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RÉASÚNÚ GEARR

I mí Iúil 2021 sheol an Coimisiún Eorpach an pacáiste ‘Oiriúnach do 55’ a bhfuil sé mar 
aidhm leis glanastaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú faoi 55 % ar a laghad faoi 2030 agus 
aeráidneodracht a bhaint amach i gcomhréir leis an gComhaontú Glas don Eoraip. Sa 
phacáiste, áirítear togra chun leasú a dhéanamh ar an Treoir maidir le Fuinneamh In-athnuaite, 
lena leagtar síos cuspóir níos uaillmhianaí do AE a bhaint amach faoi 2030, i gcomhréir leis 
an gcuspóir laghdaithe astaíochtaí gás ceaptha teasa atá molta. 

Diomaite de chuspóir níos uaillmhianaí, moltar bearta freisin sa togra, ar bearta iad atá dírithe 
ar earnálacha a raibh dul chun cinn mall iontu go dtí seo. Tá sé mar aidhm leis an togra seo 
treisiú a dhéanamh ar na bearta atá cheana ann sna hearnálacha téimh agus fuaraithe chomh 
maith leis an earnáil iompair agus forlíontar iad le forálacha nua maidir le foirgníocht agus 
tionsclaíocht. Ina theannta sin, baineann an togra leis an Straitéis maidir le Comhtháthú Córas 
Fuinnimh, leis an Straitéis Hidrigine, leis an Straitéis maidir le Fuinneamh In-athnuaite 
Amach ón gCósta agus leis an Straitéis maidir leis an mBithéagsúlacht.

Tá béim á cur ag an rapóirtéir ar an ngné áitiúil láidir a bhaineann le táirgeadh fuinnimh in-
athnuaite. Tá sé tábhachtach, dá bhrí sin, go dtabharfadh na Ballstáit páirt iomlán do na 
húdaráis áitiúla agus do na húdaráis réigiúnacha i bpleanáil agus i gcur chun feidhme beart 
náisiúnta maidir leis an gcomhshaol agus an aeráid.

Tá an rapóirtéir den tuairim, chun na spriocanna comhshaoil a bhaint amach, go mbeidh gá le 
húsáid a bhaint as foinsí idirthréimhseacha suntasacha, amhail an bhithmhais, sna blianta atá 
le teacht. Más rud é go gcaithfear bithmhais a fháil agus a úsáid ar bhealach inbhuanaithe, tá 
sé ríthábhachtach go leagfar síos sainmhínithe soiléire agus praiticiúla leis an athbhreithniú 
seo. Ina theannta sin, measann an rapóirtéir nach bhfuil an togra ón gCoimisiún maidir le 
prionsabal na húsáide cascáidí a thabhairt isteach i ngníomh tarmligthe fónta agus go 
bhféadfadh sé dochar a dhéanamh fiú. Go deimhin, ní hamháin go mbeadh costais bhreise 
agus rómhaorlathas ag baint leis an gcur chuige sin, ach ní chuirtear gnéithe áitiúla san 
áireamh leis ach oiread. Is é an réiteach is fearr a bheadh ann ná na Ballstáit a spreagadh 
machnamh a dhéanamh ar an úsáid chascáideach i bhfianaise a gcomhthéacs áitiúil.

Tá an Rapóirtéir den tuairim gur féidir le tionscadail eangaí cliste i réigiúin teorann breisluach 
ard a thabhairt don chur chuige trasteorann, ós rud é go lamhálann siad barrfheabhsú níos 
fearr acmhainní, go ndéanann siad córais leictreachais sholúbtha agus láidre, agus go dtugann 
siad buntáistí sóisialta níos leithne do na pobail áitiúla lena mbaineann.

Measann sé go bhféadfaí, trí shainmhíniú ar bhreoslaí ísealcharbóin a thabhairt isteach, cuidiú 
le glacadh beart ísealcharbóin agus úsáid teicneolaíochtaí ísealcharbóin a spreagadh, mar 
roghanna malartacha a d’fhéadfadh astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú agus cuidiú leis an 
Aontas oibriú i dtreo a spriocanna comhshaoil do 2050 a bhaint amach.

LEASUITHE

Iarrann an Coiste um Fhorbairt Réigiúnach ar an gCoiste um Thionsclaíocht, um Thaighde 
agus um Fhuinneamh, mar an coiste atá freagrach, na leasuithe seo a leanas a chur san 
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áireamh:

Leasú 1

Togra le haghaidh treorach
Aithris 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1) Bunaítear leis an gComhaontú Glas 
don Eoraip5 an cuspóir Aontas 
aeráidneodrach a bhaint amach in 2050 ar 
bhealach a chuirfidh le geilleagar na 
hEorpa, le fás agus le poist a chruthú. 
Leis an gcuspóir sin a bhaint amach, agus 
an cuspóir de laghdú 55 % ar astaíochtaí 
gás ceaptha teasa faoi 2030 mar a leagtar 
amach sa Phlean um Sprioc Aeráide 20306 
a d’fhormhuinigh Parlaimint na hEorpa7 
agus an Chomhairle Eorpach8 araon, tá 
gá le haistriú fuinnimh agus le sciar i bhfad 
níos airde d’fhoinsí fuinnimh in-athnuaite i 
gcóras fuinnimh comhtháite.

(1) Bunaítear leis an gComhaontú Glas 
don Eoraip5 an cuspóir Aontas 
aeráidneodrach a bhaint amach in 2050 ar a 
dhéanaí ar bhealach a chuirfidh le 
hinbhuanaitheacht an gheilleagair 
Eorpaigh, cosaint an chomhshaoil, 
forbairt shóisialta, fás agus cruthú post 
agus, ag an am céanna, dul i ngleic leis 
an athrú aeráide. Leis an gcuspóir sin a 
bhaint amach, agus an cuspóir de laghdú 
55 % ar astaíochtaí gás ceaptha teasa faoi 
2030 mar a leagtar amach i 
Rialachán (AE) 2021/1119 (‘An Dlí 
Aeráide Eorpach’), tá gá le haistriú 
fuinnimh agus le sciar i bhfad níos airde 
d’fhoinsí fuinnimh in-athnuaite i gcóras 
fuinnimh comhtháite.

_________________ _________________
5 Teachtaireacht ón gCoimisiún 
COM(2019) 640 final an 11.12.2019, An 
Comhaontú Glas don Eoraip.

5 Teachtaireacht ón gCoimisiún 
COM(2019) 640 final an 11.12.2019, An 
Comhaontú Glas don Eoraip.

6 Teachtaireacht ón gCoimisiún 
COM(2020) 562 final an 17.9.2020, 
Stepping up Europe’s 2030 climate 
ambition Investing in a climate-neutral 
future for the benefit of our people [Dlús 
a chur le huaillmhian aeráide na hEorpa 
do 2030 Infheistíocht i dtodhchaí 
aeráidneodrach chun leas an phobail]
7 Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 15 
Eanáir 2020 maidir leis an gComhaontú 
Glas don Eoraip (2019/2956(RSP))
8 Conclúidí ón gComhairle Eorpach an 11 
Nollaig 2020, 
https://www.consilium.europa.eu/media/4
7296/1011-12-20-euco-conclusions-en.pdf
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Leasú 2

Togra le haghaidh treorach
Aithris 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2) Tá ról bunúsach ag fuinneamh in-
athnuaite chun an Comhaontú Glas don 
Eoraip a chur i gcrích agus chun 
aeráidneodracht a bhaint amach faoi 2050, 
ós rud é gurb í earnáil an fhuinnimh is cúis 
le breis agus 75 % d’astaíochtaí iomlána 
gás ceaptha teasa an Aontais. Trí na 
hastaíochtaí gás ceaptha teasa sin a laghdú, 
is cuidiú é fuinneamh in-athnuaite freisin 
chun dul i ngleic le dúshláin a bhaineann 
leis an aeráid, mar shampla cailliúint 
bithéagsúlachta.

(2) Tá ról bunúsach ag fuinneamh in-
athnuaite chun an Comhaontú Glas don 
Eoraip a chur i gcrích agus chun 
aeráidneodracht a bhaint amach faoi 2050, 
ós rud é gurb í earnáil an fhuinnimh is cúis 
le breis agus 75 % d’astaíochtaí iomlána 
gás ceaptha teasa an Aontais. Trí na 
hastaíochtaí gás ceaptha teasa sin a laghdú, 
is cuidiú é fuinneamh in-athnuaite freisin 
chun dul i ngleic le dúshláin a bhaineann 
leis an aeráid, amhail cailliúint 
bithéagsúlachta; rud a rannchuidíonn le 
dálaí comhshaoil a fheabhsú ar an 
iomlán agus feiniméin adhaimsire amhail 
triomach agus tuilte a sheachaint.

