin ar dhearadh scéimeanna eile 

an SEAI, go háirithe maidir le turas an chustaiméara a fheabhsú agus oibriú le húinéirí tí 

leochaileacha. Nuair a bheidh torthaí deiridh na hanailíse ar fáil, breithneofar na sonraí ar 

conas is féidir leis an scéim eolas breise a thabhairt do chuir chuige maidir le hiarfheistiú, go 

háirithe maidir leo siúd atá níos leochailí agus atá i mbaol tearcrochtana fuinnimh. 

An raibh aon ghníomh breise ann thar an méid a bhí geallta? 

Ba é an t-iomlán a infheistíodh sa scéim ná €35 milliún go dtí deireadh mhí an Mheithimh 

2022, i bhfad níos mó ná an €20 milliún a gealladh sa straitéis. Mar gheall ar an gcur chuige 

a glacadh chun gníomhaithe áitiúla iontaofa a úsáid sa phobal píolótach chun an scéim a 

chur chun cinn, aithníodh agus tugadh tacaíocht do níos mó teaghlach ar ioncaim níos ísle.  
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2.1.2 Bearta um Éifeachtúlacht Fuinnimh – Gníomh 2 

Gníomh Stádas 

Na critéir incháilitheachta le haghaidh ár scéimeanna tacaíochta 

éifeachtúlachta fuinnimh atá ann cheana a leasú chun a chinntiú go 

bhfuil na cláir ailínithe níos fearr le táscairí bunúsacha díothachta. 

I gcrích 

 

Cén aidhm a bhí leis an ngníomh seo? 

Is í príomhscéim tacaíochta éifeachtúlachta fuinnimh an Rialtais do theaghlaigh atá i 

dtearcrochtain fuinnimh an Scéim um Fhuinneamh Níos Fearr, Tithe Níos Teo (BEWH) 15, a 

riarann an SEAI thar ceann an Aire. Seachadann an scéim seo bearta éifeachtúlachta 

fuinnimh saor in aisce do theaghlaigh a chomhlíonann critéir incháilitheachta áirithe.  

Bhí sé mar aidhm ag an ngníomh seo a chinntiú go leanfadh DECC ag déanamh 

monatóireachta ar na sonraí atá ar fáil maidir le díothacht agus cuimsiú sóisialta, agus go 

ndéanfaí athbhreithniú ar an scéim nuair is gá chun go mbeadh níos mó grúpaí i mbaol san 

áireamh. 

Conas a cuireadh i bhfeidhm é? 

Coimeádtar critéir incháilitheachta na scéime faoi athbhreithniú leanúnach leis an Ro inn 

Coimirce Sóisialaí (DSP) chun a chinntiú go bhfuil siad ag teacht leis na scéimeanna 

tacaíochta ioncaim eile a chuireann an Roinn sin ar fáil agus ag comhlánú leo. Léiríonn an 

fhianaise is déanaí ón Suirbhé ar Ioncam agus Dálaí Maireachtála go bhfuil an riosca 

bochtaineachta agus díothachta is airde do theaghlaigh ina bhfuil duine:  

• gan a bheith ábalta obair mar gheall ar riochtaí sláinte atá ann le fada; 

• ina gcónaí leo féin; 

• ina gcónaí ina n-aonar le leanbh amháin nó níos mó. 

Thug sé seo eolas do roinnt athruithe ar incháilitheacht don scéim ó 2016 i leith. 

Cad a baineadh amach? 

faighteoirí tacaíochta. Ina measc seo tá teaghlaigh16 a fhaigheann: 

 
15 https://www.seai.ie/grants/home-energy-grants/free-upgrades-for-eligible-homes/ 

16Roimh na hathruithe seo, bhí an scéim ar fáil do theaghlaigh a bhí ag fáil an Liúntais Breosla agus 
dóibh siúd a bhí ag fáil Liúntas Cuardaitheora Poist (ar feadh níos mó ná 6 mhí agus a bhfuil leanbh 
faoi bhun 7 mbliana d'aois acu). Tá sonraí iomlána ar fáil ar shuíomh gréasáin an SEAI: 
https://www.seai.ie/grants/home-energy-grants/free-upgrades-for-eligible-homes/  

https://www.seai.ie/grants/home-energy-grants/free-upgrades-for-eligible-homes/
https://www.seai.ie/grants/home-energy-grants/free-upgrades-for-eligible-homes/
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• Íocaíocht Teaghlach Aontuismitheora; 

• Liúntas Cúramóra; 

• Liúntas Cúraim Baile; agus 

• Liúntas Míchumais (ar feadh níos mó ná 6 mhí agus leanbh faoi 7 mbliana d’aois a 

bheith agat). 

De bharr na n-athruithe seo tá níos mó teaghlach atá i mbaol díothachta anois i dteideal 

uasghrádú fuinnimh in aisce a fháil faoin scéim. 

An raibh aon ghníomh breise ann thar an méid a bhí geallta? 

Leathnú ar bhearta 

Nuair a foilsíodh an Straitéis, chuir an scéim uasghráduithe measartha éadomhain ar fáil, ag 

meánchaiteachas de €2,280 in aghaidh an tí. Bhí an cur chuige seo i bhfeidhm chun na cistí 

teoranta a bhí ar fáil don scéim a scaipeadh ar an líon ba leithne teaghlach. 

Mar sin féin, chiallaigh an cur chuige seo freisin nach raibh na tithe ba mheasa feidhmíochta 

ag cur isteach ar an scéim (m.sh. tithe balla soladach a raibh uasghrádú de dhíth orthu 

seachas na cinn a bhí ar fáil) in ann oibreacha a fháil toisc nach raibh na bearta 

éifeachtúlachta fuinnimh ábhartha ar fáil faoin scéim. 

In 2018, chinn an Rialtas tús a chur le soláthar uasghráduithe níos doimhne faoin scéim. 

Mhéadaigh sé seo leibhéal agus luach na n-oibreacha a cuireadh ar fáil d’úinéirí tí agus thug 

sé na tithe níos gaire do bheith in ann bogadh ó chórais téimh breosla iontaise. tá an 

meánchostas uasghrádaithe in aghaidh an tí faoin scéim méadaithe go dtí €17,000.  

Chabhraigh an cinneadh seo freisin le hacmhainneacht a thógáil i measc conraitheoirí sa 

mhargadh ag seachadadh aisfheistithe níos doimhne, rud a thacaigh leis an gclár 

iarfheistithe ar an iomlán. 

  

Díriú níos fearr orthu siúd is mó i ngátar 

Ag teacht le Gníomh 173(a) den Phlean Gníomhaíochta ar son na hAeráide, cuireadh tús le 

hathbhreithniú ar an scéim in 2020 chun a aithint conas a d’fhéadfaí díriú níos fearr ar na 

daoine is mó i ngátar. D’aithin an t-athbhreithniú athruithe a d’fhágfadh go dtabharfaí tús áite 

do na tithe ba shine agus ba mheas d’uasghrádú saor in aisce faoin scéim. 

Bunaithe ar an athbhreithniú, d’fhógair an Rialtas roinnt athruithe ar an scéim i mí Feabhra 

2022 lena n-áirítear: 
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• An scéim a athoscailt d’úinéirí tí a fuair oibreacha faoin scéim roimhe seo ach a 

d’fhéadfadh leas a bhaint as bearta níos doimhne ar fáil anois; 

• Díriú ar na tithe is measa feidhmíochta ar dtús trí thosaíocht a thabhairt do thithe ar 

an liosta feithimh a tógadh agus a áitíodh roimh 1993 agus a bhfuil BER de E, F nó G 

acu. Baineann an t-athrú seo le hiarratais nua a fuarthas ó mhí Feabhra, agus ní 

dhéantar difear d’iarratais reatha, beag beann ar BER; 

• Tús a chur le bailiú BERanna réamhoibreacha agus iar-oibreacha araon faoin scéim; 

• Tús a chur le “staidéar B2 agus caidéil teasa” faoin scéim chun a chinntiú go bhfuil 

an scéim ailínithe go cuí le cuspóirí beartais iarfheistithe uileghabhálacha an Rialtais.  

2.1.3 Bearta um Éifeachtúlacht Fuinnimh – Gníomh 3 

Gníomh Stádas 

A chinntiú go gcuirfidh an Scéim um Phobail Fuinnimh Níos Fearr ar 

chumas pobal ar fud na tíre réitigh nua agus nuálacha, bunaithe go 

háitiúil a fhorbairt ar thearcrochtain fuinnimh 

I gcrích 

 

Cén aidhm a bhí leis an ngníomh seo? 

Bunaíodh scéim na bPobal Fuinnimh Níos Fearr in 2012. Tráth foilsithe na straitéise, d’éirigh 

leis an scéim tacaíocht a thabhairt d’iarratasóirí chun foirgnimh iolracha a uasghrádú lena n -

áirítear tithe; gnóthaí; agus foirgnimh phobail mar chuid d'iarratas tionscadail aonair. 

Ceanglaíodh ar gach tionscadal íoslíon tithe a bhí i mbaol tearcrochtana fuinnimh a chur san 

áireamh . 

Gheall an Straitéis nósanna imeachta nua a chur i bhfeidhm chun tacaíocht níos fearr a 

thabhairt do ghrúpaí pobail níos lú a bheith rannpháirteach sa scéim. 

Conas a cuireadh i bhfeidhm é? 

Tugadh isteach catagóir tionscadail nua faoin scéim Pobail Fuinnimh Níos Fearr do 

thionscadail ar luach níos lú ná €50,000. Tugadh isteach uasteorainn de €1 milliún in 

aghaidh an tionscadail freisin. 

Leathnaíodh Líonra na bPobal Fuinnimh Inmharthana (SEC) freisin le cuspóirí chun:  

• acmhainneacht agus cumas a fhorbairt laistigh den earnáil phobail, ag bunú 

ullmhachta chun freagairt don oiriúnú sochaíoch atá riachtanach dár dtodhchaí 

ísealcharbóin; 

• rannpháirtíocht na saoránach fuinnimh san aistriú ísealcharbóin a leathnú agus a 

dhoimhniú i gcomhréir leis an mbeartas náisiúnta; 
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• cur chuige pobail comhtháite a chur chun cinn 

• tacú le himscaradh méadaithe na gclár SEAI trí chumasóirí aitheanta fuinnimh pobail; 

agus, 

• bealaí nua tacaíochta pobail a fhorbairt chun go nglacfar níos leithne le cláir an SEAI.  

Cad a baineadh amach? 

Tá Scéim na bPobal um Fhuinneamh Níos Fearr anois ina scéim Deontais Fuinnimh Pobail. 

Ó 2016, tá uasghrádú déanta faoin scéim seo ar 15,738 teach ina bhfuil na sealbhóirí tí i 

mbaol tearcrochtana fuinnimh. 

Spreagann an Scéim comhpháirtíochtaí tionscadail go gníomhach anois ina bhfuil ball 

amháin ar a laghad de líonra SEC an SEAI agus gheobhaidh na tionscadail seo scór níos 

airde faoin bpróiseas meastóireachta. Leagann an Scéim béim ar a thábhachtaí atá sé 

feasacht agus eolas fuinnimh a thógáil agus a chothabháil go háitiúil, lena n-áirítear trí 

fhaisnéis a roinnt leis an bpobal i gcoitinne faoi na tairbhí a bhaineann le tionscadail 

fuinnimh. Mar thoradh air sin, bhí ball de líonra SEC páirteach i ngach tionscadal pobail a 

maoiníodh in 2021. 

Rannchuidíonn SECanna le spriocanna náisiúnta fuinnimh agus laghdú ar thionchar 

comhshaoil na sochaí agus aithníonn siad go n-éileoidh an ghluaiseacht i dtreo sochaí 

ísealcharbóin go mbeidh tromlach mór na saoránach rannpháirteach san aistriú chuig 

todhchaí fuinnimh níos inbhuanaithe. Ní raibh an riachtanas é seo a bhaint amach níos 

soiléire riamh ná leis an ngéarchéim aeráide leanúnach agus le tionchar an chogaidh san 

Úcráin. 

Tá 665 SEC sa líonra náisiúnta faoi láthair agus tá sprioc socraithe ag an bPlean 

Gníomhaíochta Aeráide 1,500 a bhaint amach faoi 2030. 

An raibh aon ghníomh breise ann thar an méid a bhí geallta? 

Tá méaduithe suntasacha buiséid déanta don scéim, ag bogadh ó €18 milliún in 2016 go 

€43 milliún do 2022. 

