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1. AN FHADHB A SHAINIÚ 

Sa dara hAthbhreithniú ar Fhuinneamh Straitéiseach, leag an Coimisiún amach cur 
chuige maidir le cinnteacht soláthair fuinnimh le haghaidh an AE, lena n-áirítear Plean 
Gníomhaíochta don AE maidir le Cinnteacht agus Dlúthpháirtíocht Fuinnimh1 a 
raibh cúig phointe ann. Rinne an Chomhairle, an Pharlaimint agus an Chomhairle 
Eorpach2, agus geallsealbhóirí3 freisin, an cur chuige agus an Plean Gníomhaíochta a 
fhormhuiniú go daingean. Baineann an measúnú iarmharta seo le gné amháin den Phlean 
Gníomhaíochta - soláthairtí a threisiú maidir le géarchéimeanna i réimse an gháis a chosc 
agus a fhreagairt agus go háirithe, athbhreithniú a dhéanamh ar Threoir 2004/76 maidir 
le bearta a bhaineann le cinnteacht an tsoláthair gáis. 

Is é an bunsmaoineamh sa Treoir, dála na dTreoracha roimhe agus ina diaidh maidir leis 
an margadh inmheánach sa ghás, gur cheart an margadh inmheánach sa ghás a bheith ag 
feidhmiú go maith agus a bheith sách solúbtha, agus go leor infreastruchtúir ann, le go 
bhféadtar an cor a mhaolú den chuid is mó má chuirtear isteach ar sholáthar gáis. Ag an 
am céanna, i gcásanna ina gcuirfear isteach ar sholáthar agus nach féidir leis an margadh 
é sin a mhaolú, le Treoir 2004 bunaíodh creat, atá ag luí leis an margadh inmheánach, do 
bhearta éigeandála. Cuid bhunaidh de bheartas na hEorpa maidir le cinnteacht soláthair 
gáis is ea an bhéim sin a leagtar ar fheidhmiú an mhargaidh agus ar bhearta éigeandála i 
gcoiteann.  

Le blianta beaga anuas, tá an-chuid athrú tagtha ar chinnteacht an tsoláthair gáis san 
Eoraip. Is mó atáthar ag brath ar allmhairiú agus ag an am céanna, is ag dul i méid atá 
rioscaí a bhaineann le soláthar agus le tarchur. Leis an ngéarchéim gáis idir an Rúis agus 
an Úcráin in Eanáir 2009, cuireadh isteach ar bhealach nach bhfacthas cheana ar 
sholáthairtí gáis don Eoraip, i bhfad níos mó ná a tharla riamh. Stopadh 30% d'allmhairiú 
na hEorpa ar feadh dhá sheachtain. D'fhéadfadh cásanna mar sin, ina gcuirfí isteach ar 
sholáthar gáis, tarlú arís amach anseo. Tá athrú tagtha ar an gcor mar atá sé laistigh den 
Eoraip freisin. Leis an méadú atá ag teacht ar thábhacht sreabh gáis ó ghréasáin 
fad-achair agus le forbairt an mhargaidh inmheánaigh sa ghás, téann géarchéimeanna sa 
soláthar gáis i bhfeidhm go tapa ar fud limistéar fairsing den Eoraip agus dá chomhartha 
sin, is ag dul i dtreis atá an margadh inmheánach sa ghás mar mhodh chun an cor a 
mhaolú i gcásanna ina dtarlaíonn briseadh i soláthair gáis. Tá an tábhacht a bhaineann 
leis an ngné Eorpach ag dul i méid agus teastaíonn creat rialúcháin le haghaidh 
cinnteachta soláthair ar leibhéal an AE dá bharr sin. 

Tá dhá shaincheist phríomha ann. Ceann acu ná an bhfuil dóthain forbartha ag teacht ar 
sholúbthacht sa mhargadh inmheánach sa ghás chun an cor a mhaolú i gcásanna ina 
dtarlaíonn briseadh i soláthair gáis amhail Eanáir 2009. An bhfuil gá le caighdeáin atá 
chun dáta nó spreagadh éigin eile? An dara ceann acu ná éifeachtacht na socruithe 
éigeandála mar a chuirtear chun feidhme iad faoi láthair ar leibhéal náisiúnta, réigiúnach 