Leasú 3

Togra le haghaidh treorach
Aithris 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2a) Ba cheart neartú a dhéanamh ar 
ról na bPobal Fuinnimh In-athnuaite 
Áitiúil mar uirlis chun úsáid fhorleathan 
foinsí in-athnuaite fuinnimh a chur chun 
cinn. Ba cheart tionscnaimh maidir le 
féinghiniúint (chomhchoiteann) agus 
féintomhaltas (comhchoiteann) i 
dteaghaisí agus ar leibhéal ceantair a 
éascú trí laghdú a dhéanamh ar 
cheanglais maidir le ceadanna, ar 
dheacrachtaí riaracháin nó ar thosca eile 
a chuireann bac ar rochtain ar an 
eangach, táillí eangaí a laghdú, agus 
feabhas a chur ar imlonnú 
teicneolaíochtaí amhail teicneolaíochtaí 
gréine, teirmeacha agus fótavoltacha, 
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gaoithe agus geoiteirmeach lena 
ráthaítear rochtain ar chistí AE agus lena 
gcuirtear feabhas ar imlonnú 
teicneolaíochtaí amhail teicneolaíochtaí 
gréine, teirmeacha agus fótavoltacha, 
gaoithe agus geoiteirmeacha). Chuige sin, 
iarrtar ar an gCoimisiún agus ar na 
Ballstáit a bpleananna beartais 
comhtháthaithe faoi seach a úsáid chun 
maoiniú bonneagair agus ionstraimí a 
rachaidh chun tairbhe na bpróiseas sin a 
spreagadh.

Leasú 4

Togra le haghaidh treorach
Aithris 2 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2b) Is minic a dhéantar fuinneamh in-
athnuaite a tháirgeadh ar an leibhéal 
áitiúil agus is minic a bhraitheann sé ar 
FBManna réigiúnacha; Dá bhrí sin, ba 
cheart do na Ballstáit páirt iomlán a 
thabhairt d’údaráis áitiúla agus 
réigiúnacha agus iad ag leagan síos 
spriocanna agus ag tacú le bearta 
beartais;

Leasú 5

Togra le haghaidh treorach
Aithris 2 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2c) Tríd an bhfuinneamh in-athnuaite 
intíre a chur chun cinn, laghdaítear 
spleáchas fuinnimh an Aontais agus an 
gá atá aige breoslaí iontaise a allmhairiú, 
rud a chuireann leis an tslándáil 
fuinnimh.

Leasú 6
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Togra le haghaidh treorach
Aithris 2 d (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2d) Tá tionchar ag bochtaineacht 
fuinnimh ar thart ar 35 mhilliún 
Eorpach1a agus tá ról tábhachtach ag 
beartais fuinnimh in-athnuaite in aon 
straitéis lena dtéitear i ngleic le 
bochtaineacht fuinnimh agus 
leochaileacht tomhaltóirí.
_________________
1a Moladh (AE) 2020/1563 ón 
gCoimisiún an 14 Deireadh Fómhair 
2020 maidir leis an mbochtaineacht 
fuinnimh.

Leasú 7

Togra le haghaidh treorach
Aithris 2 e (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2e) Ba cheart do na Ballstáit a 
áirithiú, dá bhrí sin, go gcuirfear 
dreasachtaí agus beartais 
réamhghníomhacha i bhfeidhm chun 
éascú a dhéanamh ar ghiniúint fuinnimh 
in-athnuaite agus téamh agus fuarú atá 
éifeachtúil a ghlacadh, ní hamháin i 
dteaghlaigh meánioncaim agus 
ardioncaim, ach freisin agus go háirithe 
sna teaghlaigh sin a bhfuil ioncam íseal 
acu agus atá i mbaol na bochtaineachta 
fuinnimh, agus aird ar leith á tabhairt 
orthu siúd atá i limistéir inar tearc an 
daonra.

Leasú 8

Togra le haghaidh treorach
Aithris 2 f (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2f) Moltar d’údaráis bhainistíochta 
úsáid infheistíochtaí críochacha 
comhtháite agus tionscadail forbartha 
áitiúla faoi cheannas an phobail a chur 
chun cinn d’fhonn cuir chuige ón mbun 
aníos a bhunú chun pobail fuinnimh 
áitiúla agus tionscadail fuinnimh in-
athnuaite a fhorbairt.

Leasú 9

Togra le haghaidh treorach
Aithris 2 g (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2g) Ba cheart na foinsí éagsúla 
fuinnimh in-athnuaite inbhuanaithe atá 
ar fáil a chomhtháthú. Ba cheart a n-
úsáid a chothú freisin trí phobail 
fuinnimh in-athnuaite agus trí phobail 
fuinnimh saoránach a bhunú a bheidh 
dírithe ar inbhuanaitheacht shóisialta 
agus chomhshaoil ó thaobh na 
rannpháirtithe agus ó thaobh na n-
oibreoirí eangaí córais dáileacháin araon.

Leasú 10

Togra le haghaidh treorach
Aithris 2 h (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2h) Ba cheart d’údaráis inniúla 
rialacha agus nósanna imeachta 
riaracháin simplithe a bhunú do 
tháirgeoirí fuinnimh in-athnuaite beaga 
agus do phobail fuinnimh áitiúla chun a 
áirithiú nach mbeidh ualaí riaracháin 
idirdhealaitheacha rompu.

Leasú 11
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Togra le haghaidh treorach
Aithris 2 i (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2i) Ba cheart do na Ballstáit 
scéimeanna tiomanta um thacaíocht 
airgeadais a bhunú do phobail fuinnimh 
áitiúla, go háirithe le linn chéimeanna na 
pleanála agus an bhunaithe chomh maith 
le seisiúin faisnéise teicniúla agus 
treoraíochta a thabhairt isteach chun tacú 
leis na pobail sin agus chun úsáid 
struchtúr úinéireachta nuálach a 
spreagadh.

Leasú 12

Togra le haghaidh treorach
Aithris 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3) Leagtar síos le Treoir (AE) 
2018/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus 
ón gComhairle9 sprioc cheangailteach 
Aontais gur ó fhoinsí fuinnimh in-athnuaite 
a thiocfaidh 32 % ar a laghad 
d’olltomhaltas deiridh fuinnimh an Aontais 
faoi 2030. Faoin bPlean um Sprioc 
Aeráide, ba ghá an sciar d’fhuinneamh in-
athnuaite san olltomhaltas deiridh fuinnimh 
a mhéadú go dtí 40 % faoi 2030 chun 
sprioc laghdaithe an Aontais i dtaca le 
hastaíochtaí gás ceaptha teasa a bhaint 
amach10. Dá bhrí sin, is gá an sprioc a 
leagtar amach in Airteagal 3 den Treoir sin 
a mhéadú.

(3) Leagtar síos le Treoir 
(AE) 2018/2001 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle9 sprioc cheangailteach 
Aontais gur ó fhoinsí fuinnimh in-athnuaite 
a thiocfaidh 32 % ar a laghad 
d’olltomhaltas deiridh fuinnimh an Aontais 
faoi 2030. Faoin bPlean um Sprioc 
Aeráide, ba ghá an sciar d’fhuinneamh in-
athnuaite san olltomhaltas deiridh fuinnimh 
a mhéadú go dtí 45 % ar a laghad faoi 
2030 chun sprioc laghdaithe an Aontais i 
dtaca le hastaíochtaí gás ceaptha teasa, mar 
a chumhdaítear i ndlí aeráide AE, a 
bhaint amach10. Dá bhrí sin, is gá an sprioc 
a leagtar amach in Airteagal 3 den Treoir 
sin a mhéadú agus spriocanna áirithe 
náisiúnta a bheith ag gabháil léi i 
bhfianaise a n-éifeachtachta cruthaithe i 
dtaobh cinnteacht a sholáthar 
d’infheisteoirí agus forbairt leanúnach ar 
theicneolaíochtaí a ghineann fuinneamh 
ó gach cineál foinsí in-athnuaite a 
spreagadh. 

__________________ __________________



PE703.013v02-00 10/91 AD\1257770GA.docx

GA

9 Treoir (AE) 2018/2001 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
11 Nollaig 2018 maidir le húsáid fuinnimh 
ó fhoinsí in-athnuaite a chur chun cinn, IO 
L 328, 21.12.2018, lch. 82-209

9 Treoir (AE) 2018/2001 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
11 Nollaig 2018 maidir le húsáid fuinnimh 
ó fhoinsí in-athnuaite a chur chun cinn, IO 
L 328, 21.12.2018, lch. 82-209

10 Pointe 3 den Teachtaireacht ón 
gCoimisiún COM(2020) 562 final an 
17.9.2020, Stepping up Europe’s 2030 
climate ambition Investing in a climate-
neutral future for the benefit of our people 
[Dlús a chur le huaillmhian aeráide na 
hEorpa do 2030 Infheistíocht i dtodhchaí 
aeráidneodrach chun leas an phobail]

10 Pointe 3 den Teachtaireacht ón 
gCoimisiún COM(2020) 562 final an 
17.9.2020, Stepping up Europe’s 2030 
climate ambition Investing in a climate-
neutral future for the benefit of our people 
[Dlús a chur le huaillmhian aeráide na 
hEorpa do 2030 - Infheistíocht i dtodhchaí 
aeráidneodrach chun leas an phobail]