Ó foilsíodh an Straitéis, tá roinnt athruithe agus feabhsuithe incriminteacha déanta ar an 

scéim. Ina measc seo tá: 

• Feidhmíonn an scéim anois ar bhonn glao rollach a thugann aghaidh ar go leor de na 

saincheisteanna a d’ardaigh páirtithe leasmhara. Ciallaíonn sé seo gur féidir le pobail 

anois cur isteach ar mhaoiniú agus a dtionscadail a phleanáil agus a chur i gcrích de 

réir scála ama is fearr a oireann dá gcuid riachtanas; 
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• Baineadh tacaíocht do theicneolaíochtaí breosla iontaise den scéim, agus tá 

uasghráduithe níos doimhne ag teastáil anois trí íos-ardú BER a thabhairt isteach le 

haghaidh uasghrádú cónaithe; 

• Ceanglaítear anois ar thionscadail tithe a áireamh ar aon dul le cuspóirí an Phlean 

Gníomhaíochta ar son na hAeráide 500,000 teach a iarfheistiú faoi 2030 ar BER B2 

nó a choibhéis costais is fearr nó a choibhéis carbóin; 

• Méadaíodh teorainneacha deontais tuilleadh go €2 mhilliún chun tacú le tionscadail 

níos mó le níos mó tithe; agus, 

• Bronntar marcanna breise ar thionscadail a bhaineann le tithe Comhlachta Ceadaithe 

Tithíochta (AHB) nó réadmhaoin ar cíos. 
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2.2 Réimse Gníomhaíochta 2: Éifeachtúlacht Fuinnimh san 

Earnáil ar Cíos 

Leag an Straitéis amach an cúlra agus an réasúnaíocht chun éifeachtúlacht fuinnimh na 

maoine ar cíos in Éirinn a fheabhsú. Mhínigh sé na bacainní atá ann agus an cur chuige a 

ghlacfadh an Rialtas sna blianta ina dhiaidh sin chun réitigh a aithint. Gheall sé leanúint ar 

aghaidh ag cur tacaí ar fáil do thiarnaí talún sna hearnálacha cíosa príobháideacha agus 

AHB, agus an clár iarfheistithe do thithe faoi úinéireacht Údarás Áitiúil.  

Cé go n-aithnítear an tábhacht a bhaineann le feabhas a chur ar éifeachtúlacht fuinnimh 

tithe ar cíos, aithníodh freisin go gcaithfeadh aon réitigh fhéideartha breithniú cúramach a 

dhéanamh ar na tionchair dhiúltacha a d’fhéadfadh a bheith ann ar nós laghduithe ar 

infhaighteacht cóiríochta nó méaduithe ar chíos. 

I measc na ngníomhartha sa réimse seo bhí: 

1. Bhí an DECC agus an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta (DHLGH) le 

comhairliúchán poiblí a sheoladh faoi lár na bliana 2016 maidir le treochlár chun 

éifeachtúlacht fuinnimh a fheabhsú san earnáil cíosa. D’áireodh sé seo breithniú ar 

íoschaighdeáin éifeachtúlachta fuinnimh a bhunú sa tréimhse tar éis 2020. Lorgófaí 

tuairimí sa chomhairliúchán freisin maidir leis na roghanna maidir le tacaíocht 

deontais nó roghanna maoinithe chun cabhrú le tiarnaí talún éifeachtúlacht fuinnimh 

na cóiríochta ar cíos a fheabhsú; 

2. DECC chun scéim phíolótach a bhunú in 2016 chun tacaí deontais éifeachtúlachta 

fuinnimh a sholáthar do thiarnaí talún nó AHBanna a roghnaíonn a bheith 

rannpháirteach san Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta nua (HAP); agus, 

3. Gníomhartha san earnáil cíosa phríobháidigh le comhlánú le plean infheistíochta 

leanúnach chun éifeachtúlacht fuinnimh stoc tithíochta na n-údarás áitiúil a fheabhsú. 

2.2.1 Éifeachtúlacht Fuinnimh san Earnáil ar Cíos – Gníomh 1 

Gníomh Stádas 

Comhairliúchán poiblí maidir le héifeachtúlacht fuinnimh a fheabhsú san 

earnáil cíosa, ag lorg tuairimí maidir le: 

• na roghanna chun cabhrú le tiarnaí talún éifeachtúlacht fuinnimh 

na cóiríochta ar cíos a fheabhsú; agus 

• íoschaighdeáin éifeachtúlachta fuinnimh a bhunú san earnáil 

cíosa. 

I gcrích 
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Cén aidhm a bhí leis an ngníomh? 

San earnáil cíosa cónaithe, is féidir leis an tsaincheist 'dreasachta scoilte', mar a thugtar air, 

teacht chun cinn nuair a dhéantar dreasachtaí chun infheistíocht a dhéanamh in uasghrádú 

éifeachtúlachta fuinnimh a mhí-ailíniú idir tiarnaí talún agus tionóntaí. Ba é aidhm an ghnímh 

seo iniúchadh a dhéanamh ar chur chuige féideartha beartais chun aghaidh a thabhairt ar 

an dreasacht scoilte agus méadú a dhéanamh ar líon na réadmhaoine ar cíos atá faoi 

uasghrádú fuinnimh.  

Conas a cuireadh i bhfeidhm é? 

Bhí an Comhairliúchán Poiblí maidir le “Bacainní ar Éifeachtúlacht Fuinnimh san Earnáil 

Cíosa a Bhaint Amach”17 ar siúl ó mhí na Nollag 2019 go dtí Eanáir 2020 agus chuimsigh sé 

na hearnálacha cíosa príobháideacha cónaithe agus tráchtála. Thug an Roinn faoin 

gcomhairliúchán poiblí seo ar Fhadhb an Dreasachta Scoilte mar a théann sé i bhfeidhm ar 

an gcuspóir feabhas a chur ar chaighdeáin éifeachtúlachta fuinnimh san earnáil cíosa.  

Bhí sé mar aidhm ag an gcomhairliúchán na hidirghabhálacha beartais ab oiriúnaí a aithint 

agus deis a thabhairt do pháirtithe leasmhara an breithniú seo a threorú.  

Cad a baineadh amach? 

San iomlán fuarthas breis is 90 aighneacht mar fhreagra ar an gcomhairliúchán poiblí seo. 

Rinne an Sainghrúpa Comhairleach – a raibh sé de chúram orthu ionchur na bpáirtithe 

leasmhara a éascú tríd an gcomhairliúchán – athbhreithniú ar na haighneachtaí seo agus 

rinneadh moltaí atá in úsáid chun eolas a thabhairt do chinntí beartais sa réimse seo.  

An raibh aon ghníomh breise ann thar an méid a bhí geallta? 

Chun tacú le cuspóirí agus spriocanna an Phlean Gníomhaíochta ar son na hAeráide, tá an 

Plean Tithíocht do Chách18, arna fhoilsiú ag DHLGH tiomanta do chaighdeán na 

héifeachtúlachta fuinnimh i dtithíocht phríobháideach ar cíos a mhéadú. Chun é seo a bhain t 

amach, tá gealltanas sa phlean go dtabharfar isteach BER íosta le haghaidh réadmhaoine ar 

cíos príobháideach, nuair is féidir, ó 2025 , agus go bhforbrófar treochlár chun na caighdeáin 

seo a chur i bhfeidhm. Méadóidh sé seo éifeachtúlacht fuinnimh, cabhróidh sé le 

 
17 https://www.gov.ie/ga/consultation/6a9ddb-public-consultation-on-removing-barriers-to-energy-
ef f iciency-in-the/ 

18 https://www.gov.ie/ga/publication/ef5ec-housing-for-all-a-new-housing-plan-for-ireland/ 

https://www.gov.ie/en/consultation/6a9ddb-public-consultation-on-removing-barriers-to-energy-efficiency-in-the/
https://www.gov.ie/en/consultation/6a9ddb-public-consultation-on-removing-barriers-to-energy-efficiency-in-the/
https://www.gov.ie/en/publication/ef5ec-housing-for-all-a-new-housing-plan-for-ireland/
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tearcrochtain fuinnimh a mhaolú, cuideoidh sé le sláinte na dtionóntaí a chosaint agus 

feabhsóidh sé leibhéil chompord i dtithe ar cíos. 

Ag teacht le gealltanais sa Phlean Náisiúnta Iarfheistithe, sheol an Rialtas pacáiste de thacaí 

feabhsaithe go mór chun é a dhéanamh níos éasca agus níos inacmhainne d’úinéirí tí, 

tiarnaí talún neamhchorparáideacha agus AHBanna chun tabhairt faoi uasghrádú fuinnimh 

tí. Is féidir le tiarnaí talún príobháideacha iarratas a dhéanamh ar thacaíocht deontais chun a 

réadmhaoin ar cíos a uasghrádú faoi Scéim Uasghrádaithe Fuinnimh Tí Náisiúnta an 

SEAI19, Scéim Deontais Fuinnimh Pobail agus an Scéim Tithe Fuinnimh Níos Fearr.  

Tá sé beartaithe freisin go mbeidh tiarnaí talún neamhchorparáideacha in ann leas a bhaint 

as an scéim iasachtaí ar chostas íseal atá beartaithe le haghaidh iarfheistithe nuair a 

sheolfar í. 

2.2.2 Éifeachtúlacht Fuinnimh san Earnáil ar Cíos – Gníomh 2 

Gníomh Stádas 

Scéim phíolótach a bhunú in 2016 chun tacaí deontais éifeachtúlachta 

fuinnimh a sholáthar do thiarnaí talún nó AHBanna a roghnaíonn a bheith 

rannpháirteach san Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (HAP) nua. 

I grích 

 

Cén aidhm a bhí leis an ngníomh? 

Ba é aidhm an ghnímh seo ná an raon tacaí éifeachtúlachta fuinnimh a chur ar fáil do 

thiarnaí talún agus AHBanna a ghlacann páirt san Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (HAP).  

Cad iad na bearta atá déanta ina áit seo? 

Thug DHLGH an Scéim Deisiúcháin agus Léasaithe isteach chun tacú le húinéirí 

réadmhaoine folmha nach bhfuil acmhainn acu nó nach bhfuil rochtain acu ar an maoiniú a 

theastaíonn chun na réadmhaoine sin a thabhairt suas go dtí an caighdeán atá riachtanach 

le haghaidh réadmhaoine ar cíos. Faoin scéim seo, íocann an tÚdarás Áitiúil nó AHB as na 

deisiúcháin roimh ré, agus tógtar an teach isteach sa stoc tithíochta sóisialta ar léas ar feadh 

5 bliana ar a laghad. Déantar costas na ndeisiúchán a fhritháireamh ansin i gcoinne cíosa 

amach anseo. 

Is féidir le tiarnaí talún príobháideacha agus AHBanna a ghlacann páirt i HAP iarratas a 

dhéanamh ar thacaíocht deontais freisin chun a gcuid maoine ar cíos a uasghrádú faoi 

Scéim Uasghrádaithe Fuinnimh Baile an SEAI, Scéim Deontais Fuinnimh Pobail agus an 

 
19 https://www.seai.ie/grants/home-energy-grants/one-stop-shop/ 

https://www.seai.ie/grants/home-energy-grants/one-stop-shop/
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Scéim Tithe Fuinnimh Níos Fearr. Tá AHBanna i dteideal deontas méadaithe do bhearta 

áirithe faoi na scéimeanna seo. 

Tugadh isteach ráta speisialta feabhsaithe deontais comhionann le 80% den 

ghnáthchostas20, le haghaidh insliú áiléir agus cuasbhalla do gach teaghlach, chun úsáid 

fuinnimh a laghdú go práinneach mar chuid de fhreagra an Rialtais ar na praghsanna 

fuinnimh fíor-arda reatha. 

In 2021 , fuair breis is 600 teach AHB, le tionóntaí lena n-áirítear faighteoirí tithíochta 

sóisialta, daoine scothaosta agus daoine faoi mhíchumas maoiniú le haghaidh uasghrádú.  

2.2.3 Éifeachtúlacht Fuinnimh san Earnáil ar Cíos – Gníomh 3 

Gníomh Stádas 

Gníomhartha san earnáil cíosa phríobháideach a chomhlánú le plean 

infheistíochta leanúnach chun éifeachtúlacht fuinnimh stoc tithíochta na 

n-údarás áitiúil a fheabhsú. 

I gcrích 

 

Cén aidhm a bhí leis an ngníomh? 

Tá stoc os cionn 141,000 teach ag údaráis áitiúla. Is tithe iad seo atá faoi úinéireacht na n-

údarás áitiúil ach atá ar léas do theaghlaigh incháilithe tithíochta sóisialta nach bhfuil sé 

d’acmhainn acu a dtithe féin a cheannach nó a fháil ar cíos. Meastar go bhfuil BER de D nó 

níos lú ag 50% de na tithe seo. Bhí sé mar aidhm ag an ngníomh seo leanúint ar aghaidh ag 

tabhairt deis do thionóntaí tithe údaráis áitiúil a dtithe a uasghrádú chun leibhéil chompord a 

fheabhsú, costais a laghdú agus a sláinte a chosaint. 

