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Is é atá sa Phlean Cur Chun Feidhme seo grúpa tosaigh gníomhartha agus nithe insoláthartha a bheidh mar thacaíocht chun an Straitéis 
Bonneagair Luchtaithe d’Fheithiclí Leictreacha a bhaint amach. Pléitear scéimeanna luchtaithe, beartais agus cúrsaí straitéise ann. Tá 
ceithre chuid sa Phlean Cur Chun Feidhme: Pleanáil don Líonra Náisiúnta Luchtaithe Feithiclí Leictreacha, Scéimeanna Cistiúcháin, Forbairt 
Beartais a bhaineann le Luchtú Feithiclí Leictreacha agus Cumarsáid.

Forléargas ar phróiseas na pleanála cur chun feidhme
Is éard a chuirfear ar fáil sa Phlean Cur Chun Feidhme agus leaganacha de amach 
anseo réimse cuimsitheach de bhearta nua níos leithne mar thacaíocht chun 
bonneagar pointí luchtaithe d’fheithiclí leictreacha a sholáthar.  Dá réir sin, tacóidh 
an bonneagar seo le huaillmhian an Phlean Gnímh ar son na hAeráide gur feithicil 
leictreach a bheidh i mbeagnach ceann as gach trí charr phríobháideacha faoin 
mbliain 2030.

Tacófar leis na torthaí ón bplean gnímh cur chun feidhme trí ghníomhartha 
comhlántacha ó bheartais agus straitéisí náisiúnta ábhartha eile, a thacóidh le 
spriocanna an Phlean Gnímh don Aeráid a sholáthar. 

Déanfar athbhreithniú rialta ar an bplean gnímh, uair sa bhliain ar a laghad go dtí 
2025, leis an soláthar spriocanna againn a mheas. Fágfaidh sé sin go mbeimid in 
ann nithe a leasú bunaithe ar an méid a gheofar amach faoi phleananna nua nó 
pleananna uasdátaithe idir seo agus 2025. 

Cuirfear an Beartas chun feidhme i gcomhar le gníomhaireachtaí poiblí eile, lena 
n-áirítear Bonneagar Iompair Éireann, an tÚdarás Náisiúnta Iompair, Údarás 
Fuinnimh Inmharthana na hÉireann, ESB Networks, an Coimisiún um Rialáil 
Fóntais, Údaráis Áitiúla agus le páirtithe leasmhara príobháideacha chomh maith.

 Sna Gníomhartha Cur Chun Feidhme seo thíos tá gníomhaíochtaí tús áite do 
2023 féin chomh maith le gníomhaíochtaí ardleibhéil do 2024 agus 2025. Go 
sonrach, déanfar athbhreithniú agus plé ag deireadh 2023 ar fhorbairt na scéime 
agus ar an tacaíocht cistithe caipitil don bhonneagar do 2024 agus 2025. 

Plean Cur Chun Feidhme
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An Plean Cur Chun Feidhme  
1. An Plean maidir le Líonra Náisiúnta Luchtaithe Feithiclí Leictreacha:
Is é fócas na coda seo ná plean a chur i dtoll a chéile le haghaidh líonra náisiúnta 
luchtaithe feithiclí leictreacha agus measúnú gaolmhar a dhéanamh ar éileamh 
agus soláthar bunaithe ar ullmhacht na heangaí leictreachais freastal ar an éileamh 
measta idir 2023 agus 2025. Mar chuid den chreat beidh na tascanna pleanála 
agus rianaithe a bheidh mar chuidiú go mbeidh Éire in ann gealltanais an Stáit 
a bhaint amach faoi Rialachán an Aontais Eorpaigh maidir le Breoslaí Ionadúla 
(AFIR), a bhaineann i bpáirt le bonneagar luchtaithe d’fheithiclí leictreacha a 
bheith ar fáil. 

Beidh plé le páirtithe leasmhara ann mar pháirt den chreat seo, lena n-áirítear 
Bonneagar Iompair Éireann, Tionóil Réigiúnacha/Údaráis Áitiúla, Oibreoirí Pointí 
Luchtaithe agus ESB Networks, chomh maith leis na príomhpháirtithe leasmhara 
ón tionscal, amhail an earnáil lasta agus lóistíochta. Tá sé beartaithe céimeanna 

éagsúla de phróiseas atriallach pleanála a bheith ann idir 2023 agus 2025. 
Baineann na garspriocanna seo thíos leis an gcéad chéim/leagan den ghníomh 
pleanála. Beidh na garspriocanna do chéimeanna ina dhiaidh seo sna leaganacha 
den Phlean Cur Chun Feidhme amach anseo. Cuirfear aiseolas ón gcéim phleanála 
roimhe san áireamh. 