Leasú 13

Togra le haghaidh treorach
Aithris 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3a) I bhfianaise ionradh na Rúise ar 
an Úcráin, chuir an Ghníomhaireacht 
Idirnáisiúnta Fuinnimh Plean Deich 
bPointe ar fáil don Aontas Eorpach chun 
laghdú breis is trian a dhéanamh ar 
spleáchas ar sholáthairtí na Rúise agus, 
ag an am céanna, tacaíocht a thabhairt do 
Chomhaontú Glas don Eoraip lena n-
áirithítear aistriú fuinnimh tapa, níos 
láidre agus níos soiléire. I measc na 
moltaí, mhol an Ghníomhaireacht 
Idirnáisiúnta Fuinnimh giniúint 
chumhachta ó bhithfhuinneamh a 
uasmhéadú. Ina theannta sin agus sa 
chomhthéacs céanna, d’eisigh an 
Coimisiún Eorpach an teachtaireacht 
‘REPowerEU: Comhghníomhaíocht 
Eorpach ar mhaithe le fuinneamh níos 
inacmhainne, níos sláine agus níos 
inbhuanaithe’ ina n-iarrtar go ndéanfaí 
cuspóir de chuid ‘Oiriúnach do 55’ le 
haghaidh bithmheatáin a dhúbailt chun 
35 bhilliún méadar ciúbach (bcm) in 
aghaidh na bliana a tháirgeadh faoi 2030. 
Ba cheart do phleananna straitéiseacha 
CBT de chuid na mBallstát cistiú a dhíriú 
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ar bhithmheatán a tháirgtear ó fhoinsí 
inbhuanaithe bithmhaise, lena n-áirítear 
dramhaíl agus fuíoll talmhaíochta. Dá 
bhrí sin, ba cheart ról na bithmhaise 
talmhaíochta agus na bithmhaise ó 
fhoraoisí, mar fhoinse fuinnimh 
inbhuanaithe, in-athnuaite agus áitiúil, a 
neartú, a spreagadh agus a chur chun 
cinn i gconair na hEorpa i dtreo an 
dícharbónaithe agus neamhspleáchas 
fuinnimh.

Leasú 14

Togra le haghaidh treorach
Aithris 3 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3b) Léirítear le fianaise eolaíoch 
leanúnach gur príomhspreagthóirí iad 
coigilteas fuinnimh, éifeachtúlacht 
fuinnimh agus fuinneamh in-athnuaite 
chun geilleagar astaíochtaí GCT glan-
nialasacha a bhaint amach. I gcomhréir 
leis an moladh ón gCoimisiún an 
28 Meán Fómhair 2021 dar teideal On 
Energy Efficiency First: ó phrionsabail 
go cleachtas. Guidelines and examples for 
its implementation in decision-making in 
the energy sector and beyond 
[Bunphrionsabal na hÉifeachtúlachta 
Fuinnimh: ó phrionsabail go cleachtas. 
Treoirlínte agus samplaí dá cur chun 
feidhme sa chinnteoireacht san earnáil 
fuinnimh agus níos faide i gcéin], ba 
cheart cur chuige comhtháite a ghlacadh 
leis an Treoir seo tríd an bhfoinse in-
athnuaite is éifeachtúla ó thaobh 
fuinnimh de a chur chun cinn d’aon 
earnáil ar leith agus d’aon fheidhm agus 
trí éifeachtúlacht córais a chur chun cinn, 
ionas go mbeadh gá leis an bhfuinneamh 
is lú le haghaidh gníomhaíochtaí 
eacnamaíocha éagsúla.
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Leasú 15

Togra le haghaidh treorach
Aithris 3 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3c) Ceann de na cúig chuspóir 
beartais comhtháthaithe don tréimhse 
2021-2027 is ea Eoraip níos glaise a 
bheith ann trí infheistíocht san 
fhuinneamh glan, sa gheilleagar 
ciorclach, i maolú ar an athrú aeráide 
agus in iompar inbhuanaithe a chur chun 
cinn. Ba cheart, dá bhrí sin, go ndíreofaí 
le cistí an bheartais comhtháthaithe ar 
aon mhéadú ar éagothromaíochtaí a 
chosc, cabhrú leis na réigiúin sin a bhfuil 
an t-ualach aistrithe is troime acu, 
infheistíocht i mbonneagar a spreagadh, 
agus oiliúint a chur ar oibreoirí maidir le 
teicneolaíochtaí nua chun a áirithiú nach 
bhfágfar aon duine ar lár.

Leasú 16

Togra le haghaidh treorach
Aithris 3 d (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3d) Ba cheart don Choimisiún agus do 
na Ballstáit páirt a thabhairt do na 
húdaráis réigiúnacha, áitiúla agus 
chríochacha trí chur chuige ó bhun aníos 
chun go mbeidh sé níos éasca cuspóirí an 
Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip a 
bhaint amach. Chuige sin, beidh sé 
bunriachtanach an rialachas il-leibhéil a 
fheabhsú chun an uaillmhian agus an 
ghníomhaíocht áitiúil a mhéadú agus an 
pobal i gcoitinne agus gníomhaithe 
áitiúila a rannpháirtiú.

Leasú 17

Togra le haghaidh treorach
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Aithris 3 e (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3e) Beidh ar CFRE tacú le 
héifeachtúlacht fuinnimh a chur chun 
cinn agus le hastaíochtaí gás ceaptha 
teasa a laghdú; an fuinneamh in-
athnuaite a chur chun cinn; córais agus 
gréasáin fuinnimh chliste a fhorbairt, 
agus soghluaisteacht uirbeach, 
ilmhódach, inbhuanaithe a chur chun 
cinn, i gcomhthéacs an aistrithe chuig 
geilleagar carbóin glan-nialasach; ní mór 
do CSE+ rannchuidiú le feabhsuithe i 
gcórais oideachais agus oiliúna is gá 
chun scileanna agus cáilíochtaí a oiriúnú, 
gach duine a uas-sciliú, lena n-áirítear an 
lucht saothair, poist nua a chruthú in 
earnálacha a bhaineann leis an 
gcomhshaol, leis an aeráid, le fuinneamh, 
leis an ngeilleagar ciorclach agus leis an 
mbithgheilleagar (Airteagal 4 den 
Rialachán maidir le CSE+).

Leasú 18

Togra le haghaidh treorach
Aithris 3 f (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3f) Agus measúnú á dhéanamh aige 
ar na pleananna náisiúnta maidir le 
bithfhuinneamh, ba cheart don 
Choimisiún measúnú a dhéanamh ar a 
gcomhsheasmhacht agus a rannchuidiú 
le reachtaíocht agus gealltanais an 
Aontais maidir leis an gcomhshaol agus 
leis an aeráid.

Leasú 19

Togra le haghaidh treorach
Aithris 3 g (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3g) Baineann gné áitiúil láidir le 
táirgeadh fuinnimh in-athnuaite. Tá sé 
tábhachtach, dá bhrí sin, go dtabharfadh 
na Ballstáit páirt iomlán do na húdaráis 
áitiúla agus do na húdaráis réigiúnacha i 
bpleanáil agus i gcur chun feidhme beart 
náisiúnta maidir leis an aeráid, rochtain 
dhíreach ar mhaoiniú a sholáthar agus 
faireachán a dhéanamh ar dhul chun 
cinn na mbeart a glacadh. I gcás inarb 
infheidhme, ba cheart do na Ballstáit 
rannchuidithe áitiúla agus réigiúnacha a 
chomhtháthú i bpleananna náisiúnta 
maidir leis an bhfuinneamh agus an 
aeráid.

Leasú 20

Togra le haghaidh treorach
Aithris 3 h (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3h) ag aithint an róil thábhachtaigh 
atá ag an mbeartas comhtháthaithe i 
dtaobh rannchuidiú le cúnamh a 
thabhairt do na réigiúin oileánacha 
spriocanna aeráidneodrachta a bhaint 
amach, agus na costais bhreise a 
bhaineann le hearnálacha amhail earnáil 
an fhuinnimh agus an iompair á gcur san 
áireamh, chomh maith leis an tionchar 
atá ag an teicneolaíocht mhóibíleach ar a 
gcórais fuinnimh, lena n-éilítear leibhéal 
infheistíochta atá an-ard, ó thaobh 
comhréire de, chun foinsí fuinnimh in-
athnuaite eadrannacha a bhainistiú;

Leasú 21

Togra le haghaidh treorach
Aithris 3 i (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3i) á chur i bhfios, mar gheall ar a 
mbeagmhéid agus a gcórais fuinnimh 
leithlisithe, go bhfuil dúshlán mór roimh 
na réigiúin oileánacha is iargúlta, díreach 
cosúil leis na réigiúin is forimeallaí, a 
mhéid a bhaineann leis an soláthar 
fuinnimh ós rud é go mbíonn siad ag 
brath go ginearálta ar allmhairí breosla 
iontaise le haghaidh giniúint 
leictreachais, iompair agus téimh;

Leasú 22

Togra le haghaidh treorach
Aithris 3 j (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3j) á mheas gur cheart tús áite a 
thabhairt d’úsáid fuinnimh in-athnuaite, 
lena n-áirítear cumhacht taoide, agus á 
chreidiúint go bhféadfadh sé dul chun 
tairbhe na n-oileán go mór, agus aird á 
tabhairt ar riachtanais na bpobal áitiúil, 
lena n-áirítear caomhnú ailtireacht 
thraidisiúnta na n-oileán agus gnáthóg 
áitiúil na n-oileán; á iarraidh, dá bhrí sin, 
go dtacófaí le réimse leathan foinsí 
fuinnimh in-athnuaite a fhorbairt 
bunaithe ar a ngnéithe geografacha; á 
chur in iúl gur geal léi na cláir hidrigine 
glasa atá seolta ag na hoileáin;

Leasú 23

Togra le haghaidh treorach
Aithris 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4) Tá méadú ag teacht ar an 
aitheantas gur gá beartais 
bhithfhuinnimh a ailíniú le prionsabal 
úsáid chascáideach na bithmhaise11, 
d’fhonn rochtain chothrom ar mhargadh 