Conas a cuireadh i bhfeidhm é? 

Lean DHLGH ar aghaidh ag infheistiú i gClár Iarfheistithe na nÚdarás Áitiúil ag soláthar 

maoiniú imleor bliain ar bhliain ó 2013 chun tacú le cur i bhfeidhm an chláir.  

Cad a baineadh amach? 

San iomlán, tá breis agus 75,000 teach uasghrádaithe faoi Chlár Iarfheistithe na nÚdarás 

Áitiúil ó 2014. Tá méadú suntasach tagtha ar mhaoiniú an chláir ó 2020 freisin. 

An raibh aon ghníomh breise ann thar an méid a bhí geallta? 

In 2021, cuireadh clár iarfheistithe tithíochta sóisialta athbhreithnithe i bhfeidhm. Déanfaidh 

an clár athbhreithnithe uasghrádú suntasach ar iarfheistiú ó na bearta éadomhain a 

 
20 https://www.seai.ie/grants/home-energy-grants/individual-grants/ 

https://www.seai.ie/grants/home-energy-grants/individual-grants/
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soláthraíodh roimhe seo go hiarfheistis níos doimhne, rud a chiallaíonn go gcaithfidh údaráis 

áitiúla tithe a uasghrádú go BER de B2 anois agus caidéil teasa a shuiteáil. 

Déanfar 36,500 réadmhaoin Údaráis Áitiúil a aisfheistiú go B2 BER nó a choibhéis Costais is 

Fearr faoi 2030. Ciallóidh sé seo gur féidir tithe atá tíosach ar fhuinneamh a sholáthar do 

thionóntaí údaráis áitiúil atá níos inacmhainne le haghaidh téimh. Ciallaíonn Rialacháin 

tógála fheabhsaithe freisin go dtógtar tithíocht shóisialta nua agus tithe AHB nuathógtha de 

réir caighdeáin feidhmíochta fuinnimh an-ard, rud a íoslaghdaíonn na costais reatha do 

líonta tí. 

Tá méadú suntasach tagtha ar bhuiséad iarfheistithe na n-údarás áitiúil ó €XX milliún in 

2016 go €85 milliún in 2022. 

Tá an infheistíocht seo dírithe ar 2,400 B2 (nó uasghráduithe coibhéiseacha barrchostas 

coibhéiseacha a sheachadadh i mbliana).  
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2.3 Réimse Gnímh 3: Costas Fuinnimh a Sheasamh 

Rinne an réimse seo den Straitéis cur síos ar an tábhacht a bhaineann le tacaí ioncaim chun 

cabhrú leo siúd atá i mbaol tearcrochtana fuinnimh. Go minic, bíonn ar theaghlaigh ar 

ioncam níos ísle rogha a dhéanamh srian a chur ar a n-úsáid fuinnimh (go háirithe le 

haghaidh teasa) ionas go mbeidh siad in ann íoc as riachtanais eile ar nós bia nó cíos. 

Féadann iarmhairtí tromchúiseacha fadtéarmacha a bheith ag na roghanna seo ar shláinte 

fhisiciúil agus mheabhrach araon. Cé gur féidir le feabhsú ar éifeachtúlacht fuinnimh an tí an 

riachtanas fuinnimh tí a laghdú, beidh méid áirithe le híoc i gcónaí chun an teach a théamh, 

a chumhacht agus a aeráil go leordhóthanach. 

Le míonna beaga anuas tá na tacaí seo tar éis éirí níos tábhachtaí fós, agus an costas 

méadaithe maireachtála, agus praghsanna fuinnimh go háirithe, ag cur isteach go mór ar 

líon measta na dteaghlach atá i dtearcrochtain fuinnimh bunaithe ar shamhaltú an ESRI.  

Ba iad na gníomhartha sa réimse seo ná: 

1. Scéimeanna tacaíochta, amhail an Liúntas Breosla méadaithe agus an Pacáiste 

Sochar Teaghlaigh, le leanúint mar phríomhthaca do dhaoine atá i mbaol 

tearcrochtana fuinnimh; 

2. Scrúdú le déanamh ag an Rialtóir Fuinnimh na fachtóirí struchtúracha atá mar bhonn 

agus mar thaca ag dícheangail na dtomhaltóirí agus chun réitigh leasaithe a leagan 

amach chun a chinntiú go bhfuil margaí iomaíocha fuinnimh ag obair do gach 

tomhaltóir, lena n-áirítear iad siúd atá i dtearcrochtain fuinnimh nó atá i mbaol na 

bochtaineachta sin; 

3. DECC le tabhairt faoi athbhreithniú ar an Scéim um Oibleagáid um Éifeachtúlacht 

Fuinnimh (EEOS) in 2016. An t-athbhreithniú seo le bheith faoi réir comhairliúcháin 

phoiblí agus le breithniú conas is féidir leis an Scéim aghaidh a thabhairt ar 

thearcrochtain fuinnimh ar bhealach níos fearr sa dara céim (2017-2019); 

4. Leanúint den scéim phíolótach um Choigilt Stampaí Ola, a bunaíodh chun cabhrú 

leis na teaghlaigh sin atá ag brath ar ola agus breoslaí soladacha a gcostais téimh a 

bhainistiú, a rolladh amach in 2016 agus déanfar measúnú ar an bpoitéinseal chun 

an scéim a leathnú go náisiúnta. 
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2.3.1 Costas Fuinnimh a Sheasamh – Gníomh 1 

Gníomh Stádas 

Leanúint leis an Liúntas Breosla agus an Pacáiste Sochair Teaghlaigh a 

sholáthar mar phríomhthaca do dhaoine atá i mbaol tearcrochtana 

fuinnimh. 

I gcrích 

 

Cén aidhm a bhí leis an ngníomh seo? 

Bhí sé mar aidhm ag an ngníomh seo, agus ag soláthar na liúntas sin, a chinntiú go 

dtabharfaí tacaíocht airgeadais do theaghlaigh ar ioncaim ísle a bhí i mbaol tearcrochtana 

fuinnimh chun íoc as a gcuid riachtanas fuinnimh. Faigheann an ESRI amach go seasta go 

bhfuil dlúthnasc idir díothacht ioncaim agus tearcrochtain fuinnimh, agus dá bhrí sin is féidir 

le tacaí ioncaim spriocdhírithe cabhrú le teaghlaigh leochaileacha a chosaint ó 

thearcrochtain fuinnimh. 

Conas a cuireadh i bhfeidhm é? 

Lean an Roinn Coimirce Sóisialaí ag soláthar an Liúntais Bhreosla agus an Phacáiste 

Sochair Teaghlaigh thar an tréimhse ó foilsíodh an Straitéis. 

Cad a baineadh amach? 

• Rinneadh íocaíochtaí Liúntais Breosla le idir 370,000 agus 391,000 teaghlach ag 

amanna éagsúla le linn na tréimhse. In 2021/22, tá 370,000 teaghlach ag fáil. 

Meastar gur €366 milliún costas iomlán na híocaíochta seo in 2022.  

In 2022, meastar go mbeidh 490,000 faighteoir d’eilimintí gáis/leictreachais an  phacáiste 

seo. Is é costas iomlán an phacáiste seo, i dtéarmaí Liúntais Gháis agus Leictreachais, in 

2022 ná luach bliantúil measta €203 milliún.  

An raibh aon ghníomh breise ann thar an méid a bhí geallta? 

Tá na híocaíochtaí Liúntais Breosla méadaithe ó €20 in aghaidh na seachtaine ar feadh 26 

seachtaine in 2015 go €33 sa tseachtain ar feadh 28 seachtaine i mBuiséad 2022. Ina 

theannta sin, ó Shéasúr Breosla 2017/2018 ar aghaidh tugadh isteach rogha íocaíochta 

cnapshuime d’fhormhór na bhfaighteoirí na híocaíochtaí liúntais breosla. Tugadh an rogha 

seo isteach chun ligean d’fhaighteoirí leas a bhaint as lascainí a d’fhéadfadh a bheith ar fáil 

nuair a cheannaíonn daoine a gcuid breosla ar an mórchóir. I mBuiséad 2022, leathnaíodh 

na critéir incháilitheachta don íocaíocht Liúntais Breosla. Chinntigh sé seo gur tháinig méadú 

suntasach ar an tacaíocht a cuireadh ar fáil do theaghlaigh ar ioncaim ísle le linn shéasúr an 

Liúntais Breosla i gcomparáid le séasúir roimhe seo. In 2022, mar fhreagra ar an 
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ngéarchéim costais mhaireachtála, rinneadh dhá íocaíocht cnapshuime breise le daoine a 

fuair an Liúntas Breosla, rud a chiallaíonn go bhfuair siad iomlán de €1139 thar an tréimhse 

6 mhí, i gcomparáid le €735 in 2020/21. 

Ar leithligh, leanann na bearta a ghlac an tAire Coimirce Sóisialaí de bheith 

comhsheasmhach le díriú orthu siúd is mó a mbíonn tionchar ag boilsciú fuinnimh orthu. Le 

déanaí, ba é Buiséad 2022 an pacáiste buiséid leasa shóisialaigh is mó le 14 bliana anuas 

agus tugadh isteach go leor beart fairsinge. Tá an Íocaíocht um Riachtanais Bhreise, a 

chlúdaíonn riachtanais eisceachtúla agus phráinneacha araon, fós i bhfeidhm agus tá 

buiséad na scéime seo méadaithe ó €27.9 milliún in 2015 go €45 milliún in 2022. Is féidir leis 

an scéim seo roinnt rudaí a chlúdach lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta do,  

mhéaduithe gan choinne ar chostais fuinnimh agus athsholáthar práinneach ar chórais teasa 

briste. Sheol an Rialtas feachtas le déanaí chun níos mó daoine a chur ar an eolas faoi 

infhaighteacht na híocaíochta seo. 

Mar chuid de phacáiste costas maireachtála an Rialtais i mí Feabhra21, tá Íocaíocht Sochar 

Éigeandála Costais Leictreachais de €176.22 (gan CBL san áireamh) chun sochair cuntais 

leictreachais tí anois. Tá sé seo sa bhreis ar an raon beart a tugadh isteach an 10 Feabhra 

chun aghaidh a thabhairt ar chostais mhaireachtála atá ag méadú. Ina theannta sin, tugadh 

isteach beart €320 milliún chun dleachtanna máil ar pheitreal, díosal agus ola gháis 

mharcáilte a laghdú go sealadach, rud a ghearr máil 20c in aghaidh an lítir peitril agus 15c in 

aghaidh an lítir díosail. 

An 13 Aibreán, i gcomhthéacs ionradh na Rúise ar an Úcráin, d’fhoilsigh an Rialtas an Creat 

Náisiúnta um Shlándáil Fuinnimh ina shonraítear tacaí agus cosaintí tomhaltóirí atá i 

bhfeidhm cheana féin agus atá á bhfeabhsú lena n-áirítear laghdú ar CBL ó 13.5% go 9% ar 

billí gáis agus leictreachais ó thús mhí na Bealtaine go dtí deireadh mhí Dheireadh Fómhair.  

  

 
21 https://www.gov.ie/ga/press-release/2e239-ministers-mcgrath-and-donohoe-announce-505-million-
package-in-measures-to-mitigate-the-cost-of-living/ 

https://www.gov.ie/en/press-release/2e239-ministers-mcgrath-and-donohoe-announce-505-million-package-in-measures-to-mitigate-the-cost-of-living/
https://www.gov.ie/en/press-release/2e239-ministers-mcgrath-and-donohoe-announce-505-million-package-in-measures-to-mitigate-the-cost-of-living/
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2.3.2 Costas Fuinnimh a Sheasamh – Gníomh 2 

Gníomh Stádas 

Scrúdóidh an Rialtóir Fuinnimh na tosca struchtúracha atá mar bhonn 

agus mar thaca ag dícheangal tomhaltóirí agus leagfaidh siad amach 

réitigh leasúcháin chun a chinntiú go bhfuil margaí iomaíocha fuinnimh ag 

obair do gach tomhaltóir, lena n-áirítear iad siúd atá i dtearcrochtain 

fuinnimh nó atá i mbaol tearcrochtana fuinnimh. 

I gcrích 

 

Cén aidhm a bhí leis an ngníomh seo? 