Mar chuid den phróiseas pleanála, déanfar plé ar na rioscaí a thugtar sa 
Straitéis Bonneagair d’Fheithiclí Leictreacha, ar Acmhainn Táirgthe Eangach an 
Leictreachais, ar an Teacht ar Láithreacha, ar Acmhainn agus ar Chistiú, chomh 
maith leis na spleáchais bhainteacha agus na gníomhartha chun na rioscaí sin a 
mhaolú.  Anuas air sin, déanfar aon rioscaí a thiocfaidh chun cinn mar chuid den 
phróiseas a bhainistiú.  

Uimhir 
Thagartha

Catagóir Sruth Oibre 
ZEVI

Garsprioc/PTF Úinéir Tacaíocht Amlíne Toradh/Mioneolas

1. Plean Éilimh/
Soláthair 
Náisiúnta

(Luchtú faoi 
bhealach)

Bonneagar An Plean maidir le Líonra 
Náisiúnta Luchtaithe 
Feithiclí Leictreacha (luchtú 
faoi bhealach) a sholáthar 
chun freastal ar riachtanais 
úsáideoirí agus chun ceanglais 
TEN-T AFIR a bhaint amach do 
LGVanna agus HGVanna faoi 
2025.

ZEVI BIÉ, Tionóil 
Réigiúnacha/
Údaráis 
Áitiúla, ESB 
Networks, 
Oibreoirí 
na bPointí 
Luchtaithe, an 
Earnáil Lasta

R2 2023 Cuirfear sraith treoirlínte um measúnú éilimh 
agus soláthair luchtaithe i dtoll a chéile le 
haghaidh gach ceann de na trí chatagóir 
atá sa Phlean le haghaidh Líonra Náisiúnta 
Luchtaithe Feithiclí Leictreacha agus bainfear 
athúsáid astú sa phróiseas pleanála bliantúil 
le haghaidh an Líonra Luchtaithe Feithiclí 
Leictreacha i dtreo an plean náisiúnta 
nuashonraithe a chur ar fáil. 

Áirítear leis an gcatagóir ‘faoi bhealach’ 
doiciméad treorach maidir le pleananna 
luchtaithe faoi bhealach a fhorbairt, lena 
n-áirítear láithreán a roghnú, leibhéal 
cumhdaigh na bpointí luchtaithe agus naisc 
leis an eangach. An chéad leagan den Phlean 
maidir le Líonra Náisiúnta Luchtaithe Feithiclí 
Leictreacha a bheidh mar phríomhthoradh air 
seo (Luchtú faoi bhealach)
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Uimhir 
Thagartha

Catagóir Sruth Oibre 
ZEVI

Garsprioc/PTF Úinéir Tacaíocht Amlíne Toradh/Mioneolas

2. Pleanáil don 
Éileamh 
Náisiúnta (Áit 
Chónaithe 
agus Ceann 
Scríbe)

Bonneagar An Plean maidir le Líonra 
Náisiúnta Luchtaithe Feithiclí 
Leictreacha a sholáthar (Áit 
Chónaithe agus Ceann Scríbe) 

(chun freastal ar riachtanais 
úsáideoirí i gcás luchtairí 
7-75kw)

ZEVI Tionóil 
Réigiúnacha, 
Údaráis 
Áitiúla 
agus ESBN, 
Oibreoirí 
na bPointí 
Luchtaithe

R2 2023 Forbrófar treoirlínte sonracha i gcomhair 
catagóir na bpointí luchtaithe cónaithe agus 
cinn scríbe a fhorbairt, catagóir atá ina cuid 
den phróiseas pleanála le haghaidh an Líonra 
Náisiúnta Luchtaithe Feithiclí Leictreacha. 
Áirítear leis sin treoir i gcomhair pleananna 
luchtaithe cónaithe agus cinn scríbe a 
fhorbairt, lena n-áirítear láithreán a roghnú, 
leibhéal cumhdaigh na bpointí luchtaithe 
agus naisc leis an eangach.