(4) Agus scéimeanna tacaíochta don 
bhithfhuinneamh á bhforbairt, ba cheart 
do Bhallstáit, dá bhrí sin, an soláthar 
bithmhaise inbhuanaithe atá ar fáil le 
haghaidh úsáidí fuinnimh agus 
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na n-amhábhar bithmhaise a áirithiú 
chun réitigh bhithbhunaithe nuálacha, 
ard-bhreisluacha agus bithgheilleagar 
inbhuanaithe ciorclach a fhorbairt. Agus 
scéimeanna tacaíochta bithfhuinnimh á 
bhforbairt, ba cheart do Bhallstáit an 
soláthar bithmhaise inbhuanaithe atá ar fáil 
le haghaidh úsáidí fuinnimh agus 
neamhfhuinnimh agus neartú na linnte 
carbóin foraoise náisiúnta agus na n-
éiceachóras a chur san áireamh chomh 
maith le prionsabail an gheilleagair 
chiorclaigh agus prionsabal úsáid 
chascáideach na bithmhaise, agus ord na 
réiteach dramhaíola a bhunaítear i 
dTreoir 2008/98/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle12. Chuige sin, 
níor cheart dóibh aon tacaíocht a 
thabhairt do ghiniúint fuinnimh ó lomáin 
sábhadóireachta, lomáin veinír, stumpaí 
agus fréamhacha agus ba cheart dóibh 
cur chun cinn úsáid na lomán cruinn 
ardchaighdeáin le haghaidh fuinnimh a 
sheachaint seachas i gcúinsí dea-
shainithe. I gcomhréir le prionsabal na 
húsáide cascáidí, ba cheart bithmhais 
adhmaid a úsáid de réir an bhreisluacha 
eacnamaíoch agus comhshaoil is airde 
atá aici san ord tosaíochtaí seo a leanas: 
1) táirgí atá bunaithe ar adhmad, 2) 
síneadh a chur leis na blianta seirbhíse 
atá iontu, 3) athúsáid, 4) athchúrsáil, 5) 
bithfhuinneamh agus 6) diúscairt. I gcás 
nach bhfuil úsáid ar bith eile le haghaidh 
bithmhais adhmaid inmharthana ó 
thaobh na heacnamaíochta de nó iomchuí 
ó thaobh an chomhshaoil de, is cuidiú 
aisghabháil fuinnimh chun giniúint 
fuinnimh ó fhoinsí neamh-inathnuaite a 
laghdú. Ba cheart, mar sin, scéimeanna 
tacaíochta Ballstát le haghaidh 
bithfhuinnimh a dhíriú ar amhábhair den 
sórt sin nach bhfuil mórán iomaíocht 
mhargaidh lena n-aghaidh leis na 
hearnálacha ábhair, agus ar rud dearfach 
don aeráid agus don bhithéagsúlacht 
araon a bhfoinsiú, chun dreasachtaí 
diúltacha le haghaidh conairí 
bithfhuinnimh neamh-inbhuanaithe a 

neamhfhuinnimh agus caomhnú na linnte 
carbóin foraoise náisiúnta agus na n-
éiceachóras a chur san áireamh, lena n-
áirítear cosc ar fhalscaí, chomh maith le 
cosaint na bithéagsúlachta agus feabhsú 
phrionsabal an gheilleagair chiorclaigh 
agus prionsabal úsáid chascáideach na 
bithmhaise a áirithiú, mar aon le hord na 
réiteach dramhaíola a bhunaítear i 
dTreoir 2008/98/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle12. Os a 
choinne sin, agus impleachtaí breise 
phrionsabal na húsáide cascáidí á sainiú, is 
gá na sainiúlachtaí náisiúnta a aithint atá 
mar threoir do na Ballstáit agus a 
scéimeanna tacaíochta á ndearadh acu. Ba 
cheart tús áite a thabhairt do dhramhaíl a 
chosc, a athúsáid agus a athchúrsáil. Ba 
cheart do na Ballstáit féachaint chuige nach 
gcruthófaí scéimeanna tacaíochta a 
thiocfadh salach ar spriocanna maidir le 
dramhaíl a chóireáil agus a d’fhágfadh go 
mbeadh úsáid neamhéifeachtach á baint as 
dramhaíl in-athchúrsáilte.



AD\1257770GA.docx 17/91 PE703.013v02-00

GA

sheachaint, mar a shainaithnítear i 
dtuarascáil JRC ‘The use of woody 
biomass for energy production in the EU’ 
[Bithmhais adhmaid a úsáid le haghaidh 
táirgeadh fuinnimh san Aontas 
Eorpach]13. Os a choinne sin, agus 
impleachtaí breise phrionsabal na húsáide 
cascáidí á sainiú, is gá na sainiúlachtaí 
náisiúnta a aithint atá mar threoir do na 
Ballstáit agus a scéimeanna tacaíochta á 
ndearadh acu. Ba cheart tús áite a thabhairt 
do dhramhaíl a chosc, a athúsáid agus a 
athchúrsáil. Ba cheart do na Ballstáit 
féachaint chuige nach gcruthófaí 
scéimeanna tacaíochta a thiocfadh salach ar 
spriocanna maidir le dramhaíl a chóireáil 
agus a d’fhágfadh go mbeadh úsáid 
neamhéifeachtach á baint as dramhaíl in-
athchúrsáilte. Thairis sin, chun úsáid níos 
éifeachtúla bithfhuinnimh a áirithiú, ó 
2026 ar aghaidh níor cheart do Bhallstáit 
tacaíocht a thabhairt a thuilleadh do 
ghléasraí leictreachais amháin, ach 
amháin má tá na suiteálacha i réigiúin a 
bhfuil stádas sonrach acu a mhéid a 
bhaineann leis an aistriú atá ar bun acu ó 
bhreoslaí iontaise nó má úsáideann na 
suiteálacha gabháil agus stóráil carbóin.
__________________ __________________
11 Is é is aidhm do phrionsabal na húsáide 
cascáidí éifeachtúlacht acmhainne úsáid 
bithmhaise a bhaint amach trí thús áite a 
thabhairt d’úsáid ábhar bithmhaise thar 
úsáid fuinnimh pé uair is féidir, rud a 
mhéadódh méid na bithmhaise atá ar fáil 
laistigh den chóras. I gcomhréir le 
prionsabal na húsáide cascáidí, ba cheart 
bithmhais adhmaid a úsáid de réir an 
bhreisluacha eacnamaíoch agus 
comhshaoil is airde atá aici san ord 
tosaíochtaí seo a leanas: 1) táirgí atá 
bunaithe ar adhmad, 2) síneadh a chur 
leis na blianta seirbhíse atá iontu, 3) 
athúsáid, 4) athchúrsáil, 5) 
bithfhuinneamh agus 6) diúscairt.
12 Treoir 2008/98/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 19 Samhain 

12 Treoir 2008/98/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 19 Samhain 
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2008 maidir le dramhaíl agus lena n-
aisghairtear Treoracha áirithe, (IO L 312, 
22.11.2008, lch. 3).

2008 maidir le dramhaíl agus lena n-
aisghairtear Treoracha áirithe, (IO L 312, 
22.11.2008, lch. 3).

13 
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repos
itory/handle/JRC122719

Leasú 24

Togra le haghaidh treorach
Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5) Is féidir úsáid a bhaint as fás tapa 
agus as iomaíochas costais méadaitheach i 
dtáirgeadh leictreachais in-athnuaite chun 
sciar méadaitheach den éileamh ar 
fhuinneamh a chomhlíonadh, mar shampla 
teaschaidéil a úsáid le haghaidh téamh 
spáis nó próisis thionsclaíocha ísealteochta, 
feithiclí leictreacha a úsáid le haghaidh 
iompair, nó foirnéisí leictreacha a úsáid i 
dtionscail áirithe. Is féidir leictreachas in-
athnuaite a úsáid freisin chun breoslaí 
sintéiseacha a tháirgeadh i gcomhair 
tomhaltais in earnálacha iompair ar deacair 
iad a dhícharbónú amhail eitlíocht agus 
iompar muirí. Ní mór do chreat 
leictriúcháin comhordú láidir agus 
éifeachtúil a chumasú agus sásraí margaidh 
a leathnú chun soláthar agus éileamh a 
mheaitseáil de réir spáis agus ama, 
infheistíochtaí i seirbhísí solúbthachta a 
spreagadh, agus cuidiú le sciartha móra de 
ghiniúint athraitheach fuinnimh in-
athnuaite a chomhtháthú. Ba cheart do 
Bhallstáit a áirithiú, mar sin, go leanfar den 
mhéadú ar úsáid leictreachais in-athnuaite 
ar luas atá leormhaith chun freastal ar an 
méadú san éileamh. Chuige sin, ba cheart 
do Bhallstáit creat a bhunú lena n-áirítear 
sásraí atá comhoiriúnach don mhargadh 
chun dul i ngleic le bacainní atá fós ann 
chun go mbeidh córais leictreachais shlána 
agus leormhaithe acu a bheidh oiriúnach le 
haghaidh ardleibhéal fuinnimh in-