Tá an Coimisiún um Rialáil Fóntas (CRU) freagrach as a chinntiú go bhfuil margaí 

leictreachais agus gáis na hÉireann ag feidhmiú do thomhaltóirí, go bhfuil tomhaltóirí ag 

baint leasa as iomaíocht sna margaí agus go bhfuil cosaintí leordhóthanacha i bhfeidhm do 

thomhaltóirí. Leag an Straitéis amach roinnt píosaí oibre a bheadh an CRU ag tabhairt fúthu 

sna blianta ina dhiaidh sin mar chuid den sainchúram seo. 

Conas a cuireadh i bhfeidhm é? 

Ó 2015 i leith tá roinnt athbhreithnithe ar Lámhleabhar Soláthraithe an CRU22 curtha i gcrích 

agus mar thoradh air sin rinneadh trí nuashonrú ar an Lámhleabhar, in 2019, 2021 agus 

2022. Ar leithligh uaidh sin, rinneadh athbhreithniú ar an iomaíocht sna margaí miondíola 

leictreachais agus gáis. Chomh maith leis sin, rinne an CRU roinnt suirbhéanna tomhaltóirí a 

scrúdaigh rannpháirtíocht, taithí agus dearcthaí tomhaltóirí sna margaí leictreachais agus 

gáis in Éirinn23. 

Lean an CRU ar aghaidh ag comhlíonadh a róil maidir le cosaint custaiméirí sna margaí 

fuinnimh. 

Cad a baineadh amach? 

Mar thoradh ar na hathbhreithnithe ar an Lámhleabhar Soláthraithe tá go leor athruithe 

dearfacha déanta ar na ceanglais ar sholáthróirí a oibríonn i margaí miondíola leictreachais 

agus gáis na hÉireann. Rud atá tábhachtach dóibh siúd atá i mbaol tearcrochtana fuinnimh, 

chuimsigh na hathruithe seo: 

 
22 https://www.cru.ie/wp-content/uploads/2021/09/CRU21111a-Electricity-and-Gas-Suppliers-
Handbook-2021.pdf 

23 https://www.cru.ie/wp-content/uploads/2022/02/CRU20224-Domestic-and-SME-consumer-survey-
report-2021.pdf 

https://www.cru.ie/wp-content/uploads/2021/09/CRU21111a-Electricity-and-Gas-Suppliers-Handbook-2021.pdf
https://www.cru.ie/wp-content/uploads/2021/09/CRU21111a-Electricity-and-Gas-Suppliers-Handbook-2021.pdf
https://www.cru.ie/wp-content/uploads/2022/02/CRU20224-Domestic-and-SME-consumer-survey-report-2021.pdf
https://www.cru.ie/wp-content/uploads/2022/02/CRU20224-Domestic-and-SME-consumer-survey-report-2021.pdf
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• Ceanglas bealach níos éasca a sholáthar do chustaiméirí chun tairiscintí fuinnimh a 

chur i gcomparáid; 

• A chinntiú go spreagtar custaiméirí nach bhfuil ag gabháil leis na margaí é sin a 

dhéanamh; 

• Íoschaighdeáin a thabhairt isteach chun custaiméirí leochaileacha a shainaithint;  

• Cosaint mhéadaithe do chustaiméirí leochaileacha a úsáideann méadair Íoc Mar a 

Úsáidtear; 

• Trédhearcacht mhéadaithe billeála do chustaiméirí débhreosla; agus, 

• Ceanglais mhéadaithe chun roghanna a sholáthar do chustaiméirí a bhfuil deacracht 

acu a gcuid billí a íoc chun dícheangail a sheachaint. 

Bhí na ceanglais nua seo sa bhreis ar na ceanglais a bhí i bhfeidhm cheana féin maidir le 

margaíocht, faisnéis billeála, dícheangail, gearáin, custaiméirí leochaileacha, méadair 

réamhíocaíochta agus seirbhísí cliste. Tá cosaintí fós i bhfeidhm do thomhaltóirí a bhfuil 

riaráiste orthu. 

Fuarthas amach in athbhreithniú ar iomaíocht sna margaí fuinnimh24: 

• Ar an iomlán, bhí an margadh ag feidhmiú go maith ó thaobh rogha na soláthróirí 

agus na dtairiscintí táirgí a bhfuil rochtain ag tomhaltóirí orthu; 

• Bhí leibhéal an aistrithe soláthraí ard i gcomparáid le tíortha eile an AE agus is 

táscaire dearfach é ar mhargadh fuinnimh a fheidhmíonn go maith. Fuarthas amach 

san athbhreithniú freisin, áfach, nach bhfuil formhór na gcustaiméirí ar an bplean is 

fearr atá ar fáil chun freastal ar a gcuid riachtanas agus go bhfuil céatadán ard 

custaiméirí nár athraigh riamh; 

• Bhí sástacht chustaiméirí agus muinín le soláthraithe ard; agus, 

• Bheadh gá le tuilleadh oibre chun tuiscint a fháil ar na tiománaithe taobh thiar de na 

costais soláthair atá ag ardú. 

Bhí moltaí agus gníomhartha mar thoradh ar an athbhreithniú maidir le rannpháirtíocht 

tomhaltóirí, cosaint tomhaltóirí, feasacht tomhaltóirí ar tháirgí, praghsanna agus pleananna 

agus costais soláthair. Chuir na torthaí le forbairt beartais CRU le roinnt blianta anuas 

freisin. 

 
24 https://www.cru.ie/wp-content/uploads/2017/07/CER17019-Review-of-Competition-in-the-
Electricity-and-Gas-Retail-Markets-1.pdf 

https://www.cru.ie/wp-content/uploads/2017/07/CER17019-Review-of-Competition-in-the-Electricity-and-Gas-Retail-Markets-1.pdf
https://www.cru.ie/wp-content/uploads/2017/07/CER17019-Review-of-Competition-in-the-Electricity-and-Gas-Retail-Markets-1.pdf
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An raibh aon ghníomh breise ann thar an méid a bhí geallta? 

D’fhonn trédhearcacht agus tuiscint a mhéadú sa mhargadh fuinnimh, rinne an CRU 

athbhreithniú ar na tiománaithe ar chostais soláthair25 agus d’fhoilsigh siad páipéar faisnéise 

ar an obair seo in 2017. Soláthraíonn an páipéar faisnéis do chustaiméirí faoi 

chomhpháirteanna costais a mbillí fuinnimh agus tiománaithe costais na gcostas soláthair.  

Tá an CRU ag obair chun ceanglais an phacáiste Fuinneamh Glan a chur i bhfeidhm. Leis 

an bpacáiste seo de reachtaíocht an AE tugadh isteach ceanglais nua do sholáthróirí, lena 

n-áirítear ceanglais maidir le cearta bunúsacha conarthacha, conarthaí dinimiciúla 

praghsanna leictreachais, aistriú soláthraithe, billí agus faisnéis faoi bhillí agus freagairt ar 

éileamh trí chomhiomlánú. 

Cuireann Freagra 6 den Chreat Náisiúnta um Shlándáil Fuinnimh, a d’fhoilsigh an Rialtas an 

13 Aibreán, de dhualgas ar CRU pacáiste beart a chur i bhfeidhm chun cosaintí a fheabhsú 

do chustaiméirí atá i mbaol airgeadais agus do chustaiméirí i bhfiacha faoi ráithe 3 - roimh 

an chéad séasúr teasa eile. 

2.3.3 Costas Fuinnimh a Sheasamh – Gníomh 3 

Gníomh Stádas 

Déanfaidh DECC athbhreithniú ar an Scéim um Oibleagáid um 

Éifeachtúlacht Fuinnimh (EEOS) in 2016. Beidh an t-athbhreithniú seo 

faoi réir comhairliúcháin phoiblí agus breithneoidh sé conas is féidir leis 

an scéim aghaidh a thabhairt níos fearr ar thearcrochtain fuinnimh sa 

dara céim (2017-2019). 

I gcrích 

 

Cén aidhm a bhí leis an ngníomh seo? 

Tugadh an scéim um Oibleagáid um Éifeachtúlacht Fuinnimh26 isteach in Éirinn in 2014 mar 

chuid de chur i bhfeidhm Threoir 2012 ón AE um Éifeachtúlacht Fuinnimh27. Éilíonn an 

scéim seo ar chuideachtaí fuinnimh áirithe coigilteas fuinnimh a bhaint amach i measc 

tomhaltóirí deiridh. Féadfaidh siad é seo a dhéanamh trí thacú le tionscadail iarfheistithe, 

mar shampla trí ranníocaíocht airgeadais i dtreo chostais úinéirí tí.  

 
25 https://www.cru.ie/wp-content/uploads/2017/10/CRU17291-RFI-Information-paper.pdf 

26 https://www.seai.ie/business-and-public-sector/business-grants-and-supports/energy-efficiency-
obligation-scheme/ 

27 https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/27/oj 

https://www.cru.ie/wp-content/uploads/2017/10/CRU17291-RFI-Information-paper.pdf
https://www.seai.ie/business-and-public-sector/business-grants-and-supports/energy-efficiency-obligation-scheme/
https://www.seai.ie/business-and-public-sector/business-grants-and-supports/energy-efficiency-obligation-scheme/
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/27/oj
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Bhí sé mar aidhm ag an ngníomh seo a chinneadh, trí anailís a dhéanamh ar an scéim agus 

trí chomhairliúchán poiblí, ar cheart don Roinn aon athruithe ar an Scéim a mheas lena n -

áirítear an bhféadfadh an scéim tacú le níos mó úinéirí tí atá i mbaol tearcrochtana fuinnimh. 

D’éirigh leis an scéim coigilteas a bhaint amach i measc an ghrúpa seo ó 2014 i leith. 

Conas a cuireadh i bhfeidhm é? 

D’fhoilsigh an Roinn páipéar comhairliúcháin in 2016 inar leagadh amach ceisteanna chun 

faisnéis a bhailiú faoi athruithe féideartha ar an scéim a d’fhéadfaí a thabhairt isteach ó 2017 

ar aghaidh. Reáchtáil an Roinn ceardlann freisin ar chuid de na hathruithe molta.  

Cad a baineadh amach? 

Tar éis an chomhairliúcháin, cuireadh roinnt athruithe i bhfeidhm, lena n-áirítear méadú ar 

an leibhéal coigiltis a mbeadh ar an scéim a bhaint amach ó 2017-2020. Chiallaigh an t-

athrú seo gur tháinig méadú freisin ar an méid coigiltis fuinnimh a bhí le baint amach i measc 

custaiméirí atá i mbaol tearcrochtana fuinnimh (5% den sprioc iomlán). 

Thar an tréimhse 2016-2020, thacaigh cuideachtaí EEOS le 26,693 sealbhóir tí a bhí i mbaol 

tearcrochtana fuinnimh28 chun a n-éifeachtúlacht fuinnimh a fheabhsú. 

An raibh aon ghníomh breise ann thar an méid a bhí geallta? 

Sa bhliain 2018, rinneadh leasú ar Threoir ón AE maidir le hÉifeachtúlacht Fuinnimh 29. Thug 

an leasú seo isteach spriocanna méadaithe agus ceanglais níos déine maidir le coigilteas 

fuinnimh atá le baint amach faoi Airteagal 7. Thionóil an Roinn dhá chomhairliúchán poiblí ó 

shin le tacaíocht ó anailís eacnamaíoch neamhspleách30 as a d'eascair athdhearadh mór ar 

an scéim. 

Áirítear ar na hathruithe a bhaineann le tearcrochtain fuinnimh a mhaolú:  

• Sprioc – tá méadú suntasach tagtha ar mhéid na sprice EEOS, rud a chiallaíonn go 

bhfuil méadú tagtha ar an méid iomlán coigiltis atá le seachadadh i measc na 

dteaghlach atá i dtearcrochtain fuinnimh; 

• Eintitis faoi oibleagáid – Beidh níos mó cuideachtaí faoi oibleagáid faoin scéim anois, 

rud ba cheart go mbeadh níos mó iomaíochta agus nuálaíochta mar thoradh air chun 

 
28 Thacaigh an scéim Deontais Fuinnimh Pobail agus na páirtithe faoi oibleagáid faoin EEOS le fo-
thacar de na tithe seo, rud a chuir ar chumas na dteaghlach ar ioncam níos ísle a gcuid tithe a 
uasghrádú ar íoschostas nó ar chostas ar bith dóibh féin. 

29 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.328.01.0210.01.ENG 

30 https://www.gov.ie/ga/consultation/11050-public-consultation-on-the-energy-efficiency-obligation-
scheme-eeos/ 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.328.01.0210.01.ENG
https://www.gov.ie/en/consultation/11050-public-consultation-on-the-energy-efficiency-obligation-scheme-eeos/
https://www.gov.ie/en/consultation/11050-public-consultation-on-the-energy-efficiency-obligation-scheme-eeos/
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coigilteas fuinnimh a bhaint amach i measc na dteaghlach atá i mbaol tearcrochtana 

fuinnimh; agus, 

• Ceanglais seachadta – chun a bheith in ann a gcuid spriocanna a bhaint amach 

maidir le teaghlaigh atá i mbaol tearcrochtana fuinnimh ní mór do na cuideachtaí faoi 

oibleagáid a chinntiú anois go bhfaigheann tithe uasghrádaithe suntasach, domhain, 

ag tabhairt tithe ó BER de E nó níos measa suas go rátáil B2 ar a laghad. 