An chéad leagan den Phlean maidir le Líonra 
Náisiúnta Luchtaithe Feithiclí Leictreacha a 
bheidh mar phríomhthoradh air seo (Luchtú 
Cónaithe agus Cinn Scríbe)

3. Pleanáil ar 
Éileamh 
Náisiúnta 
(Áiteanna 
Iargúlta)

Bonneagar Luchtú ardchumhachta in 
áiteanna iargúlta le go mbeidh 
aistriú cóir ann  

ZEVI ESB 
Networks, 
BIÉ, Tionóil 
Réigiúnacha/
Údaráis 
Áitiúla, 
Oibreoirí 
na bPointí 
Luchtaithe 

R2 2023 Cuirfear treoirlínte sonracha i dtoll a chéile i 
gcomhair catagóir na bpointí luchtaithe atá 
i gceantair iargúlta a fhorbairt, catagóir atá 
ina cuid den phróiseas pleanála le haghaidh 
an Líonra Náisiúnta Luchtaithe Feithiclí 
Leictreacha. Tá sé i gceist pointí luchtaithe a 
chur ar fáil i gceantair iargúlta d’fhonn aistriú 
cóir a chumasú sna ceantair sin.
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2. Scéimeanna
Tá sonraí sa chuid seo a bhaineann le scéimeanna atá beartaithe chun tacaíocht a 
chur ar fáil don mhéadú ar an mbonneagar luchtaithe d’fheithiclí leictreacha. 

Tá na bunphrionsabail ón Straitéis mar bhonn faoi fhorbairt na scéimeanna seo, is 
iad sin:

	M Prionsabal 1: Beidh bonneagar feithiclí leictreacha mar chuid de líonra iompair 
inbhuanaithe níos leithne; 

	M Prionsabal 2: Rachaidh bonneagair luchtaithe feithiclí leictreacha chun tairbhe 
do gach duine, beag beann ar a n-aois, a sláinte, a n-ioncam ná a riachtanais 
eile;

	M Prionsabal 3: I gcás an chuid is mó d’úsáideoirí feithiclí leictreacha, beidh luchtú 
baile ar an bpríomhréiteach fós;

	M Prionsabal 4: Soláthrófar roghanna do na daoine sin nach féidir leo luchtú sa 
bhaile;

	M Prionsabal 5: Ar fud an líonra luchtaithe feithiclí leictreacha, is idir-inoibritheach 
agus chomh simplí le húsáid agus is féidir a bheidh córais luchtaithe feithiclí 
leictreacha.

Uimhir 
Thagartha

Catagóir Scéim ZEVI Garsprioc Úinéir Tacaíocht Amlíne Toradh

4. Scéim Scéim Clubanna 
Spóirt an Oileáin 
Chomhroinnte

Tá an próiseas ar 
líne chun iarratas a 
dhéanamh ar dheontas 
beo

Pobal ZEVI deireadh 
mhí an 
Eanáir 
2023

Bonneagar luchtaithe cinn scríbe a 
shuiteáil i gclubanna spóirt ar mhaithe 
le pobail ar fud an oileáin. 

5. Scéim Treoirscéim 
Chomhroinnte 
Luchtaithe

Tá an scéim seolta ZEVI Failte Ireland R2 2023 Rogha eile a thabhairt le go 
bhféadfaidh daoine nach féidir feithicil 
a luchtú sa bhaile sin a dhéanamh sa 
phobal.

6. Scéim Scéim Luchtaithe 
Ionad Pobail faoi 
Chreat um Aistriú 
Cóir an Aontais 
Eorpaigh

Tá an scéim seolta ZEVI Pobal deireadh 
mhí an 
Mheithimh 
2023

Bonneagar luchtaithe cinn scríbe a 
bheith suiteáilte in ionaid phobail i lár 
na tíre.

7. Scéim Scéim um Luchtú sa 
Chomharsanacht

Tús a chur le pacáiste 
tacaíochta na nÚdarás 
Áitiúil

ZEVI An Ghníomhaireacht 
Bainistíochta Rialtais 
Áitiúil, Údaráis Áitiú-
la, Tionóil Réigiúna-
cha

R3 2023 Luchtú go háitiúil sa chomharsanacht. 