(5) Is féidir úsáid a bhaint as fás tapa 
agus as iomaíochas costais méadaitheach i 
dtáirgeadh leictreachais in-athnuaite chun 
sciar méadaitheach den éileamh ar 
fhuinneamh a chomhlíonadh, mar shampla 
teaschaidéil a úsáid le haghaidh téamh 
spáis nó próisis thionsclaíocha ísealteochta, 
feithiclí leictreacha a úsáid le haghaidh 
iompair, nó foirnéisí leictreacha a úsáid i 
dtionscail áirithe. Is féidir leictreachas in-
athnuaite a úsáid freisin chun breoslaí 
sintéiseacha a tháirgeadh i gcomhair 
tomhaltais in earnálacha iompair ar deacair 
iad a dhícharbónú amhail eitlíocht agus 
iompar muirí. Ní mór do chreat 
leictriúcháin comhordú láidir agus 
éifeachtúil a chumasú agus sásraí margaidh 
a leathnú chun soláthar agus éileamh a 
mheaitseáil de réir spáis agus ama, 
infheistíochtaí i seirbhísí solúbthachta, 
stóráil fuinnimh agus freagairt don 
éileamh a spreagadh, agus cuidiú le 
sciartha móra de ghiniúint athraitheach 
fuinnimh in-athnuaite a chomhtháthú. Ní 
mór don chreat sin na 
héagothromaíochtaí réigiúnacha atá ann 
cheana agus na gnéithe sonracha a 
bhaineann le gach réigiún a chur san 
áireamh freisin, agus tacú le réitigh 
chostéifeachtacha, lena n-áiritheofar 
laghdú ar chostais fuinnimh do mhuintir 
agus do ghnólachtaí na hEorpa. Ba cheart 
do Bhallstáit a áirithiú, mar sin, agus 
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athnuaite, chomh maith le saoráidí stórála a 
bheidh ina ndlúthchuid den chóras 
leictreachais. Leis an gcreat seo, rachfar i 
ngleic, go háirithe, le bacainní atá fós ann, 
lena n-áirítear bacainní neamhairgeadais 
mar shampla acmhainní digiteacha agus 
daonna údarás nach leor iad chun an líon 
méadaitheach iarratais cheadaithe a 
phróiseáil.

bunphrionsabal na héifeachtúlachta 
fuinnimh á chur san áireamh, go leanfar 
den mhéadú ar úsáid leictreachais in-
athnuaite ar luas atá leormhaith chun 
freastal ar an méadú san éileamh. Chuige 
sin, ba cheart do Bhallstáit creat a bhunú 
lena n-áirítear sásraí atá comhoiriúnach 
don mhargadh chun dul i ngleic le bacainní 
atá fós ann chun go mbeidh córais 
leictreachais shlána agus leormhaithe acu a 
bheidh oiriúnach le haghaidh ardleibhéal 
fuinnimh in-athnuaite, chomh maith le 
saoráidí stórála a bheidh ina ndlúthchuid 
den chóras leictreachais. Go háirithe, 
rachaidh an creat sin i ngleic leis na 
bacainní atá fós ann maidir le foinsí in-
athnuaite fuinnimh neamh-in-
ríomhchláraithe a chomhtháthú go 
hiomlán sa chóras leictreachais agus 
maidir leis an bpróiseas chun an flít 
giniúna a dhícharbónú trí infhaighteacht 
ionstraimí margaidh a áirithiú lena 
soláthraítear comharthaí praghais 
fadtéarmacha le haghaidh cinntí 
infheistíochta, lena n-áirítear 
infheistíochtaí i leordhóthanacht, 
cobhsaíocht agus solúbthacht córais trí 
iomaíochas agus próisis tairisceana 
thrédhearcacha agus neamh-
idirdhealaitheacha, lena bhforáiltear do 
luach saothair na dtairgeoirí a n-éireoidh 
leo, bunaithe ar phraghsanna margaidh. 
Leis an gcreat seo, rachfar i ngleic freisin 
le bacainní neamhairgeadais, amhail 
acmhainní digiteacha agus daonna údarás 
nach leor iad chun an líon méadaitheach 
iarratais cheadaithe a phróiseáil.

Leasú 25

Togra le haghaidh treorach
Aithris 5 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5a) Tíolacfaidh an Coimisiún 
treoirlínte chun cabhrú leis na Ballstáit 
bacainní riaracháin a laghdú, go háirithe 



PE703.013v02-00 20/91 AD\1257770GA.docx

GA

chun nósanna imeachta ceadaithe do 
thionscadail fuinnimh in-athnuaite a 
shimpliú agus a luathú, lena n-áirítear 
Eochairtháscaire Feidhmíochta 
((ETFanna) chun dul chun cinn na 
dtionscadal sin a mheas. Tá sé 
ríthábhachtach go ndéanfar na próisis 
riaracháin um dheonú ceadanna agus 
acmhainní digiteacha agus daonna 
leordhóthanacha de chuid na n-údarás a 
shimpliú chun dlús a chur le húsáid foinsí 
in-athnuaite agus ar an gcaoi sin na 
cuspóirí a leagtar síos sa Treoir seo a 
bhaint amach.

Leasú 26

Togra le haghaidh treorach
Aithris 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6) Agus an sciar foinsí in-athnuaite i 
mBallstát á ríomh, ba cheart breoslaí in-
athnuaite de thionscnamh 
neamhbhitheolaíoch a áireamh san earnáil 
ina n-ídítear iad (leictreachas, téamh agus 
fuarú, nó iompar). Chun áireamh dúbailte a 
sheachaint, níor cheart áireamh a 
dhéanamh ar an bhfuinneamh in-athnuaite 
a úsáidtear chun na breoslaí sin a 
tháirgeadh. Is éard a bheadh mar thoradh 
air sin comhchuibhiú na rialacha 
cuntasaíochta i gcás na mbreoslaí sin ar fud 
na Treorach, bídís á n-áireamh don sprioc 
fhoriomlán i dtaca le fuinnimh in-athnuaite 
nó d’aon fhosprioc nó ná bíodh. 
D’fhágfadh sé freisin go bhféadfaí an 
fíorfhuinneamh a ídítear a áireamh, agus na 
caillteanais fuinnimh a tharlaíonn i 
bpróiseas táirgthe na mbreoslaí sin á gcur 
san áireamh. Thairis sin, d’fhágfadh sé go 
bhféadfaí cuntasaíocht a dhéanamh ar 
bhreoslaí in-athnuaite de thionscnamh 
neamhbhitheolaíoch a allmhairítear isteach 
san Aontas agus a ídítear ann.

(6) Agus an sciar foinsí in-athnuaite i 
mBallstát á ríomh, ba cheart breoslaí in-
athnuaite de thionscnamh 
neamhbhitheolaíoch a áireamh san earnáil 
ina n-ídítear iad (leictreachas, téamh agus 
fuarú, nó iompar). Chun áireamh dúbailte a 
sheachaint, níor cheart áireamh a 
dhéanamh ar an bhfuinneamh in-athnuaite 
a úsáidtear chun na breoslaí sin a 
tháirgeadh. Is éard a bheadh mar thoradh 
air sin comhchuibhiú na rialacha 
cuntasaíochta i gcás na mbreoslaí sin ar fud 
na Treorach, bídís á n-áireamh don sprioc 
fhoriomlán i dtaca le fuinnimh in-athnuaite 
nó d’aon fhosprioc nó ná bíodh. 
D’fhágfadh sé freisin go bhféadfaí an 
fíorfhuinneamh a ídítear a áireamh, agus na 
caillteanais fuinnimh a tharlaíonn i 
bpróiseas táirgthe na mbreoslaí sin á gcur 
san áireamh. Thairis sin, d’fhágfadh sé go 
bhféadfaí cuntasaíocht a dhéanamh ar 
bhreoslaí in-athnuaite de thionscnamh 
neamhbhitheolaíoch a allmhairítear isteach 
san Aontas agus a ídítear ann. I gcás ina 
ndéantar breoslaí in-athnuaite de 
thionscnamh neamhbhitheolaíoch a ídiú i 
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mBallstát seachas an Ballstát inar 
táirgeadh iad, chun na costais a 
thabhaíonn an Ballstát táirgthe a 
chúiteamh agus chun díspreagadh 
infheistíochtaí a sheachaint, ba cheart 
rialacha a bhunú chun cuntas a thabhairt 
ar íosmhéid ar a laghad de na breoslaí in-
athnuaite de thionscnamh 
neamhbhitheolaíoch arna n-ídiú i 
mBallstát i dtreo sciar an olltomhaltas 
deiridh fuinnimh ó fhoinsí in-athnuaite sa 
Bhallstát inar táirgeadh iad.

Leasú 27

Togra le haghaidh treorach
Aithris 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7) D’fhéadfadh aistrithe 
staidreamhacha, scéimeanna tacaíochta nó 
tionscadail chomhpháirteacha a bheith i 
gceist le comhar na mBallstát chun 
fuinneamh in-athnuaite a chur chun cinn. 
Fágann sé gur féidir fuinneamh in-
athnuaite a úsáid ar bhealach 
costéifeachtúil ar fud na hEorpa agus 
cuireann sé le comhtháthú margaidh. In 
ainneoin na bhféidearthachtaí a bhaineann 
leis, ní raibh ach comhar an-teoranta ann, 
agus dá bhrí sin baineadh torthaí fo-
optamacha amach i dtéarmaí éifeachtúlacht 
chun fuinneamh in-athnuaite a mhéadú. Ba 
cheart, mar sin, go mbeadh oibleagáid ar 
Bhallstáit comhar a thástáil trí thionscadal 
píolótach a chur chun feidhme. Tionscadail 
atá maoinithe ag rannchuidithe náisiúnta 
faoi shásra maoiniúcháin an Aontais don 
fhuinneamh in-athnuaite arna bhunú ag 
Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 
2020/129414 ón gCoimisiún, 
chomhlíonfaidís an oibleagáid sin ar son na 
mBallstát lena mbaineann.