Ní mór na ceanglais nua sin a chomhlíonadh ó Eanáir 2023 ar aghaidh. 

2.3.4 Costas Fuinnimh a Sheasamh – Gníomh 4 

Gníomh Stádas 

Leanfar den Scéim phíolótach Stampaí Coigiltis Ola, a bunaíodh chun 

cabhrú leis na teaghlaigh sin atá ag brath ar ola agus breoslaí soladacha 

a gcostais téimh a bhainistiú, a rolladh amach in 2016 agus déanfar 

measúnú ar an gcumas atá ann an scéim a leathnú go náisiúnta. 

I gcrích 

 

Cén aidhm a bhí leis an ngníomh seo? 

Thaispeáin anailís a thacaigh le forbairt na Straitéise gur mó an seans go mbeidh teaghlaigh 

a úsáideann cineálacha áirithe breosla i mbaol tearcrochtana fuinnimh. I gcás ola, 

d’fhéadfadh sé seo tarlú mar is gnách go mbíonn gá le híocaíochtaí a dhéanamh roimh ré 

agus gur féidir leo a bheith ina gcuid mhór de bhuiséad míosúil an teaghlaigh. Maidir le 

breoslaí soladacha, d’fhéadfadh sé go roghnódh teaghlaigh fanacht ag úsáid breoslaí 

soladacha le haghaidh téimh ionas nach mbeidh oibleagáid orthu íocaíocht níos rialta a 

dhéanamh amhail bille gáis. 

Bhí sé mar aidhm ag an ngníomh seo tacaíocht a thabhairt do Chumann Naomh Uinseann 

de Pól (SVP) chun scéim stampaí coigiltis a reáchtáil a thacódh le teaghlaigh buiséad a 

dhéanamh dá n-íocaíochtaí ola agus breosla soladach thar am. 

Conas a cuireadh i bhfeidhm é? 

Mhaoinigh an Roinn scéim phíolótach 'scéim coigiltis Stay Warm’ a bhí á bhainistiú ag SVP 

Réigiún an Oirthir thar an tréimhse 2015-2017. Chuir SVP leabhráin choigiltis ar fáil trína 

líonra miondíola do chustaiméirí a bhí ag iarraidh airgead a shábháil ar chostas a gcuid 

breosla trí airgead a chur ar leataobh gach seachtain nó mí trí stampaí a cheannach. 

Cuireadh na leabhráin choigiltis agus na stampaí ar fáil ar dtús i réigiúin Chill Dara, Chill 

Mhantáin agus Bhaile Átha Cliath. 

Cad a baineadh amach? 
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Léirigh athbhreithniú ar an scéim a rinne SVP gur chuir sé go mór le cur ar chumas na 

dteaghlach buiséad a dhéanamh dá gcostais téimh, go príomha i gceantair thuaithe agus i 

gceantair uirbeacha áirithe ar fud an réigiúin. Ba léir é sin ó ghlacadh leis an Scéim, cumas 

na dteaghlach chun seachadtaí móra cost-éifeachtúla a cheannach agus an laghdú ar 

iarratais ar chúnamh ó SVP ó theaghlaigh a bhí ina gcónaí sna réigiúin ina raibh an scéim 

gníomhach. 

An raibh aon ghníomh breise ann thar an méid a bhí geallta? 

Níor lean an Roinn le rannpháirtíocht i rolladh amach náisiúnta na scéime. Mar atá leagtha 

amach faoi Réimsí Gnímh 1 agus 2, príomhfhócas le blianta beaga anuas ab ea an feabhsú 

ar thacaí iarfheistithe éifeachtúlachta fuinnimh an SEAI atá ar fáil do theaghlaigh ar ioncaim 

níos ísle agus an méadú suntasach ar mhaoiniú atá ar fáil do na scéimeanna seo. 

Mhéadaigh leibhéil mhaoinithe ó €20 milliún in 2016 go €118 milliún in 2021.  

Mar a tugadh faoi deara freisin níos luaithe faoin Réimse Gnímh seo, le linn an ama seo 

chuir an tAire Coimirce Sóisialaí síneadh le séasúr an Liúntais Bhreosla, tugadh isteach 

cnapshuimeanna den Liúntas Breosla agus méadaíodh tacaí ioncaim. 

In 2019, d’fhoilsigh an Rialtas an chéad Phlean Gníomhaíochta ar son na hAeráide a thug 

gealltanas dár dtithe a dhícharbónú. Tá polasaí an Rialtais dírithe ar bhearta a thabhairt 

isteach a bhogfaidh níos mó tithe go teaschaidéil nó córais téimh cheantair éifeachtacha 

agus laghdú ar líon na dteaghlach atá ag brath ar bhreosla soladach agus ola dá riachtanais 

téimh sna deich mbliana atá romhainn. 
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2.4 Réimse gníomhaíochta 4: Rialachas 

Mhínigh an réimse seo den Straitéis, cé gurb í an DECC an phríomh-Roinn maidir le cúrsaí 

fuinnimh, gur saincheist tras-rialtais í an tearcrochtain fuinnimh atá nasctha leis an gceist 

costais mhaireachtála i gcoitinne. Thug sé chun suntais freisin go raibh luamháin bheartais 

agus freagracht as cur i bhfeidhm na mbeart ar féidir leo tearcrochtain fuinnimh a mhaolú i 

bhfeidhm ar fud roinnt Ranna agus gníomhaireachtaí Rialtais. Chun cuir chuige 

chomhordaithe agus trédhearcacht uasta a chinntiú maidir le gníomhaíocht an Rialtais ar 

thearcrochtain fuinnimh agus chun rannpháirtíocht le geallsealbhóirí a éascú, gheall an 

Straitéis an creat rialachais reatha a fhorbairt agus a fheabhsú. 

Ba iad na gníomhartha sa réimse seo ná: 

5. Na hAirí atá freagrach as tearcrochtain fuinnimh le tuairisciú agus nuashonruithe 

bliantúla a dhéanamh ar dhul chun cinn a sholáthar don Choiste Comh-Aireachta ar 

Bheartas Sóisialta agus Athchóiriú na Seirbhíse Poiblí. Chinnteodh sé seo go 

ndéanfaí maoirseacht ardleibhéil éifeachtach ar an raon beartas, gníomhartha agus 

tacaí atá á saothrú ag na Ranna Rialtais ábhartha chun an straitéis a chur i 

bhfeidhm; 

6. Bunaithe ar na tuarascálacha seo, nuashonrú bliantúil ar fheidhmiú na straitéise seo 

le foilsiú ag an Aire. Bheadh ceardlann phoiblí ag gabháil leis seo chun deis a 

thabhairt do gheallsealbhóirí cur leis an díospóireacht ar thearcrochtain fuinnimh 

agus grinnscrúdú a dhéanamh ar dhul chun cinn chur i bhfeidhm na straitéise;  

7. An Roinn seo le bheith rannpháirteach i nGrúpa Oibre Tomhaltóirí Soghonta an 

Choimisiúin Eorpaigh agus oibriú lena chinntiú go gcuirtear saincheisteanna 

tearcrochtana fuinnimh san áireamh go hiomlán i mbeartas fuinnimh an AE; agus, 

8. DECC le bheith i gceannas ar chomhairliúchán poiblí chun athbhreithniú a dhéanamh 

ar dhul chun cinn ar chur i bhfeidhm na straitéise in 2019, d’fhonn straitéis nua a 

fhoilsiú don tréimhse 2020-2023. 
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2.4.1 Rialachas – Gníomh 1 agus 2 

Gníomh Stádas 

Nuashonruithe bliantúla ar dhul chun cinn don Choiste Comh-Aireachta ar 

Bheartas Sóisialta agus Athchóiriú na Seirbhíse Poiblí agus nuashonrú 

bliantúil ar chur i bhfeidhm na Straitéise. Bhí sé mar thoradh ar na 

tuarascálacha seo nuashonruithe bliantúla ar fheidhmiú a fhoilsiú agus a 

phlé ag ceardlanna poiblí. 

Glacadh 

formáid 

éagsúil le 

haghaidh 

tuairiscithe 

 

Cén aidhm a bhí leis an ngníomh seo? 

Bhí sé mar aidhm ag an ngníomh seo a chinntiú go raibh trédhearcacht ann maidir le 

gníomhaíocht chun tearcrochtain fuinnimh a mhaolú ar fud na Ranna Rialtais, na 

ngníomhaireachtaí agus na gcomhlachtaí ábhartha eile go léir. Braitheadh go n-éascódh an 

struchtúr tuairiscithe seo díospóireacht ar thearcrochtain fuinnimh go hinmheánach agus go 

seachtrach don Rialtas. 

Conas a cuireadh i bhfeidhm é? 

Tá na Ranna, na gníomhaireachtaí agus na comhlachtaí atá freagrach as na gníomhartha 

sa Straitéis tar éis nuashonruithe a sholáthar don Rialtas agus do pháirtithe leasmhara ar 

bhealaí éagsúla le linn na tréimhse ó 2016 i leith. 

Áiríodh leis seo: 

• Tuairisciú faoi Ár Seirbhís Phoiblí 2020; 

• Tuairisciú faoi Chlár an Rialtais; 

• Tuairisciú do Choistí Oireachtais agus láithrithe orthu; 

• Tuairisciú Airgeadais; agus, 

• Tuairisciú faoin Treochlár um Chuimsiú Sóisialta. 

Cad a baineadh amach? 

Tá faisnéis maidir le dul chun cinn agus gníomhaíocht faoin Straitéis curtha ar fáil go 

leanúnach go poiblí ó foilsíodh an Straitéis lena n-áirítear trí na foilseacháin seo a leanas: 

• Tuarascáil Bhliantúil DECC; 

• Tuarascáil Bhliantúil an SEAI; 

• Tuarascáil Bhliantúil DHLGH; 

• Tuarascáil Bhliantúil DSP; 
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• Monatóir Bliantúil DSP ar Chuimsiú Sóisialta; 

• Tuarascáil Bhuiséadta Comhionannais DPER; 

• Tuarascáil Bhliantúil an CRU; agus, 

• Creat Torthaí Éire Shláintiúil31. 

Chomh maith leis an méid thuas, cuireann Ranna agus gníomhaireachtaí nuashonruithe 

rialta ar fáil don Rialtas agus don chóras polaitíochta faoi ghníomhaíocht chun tearcrochtain 

fuinnimh a mhaolú trí na próisis dhaonlathacha – m.sh. Ceisteanna Parlaiminte, láithriú ag 

Coistí srl. 

An raibh aon ghníomh breise ann thar an méid a bhí geallta? 

D’fhoilsigh an Roinn an Plean Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide (NECP) in 2020 a leag 

amach, de réir riachtanais an AE, leibhéal measta na tearcrochtana fuinnimh in Éirinn agus 

na beartais atá i bhfeidhm chun é a laghdú. Ceanglaítear ar Éirinn tuairisciú i gcoinne an 

NECP faoi reachtaíocht an AE. Tá an chéad tuarascáil ar dhul chun cinn le teacht in 2023. 

Foilsíodh an Plean Gníomhaíochta ar son na hAeráide in 2019 agus nuashonraíodh é in 

2021 agus leagann sé amach conas a rachaidh Éire i ngleic le suaitheadh aeráide agus 

laghdófar astuithe ar fud gach earnála den gheilleagar faoi 2030. Áirítear sa phlean sraith 

chuimsitheach de ghníomhaíochtaí a bhfuil teorainn ama leo, lena n-áirítear gníomhaíochtaí 

atá dírithe ar a chinntiú go gcosnaíonn ár mbeartais aeráide na daoine is leochailí, agus 

foilsítear tuarascálacha ráithiúla ar dhul chun cinn. 

Rinneadh measúnú tionchair shóisialta ar scéimeanna SEAI a dhírigh ar thearcrochtain 

fuinnimh in 2020 freisin. Foilsíodh an t-athbhreithniú seo freisin32. 

  

 
31Tuairiscíonn an Creat Torthaí HI sonraí le haghaidh táscairí ábhartha (Bochtaineacht Breosla agus 
Cáilíocht Tithíochta/BER). Tá an chéad tuarascáil ar an gCreat Torthaí le foilsiú an samhradh seo, 
agus foilseofar tuarascálacha ina dhiaidh sin ag eatraimh 2/3 bliana. 