8. Scéim Scéim um Luchtú 
Cinn Scríbe

Tá an scéim seolta ZEVI Earnáil Phríobháide-
ach agus Earnáil 
Phoiblí

R3 2023 Cistiúchán tacaíochta a thabhairt don 
luchtú cinn scríbe. 
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Uimhir 
Thagartha

Catagóir Scéim ZEVI Garsprioc Úinéir Tacaíocht Amlíne Toradh

9. Scéim Mol leictrea-
shoghluaisteachta

Riachtanais mhaoinithe 
fhoriomlána scóip le 
haghaidh Bonneagar 
chun feithiclí leic-
treacha a luchtú a 
sholáthar i gcomhair 
clubannacar ranna leic-
treacha sa phobal.

ZEVI An Beartas maidir 
le Soghluaisteacht 
Inbhuanaithe, R/Iom-
pair, Údaráis Áitiúla 
agus an Earnáil 
Phríobháideach

R4 2023 Obair a dhéanamh le húdaráis áitiúla 
agus clubanna roinnte carranna 
le bonneagar luchtaithe feithiclí 
leictreacha a fhorbairt le haghaidh 
clubanna carranna leictreacha agus 
moil leictrea-shoghluaisteachta.

10. Scéim Nuálaíocht Treoirthionscadail a 
shonrú mar thacaíocht 
chun fuascailtí 
nuálacha luchtaithe 
feithiclí leictreacha a 
chur ar fáil. 

ZEVI An Ghníomhaireacht 
Bainistíochta Rial-
tais Áitiúil, Údaráis 
Áitiúla, an Earnáil 
Phríobháideach agus 
an Earnáil Phoiblí. 

2023-
2025 
Leanúnach

Fuascailtí nuálacha a aimsiú, a 
thriail agus a chur chun feidhme le 
bonneagar luchtaithe a sholáthar.

11. Scéim An Scéim Deontais 
le haghaidh 
Luchtaire Baile 
Feithicle Leictrí

Leanúint den Scéim 
Deontais le haghaidh 
Luchtaire Baile 
Feithicle Leictrí a 
chur ar fáil agus 
athbhreithniú a 
dhéanamh uirthi

SEAI  agus 
ZEVI 

Ar bhonn 
leanúnach 

An Scéim Deontais le haghaidh 
Luchtaire Baile Feithicle Leictrí agus 
caighdeáin maidir leis an luchtú cliste 
baile a fheidhmiú agus athbhreithniú 
tréimhsiúil a dhéanamh orthu. 

12. Scéim Deontas le haghaidh 
Luchtaire Árasáin 
Feithicle Leictrí

“An Deontas le 
haghaidh Luchtaire 
Árasáin Feithicle 
Leictrí” a chur ar fáil.

SEAI  agus 
ZEVI

Ar bhonn 
leanúnach 

Sheol ZEVI an scéim seo i mí Iúil 
2022 agus is é SEAI atá á feidhmiú.  
Cabhraíonn an scéim le cónaitheoirí 
agus le húinéirí árasán agus forbairtí 
ilaonad eile luchtairí baile feithicle 
leictrí a shuiteáil.  

13. Scéim luchtairí cinn scríbe Ailíniú an mhaoinithe 
a d’fhéadfadh a bheith 
ar fáil agus atá ar fáil 
le haghaidh pointí 
luchtaithe d’fheithiclí 
leictreacha ón SEAI 
agus ZEVI

ZEVI agus 
SEAI

Ar bhonn 
leanúnach 

Idirchaidreamh struchtúrtha a 
dhéanamh le deontais le haghaidh 
luchtairí cinn scríbe agus deontais 
phobail agus ghnó SEAI a chomhordú
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3. Beartas agus Straitéis
Áirítear sa chuid beartais seo den phlean cur chun feidhme nithe insoláthartha 
agus garspriocanna gaolmhara chun na beartais riachtanacha a sholáthar chun 
tacú le leathnú an bhonneagair luchtaithe feithiclí leictreacha mar aon leis na 
beartais a bhaineann le feithiclí leictreacha agus an t-aistriú chucu sin. Beidh cuid 
de na nithe insoláthartha i mbeartas/straitéis ZEVI ag plé le rialachas cuí rialachán 
AFIR in Éirinn.  Meastar go gcuirfear AFIR i gcrích in 2023.  Tiocfaidh an rialachán 
i bhfeidhm 6 mhí tar éis é a chur i gcrích. Tá seans ann go dtiocfaidh athrú ar na 

dátaí seo thíos ag brath ar an dáta críochnaithe.   An príomhphrionsabal  (Féach 
Caibidil 2 sa Straitéis) atá mar bhonn faoi fhorbairt na ngníomhartha seo ná: 