(7) D’fhéadfadh aistrithe 
staidreamhacha, scéimeanna tacaíochta nó 
tionscadail chomhpháirteacha a bheith i 
gceist le comhar na mBallstát chun 
fuinneamh in-athnuaite a chur chun cinn, le 
rannpháirtíocht na n-údarás áitiúil agus 
réigiúnach. Fágann sé gur féidir 
fuinneamh in-athnuaite a úsáid ar bhealach 
costéifeachtúil ar fud na hEorpa agus 
cuireann sé le comhtháthú margaidh. In 
ainneoin na bhféidearthachtaí a bhaineann 
leis, ní raibh ach comhar an-teoranta ann, 
agus dá bhrí sin baineadh torthaí fo-
optamacha amach i dtéarmaí éifeachtúlacht 
chun fuinneamh in-athnuaite a mhéadú. Is 
féidir le tionscadail eangaí cliste i réigiúin 
teorann breisluach ard a thabhairt don 
chur chuige trasteorann, ós rud é go 
lamhálann siad barrfheabhsú níos fearr 
acmhainní, go ndéanann siad córais 
leictreachais sholúbtha agus láidre, agus 
go dtugann siad buntáistí sóisialta níos 
leithne do na pobail áitiúla lena 
mbaineann. Ba cheart, mar sin, go mbeadh 
oibleagáid ar Bhallstáit comhar a thástáil 
trí thionscadal píolótach a chur chun 
feidhme. Tionscadail atá maoinithe ag 
rannchuidithe náisiúnta faoi shásra 
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maoiniúcháin an Aontais don fhuinneamh 
in-athnuaite arna bhunú ag Rialachán Cur 
Chun Feidhme (AE) 2020/129414 ón 
gCoimisiún, chomhlíonfaidís an oibleagáid 
sin ar son na mBallstát lena mbaineann.

__________________ __________________
14 Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 
2020/1294 ón gCoimisiún an 15 Meán 
Fómhair 2020 maidir le sásra maoiniúcháin 
an Aontais don fhuinneamh in-athnuaite 
(IO L 303, 17.9.2020, lch. 1).

14 Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 
2020/1294 ón gCoimisiún an 15 Meán 
Fómhair 2020 maidir le sásra maoiniúcháin 
an Aontais don fhuinneamh in-athnuaite 
(IO L 303, 17.9.2020, lch. 1).

Leasú 28

Togra le haghaidh treorach
Aithris 7 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7a) Ba cheart do gach Ballstát 
próiseas a chur ar bun lena n-áiritheofar 
comhordú i measc na n-údarás náisiúnta, 
réigiúnach agus áitiúil ábhartha uile i 
bpleanáil réamhtheachtach na gcásanna 
úsáide fuinnimh in-athnuaite sa 
ghearrthéarma, sa mheántéarma agus san 
fhadtéarma. Chun cur chuige ón mbun 
aníos a áirithiú, ba cheart go gcuirfeadh 
na Ballstáit de cheangal ar údaráis 
réigiúnacha agus áitiúla mapáil agus 
pleanáil chomhtháite maidir le 
fuinneamh in-athnuaite a dhéanamh ar 
an leibhéal áitiúil agus bardais áitiúla 
níos lú a spreagadh chun déanamh 
amhlaidh ar bhonn deonach.

Leasú 29

Togra le haghaidh treorach
Aithris 7 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7b) Tá gá le sonraí agus faisnéis 
chruinn chun rannchuidiú leis an aistriú 
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i dtreo córas fuinnimh atá bunaithe ar 
theicneolaíochtaí in-athnuaite ar an 
leibhéal náisiúnta, ar an leibhéal 
réigiúnach agus ar an leibhéal áitiúil. Is 
féidir na sonraí sin a fháil trí fhoinsí 
éagsúla, lena n-áirítear gairis chliste agus 
córais um fhaire na cruinne amhail 
Copernicus, agus an Fhaireachlann um 
an Tuath a chruthófar go luath.

Leasú 30

Togra le haghaidh treorach
Aithris 7 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7c) Ní mór gach réimse de bheartais 
AE a dhíriú ar na spriocanna 
nuabhunaithe i leith na haeráide agus 
neodracht aeráide a bhaint amach. Is 
amhlaidh atá i gcás an Bheartais 
Chomhtháthaithe, a rannchuidigh, le 
breis agus fiche bliain, leis an ngeilleagar 
a dhícharbónú, agus ag an am céanna 
samplaí agus dea-chleachtais a sholáthar 
ar féidir iad a léiriú i ngnéithe beartais 
eile, amhail an Treoir seo a leasú. Ní 
hamháin go gcuirtear, leis an mbeartas 
comhtháthaithe, deiseanna infheistíochta 
ar fáil chun freagairt do riachtanais 
áitiúla agus réigiúnacha trí Chistí 
Struchtúracha agus Infheistíochta na 
hEorpa (SIE), ach cuirtear creat beartais 
comhtháite ar fáil freisin chun 
éagothromaíochtaí forbartha idir réigiúin 
na hEorpa a laghdú agus cuidítear leo 
aghaidh a thabhairt ar na dúshláin 
iomadúla a bhaineann lena bhforbairt, 
lena n-áirítear trí chosaint an 
chomhshaoil, trí fhostaíocht 
ardcháilíochta agus trí fhorbairt chóir, 
chuimsitheach agus inbhuanaithe.

Leasú 31

Togra le haghaidh treorach
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Aithris 7 d (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7d) Tá gá le solúbthacht bhreise chun 
tosca náisiúnta bunaithe ar mheasúnuithe 
tionchair a chur san áireamh.

Leasú 32

Togra le haghaidh treorach
Aithris 7 e (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7e) Tá ról fíorthábhachtach ag 
údaráis áitiúla agus réigiúnacha i gcórais 
fuinnimh chomhtháite agus dhíláraithe. 
Dá bhrí sin, ba cheart do na Ballstáit tacú 
leis na húdaráis réigiúnacha agus áitiúla 
oibriú thar theorainneacha trí chabhrú 
leo sásraí comhair a chruthú, lena n-
áirítear an ghrúpáil Eorpach um 
chomhar críochach (EGTC).

Leasú 33

Togra le haghaidh treorach
Aithris 7 f (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7f) Ní mór don aistriú i dtreo 
neodracht aeráide a bheith cóir agus 
cuimsitheach, agus béim ar leith á leagan 
ar dhaoine a chónaíonn i gceantair 
thuaithe agus iargúlta, agus go háirithe 
ar na críocha sin is mó a ndéanann an t-
aistriú i dtreo neodracht aeráide difear 
dóibh, agus aon mhéadú ar 
éagothromaíochtaí réigiúnacha a 
sheachaint agus oibrithe agus pobail 
áitiúla agus réigiúnacha a chumhachtú. 
Thairis sin, is gá sainiúlachtaí na réigiún 
uile mar a shainítear iad in Airteagal 174 
CFAE a léiriú go hiomlán sa phróiseas 
aistrithe, go háirithe trí dhíriú ar 
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cheantair thuaithe, ar cheantair a bhfuil 
tionchar ag an aistriú tionsclaíoch orthu 
agus ar réigiúin a fhulaingíonn baic 
mhóra bhuana nádúrtha nó 
dhéimeagrafacha chun forbairt 
chomhchuí fhoriomlán na gceantar uile a 
áirithiú; Ina leith sin, ba cheart 
sainiúlachtaí a réigiún a chomhtháthú 
sna pleananna náisiúnta d’fhonn an 
ghéarchéim aeráide a chomhrac agus 
pobail áitiúla a dhéanamh níos athléimní.

Leasú 34

Togra le haghaidh treorach
Aithris 7 g (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7g) Tá acmhainneacht ollmhór ag 
oileáin, oileáin bheaga, réigiúin is 
forimeallaí agus réigiúin fhorimeallacha i 
dtáirgeadh fuinnimh in-athnuaite agus is 
saotharlanna straitéiseacha iad chun 
réitigh nuálacha beartais agus bearta 
teicniúla a chur chun feidhme chun an t-
aistriú fuinnimh a bhaint amach agus 
chun astaíochtaí CO2 a laghdú, rud a 
réitíonn an bealach i dtreo 
neamhspleáchas fuinnimh, a lamhálann 
dóibh ról ríthábhachtach a bheith acu 
chun críoch taighde ar an athrú aeráide 
agus ar an mbithéagsúlacht, agus a 
bheith ina n-eiseamláir don chuid eile den 
Aontas. Ba cheart go mbeadh rochtain 
acu ar acmhainní eacnamaíocha 
leordhóthanacha agus ar oiliúint 
leormhaith chun idirghabhálacha 
comhtháite, earnáilchúpláilte agus 
nuálacha a chur ar fáil le haghaidh 
bonneagar inbhuanaithe agus forbairt 
eacnamaíoch áitiúil;

Leasú 35

Togra le haghaidh treorach
Aithris 7 h (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7h) Ba cheart do shásraí cistiúcháin 
Eorpacha, amhail an tSaoráid um 
Chónascadh na hEorpa agus an Ciste don 
Nuálaíocht, tionscadail bheaga 
trasteorann agus an t-idirnasc 
trasteorann idir na Ballstáit agus na 
réigiúin a chistiú freisin.