32 https://igees.gov.ie/wp-content/uploads/2020/11/Social-Impact-Assessment-%E2%80%93-SEAI-
Programmes-Targeting-Energy-Poverty.pdf 

https://igees.gov.ie/wp-content/uploads/2020/11/Social-Impact-Assessment-%E2%80%93-SEAI-Programmes-Targeting-Energy-Poverty.pdf
https://igees.gov.ie/wp-content/uploads/2020/11/Social-Impact-Assessment-%E2%80%93-SEAI-Programmes-Targeting-Energy-Poverty.pdf
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2.4.2 Rialachas – Gníomh 3 

Gníomh Stádas 

Glacfaidh an Roinn páirt i nGrúpa Oibre Tomhaltóirí Soghonta an 

Choimisiúin Eorpaigh agus oibreoidh sí lena chinntiú go gcuirtear 

saincheisteanna tearcrochtana fuinnimh san áireamh go hiomlán i 

mbeartas fuinnimh an AE 

I gcrích 

 

Cén aidhm a bhí leis an ngníomh seo? 

Míníodh sa Straitéis an tábhacht a bhaineann le reachtaíocht an AE chun a chinntiú go 

soláthraíonn na Ballstáit cosaint do thomhaltóirí sna margaí miondíola, chomh maith le 

tacaíocht do theaghlaigh ar ioncam íseal atá i mbaol tearcrochtana fuinnimh. 

Conas a cuireadh i bhfeidhm é? 

Tá DECC, DSP agus an CRU ina mbaill de, agus glacann siad páirt rialta i ngrúpaí oibre ar 

leibhéal an AE a thugann aghaidh ar thearcrochtain fuinnimh agus a thacaíonn le tomhaltóirí 

leochaileacha mar chuid dá sainchúram. Ina measc seo tá: 

• Grúpa Oibre Tomhaltóirí Soghonta agus Tearcrochtain Fuinnimh; 

• Meitheal um Cheisteanna Sóisialta; 

• Gúpa oibre ACER; agus, 

• An Mheitheal um Fhuinneamh. 

Chomh maith leis an méid thuas, glacann DECC páirt go rialta agus cuireann i láthair ag 

imeachtaí ar nós an Chomhbheartaithe Gníomhaíochta ar an Treoir um Éifeachtúlacht 

Fuinnimh. 

Cad a baineadh amach? 

Thacaigh Éire go seasta le dul i ngleic le tearcrochtain fuinnimh mar chuid de bheartas an 

AE. Agus ceanglais na Treorach um Éifeachtúlacht Fuinnimh á gcur i bhfeidhm, bhí Éire 

chun tosaigh ar bhallstáit eile maidir lena chinntiú go gcaithfí coigilteas fuinnimh a bhaint 

amach i measc na dteaghlach a bhí i mbaol tearcrochtana fuinnimh. 

Thacaigh Éire freisin le Ballstáit eile a mbeartais agus a ngníomhartha féin a fhorbairt chun 

aghaidh a thabhairt ar thearcrochtain fuinnimh trí pháirt a ghlacadh i gcomhdhálacha agus in 

imeachtaí comhroinnte faisnéise. 

An raibh aon ghníomh breise ann thar an méid a bhí geallta? 
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Bhunaigh an Coimisiún Eorpach an Faireachlann Tearcrochtana Fuinnimh33 chun cabhrú 

leis na Ballstáit ina n-iarrachtaí dul i ngleic le tearcrochtain fuinnimh. Soláthraíonn an grúpa 

acmhainní agus fóraim ar líne chun faisnéis a roinnt maidir le tearcrochtain fuinnimh a 

thomhas agus faireachán a dhéanamh uirthi chomh maith le deis do na Ballstáit dea-

chleachtas a roinnt maidir le tearcrochtain fuinnimh. 

Sa Phacáiste um Fhuinneamh Glan leagadh béim níos mó ar thearcrochtain fuinnimh mar 

chuid de chur i bhfeidhm bheartais fuinnimh agus aeráide an AE. Mhéadaigh agus neartaigh 

treoracha ar nós an Treoir um Éifeachtúlacht Fuinnimh agus an Treoir um an Margadh 

Inmheánach don Leictreachas34(IMED) forálacha a bhaineann le tearcrochtain fuinnimh, 

agus le custaiméirí leochaileacha. Mar shampla, cuireann Airteagal 28 den IMED dualgas ar 

na Ballstáit bearta iomchuí a ghlacadh chun custaiméirí a chosaint agus chun a áirithiú go 

bhfuil cosaintí leordhóthanacha ann chun custaiméirí leochaileacha a chosaint. Ceanglaítear 

ar na Ballstáit a áirithiú go gcuirtear na cearta agus na hoibleagáidí a bhaineann le 

custaiméirí leochaileacha i bhfeidhm, agus go ndéanann siad bearta chun custaiméirí a 

chosaint i limistéir iargúlta. Tá na Ballstáit le bearta iomchuí a ghlacadh freisin chun aghaidh 

a thabhairt ar thearcrochtain fuinnimh, amhail sochair a sholáthar trína gcórais slándála 

sóisialta chun an soláthar is gá do chustaiméirí leochaileacha a áirithiú agus chun tacaíocht 

a sholáthar le haghaidh feabhsuithe ar éifeachtúlacht fuinnimh. 

Cuireann Airteagal 29 den IMED dualgas ar na Ballstáit freisin, sraith critéar a bhunú agus a 

fhoilsiú, lena bhféadfar ioncam íseal, caiteachas ard ioncaim indiúscartha ar fhuinneamh 

agus droch-éifeachtúlacht fuinnimh a áireamh. 

Chomh maith leis an méid thuas, d'fhoilsigh an Coimisiún an tionscnamh Babhta 

Athchóirithe a shainaithníonn dul i ngleic le tearcrochtain fuinnimh agus na tithe is measa 

feidhmíochta mar cheann de na trí phríomhréimse fócais d'uaillmhianta athchóirithe an AE.  

Ar deireadh, leagann an Treoir maidir le Fuinneamh In-athnuaite 35 amach ceanglas ar na 

Ballstáit creat cumasúcháin a chur i bhfeidhm chun forbairt féintomhaltais in-athnuaite a chur 

chun cinn agus a éascú agus a áirithiú go dtabharfar aghaidh leis sin freisin ar 

inrochtaineacht féintomhaltais fuinnimh in-athnuaite do na custaiméirí deiridh go léir, lena n-

áirítear iad siúd i dteaghlaigh ar ioncam íseal nó i dteaghlaigh leochaileacha. Tá grúpa oibre 

 
33 https://energy-poverty.ec.europa.eu/energy-poverty-observatory_ga 

34 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019L0944 

35 https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/renewable-energy-directive-targets-and-
rules/renewable-energy-directive_ga 

https://energy-poverty.ec.europa.eu/energy-poverty-observatory_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019L0944
https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/renewable-energy-directive-targets-and-rules/renewable-energy-directive_en
https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/renewable-energy-directive-targets-and-rules/renewable-energy-directive_en
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ar fud an SEAI agus an CRU ag déanamh measúnú faoi láthair ar an gcaoi a gcuirfear an 

riachtanas seo i bhfeidhm. 

2.4.3 Rialachas – Gníomh 4 

Gníomh Stádas 

Beidh an Roinn i gceannas ar chomhairliúchán poiblí chun athbhreithniú 

a dhéanamh ar dhul chun cinn ar chur i bhfeidhm na straitéise seo in 

2019, d’fhonn straitéis nua a fhoilsiú don tréimhse 2020-2023. 

Níl sé 

críochnaithe 

fós 

 

Cén aidhm a bhí leis an ngníomh seo? 

Ba é aidhm an ghnímh seo tuairimí a bhailiú a d’fhéadfadh tionchar breise a imirt ar fhorbairt 

beartais agus a fháil amach an raibh na cuir chuige agus na beartais atá i bhfeidhm ag 

feidhmiú go héifeachtach. 

Conas a cuireadh i bhfeidhm é? 

Tá an comhairliúchán comhtháite leis an athbhreithniú seo ar dhul chun cinn.  

An raibh aon ghníomh breise ann thar an méid a bhí geallta? 

Tá beartas an Rialtais maidir le tearcrochtain fuinnimh san áireamh i gcomhairliúcháin 

phoiblí ábhartha eile, i gcaidreamh le páirtithe leasmhara agus in athbhreithnithe eile ó 

foilsíodh an straitéis. Ina measc seo tá: 

• Comhairliúchán ar Phlean Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide na hÉireann; 

• Rannpháirtíocht na bpáirtithe leasmhara ar an bPlean Náisiúnta Iarfheistithe; 

• Rannpháirtíocht na bpáirtithe leasmhara ar an bPlean Gníomhaíochta Aeráide; 

• Comhairliúchán ar Rialacháin Téimh Dúiche; 

• Comhairliúchán ar Chuid L de na Rialacháin Foirgníochta; 

• Comhairliúchán agus rannpháirtíocht ar an Treochlár um Chuimsiú Sóisialta; agus, 

• Comhairliúcháin maidir le hathdhearadh an EEOS 
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2.5 Réimse Gníomhaíochta 5: Tearcrochtain Fuinnimh a 

Thomhas agus a Rianú 

Bhain an réimse gníomhaíochta deiridh sa Straitéis le leibhéal na tearcrochtana fuinnimh in 

Éirinn a thomhas agus a rianú agus na sonraí a úsáid mar bhonn eolais do bheartas reatha 

agus don todhchaí. In éineacht leis an Straitéis bhí anailís ar thearcrochtain fuinnimh in 

Éirinn, a bhain úsáid as rud ar a dtugtar an ‘modh oibiachtúil’. Déanann an modh oibiachtúil 

samhlú ar an méid atá le caitheamh ag gnáth-theaghlach ar fhuinneamh chun a dteach a 

choinneáil téite go dtí an leibhéal molta agus cuirtear é seo i gcomparáid le hioncam 

teaghlaigh chun a fháil amach cé chomh mór agus a d'fhéadfadh teaghlaigh éagsúla a 

bheith i mbaol. 

Úsáideadh é seo chun meastachán a dhéanamh ar chéatadán na dteaghlach i gcatagóirí ar 

leith a raibh a gcaiteachas riachtanach ar fhuinneamh os cionn tairseacha áirithe (10%, 15% 

agus 20%). Fuarthas amach anseo go bhféadfadh 28% de theaghlaigh a bheith i mbaol 

tearcrochtana fuinnimh (is é sin, níos mó ná 10% dá n-ioncam a chaitheamh ar a riachtanais 

fuinnimh) tráth na hanailíse (2015). 

Míníodh sa Straitéis go dtugann tomhais eile ar thearcrochtain fuinnimh torthaí an-difriúla. 

mar shampla, thug an Suirbhé ar Ioncam agus Dálaí Maireachtála36 le fios ag an am gur 

thuairiscigh 8% de na teaghlaigh37 nach raibh siad in ann a dteach a choinneáil téite go cuí. 

Rinneadh tagairt freisin don tuairim nach cineál ar leith den thearcrochtain í an tearcrochtain 

fuinnimh agus gur gné í de chaighdeáin ísle maireachtála agus díothacht i gcoitinne.  

Chun obair ar thearcrochtain fuinnimh in Éirinn a thomhas a chur chun cinn, chomh maith le 

tionchar agus forbairt polasaithe chun é a mhaolú, gheall an straitéis: 

• Bhunódh an Roinn Grúpa Comhairleach um Tearcrochtain Fuinnimh faoi 

chathaoirleacht neamhspleách. Mholfadh an grúpa seo modheolaíocht náisiúnta nua 

chun tearcrochtain fuinnimh a thomhas agus a rianú agus comhairle a thabhairt  don 

Aire ar chúrsaí tearcrochtana fuinnimh; 

• Bheadh bearta nua beartais fuinnimh arna bhforbairt ag an Roinn bunaithe ar 

fhianaise agus dhéanfaí machnamh ar thionchair dáileacháin na mbeartas seo. 

 

 
36 https://www.cso.ie/ga/statistics/socialconditions/surveyonincomeandlivingconditionssilc/ 

37Thit an tomhas féintuairiscithe seo go 3.2% in 2021. 

https://www.cso.ie/en/statistics/socialconditions/surveyonincomeandlivingconditionssilc/
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2.5.1 Tearcrochtain Fuinnimh a Thomhas agus a Rianú – Gníomh 1 

Gníomh Stádas 

Grúpa Comhairleach um Tearcrochtain Fuinnimh a mbeidh cathaoirleach 

neamhspleách air a bhunú, a mholfadh modheolaíocht náisiúnta nua 

chun tearcrochtain fuinnimh a thomhas agus a rianú agus a chuirfeadh 

comhairle ar an Aire ar chúrsaí tearcrochtana fuinnimh. 