                                                 
1 COIM(2008)781, "Dara hAthbhreithniú ar Fhuinneamh Straitéiseach: Plean Gníomhaíochta don 

AE maidir le Cinnteacht agus Dlúthpháirtíocht Fuinnimh" 
2 Rún PE an 2 Feabhra 2009 maidir leis an dara hAthbhreithniú ar Fhuinneamh Straitéiseach 

(2008/2239(INI)); Conclúidí na Comhairle Fuinnimh an 19 Feabhra 2009 (6692/09); Conclúidí na 
hUachtarántachta, an Chomhairle Eorpach, 19 Márta 2009 

3 Féach tuarascáil faoin gcomhairliúchán poiblí, iarscríbhinn 5 
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agus AE, agus an iarmhairt a bhaineann leo do chumas an mhargaidh inmheánaigh sa 
ghás an cor a mhaolú i gcásanna ina dtarlaíonn briseadh i soláthar agus an iarmhairt a 
bhaineann leo do dhlúthpháirtíocht. An bhfuil gá le heagrúchán níos fearr?  

Leis an ngéarchéim gáis in Eanáir 2009, léiríodh ar bhealach praiticiúil an ghné Eorpach 
a bhaineann le cásanna ina dtarlaíonn briseadh i soláthair gáis agus an fhreagairt orthu sa 
lá atá inniu ann. Faoin am a shroich soláthairtí ón Rúis an Eoraip arís tríd an Úcráin, bhí 
gníomhaíocht laistigh den Eoraip tar éis an bhearna sa soláthar a chúiteamh den chuid is 
mó. Ag an am céanna, léirigh an ghéarchéim go bhfuil gá fós le hinfheistíochtaí in 
infreastruchtúir ar fud na hEorpa chun géarchéimeanna a chosc i gcásanna ina dtarlaíonn 
briseadh i soláthar (e.g. stóráil, sreabha cúltreo, roinnt idirnascairí nua) agus go 
bhfeabhsófaí cinnteacht soláthair tríd an margadh a chomhtháthú tuilleadh. Tá ceist 
maidir le bearta éigeandála Ballstát a bheith ag luí leis an margadh inmheánach tagtha 
chun cinn. Dá bhrí sin, léiríonn an ghéarchéim go bhfuil údar maith leis an dá shaincheist 
atá aitheanta.  

I dteannta na rioscaí a ghabhann le gan dóthain infheistíochta a dhéanamh in 
infreastruchtúr agus soláthairtí atá beartaithe le bheith ar fáil chun an cor a mhaolú i 
gcásanna ina dtarlaíonn briseadh i soláthar, ionas go gcuirtear cosc ar ghéarchéimeanna, 
is amhlaidh go bhfuil cliseadh rialála/cur chun feidhme ann freisin. Níl na nóisin a 
úsáideadh i dTreoir 2004 chun caighdeáin maidir le cinnteacht soláthair agus pleanáil i 
gcomhair éigeandálaí a shonrú beacht ná éifeachtach go leor i gcomhthéacs an lae inniu. 
Thairis sin, ní dhearnadh an cur chun feidhme ar bhonn cothrom ar fud an AE, mar a 
léiríodh i dtuarascáil an Choimisiúin maidir le cur chun feidhme Threoir 2004/674. Sa 
deireadh thiar, is iad atá thíos le socruithe san Eoraip nach bhfuil éifeachtúil maidir le 
cinnteacht soláthair gáis ná saoránaigh Eorpacha (atá ag brath ar ghás don chócaireacht 
agus do theas, go díreach nó trí mheán chóras téite an cheantair; braitheann an-chuid acu 
ar ghiniúint leictreachais i stáisiúin ghásdóiteacha) agus lucht tionscail (e.g. an earnáil 
cumhachta, ceimiceáin, leasacháin). Cé go léirítear na costais ar chinnteacht soláthair sna 
táillí de ghnáth, is dealraitheach gur mó i bhfad a bheidh na hiarmhairtí a thiocfaidh as 
cásanna ina gcuirfear isteach ar sholáthar. D'fhéadfaí líon mór post a chailleadh dá 
leanfaí de na socruithe san Eoraip nach bhfuil leormhaith maidir le cinnteacht soláthair 
gáis. D'fhéadfaí iarmhairt mhór a bheith ann don chomhshaol, don aeráid agus 
d'fhorbairt inbhuanaithe. De dhroim soláthairtí gáis nach bhfuil cinnte, tagann 
saincheist na mbreoslaí cúltaca chun cinn, breoslaí a úsáideann níos mó carbóin go minic. 
D'fhéadfadh dabhtanna i dtaobh cinnteachta soláthair an bonn a bhaint den chuidiú a 
bhfuiltear ag súil leis ó ghás agus an t-aistriú á dhéanamh go córas fuinnimh a bheidh 
ard-éifeachtúil agus carbón-íseal, go háirithe le linn na tréimhse a bheidh ann sula 
mbeidh breoslaí inathnuaite iomaíoch.  