Leasú 36

Togra le haghaidh treorach
Aithris 7 i (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7i) Leis an mbeartas comhtháthaithe, 
áirithítear comhleanúnachas agus 
comhordú níos fearr idir an beartas 
comhtháthaithe agus réimsí reachtacha 
eile de chuid an Aontais, rud a chuireann 
feabhas ar chomhtháthú na ngnéithe 
aeráide sna beartais, beartais 
foinsebhunaithe níos éifeachtaí a 
cheapadh, cistiú spriocdhírithe ón Aontas 
a sholáthar agus, dá bharr sin, cur chun 
feidhme beartas aeráide ar an láthair a 
fheabhsú.

Leasú 37

Togra le haghaidh treorach
Aithris 7 j (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7j) Tá sé fíorthábhachtach seasamh 
go hiomlán le prionsabail rialachais il-
leibhéil agus comhpháirtíochta san aistriú 
go geilleagar aeráidneodrach, ós rud é go 
bhfuil inniúlachtaí díreacha ag údaráis 
áitiúla agus réigiúnacha maidir leis an 
gcomhshaol agus maidir leis an athrú 
aeráide, a chuireann 90 % de 
ghníomhaíochtaí maidir le hoiriúnú don 
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athrú aeráide agus 70 % de 
ghníomhaíochtaí maidir le maolú ar an 
athrú aeráide chun feidhme. Thairis sin, 
déanann na húdaráis sin gníomhaíochtaí 
a fhorbairt freisin a bhfuil sé mar aidhm 
leo iompraíocht atá neamhdhíobhálach 
don aeráid a chur chun cinn i measc 
saoránach, lena n-áirítear iad siúd a 
bhaineann le bainistiú dramhaíola, 
soghluaisteacht chliste, tithíocht 
inbhuanaithe agus tomhaltas fuinnimh;

Leasú 38

Togra le haghaidh treorach
Aithris 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8) Tugtar isteach leis an Straitéis um 
Fhuinneamh In-athnuaite Amach ón 
gCósta cuspóir uaillmhianach 300 GW 
d’fhuinneamh gaoithe amach ón gcósta 
agus 40 GW d’fhuinneamh aigéin thar 
imchuacha farraige uile an Aontais a bhaint 
amach faoi 2050. Chun an mórathrú sin a 
áirithiú, ní mór do Bhallstáit oibriú lena 
chéile thar theorainneacha ar leibhéal 
imchuach na farraige. Mar sin, ba cheart 
do Bhallstáit méid na giniúna in-athnuaite 
amach ón gcósta a úsáidfear laistigh de 
gach imchuach farraige faoi 2050 a shainiú 
go comhpháirteach, le céimeanna 
idirmheánacha in 2030 agus in 2040. Ba 
cheart na cuspóirí sin a léiriú sna pleananna 
náisiúnta fuinnimh agus aeráide 
nuashonraithe a chuirfear isteach in 2023 
agus in 2024 de bhun Rialachán (AE) 
2018/1999. Agus an méid á shainiú, ba 
cheart do Bhallstáit acmhainneacht 
fuinnimh in-athnuaite amach ón gcósta 
gach imchuach farraige, cosaint an 
chomhshaoil, oiriúnú aeráide agus úsáidí 
eile na farraige a chur san áireamh, 
chomh maith le spriocanna dícharbónaithe 
an Aontais. Ina theannta sin, ba cheart do 
Bhallstáit níos mó breithnithe a dhéanamh 
ar an bhféidearthacht giniúint fuinnimh in-

(8) Tugtar isteach leis an Straitéis um 
Fhuinneamh In-athnuaite Amach ón 
gCósta cuspóir uaillmhianach 300 GW 
d’fhuinneamh gaoithe amach ón gcósta 
agus 40 GW d’fhuinneamh aigéin thar 
imchuacha farraige uile an Aontais a bhaint 
amach faoi 2050. Chun an mórathrú sin a 
áirithiú, ní mór do Bhallstáit agus a n-
údaráis réigiúnacha agus áitiúla 
ábhartha oibriú lena chéile thar 
theorainneacha ar leibhéal imchuach na 
farraige. Dá bhrí sin, ba cheart do 
Bhallstáit agus a ngníomhaithe 
réigiúnacha agus áitiúla ábhartha méid 
na giniúna in-athnuaite amach ón gcósta a 
úsáidfear laistigh de gach imchuach 
farraige faoi 2050 a shainiú go 
comhpháirteach, le céimeanna 
idirmheánacha in 2030 agus in 2040, agus 
spás leormhaith a shannadh ina bplean 
spásúil muirí ina leith sin. Ba cheart na 
cuspóirí sin a léiriú sna pleananna náisiúnta 
fuinnimh agus aeráide nuashonraithe a 
chuirfear isteach in 2023 agus in 2024 de 
bhun Rialachán (AE) 2018/1999. Agus an 
méid á shainiú, ba cheart acmhainneacht 
fuinnimh in-athnuaite amach ón gcósta 
gach imchuach farraige, féidearthacht 
theicniúil agus eacnamaíoch bhonneagar 
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athnuaite amach ón gcósta a 
chomhcheangal le línte tarchuir a 
dhéanfadh roinnt Ballstát a idirnascadh, i 
bhfoirm tionscadail hibrideacha nó, níos 
déanaí, in eangach níos comhcheangailte. 
D’fhágfadh sé sin go bhféadfadh 
leictreachas sreabhadh i dtreonna difriúla, 
rud a dhéanfadh uasmhéadú ar leas 
socheacnamaíoch, a dhéanfadh optamú ar 
chaiteachas bonneagair agus a chumasódh 
úsáid níos inbhuanaithe den fharraige.

na heangaí tarchurtha, cosaint 
chomhshaoil agus tírdhreacha, an 
bhithéagsúlacht, oiriúnú don athrú aeráide 
agus úsáidí eile na farraige, go háirithe na 
gníomhaíochtaí a bhí ar siúl cheana sna 
limistéir a ndéantar difear dóibh, an 
díobháil a d’fhéadfadh a bheith ann don 
chomhshaol, Airteagal 2 de Chomhaontú 
Pháras, mar aon le spriocanna 
dícharbónaithe an Aontais, a chur san 
áireamh. Ina theannta sin, ní mór do na 
Ballstáit ról ceannasach na réigiún 
oileánach agus na réigiún is forimeallaí 
san Eoraip a aithint go hiomlán i dtaobh 
táirgeadh fuinnimh gaoithe amach ón 
gcósta agus aigéin a mhéadú agus 
áiritheoidh siad go bhféadfar pobail 
fuinnimh in-athnuaite a áireamh i 
dtionscadail maidir le fuinneamh in-
athnuaite amach ón gcósta. Ina theannta 
sin, ba cheart do Bhallstáit agus a bhfo-
riaracháin ábhartha níos mó breithnithe a 
dhéanamh ar an bhféidearthacht giniúint 
fuinnimh in-athnuaite amach ón gcósta a 
chomhcheangal le línte tarchuir a 
dhéanfadh roinnt Ballstát a idirnascadh, i 
bhfoirm tionscadail hibrideacha nó, níos 
déanaí, in eangach níos comhcheangailte. 
D’fhágfadh sé sin go bhféadfadh 
leictreachas sreabhadh i dtreonna difriúla, 
rud a dhéanfadh uasmhéadú ar leas 
socheacnamaíoch, a dhéanfadh optamú ar 
chaiteachas bonneagair agus a chumasódh 
úsáid níos inbhuanaithe den fharraige. 
D’fhéadfadh Ballstáit a bhfuil teorainn 
acu le himchuach farraige an próiseas 
pleanála spásúla muirí a úsáid chun cur 
chuige láidir rannpháirtíochta an phobail 
a áirithiú ionas go gcuirfear tuairimí na 
ngeallsealbhóirí agus na bpobal cósta go 
léir san áireamh, chomh maith leis na 
gníomhaíochtaí atá ar siúl cheana féin 
sna limistéir a ndéantar difear dóibh. Dá 
réir sin, agus páirceanna gaoithe nua á 
suiteáil, ba cheart go seachnódh na 
Ballstáit iad a chur ar bhealaí éan imirce 
agus ba cheart dóibh dea-chleachtais a 
chur i bhfeidhm chun básanna éan a 
laghdú. Chun feabhas a chur ar ghlacadh 
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leathan ag an bpobal, ba cheart do na 
Ballstáit a áirithiú go bhféadfaí pobail 
fuinnimh in-athnuaite a áireamh i 
dtionscadail chomhpháirteacha chomhair 
maidir le fuinneamh in-athnuaite amach 
ón gcósta.

Leasú 39

Togra le haghaidh treorach
Aithris 8 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8a) Tá éagsúlacht ann maidir leis na 
dálaí a mheastar a bheith riachtanach 
chun leas a bhaint as acmhainneacht an 
fhuinnimh in-athnuaite i bhfarraigí agus 
in aigéin na hEorpa, lena n-áirítear i 
bhfarraigí agus in aigéin na n-oileán 
agus na réigiún is forimeallaí. Dá bhrí 
sin, gabhann an tAontas Eorpach air féin 
teicneolaíochtaí malartacha a bhunú, 
nach mbeidh tionchar díobhálach acu ar 
an muirthimpeallacht, do na limistéar sin 
a bhfuil spéis ar leith ag baint leo.