I gcrích 

 

Cén aidhm a bhí leis an ngníomh seo? 

Ba é aidhm an ghnímh seo ná grúpa a bhunú a bheadh ag obair chun aontú ar mhodh chun 

tearcrochtain fuinnimh a thomhas in Éirinn. Bhainfeadh sé seo leas as gach taighde 

ábhartha agus cheadódh sé do rianú feabhsaithe ar dhul chun cinn thar am, chomh maith le 

measúnú a dhéanamh ar éifeachtacht na mbeartas éagsúla. 

Conas a cuireadh i bhfeidhm é? 

Ar dtús, cuireadh an dul chun cinn ar an ngníomh seo ar athló agus aird á tabhairt ar 

fhorbairtí beartais ar leibhéal an AE, a leagadh amach sa Phacáiste um Fhuinneamh Glan 

de reachtaíocht bheartaithe a d’fhoilsigh an Coimisiún Eorpach in 2016. Sna dlíthe nua seo 

leagadh amach bearta eile a ghlacfaí chun tomhaltóirí a chosaint, go háirithe iad siúd a bhí 

níos leochailí i leith na tearcrochtana fuinnimh. Chuir na tograí de cheangal ar na Ballstáit an 

tearcrochtain fuinnimh a thomhas agus tuairisciú a dhéanamh uirthi. Ina theannta sin, gheall 

an Coimisiún treoir a sholáthar do na Ballstáit maidir leis na táscairí a bheadh ábhartha, 

d’fhonn cur chuige coiteann a bhaint amach maidir le tearcrochtain fuinnimh ar fud na 

mBallstát. Bunaíodh an Mol Comhairleach um Tearcrochtain Fuinnimh, agus d’fhoilsigh an 

Coimisiún moltaí freisin maidir le tearcrochtain fuinnimh. Cé nár tháinig treo deiridh as na 

tionscnaimh sin maidir le modh chun tearcrochtain fuinnimh a thomhas sna ballstáit, 

chabhraigh siad le bonn eolais a chur faoin gcur chuige atá á fhorbairt anois. 

Cad a baineadh amach? 

Bunaíodh líonra taighde ar thearcrochtain fuinnimh/breosla faoi chathaoirleacht an ESRI in 

2021. Tá ionadaithe ar an nGrúpa faoi láthair ó DECC, DSP, an Roinn Sláinte, an CRU, an 

SEAI agus an Phríomh-Oifig Staidrimh (CSO). Tá scrúdú á dhéanamh ag an nGrúpa ar na 

sonraí agus na méadrachtaí atá de dhíth chun feabhas a chur ar bhearta reatha do 

thearcrochtain fuinnimh/breosla in Éirinn. Is é an príomhsprioc léargais a chur ar fáil a 

fheabhsaíonn dearadh beartais chun teaghlaigh leochaileacha a chosaint. Déanfar clár 

oibre, aschuir mholta agus amlínte a chomhaontú agus a thabhairt chun críche go luath.  
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An raibh aon ghníomh breise ann thar an méid a bhí geallta? 

D'fhoilsigh an ESRI roinnt páipéar a scrúdaíonn tearcrochtain fuinnimh/breosla in Éirinn 

nuair a foilsíodh an Straitéis. Tá taighde déanta freisin ar éifeachtúlacht na mbeartas 

éagsúla chun tearcrochtain fuinnimh a mhaolú. Chuir an taighde seo eolas ar fáil do 

bheartas an Rialtais maidir le tearcrochtain fuinnimh a mhaolú agus beidh sé mar bhonn 

eolais le díriú ar thacaíocht i mBuiséad 2023 i gcomhthéacs na bpraghsanna arda fuinnimh 

reatha. 

Tá liosta de chuid de na páipéir thaighde ábhartha ar fáil in Aguisín 2.  

2.5.2 Tearcrochtain Fuinnimh a Thomhas agus a Rianú – Gníomh 2 

Gníomh Stádas 

Bheadh bearta nua beartais fuinnimh arna bhforbairt ag DECC bunaithe 

ar fhianaise agus dhéanfaí machnamh ar thionchair dáileacháin na 

mbeartas seo. 

Leanúnach 

 

Cén aidhm a bhí leis an ngníomh seo? 

Mhínigh an réimse seo den Straitéis go mbeadh infheistíocht shuntasach ón Rialtas agus ón 

earnáil phríobháideach araon ag teastáil don aistriú go dtí todhchaí ísealcharbóin, chomh 

maith le hathrú iompraíochta ó thaobh tomhaltóirí fuinnimh de. Bhí sé mar aidhm ag an 

ngníomh seo a chinntiú go ndéanfaí íoslaghdú ar an tionchar costais a bheadh ag na 

beartais sin orthu siúd is lú a bhfuil ar a gcumas é a íoc. 

Conas a cuireadh i bhfeidhm é? 

Déantar tionchair chostais a mheas agus beartais nua á bhforbairt trasna na réimsí fuinnimh 

agus aeráide. 

Cad a baineadh amach? 

Tá roinnt samplaí de bheartais a forbraíodh ar an mbealach seo leagtha amach thíos:  

Plean Gníomhaíochta Aeráide 

Soláthraíonn an Plean Gníomhaíochta Aeráide 2021 plean mionsonraithe chun gníomh 

cinntitheach a dhéanamh chun laghdú 51% a bhaint amach ar astaíochtaí foriomlána gáis 

cheaptha teasa faoi 2030 agus sinn á gcur ar bhealach chun astaíochtaí glan-nialais a 

bhaint amach tráth nach déanaí ná 2050, mar a ghealltar dó i gClár an Rialtais agus atá 

leagtha amach san Acht um Aeráid 2021.  
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Liostaítear sa Plean na gníomhartha a theastaíonn chun ár spriocanna aeráide a bhaint 

amach agus leagann sé síos raonta táscacha laghduithe astuithe do gach earnáil den 

gheilleagar. Tá anailís chun eolas a thabhairt do na gníomhartha bunaithe ar na conairí a 

roghnú a chruthaíonn an t-ualach is lú agus a thugann an deis is mó d’Éirinn. Léiríonn an 

anailís go bhféadfaí na tionchair seo a dháileadh go míchothrom. Mar shampla, d’fhéadfadh 

laghdú teacht ar earnálacha áirithe agus ar shlite beatha gaolmhara, d’fhéadfadh teaghlaigh 

le tréithe áirithe costais níos airde ná an meánchostais a thabhú, agus is dócha go dtiocfaidh 

ardú ar phraghsanna fuinnimh, rud a d’fhéadfadh tionchar níos mó a imirt ar ghrúpaí 

tionsclaíochta áirithe ná ar chinn eile. 

Leagtar amach sa Phlean, mar sin, na gníomhartha a theastaíonn chun a chinntiú go n-

uasmhéadaíonn freagairt na hÉireann ar athrú aeráide na tairbhí féideartha agus go 

gcinntíonn sé go ndéantar na tionchair a dháileadh go cothrom. Tá sé mar phríomhghníomh 

sa Phlean comhtháthú a dhéanamh ar chúrsaí aistrithe cóir i bhforbairt polasaí earnála lena 

chinntiú go bhféachann ár mbeartais aeráide leis na daoine is leochailí a chosaint. Tá 

gealltanas sa Phlean freisin go ndéanfar deimhin de go gcuirfear bearta leasa shóisialaigh 

spriocdhírithe i bhfeidhm chun tearcrochtain fuinnimh a chosc. 

An Scéim um Oibleagáid um Éifeachtúlacht Fuinnimh (EEOS) agus Tearcrochtain Fuinnimh 

Ó bunaíodh é in 2014, d’éiligh an EEOS go mbeadh orthu siúd atá faoi oibleagáid cuid 

áirithe dá gcoigilteas fuinnimh a bhaint amach trí dhíriú orthu siúd atá ag maireachtáil i 

dtearcrochtain fuinnimh. Nuair a shocraítear fo-sprioc tearcrochtana fuinnimh imfhálaithe 

don EEOS (a shocraítear ag 5%), cuirtear san áireamh go bhféadfadh siad siúd atá ag 

maireachtáil i dtearcrochtain fuinnimh fóirdheontas a thabhairt do chostas sheachadadh 

EEOS cuideachtaí fuinnimh go pointe áirithe (trína gcuid billí fuinnimh), agus mar sin, ní mór 

a chinntiú go mbainfidh ar a laghad cuid de na tairbhí ón EEOS na teaghlaigh seo amach 

freisin. 

Agus an scéim á hathdhearadh, coinníodh an fo-sprioc tearcrochtana fuinnimh ag 5%, ach, 

mar atá leagtha amach faoi Réimse Gnímh 3, tá na ceanglais chun an sprioc seo a bhaint 

amach á mhéadú. Chun an fo-sprioc seo a bhaint amach, beidh ar chuideachtaí fuinnimh 

faoi oibleagáid díriú ar thithe a bhfuil BER E nó níos measa acu, agus na tithe sin a 

thabhairt, trí iarfheistiú domhain, go dtí BER de B2 ar a laghad. 

Cáin charbóin 

Tá an cháin charbóin ar cheann den iliomad beartas atá i bhfeidhm atá dírithe ar astaíochtaí 

gás ceaptha teasa a laghdú. Tá reachtaíocht tugtha ag an Oireachtas, trí Acht Airgeadais 
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2020, chun an ráta cánach carbóin a mhéadú de réir a chéile gach bliain ionas go sroichfidh 

sé ráta €100 in aghaidh an tonna d’astuithe dé-ocsaíde carbóin faoi 2030. 

Mar atá leagtha amach sa Phlean Forbartha Náisiúnta38, thar an tréimhse 2021 go 2030 

ardóidh na harduithe cánach carbóin atá beartaithe ioncam a cheadóidh €9.5 billiún de 

chaiteachas breise. 

Mar atá leagtha amach i gClár an Rialtais, tá an maoiniú ar fad ón ioncam cánach carbóin 

méadaithe á úsáid thar an tréimhse go dtí 2030 chun: 

1. A chinntiú go bhfuil na harduithe sa cháin charbóin forásach trí €3 billiún a 

chaitheamh ar thionscnaimh leasa shóisialaigh spriocdhírithe agus ar thionscnaimh 

eile chun tearcrochtain fuinnimh a chosc agus aistriú cóir a chinntiú. 

2. €5 billiún a chur ar fáil chun páirtmhaoiniú a dhéanamh ar chlár náisiúnta iarfheistithe 

atá forásach go sóisialta; 

3. €1.5 billiún de mhaoiniú breise a leithdháileadh chun feirmeoirí a spreagadh agus a 

dhreasú chun feirmeoireacht a dhéanamh ar bhealach níos glaise agus níos 

inbhuanaithe. 

Chuir anailís a rinne an ESRI ar na tionchair dáileacháin a bhaineann le méadú ar cháin 

charbóin eolas ar fáil do chinntí an Rialtais i mBuiséid 202139agus 202240chun pacáiste 

spriocdhírithe de thacaí cosanta sóisialta a sholáthar a fhritháireamh an tionchar ar 

theaghlaigh ar ioncam íseal. Tá sé léirithe ag taighde an ESRI go gcuidíonn athchúrsáil aon 

trian den ioncam a bhailítear ó na méaduithe cánach carbóin trí íocaíochtaí leasa 

shóisialaigh spriocdhírithe leis na teaghlaigh ar ioncam is ísle agus laghdaíonn sé an 

tearcrochtain. 

I mBuiséad 2022, measadh san anailís a rinneadh ag baint úsáide as SWITCH, samhail 

chánach agus sochair an ESRI (chun tionchar an mhéadaithe ar an gcáin charbóin agus an 

phacáiste leasa chúiteach a insamhladh) go bhfuil glantionchar na gcomhbheart forásach. 

Déanfar costas iomlán an mhéadaithe ar an gcáin charbóin a fhritháireamh do theaghlaigh 

sna ceithre dheicílí ioncaim is ísle, agus beidh na trí dheicíl is ísle níos fearr as mar thoradh 

ar na bearta seo. Is léiriú inláimhsithe é seo ar thiomantas an Rialtais aistriú cóir a bhaint 

amach. 