2. ANAILÍS AR CHOIMHDEACHT 
Maidir le cinnteacht soláthair fuinnimh a áireamh san airteagal maidir le fuinneamh i 
gConradh Liospóin agus an dara hathbhreithniú ar fhuinneamh straitéiseach a 
fhormhuiniú, tugann siad le fios go bhfuil ról ag an AE, rud atá i gcomhréir leis an 
bhforbairt atá ag teacht ar staid an mhargaidh inmheánaigh san fhuinneamh.  
Le glacadh an tríú pacáiste maidir leis an margadh inmheánach san fhuinneamh, 
treiseofar an margadh. I gcás ina bhfuil margaí náisiúnta á gcomhtháthú, ní bheifear in 

                                                 
4 Samhain 2008 tuarascáil mheastóireachta ar chur chun feidhme Threoir 2004/67 
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ann cinnteacht soláthair a mheas mar cheist náisiúnta go príomha. Dá bharr sin, ní ceart 
bunús dlí na reachtaíochta gaolmhaire AE a bheith scoite ó rialacha an Chonartha ar an 
AE i ndáil leis an margadh inmheánach. Ba cheart go mbeadh aon togra - i gcomhréir le 
bunús dlí an mhargaidh inmheánaigh san fhuinneamh, ar féidir a mhaíomh gur leathnú de 
é – bunaithe ar Airteagal 95. Is é sin bunús dlí ionstraime comhchosúla a glacadh in 2005 
i réimse an leictreachais (Treoir 2005/89/CE). 

Ní féidir le Ballstát ar bith, ag obair dó ina aonar, creat rialúcháin atá leormhaith agus 
infheistíochtaí sa mhargadh inmheánach i gcomhair cinnteachta soláthair gáis a chinntiú. 
Ní féidir é sin a dhéanamh ach le gníomhaíocht uile-AE. Ní féidir le Ballstát ar bith, ag 
obair dó ina aonar, a áirithiú go mbeidh soláthairtí éifeachtacha ann do gach Ballstát chun 
éigeandálaí a bhaineann le soláthar gáis a láimhseáil. Thairis sin, d'fhéadfadh 
gníomhaíochtaí neamh-chomhordaithe agus ar bhonn aonair ó na Ballstáit cur isteach ar 
an margadh inmheánach a fhorbairt a thuilleadh; láimhseáil idirdhealaitheach a 
spreagadh agus d'fhéadfaidís cinnteacht soláthair i mBallstáit eile a chur i mbaol fiú 
amháin. 

3. CUSPÓIRÍ THIONSCNAIMH AN AE: CAD IAD NA PRÍOMHCHUSPÓIRÍ BEARTAIS?  
Is é an cuspóir ginearálta beartais leibhéal leormhaith ullmhachta a dhearbhú san 
Eoraip i gcomhair cásanna ina dtarlaíonn briseadh i soláthair gáis. Ní mór dul i ngleic go 
tapa leis na laigí a léiríodh le linn na géarchéime gáis in 2009, sula mbeidh aon 
ghéarchéim eile ann.  
Comhlánann an tionscnamh seo an tríú pacáiste maidir leis an margadh inmheánach lena 
bhfeabhsaítear trédhearcacht margaidh; éascaíonn sé trádáil agus infheistíocht trasteorann 
agus cuireann sé ar chumas thíortha an AE dlúthpháirtíocht a mhéadú.  

Mar léiriú ar an dá shaincheist atá aitheanta, is iad seo a leanas na cuspóirí 
sonracha/oibríochtúla: 

(i) Dóthain solúbthachta a bhaint amach sa mhargadh inmheánach sa ghás chun an 
cor a mhaolú sa chuid is mó de chásanna ina dtarlaíonn briseadh i soláthair gáis, trí na 
dreasachtaí is gá a bhunú i gcomhair infheistiú in infreastruchtúir agus gás agus 
dea-fheidhmiú an mhargaidh.  