	M Prionsabal 5: Ar fud an líonra, is idir-inoibritheach agus chomh simplí le húsáid 
agus is féidir a bheidh córais luchtaithe feithiclí leictreacha

* Sna hamlínte a bhaineann le AFIR, táthar ag glacadh leis go gcuirfear i gcrích é in 
R1 agus go gcuirfear i bhfeidhm é in R3:

Uimhir 
Thagartha

Catagóir Sruth Oibre ZEVI Garsprioc Úinéir Tacaíocht Amlíne* Toradh/Mioneolas

14. Straitéis Inrochtaine agus 
Sábháilteacht

Dréachtchaighdeáin 
inrochtaine a fhoilsiú 
agus páipéar taighde ón 
gcomhairliúchán poiblí a 
chur i gcrích 

ZEVI Oibreoirí 
na bpointí 
luchtaithe 
agus grúpaí 
úsáideoirí 
ZEVI agus 
NSAI

R4 2023 Caighdeáin íosta ó thaobh inrochtaine 
agus sábháilteachta de a shocrú do 
phointí luchtaithe le go mbeidh fáil 
éasca ag an bpobal orthu

15. Bonneagar Cur Chun Feidhme AFIR Caighdeáin i dtaca leis 
na scáileáin ar phointí 
luchtaithe agus i stáisiúin 
bhreosla

ZEVI R3 2023*

16. Beartas/ 
Bonneagar

 Idir-inoibritheacht Caighdeáin 
chomhaontaithe a 
fhorbairt le go mbeidh 
pointí luchtaithe idir-
inoibritheach – dul i 
gcomhairle le húsáideoirí 
agus oibreoirí

ZEVI Earnáil 
phoiblí, 
earnáil 
phríobháide-
ach agus 
grúpaí 
úsáideoirí

R4 2023* Caighdeáin níos fearr, lena n-áirítear

	M Modhanna Íocaíochta 
	M Soiléireacht ó thaobh praghsanna 

de
	M Praghsanna réasúnta neamh-

idirdhealaitheacha
	M Praghsanna ar féidir iad a chur i 

gcomparáid go héasca.
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Uimhir 
Thagartha

Catagóir Sruth Oibre ZEVI Garsprioc Úinéir Tacaíocht Amlíne* Toradh/Mioneolas

17. Straitéis Cur Chun Feidhme AFIR 
Straitéis Sonraí

Straitéis sonraí a fhoilsiú le 
haghaidh comhairliúcháin 

ZEVI R4 2023* Straitéis sonraí a fhorbairt ina leagfar 
amach bearta a bheidh le cur chun 
feidhme le sonraí a bhailiú, a úsáid 
agus a chur ar fáil go héifeachtach do 
pháirtithe leasmhara agus úsáideoirí 
deiridh cuí

18. Straitéis Cur Chun Feidhme AFIR 
Creat beartais náisiúnta 
uileghabhálach um 
fheithiclí leictreacha

Creat Beartais Náisiúnta 
a fhoilsiú le haghaidh 
comhairliúcháin

(le cur faoi bhráid an AE) 

ZEVI Gach páirtí 
leasmhar

31 Eanáir 
2024

Creat Beartais Náisiúnta a dhréachtú 
chun margadh na bhfeithiclí 
leictreacha a fhorbairt agus an 
bonneagar cuí a úsáid

19. Beartas Cur Chun Feidhme AFIR Le ceapadh: Eagraíocht 
chun Aitheantas a Chlárú 
agus Pointe Náisiúnta 
Rochtana Sonraí

ZEVI 31 
Deireadh 
Fómhair 
2024*

Le ceapadh: Eagraíocht chun 
Aitheantas a Chlárú agus Pointe 
Náisiúnta Rochtana Sonraí

20. Straitéis Cur Chun Feidhme AFIR Sonraí ó Phointí Luchtaithe 
á gcur ar fáil go hoscailte 
gan aon idirdhealú do gach 
páirtí leasmhar

ZEVI 31 Nollaig 
R4 2024*

NDA le sonraí statacha agus sonraí 
dinimiciúla a chur ar fáil ar ardán 
rochtana oscailte 

21. Straitéis Cur Chun Feidhme AFIR Cur Chun Feidhme AFIR 
Airteagal 13

Creat Beartais Náisiúnta 
(aiseolas ón AE)

ZEVI Grúpaí 
páirtithe 
leasmhara

31 Eanáir 
2025 

Creat Beartais Náisiúnta deiridh a 
fhorbairt agus an comhairliúchán poiblí 
thart agus aiseolas faighte ón AE.