 
38 https://www.gov.ie/ga/publication/774e2-national-development-plan-2021-2030/ 

39 https://assets.gov.ie/90878/b97737a2-a8d7-41e3-9b1a-53fc0822c20f.pdf 

40 https://assets.gov.ie/201264/5c96e5cd-b663-4887-bf2e-e13a393ffc50.pdf 

https://www.gov.ie/en/publication/774e2-national-development-plan-2021-2030/
https://assets.gov.ie/90878/b97737a2-a8d7-41e3-9b1a-53fc0822c20f.pdf
https://assets.gov.ie/201264/5c96e5cd-b663-4887-bf2e-e13a393ffc50.pdf
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Leanfaidh an Rialtas de bheith faoi threoir an taighde is déanaí atá ag teacht chun cinn ar an 

tionchar a bheidh ag costais ardaithe ar theaghlaigh. 

Mar atá leagtha amach sa Phlean Gníomhaíochta ar son na hAeráide, níl breithnithe maidir 

le costais agus cothromas teoranta don cháin charbóin agus beidh feidhm acu freisin maidir 

le bearta fioscacha eile, chomh maith le soláthar deontas nó tacaí eile chun cabhrú le cur i 

bhfeidhm an bheartais aeráide. 

Plean Náisiúnta Iarfheistithe 

Leagtar amach sa Phlean Iarfheistithe Náisiúnta, a foilsíodh mar chuid den Phlean 

Gníomhaíochta ar son na hAeráide 2021, conas a dhéanfaidh an Rialtas ár spriocanna 

iarfheistithe a bhaint amach. Tá an Plean deartha chun aghaidh a thabhairt ar bhacainní ar 

iarfheistiú thar cheithre phríomhcholún: éileamh agus gníomhaíocht a thiomáint; airgeadú 

agus maoiniú; slabhra soláthair, scileanna agus caighdeáin; agus rialachas. I gcás gach 

colúin, aithníodh bacainní agus cuireadh beartais, bearta agus bearta faoi cheangal ama i 

bhfeidhm chun aghaidh a thabhairt orthu. Bhí na tionscnaimh sa Phlean treoraithe ag roinnt 

príomhphrionsabal lena n-áirítear: 

cothroime – cothroime a chinntiú do chách agus tacú le haistriú cóir 

• uilíocht – ag clúdach gach cineál tithíochta agus deighleoga tomhaltóra/deicílí 

ioncaim 

Mar shampla de chur i bhfeidhm na bprionsabal seo, i mí Feabhra na bliana seo cheadaigh 

an Rialtas pacáiste tacaí chun é a dhéanamh níos éasca agus níos inacmhainne d’úinéirí tí 

tabhairt faoi uasghrádú fuinnimh tí chun cabhrú le tithe níos teo, níos sláintiúla agus níos 

compordaí a bhaint amach, le billí fuinnimh níos ísle. . 

I measc na bpríomhbheart a fógraíodh bhí: 

• méadú suntasach ar líon na n-uasghráduithe fuinnimh in aisce atá le cur ar fáil dóibh 

siúd atá i mbaol tearcrochtana fuinnimh (400 in aghaidh na míosa – méadú ó 177 in 

aghaidh na míosa ar an meán in 2021) 

• ráta speisialta feabhsaithe deontais, comhionann le 80% den ghnáthchostas, le 

haghaidh insliú áiléir agus cuasbhalla do gach teaghlach, chun úsáid fuinnimh a 

laghdú go práinneach mar chuid d’fhreagairt an Rialtais ar phraghsanna fuinnimh 

fíor-arda reatha 

An raibh aon ghníomh breise ann thar an méid a bhí geallta? 

Is gné leanúnach é seo d’fhorbairt beartais fuinnimh agus aeráide  

https://www.gov.ie/en/publication/6223e-climate-action-plan-2021/
https://www.gov.ie/en/publication/6223e-climate-action-plan-2021/
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3 Comhairliúchán Poiblí  

Mar atá leagtha amach i Roinn 1.3.1 thuas, 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. 

3.1 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. 

3.1.1 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 

 

mailto:Energy.Efficiency@decc.gov.ie
mailto:Energy.Efficiency@decc.gov.ie
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3.1.2 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 

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 Sonraí41 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. 

3.2 Comhairliúchán – Na Chéad Chéimeanna 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. 

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.  

 

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

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

ACER   Gníomhaireacht um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh  

AHB  Comhlacht Tithíochta Ceadaithe AHB   

BEC   Pobail Fuinnimh Níos Fearr 

BER  Rátáil Fuinnimh Foirgnimh 

BEWH  Scéim Tithe Níos Teo le Fuinneamh Níos Fearr 

CAP  Plean Gníomhaíochta Aeráide   

CEP  Pacáiste Fuinnimh Glan 

CHO  Eagraíocht Chúram Sláinte Pobail   

CRU   An Coimisiún um Rialáil Fóntas 

CSO  An Phríomh-Oifig Staidrimh 

DECC   An Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide 

DHLGH  An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta 

DoH   An Roinn Sláinte 

DPER   An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe 

DSP   An Roinn Coimirce Sóisialaí 

EED   um Éifeachtúlacht Fuinnimh 

EEOS  Scéim Oibleagáide Éifeachtúlachta Fuinnimh 

ESRI  Institiúid Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta   

HAP  Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta 

HSE  Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte 

IMED   Treoir le haghaidh comhrialacha do na margaí inmheánacha leictreachais 

LSHTM  Scoil Sláinteachais agus Leighis Trópaiceach Londain 

NGO   Eagraíocht Neamhrialtasach 

NRP  Plean Náisiúnta Iarfheistithe   

SVP   Cumann Naomh Uinseann de Pól 

SEAI  Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann an SEAI   
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SEC   Pobail Fuinnimh Inmharthana 

VCWG  Grúpa Oibre Tomhaltóirí Soghonta an Choimisiúin Eorpaigh 
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Aguisín 1 – Ionchur don athbhreithniú 

1. Chuathas i dteagmháil le páirtithe leasmhara leis na grúpaí seo a leanas chun eolas a 

thabhairt don athbhreithniú dul chun cinn seo: 

• DECC - An Rannóg um Cháilíocht Aeir 

• An Roinn Coimirce Sóisialaí 

• Comhairle Foirgneamh Glas na hÉireann 

• DECC - Just Transition 

• DECC - An Rannóg um Rialáil Leictreachais 

• Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann 

• An Roinn Sláinte 

• An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta 

• Cumann Naomh Uinseann de Pól 

• Gníomh Fuinnimh 

• Tairseach 

• Fuinneamh 

• An Institiúid Taighde Eacnamaíochta & Sóisialta 

 
2. Rinneadh athbhreithniú ar na doiciméid seo a leanas chun an t-athbhreithniú seo a 

threorú: 

• Straitéis chun an Tearcrochtain Fuinnimh 2016-2019 a Chomhrac 

• An Plean Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide 2021-2030 

• Clár don Rialtas: Ár dTodhchaí Roinnte 

• Cánacha Carbóin, Bochtaineacht agus Roghanna Cúitimh 2020 - Seamus O'Malley, 

Barra Roantree agus John Curtis  

• Tionchair Eacnamaíocha agus Dáilte Cháin Charbóin Mhéadaithe le Scéimeanna 

Athchúrsála Éagsúla de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim – Kelly De Bruin, Eoin 

Monaghan agus Aykut Mert Yakut 

• Buiséad 2021 Úsáid Cistí Cánach Carbóin 2021 

• Buiséad 2021 Anailís Dáilte ar Bhearta Cánach agus Leasa Bhuiséad 2021  

• Plean Gníomhaíochta Aeráide 2019 

• Athbhreithnithe Feidhmíochta Comhshaoil an OECD: Éire 2021 

• IR Uimh. 704/2020 - Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Margadh Inmheánach sa 

Leictreachas) (Cúrsaí Údaráis Rialála) 2020 

https://www.gov.ie/en/publication/14e2b-strategy-to-combat-energy-poverty/
https://www.gov.ie/en/publication/0015c-irelands-national-energy-climate-plan-2021-2030/
https://www.gov.ie/en/publication/7e05d-programme-for-government-our-shared-future/
https://www.esri.ie/system/files/publications/SUSTAT98_0.pdf
https://www.esri.ie/system/files/publications/SUSTAT98_0.pdf
https://www.esri.ie/system/files/publications/RS95_1.pdf
https://www.esri.ie/system/files/publications/RS95_1.pdf
https://www.esri.ie/system/files/publications/RS95_1.pdf
http://budget.gov.ie/Budgets/2021/Documents/Budget/Carbon%20tax%20document.pdf
http://budget.gov.ie/Budgets/2021/Documents/Budget/20201012_Budget%202021%20Distributional%20Analysis%20final%20with%20new%20cover.pdf
https://www.gov.ie/en/publication/ccb2e0-the-climate-action-plan-2019/
https://www.oecd.org/ireland/oecd-environmental-performance-reviews-ireland-2021-9ef10b4f-en.htm
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2020/si/704/made/en/print
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2020/si/704/made/en/print


49 

 

• Comhrá Aeráide – Plean Gníomhaíochta Aeráide 2021 – Cumann Naomh Uinseann 

de Pól 

• An Plean Gníomhaíochta Aeráide – Athbhreithniú ar impleachtaí féideartha státchiste 

- Foilsiú PBO 38 de 2019  

• Suirbhé ar Ioncam agus Dálaí Maireachtála (SILC): Díothacht Fhorfheidhmithe 2019 

– An Phríomh- Oifig Staidrimh  

• An Coimisiún Eorpach – Faireachlann an AE ar Tearcrochtain Fuinnimh 

Tuarascálacha na mBallstát maidir le Tearcrochtain Fuinnimh 2019 

• An Plean Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide 2021-2030 – Cumann Naomh Uinseann 

de Pól 

• Moladh ón gCoimisiún Eorpach maidir le Tearcrochtain Fuinnimh sa Bhruiséil, 2020  

• Comhairliúchán maidir le Rialachán nua Breosla Soladaigh a Fhorbairt d’Éirinn  

• Staitisticí Fuinnimh na hÉireann – Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann  

• Scéim Oibleagáide um Éifeachtúlacht Fuinnimh (EEOS) – Údarás Fuinnimh 

Inmharthana na hÉireann  

• Íoschaighdeáin feidhmíochta éifeachtúlachta fuinnimh a thabhairt isteach san earnáil 

cíosa – athbhreithniú Meitheamh 2019 

• Bacainní ar Éifeachtúlacht Fuinnimh san Earnáil Cíosa a Bhaint Amach – Freagairtí 

achoimre ar an gComhairliúchán Poiblí (doiciméad inmheánach) 

• Athbhreithniú ar Chaiteachas 2020 Scéimeanna Deontais le haghaidh Éifeachtúlacht 

Fuinnimh: Tithe Fuinnimh Níos Fearr agus Pobail Fuinnimh Níos Fearr – James 

Reddy, An tAonad um Athrú Aeráide An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe   

• Athbhreithniú ar Chaiteachas 2020 Measúnú Tionchair Shóisialta – Cláir SEAI Ag 

Díriú ar Tearcrochtain Fuinnimh, Roinn Ronan Nestor pf Caiteachais Phoiblí agus 

Athchóirithe 

• Tionchair dáileacháin an chánachais charbóin agus na hathchúrsáil ioncaim: micrea-

ionsamhlú iompraíochta – Páipéar Oibre an ESRI Uimh. 626 Meitheamh 2019 

• An bhfuil méadracht tearcrochtana fuinnimh oiriúnach don fheidhm? Measúnú ag 

baint úsáide as micrea-ionsamhlú iompraíochta – Páipéar Oibre ESRI Uimh. 665 

Bealtaine 2020 

• Athbhreithniú ar an Lámhleabhar Soláthraithe – An Coimisiún um Rialáil Fuinnimh 

• Ceisteanna Parlaiminte maidir le tearcrochtain fuinnimh 2020 agus 2021 

• Athbhreithniú ar na coinníollacha cáilitheacha reatha atá i bhfeidhm don Liúntas 

Breosla chun go gcáileoidh daoine atá ag fáil Liúntas Cuardaitheora Poist agus 

https://www.svp.ie/getattachment/d74cc95b-767d-46bb-8691-9df401f0d139/SVP-Submission-to-Climate-Action-Pan-2021.aspx
https://www.svp.ie/getattachment/d74cc95b-767d-46bb-8691-9df401f0d139/SVP-Submission-to-Climate-Action-Pan-2021.aspx
https://data.oireachtas.ie/ie/oireachtas/parliamentaryBudgetOffice/2019/2019-07-09_the-climate-action-plan-a-review-of-potential-exchequer-implications_en.pdf
https://data.oireachtas.ie/ie/oireachtas/parliamentaryBudgetOffice/2019/2019-07-09_the-climate-action-plan-a-review-of-potential-exchequer-implications_en.pdf
https://data.oireachtas.ie/ie/oireachtas/parliamentaryBudgetOffice/2019/2019-07-09_the-climate-action-plan-a-review-of-potential-exchequer-implications_en.pdf
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