(ii) Comhar éifeachtach nuair a dhéileáiltear le héigeandálaí soláthair gáis san Eoraip, 
mar aon le pleananna réamhshainithe éigeandála ina mbeidh na comhpháirtithe uile 
páirteach, ar leibhéal na mBallstát agus an AE, agus a bheidh in oiriúint do chásanna ina 
dtarlaíonn briseadh i soláthar ar scála agus scóip mar a chonacthas in Eanáir 2009.  

4. ROGHANNA BEARTAIS: CÉ NA ROGHANNA A MEASADH AGUS CÉ NA ROGHANNA 
A RINNEADH MEASÚNÚ MONSONRAITHE ORTHU?  

Tá cúig rogha aitheanta: 

1. Gan gníomhaíocht nua ar bith ón AE 

2. Treoir 2004 a fhorghníomhú níos fearr 

3. Cur chuige deonach ó lucht tionscail 
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4. Treoir nua 

5. Rialachán nua 

Tá gach seans go mbainfeadh an bunchás – gan gníomhaíocht ar bith ón AE – na cuspóirí 
amach go páirteach thar na blianta seo chugainn, tríd an tríú pacáiste maidir le margadh 
inmheánach san fhuinneamh, an Plean do Théarnamh Eacnamaíoch Eorpach, 
athbhreithniú Rialachán CE Uimh. 736/96 ón gComhairle maidir le fógra a thabhairt faoi 
thionscnaimh infheistíochta in éarnáil an gháis, an leictreachais agus an pheitriliam, clár 
GTE-F (gréasán tras-Eorpach in earnáil an fhuinnimh), Treoir 2004 atá ann cheana 
maidir le cinnteacht soláthair gáis agus comhar i ndáil le pleanáil éigeandála tar éis na 
géarchéime gáis i mí Eanáir. I dtéarmaí ama, ós rud é nach mbeidh an tríú pacáiste go 
hiomlán oibríochtúil go dtí 2011 agus go bhféadfadh sé tarlú arís go gcuirfí isteach ar 
sholáthar gáis ag am ar bith, tá tús curtha roimhré le comhar maidir le pleanáil forbartha 
gréasán. Mar sin féin, d'fheadfaí a mhaíomh go bhfuil gá le treoir agus tacaíocht 
fhollasach ar leibhéal an AE, mar a d'fhéadfaí a chur ar fáil le haontú maidir le caighdeán 
cinnteachta soláthair i gcomhair infreastruchtúr, le go mbeadh rialtóirí agus Oibreoirí 
Córas Tarchurtha in ann dul i ngleic, ar leibhéal na mBallstát, na réigiún agus an AE, le 
ceisteanna deacra, mar atá cé na hinfheistíochtaí breise is mó leas a bhaineann leo, agus 
cé a íocfaidh astu. Níl na caighdeáin cinnteachta soláthair atá ann faoi láthair i 
dTreoir 2004 beacht go leor.  

Maidir le rogha 2, léirigh tuarascáil an Choimisiúin maidir le cur chun feidhme Threoir 
2004 torthaí an-ilchineálach agus cur chun feidhme nach raibh déanta ar bhonn cothrom. 
Le caighdeáin atá chomh neamhbheacht sin agus oibleagáidí doiléire, tá sé dodhéanta 
forghníomhú dian a chur i bhfeidhm, agus is é sin an fáth nach ndearnadh a thuilleadh 
anailíse ar rogha 2 "Treoir 2004 a fhorghníomhú níos fearr".  

Maidir le cur chuige deonach ó gheallsealbhóirí áirithe lena mbaineann i ndáil le gnéithe 
áirithe de chinnteacht soláthair nach bhfuil clúdaithe go leormhaith ag an Treoir, 
d'fhéadfaí é sin a shamhlú agus rinneadh roinnt tionscnamh cheana féin. Míbhuntáiste a 
bhaineann le cur chuige deonach is ea go bhfuil teorainneacha leis an méid is féidir brath 
ar fhórsaí an mhargaidh chun cinnteacht soláthair gáis a bhaint amach. Ní féidir 
soláthairtí i gcomhair éigeandálaí a fhágáil faoin margadh. Míbhuntáiste eile is ea nach 
féidir a ráthú go mbeidh cách lena mbaineann páirteach ann. Braitheann an-chuid gnéithe 
de chinnteacht soláthair ar chomhshaothar. Ba ghá ionstraim cheangailteach a dhéanamh 
a leanfadh d'aon obair a dhéanfadh lucht tionscail ar chaighdeáin a fhorbairt. Ar an 
bhforas sin, ní dhearnadh a thuilleadh anailíse ar rogha 3.  