22. Bonneagar Iontaofacht pointí 
luchtaithe 

Caighdeáin agus 
PTFanna a fhorbairt le 
haghaidh caighdeáin íosta 
feidhmíochta ag oibreoirí 
pointí luchtaithe  

Córas rialála a fhorbairt 
don fhaireachán agus 
comhlíonadh 

ZEVI ZEVI 31 Márta 
2025

Líonra iontaofa de phointí luchtaithe 
d’fheithiclí leictreacha 
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4.  Cumarsáid
Sa chuid seo den phlean cur chun feidhme, tugtar na nithe atá le baint amach 
a thacóidh leis an tuairisciú agus cumarsáid a dhéanfar leis an bpobal agus leis 

an Aontas Eorpach faoi rialacháin AFIR maidir leis an mbonneagar luchtaithe a 
leathnú in Éirinn. 

Uimhir 
Thagartha

Catagóir Sruth Oibre ZEVI Garsprioc Úinéir Tacaíocht Amlíne* Toradh/Mioneolas

23. Rialachas Plé agus Comhoibriú Plé agus comhoibriú le 
heagraíochtaí idirnáisiúnta 
eile, Feidhmeannas 
Thuaisceart Éireann 
agus OZEV na Ríochta 
Aontaithe ina measc

ZEVI Comhoibriú le 
comhlachtaí 
idirnáisiúnta 
eile de 
réir mar a 
chuirtear 
cruinnithe sa 
sceideal 

Leanúnach Tús le cur le cruinnithe faoi dheireadh 
Feabhra 2023 go tráthrialta de réir mar 
a shocrófar

24. Rialachas Plé agus Comhoibriú Grúpaí soláthair chun 
plé agus comhoibriú a 
dhéanamh le páirtithe 
leasmhara.

ZEVI Gach páirtí 
leasmhar

Leanúnach Extensive collaboration and 
knowledge sharing to deliver 
solutions and overcome barriers to 
the common goal of delivering the EV 
Charging Infrastructure Strategy and 
Implementation Plan

25. Bonneagar/
Feithicil

Prionsabal 2: Rachaidh 
bonneagar luchtaithe 
feithiclí leictreacha chun 
tairbhe do gach duine, 
beag beann ar a n-aois, a 
sláinte, a n-ioncam ná a 
riachtanais eile 

Cur chun feidhme Airteagal 
16 in AFIR

Rianú ar dhul chun cinn

ZEVI Tionóil 
Réigiúna-
cha/Údaráis 
Áitiúla, 
Oibreoirí na 
bPointí  Luch-
taithe,  SEAI, 
Soláthraithe 
Sirbhíse Sogh-
luaisteachta

Mí an 
Mhárta 
gach 
bliain.

Tuarascáil bhliantúil a fhorbairt do 
Choimisiún an AE: 

	M An t-aschur comhiomlánaithe de 
chumhacht luchtaithe

	M Líon na bpointí luchtaithe
	M An líon feithiclí ceallra-leictreacha 

agus feithiclí hibrideacha 
inluchtaithe



Uimhir 
Thagartha

Catagóir Sruth Oibre ZEVI Garsprioc Úinéir Tacaíocht Amlíne* Toradh/Mioneolas

26. Rialachas Rannpháirtíocht & 
Comhoibriú

ZEVI le tuairisciú don 
Rialtas in R4 gach bliain 

ZEVI R4 gach 
bliain

Rialachas ZEVI

27. Bonneagar Rannpháirtíocht & 
Comhoibriú

ZEVI le hathbhreithniú 
bliantúil a dhéanamh agus 
plean leasaithe cur chun 
feidhme a fhoilsiú

ZEVI R4 gach 
bliain

Rialachas ZEVI

28. Bonneagar Prionsabal 2: Rachaidh 
bonneagar luchtaithe 
feithiclí leictreacha chun 
tairbhe do gach duine, 
beag beann ar a n-aois, a 
sláinte, a n-ioncam ná a 
riachtanais eile

Faireachán a dhéanamh ar 
Fheidhmíocht na bPointí 
Luchtaithe 

ZEVI 31 Márta 
2025

Agus na sonraí ar fáil, faireachán 
a dhéanamh ar fheidhmíocht agus 
cinneadh a dhéanamh an bhfuil gá le 
haon bhearta lena rialú. 