Tabharfaidh an dá rogha beartais (4 agus 5) eilimintí nua isteach: caighdeáin fhollasacha 
do chinnteacht soláthair agus iontaoibh go gcomhlíonfar iad; sainmhíniú soiléir ar 
phleananna éigeandála ar leibhéal na mBallstát agus an AE. Rinneadh measúnú 
mionsonraithe ar an dá rogha beartais sin chomh maith le "Gan gníomhaíocht nua ar bith 
ón AE" i ranna 5 agus 6.  

5. MEASÚNÚ IARMHARTAÍ: CAD IAD NA PRÍOMH-IARMHAIRTÍ EACNAMAÍOCHA, 
COMHSHAOIL AGUS SÓISIALTA A BHAINEANN LE GACH ROGHA GO HÁIRITHE I 
DTÉARMAÍ LEASANNA (ARNA MEAS/LUACH AIRGID ARNA CHUR ORTHU) AGUS 
COSTAIS (LENA N-ÁIRÍTEAR MEASTACHÁIN MAIDIR LEIS AN UALACH 
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RIARACHÁIN), COSTAIS EILE A BHAINEANN LE COMHLÍONADH AGUS COSTAIS 
CUR CHUN FEIDHME DO RIARACHÁIN PHOIBLÍ?  

Is iad na costais infheistíochta agus na leasanna de thoradh chur chun feidhme 
chaighdeán n-1 agus Pleananna Gníomhaíochta Coisctheacha ina dhiaidh sin is mó a 
bheadh i gceist le hiarmhairtí eacnamaíocha an dá Rogha Beartais ar an ngearrliosta. Trí 
réamh-ríomh a dhéanamh ar n-1 is féidir léirthuiscint a fháil ar an bhfeabhas ar 
infreastruchtúir agus ar sholáthairtí a bhféadfadh gá a bheith leis ar fud na hEorpa chun 
an riosca a laghdú go gcuirfí isteach ar sholáthar gáis agus nach mbeifí in ann déileáil 
leis. Tá tionscnaimh atá incháilithe faoin bPlean do Théarnamh Eacnamaíoch Eorpach, 
ach amháin tionscnaimh lena mbaineann sreabh cúltreo (ar chúiseanna a bhaineann le 
sonraí), sa chairt seo a leanas:  

RÉAMH-RÍOMH AR N-1 I GCOMHAIR BALLSTÁT: 

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

DK GR DE BE SK AT PL NL LV CZ EE ES IT HU FR UK RO SE LU PT BG SI LT IE FI EU

N-1

Normal EERP
 

Is é an príomh-phíoblíne allmhairithe an mór-infreastruchtúr – "1" i "n-1" - sa chuid is 
mó de Bhallstáit. Don Ríocht Aontaithe, an Ísiltír agus an Danmhairg is é an 
phríomhshaoráid táirgeachta. Don Spáinn agus an Phortaingéil is é an príomhchríochfort 
GNL (gás nádúrtha leachtaithe). In an-chuid de na tíortha a dhéanann allmhairiú, tá 
stóráil den tábhacht ach de ghnáth bíonn toilleadh níos mó sa phríomh-phíoblíne 
allmhairithe ná sa phríomhshaoráid stórála.  
De réir an réamh-ríomha sin, ní chomhlíonann naoi mBallstát an caighdeán n-1 atá 
beartaithe. Tá cásanna éagsúla sna Ballstáit sin, agus is féidir leo bearta éagsúla a chur i 
bhfeidhm maidir le cinnteacht soláthair. Is féidir léargas maith a fháil ar na forbairtí is gá 
san infreastruchtúr. Tá an-chuid de na tionscnaimh infrastruchúir is gá, mura bhfuil a 
bhformhór, i liosta na dtionscnamh incháilithe sa Phlean do Théarnamh Eacnamaíoch 
Eorpach. Is é an tacaíocht iomlán ón bPlean do Théarnamh Eacnamaíoch Eorpach i leith 
tionscnamh d'infreastruchtúr gáis ná EUR 1440 m thar dhá bhliain, uasmhéid de 50% de 
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na costais tionscnaimh incháilithe. Ar an dóigh sin, mar ord méadaíochta, chun caighdeán 
n-1 a chur i bhfeidhm ar fud na hEorpa, d'fhéadfadh costas infheistíochta roinnt billiún a 
bheith i gceist. Mar sin féin, más rud é go mbeidh na tionscnaimh faoi sheol cheana faoin 
bPlean do Théarnamh Eacnamaíoch Eorpach, is lú a bheadh na costais bhreise 
infheistíochta ó chaighdeán n-1 a chur i bhfeidhm ar fud na hEorpa.  
Bheadh idirghníomhú dearfach leis an margadh inmheánach trí mheán dreasachtaí 
infheistíochta a threisiú. Chruthódh sé sin páirc imeartha cothrom maidir le hoibleagáidí 
cinnteachta soláthair, agus shaineodh sé go follasach cásanna éigeandála ina bhféadfaí 
ionstraimí neamhmhargaidh a thabhairt isteach. De bharr an fheabhais ar infreastruchtúr, 
amhail idirnaisc atá níos solúbtha, ba cheart gur fearr a bheadh féidearthachtaí trádála, 
leachtacht agus foirmiú praghais sa mhargadh inmheánach chomh maith le cinnteacht 
soláthair.  
Do ghnóthais agus d'údaráis phoiblí, bheadh costais riaracháin an dá Rogha Beartais ar 
an ngearrliosta an-bheag i gcomparáid le hinfheistíocht agus costais eile.  
Maidir le poist, tugann an úsáid mhór a bhaintear as gás i dtionsclaíocht le fios go 
bhféadfaí poist a chailleadh mar thoradh díreach ar easpa muiníne i soláthairtí. Is i 
dtionsclaíocht a úsáidtear tuairim is 25% den ghás a thomhlaítear san AE (leasacháin, 
ceimiceáin eile etc.)  
Maidir leis an gcomhshaol, de bharr easpa soláthairtí i gcomhair cinnteachta soláthair 
gáis, spreagfar úsáid ad hoc breoslaí ionadaíocha. Maidir le giniúint cumhachta, sa 
tréimhse sula mbeidh breoslaí inathnuaite iomaíoch agus sula mbeidh an fhorbairt is gá 
déanta ar an eangach cumhachta, agus sula mbeidh gabháil agus stóráil carbóin ar fáil ar 
bhonn tráchtála, d'fhéadfadh tuilleadh infheistíochta i nginiúint i stáisiúin gualdóiteacha a 
bheith i gceist mar aon le buanú teicneolaíochtaí a aschuireann an-chuid CO2.  

6. NA ROGHANNA A CHUR I GCOMPARÁID: CAD É ROGHA NA TOSAÍOCHTA AGUS 
CÉ NA CRITÉIR/AN FIRINNIÚ AR A BHFUIL SÉ BUNAITHE?  

Is féidir comparáid a dhéanamh idir an rogha bhunúsach agus an dá Rogha Beartais ar an 
ngearrliosta mar seo a leanas:  

Roghanna 
Beartais 

Éifeachtacht maidir le 
cuspóirí a bhaint amach

Éifeachtúlacht Comhleanúnachas 

Gan 
beartas nua 
ar bith ón 
AE 

D'fhéadfaí rath 
páirteach a bheith air, 
tríd an tríú pacáiste 
maidir leis an margadh 
inmheánach san 
fhuinneamh, an Plean 
do Théarnamh 
Eacnamaíoch Eorpach, 
GTE-F, feasacht faoin 
ngá le comhar 
éifeachtach maidir le 
géarchéimeanna. Mar 
sin féin, tá 
saincheisteanna ama 
ann, mar níl an tríú 
pacáiste le bheith 

Is dócha go mbeidh 
tacaíocht de dhíth 
agus an tríú pacáiste á 
chur chun feidhme, go 
háirithe measúnuithe 
ar chásanna féideartha 
ina gcuirfí isteach ar 
sholáthar gáis ar 
leibhéal an AE agus 
treoir phraiticiúil do 
rialtóirí; níl na 
caighdeáin 
cinnteachta soláthair 
atá ann faoi láthair i 
dTreoir 2004 beacht 
go leor. 

Ní bhaineann le hábhar 
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oibríochtúil go dtí 
2011. Ina theannta sin, 
d'fhéadfadh obair 
oibreoirí córais 
tarchurtha agus rialtóirí 
ar fhorbairt ghréasán a 
bheith ní ba dheacra 
ceal caighdeáin 
fhollasaigh maidir le 
cinnteacht soláthair 
d'infreastruchtúr. 

Athbhreith
niú na 
Treorach  

Tá Bheadh costais 
infheistíochta srianta 
agus dea-dhírithe i 
gceist; soláthairtí ag 
lucht an mhargaidh, 
dea-dhírithe freisin 
agus ar pháirc 
imeartha cothrom; 
laghdófaí na constaicí 
ar lucht an mhargaidh 
infheistíocht a 
dhéanamh i 
gcinnteacht soláthair, 
bhainfí an t-ualach 
den phobal agus 
d'údaráis phoiblí ar an 
dóigh sin; bheadh 
ualach riaracháin ar 
údaráis phoiblí i gceist 
maidir le soláthairtí i 
gcomhair éigeandálaí  

Bheadh éifeacht dhearfach 
aige seo ar fhorbairt agus ar 
fheidhmiú an mhargaidh 
inmheánaigh san fhuinneamh; 
éifeacht dhearfach ar an 
gcomhshaol, go háirithe trí 
úsáid neamhphleanáilte a 
laghdú i leith breoslaí 
ionadaíocha a mbaineann níos 
mó astaíochtaí leo; éifeacht 
dhearfach ar iomaíochas agus 
ar phoist i dtionscail a 
úsáideann gás, agus ar 
theaghlaigh.  

Rialachán 
Nua  

Tá I gcomparáid le 
hathbhreithniú na 
Treorach, bheadh sé 
de bhuntáiste leis seo 
go mbeadh sé 
oibríochtúil níos 
luaithe; d'fhéadfadh sé 
tarlú go gcuirfí isteach 
go mór ar sholáthar 
gáis ag am ar bith; 
iarmhairt níos dírí do 
sholáthairtí agus 
infheistíochtaí ag 
lucht an mhargaidh; 
bheadh sé ní ba 
éifeachtaí agus 
socruithe follasacha 

Más féidir é a bhaint amach, 
bheadh baint níos dírí ag 
údaráis phoiblí agus lucht an 
mhargaidh le cinnteacht 
soláthair gáis i bpeirspictíocht 
an AE, agus bheadh na córais 
i bhfeidhm ní ba luaithe. Ní 
bheadh mórán difir idir na 
costais agus na costais a 
bheadh i gceist leis an Treoir 
a athbhreithniú  
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do chomhar á mbaint 
amach maidir le 
héigeandálaí agus 
oibleagáid fhollasach 
ann dul i gcomhar; is 
inchurtha a bheadh an 
t-ualach riaracháin ar 
údaráis phoiblí maidir 
le soláthairtí i 
gcomhair éigeandálaí; 

 

Bheadh iarmhairtí comhchosúla eacnamaíocha, sóisialta agus comhshaoil ag an dá Rogha 
Beartais ar an ngearrliosta seachas an rogha "gan beartas nua ar bith ón AE". Baineann 
an difear is mó eatarthu le luas agus éifeachtacht a gcur chun feidhme. D'fhéadfaí a 
mhaíomh gur dóchúla go mbeadh an rogha "Rialachán Nua" éifeachtach (leithdháilfí 
freagrachtaí go follasach ar lucht an mhargaidh), cothrom (bheadh páirc imeartha 
cothrom ann maidir le hoibleagáidí cinnteachta soláthair) agus d'fhéadfadh sé a bheith i 
bhfeidhm ní ba luaithe.  

7. 7. MONATÓIREACHT AGUS MEASTÓIREACHT: CAD IAD NA SOCRUITHE CHUN 
NA COSTAIS AGUS LEASANNA IARBHÍR A FHÁIL AMACH AGUS AN ÉIFEACHT 
INMHIANAITHE A BHAINT AMACH? 

Tá córas tuairiscthe agus monatóireachta i bhfeidhm maidir leis an margadh inmheánach 
san fhuinneamh. Ina theannta sin, d'fhéadfaí ról an Ghrúpa Comhordaithe Gáis a leathnú 
chun monatóireacht agus measúnú tráthrialta a áireamh, ag tarraingt ar na 
hathbhreithnithe a bheartaítear go ndéanfaidh Ballstáit ar mheasúnuithe riosca. Ba cheart 
go dtacódh anailís arna déanamh ar leibhéal an AE le meastóireachtaí ar rioscaí do 
chinnteacht soláthair. 