Leasú 40

Togra le haghaidh treorach
Aithris 8 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8b) Ní mór éagsúlacht gheografach 
agus úsáidí malartacha na 
muirthimpeallachta a chur san áireamh 
chun leas a bhaint as acmhainneacht 
fuinnimh in-athnuaite fharraigí agus 
aigéin uile na hEorpa, agus éilítear leis 
sin tacar réiteach teicneolaíoch atá i 
bhfad níos leithne. Áirítear ar na réitigh 
sin feirmeacha gaoithe agus gréine ar 
snámh amach ón gcósta, fuinneamh ó 
thonnta, ó shruthanna agus ó thaoidí, ón 
difreálach maidir le grádáin theirmeacha 
nó salainn, fuarú muirí, téamh agus 
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fuinneamh geoiteirmeach agus bithmhais 
mhuirí (algaí).

Leasú 41

Togra le haghaidh treorach
Aithris 9

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(9) Tá fás tapa ag teacht ar an margadh 
le haghaidh comhaontuithe ceannacháin 
cumhachta in-athnuaite agus soláthraítear 
leis sin bealach comhlántach chuig 
margadh na giniúna fuinnimh in-athnuaite 
anuas ar scéimeanna tacaíochta Ballstát nó 
díol díreach ar an margadh mórdhíola 
leictreachais. Ag an am céanna, tá an 
margadh le haghaidh comhaontuithe 
ceannacháin cumhachta in-athnuaite fós 
teoranta do líon beag Ballstát agus 
cuideachtaí móra, agus tá bacainní móra 
riaracháin, bacainní móra teicniúla agus 
bacainní móra airgeadais fós ann i 
gcodanna móra de mhargadh an Aontais. 
Ba cheart, mar sin, neartú breise a 
dhéanamh ar na bearta atá ann in 
Airteagal 15 chun glacadh comhaontuithe 
ceannacháin cumhachta in-athnuaite a chur 
chun cinn a spreagadh, trí fhéachaint ar 
úsáid ráthaíochtaí creidmheasa chun rioscaí 
airgeadais na gcomhaontuithe sin a laghdú, 
agus é á chur san áireamh nár cheart do na 
ráthaíochtaí sin, sa chás gur ráthaíochtaí 
poiblí iad, maoiniú príobháideach a bhrú 
amach.

(9) Tá fás tapa ag teacht ar an margadh 
le haghaidh comhaontuithe ceannacháin 
cumhachta in-athnuaite agus soláthraítear 
leis sin bealach comhlántach chuig 
margadh na giniúna fuinnimh in-athnuaite 
anuas ar scéimeanna tacaíochta Ballstát nó 
díol díreach ar an margadh mórdhíola 
leictreachais. Ag an am céanna, tugann na 
comhaontuithe sin slándáil ioncaim 
áirithe don táirgeoir agus is féidir leis an 
úsáideoir tairbhe a bhaint as praghas 
cobhsaí leictreachais. Tá an margadh le 
haghaidh comhaontuithe ceannacháin 
cumhachta in-athnuaite fós teoranta do líon 
beag Ballstát agus cuideachtaí móra, agus 
tá bacainní móra riaracháin, bacainní móra 
teicniúla agus bacainní móra airgeadais fós 
ann i gcodanna móra de mhargadh an 
Aontais. Ba cheart, mar sin, neartú breise a 
dhéanamh ar na bearta atá ann in 
Airteagal 15 chun glacadh comhaontuithe 
ceannacháin cumhachta in-athnuaite a chur 
chun cinn a spreagadh, trí fhéachaint ar 
úsáid ráthaíochtaí creidmheasa chun rioscaí 
airgeadais na gcomhaontuithe sin a laghdú, 
agus é á chur san áireamh nár cheart do na 
ráthaíochtaí sin, sa chás gur ráthaíochtaí 
poiblí iad, maoiniú príobháideach a bhrú 
amach.

Leasú 42

Togra le haghaidh treorach
Aithris 10 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú
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(10a) Is gá nósanna imeachta 
riaracháin agus ceadaithe a chuíchóiriú 
tuilleadh, a dhéanamh níos solúbtha agus 
níos simplithe, go háirithe do thionscadail 
atá nasctha le cláir um beartas 
comhtháthaithe, chun an t-ualach 
riaracháin a laghdú do thionscadail 
fuinnimh in-athnuaite agus do 
thionscadail bonneagair eangaí 
gaolmhara araon. Ba cheart do na 
Ballstáit tacar íosta rialacha soiléire agus 
ginearálta a shainiú ar leibhéal an 
Aontais chun próisis trasuímh náisiúnta a 
éascú agus a bhrostú, chun cur i 
bhfeidhm aonchineálach nósanna 
imeachta ceadaithe a éascú ar fud an 
Aontais agus chun faireachán ex post ag 
an gCoimisiún ar na bearta arna 
nglacadh ag na Ballstáit a éascú. Ba 
cheart foráil a dhéanamh sna rialacha sin 
do phróiseas comhtháite nó comhordaithe 
do ghléasraí fuinnimh in-athnuaite agus 
do na bonneagair eangaí tarchurtha atá 
riachtanach dá gcomhtháthú sa chóras 
fuinnimh agus do nósanna imeachta 
ceadaithe atá simplithe le haghaidh 
tionscadail a urramaíonn critéir atá 
sainithe go soiléir.

Leasú 43

Togra le haghaidh treorach
Aithris 10 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(10b) Is príomhghníomhaithe iad 
údaráis áitiúla agus réigiúnacha a mhéid 
a bhaineann leis an Eoraip a thabhairt 
níos gaire dá cuspóirí fuinnimh agus 
aeráide a bhaint amach. Tá táirgeadh 
fuinnimh ar an leibhéal áitiúil 
ríthábhachtach chun táirgeadh fuinnimh 
in-athnuaite a chothú, chun spleáchas 
seachtrach ar fhuinneamh a laghdú agus 
chun rátaí bochtaineachta fuinnimh a 
laghdú.
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Leasú 44

Togra le haghaidh treorach
Aithris 11

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11) Tá acmhainneacht mhór 
neamhshaothraithe i bhfoirgnimh cur go 
héifeachtach le laghdú astaíochtaí gás 
ceaptha teasa san Aontas. Beidh gá le 
dícharbónú ar théamh agus ar fhuarú san 
earnáil seo trí sciar méadaithe i dtáirgeadh 
agus in úsáid fuinnimh in-athnuaite chun 
an uaillmhian a leagtar amach sa Phlean 
um Sprioc Aeráide a chomhlíonadh agus 
chun cuspóir aeráidneodrachta an Aontais a 
bhaint amach. Níl aon dul chun cinn in 
úsáid foinsí in-athnuaite fuinnimh le 
haghaidh téimh agus fuaraithe le 10 
mbliana anuas, agus tá sé ag brath go mór 
ar úsáid mhéadaithe bithmhaise. Mura 
mbunaítear spriocanna chun táirgeadh agus 
úsáid fuinnimh in-athnuaite a mhéadú i 
bhfoirgnimh, ní bheifear in ann dul chun 
cinn a rianú agus scrogaill a shainaithint i 
nglacadh foinsí in-athnuaite fuinnimh. 
Thairis sin, tabharfaidh cruthú spriocanna 
comhartha fadtéarmach d’infheisteoirí, 
lena n-áirítear don tréimhse díreach i 
ndiaidh 2030. Déanfaidh sé sin comhlánú 
ar oibleagáidí a bhaineann le 
héifeachtúlacht fuinnimh agus le 
feidhmíocht fuinnimh foirgneamh. Mar sin, 
ba cheart spriocanna táscacha i dtaobh 
úsáid fuinnimh in-athnuaite i bhfoirgnimh 
a shocrú chun treorú agus dreasú a 
dhéanamh ar iarrachtaí Ballstát leas a 
bhaint as an bhféidearthacht fuinneamh in-
athnuaite a úsáid agus a tháirgeadh i 
bhfoirgnimh, agus forbairt agus 
comhtháthú teicneolaíochtaí a tháirgeann 
fuinneamh in-athnuaite a spreagadh agus 
ag an am céanna cinnteacht a thabhairt 
d’infheisteoirí agus rannpháirtíocht a 
dhéanamh ar an leibhéal áitiúil.

(11) Tá acmhainneacht mhór 
neamhshaothraithe ag foirgnimh chun 
rannchuidiú go héifeachtach le 
hastaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú 
agus le spriocanna an Aontais maidir le 
fuinneamh in-athnuaite agus 
éifeachtúlacht fuinnimh a bhaint amach. 
Beidh gá le dícharbónú ar théamh agus ar 
fhuarú san earnáil seo trí sciar méadaithe i 
dtáirgeadh agus in úsáid fuinnimh in-
athnuaite chun an uaillmhian a leagtar 
amach sa Phlean um Sprioc Aeráide a 
chomhlíonadh agus chun cuspóir 
aeráidneodrachta an Aontais a bhaint 
amach. Níl aon dul chun cinn in úsáid 
foinsí in-athnuaite fuinnimh le haghaidh 
téimh agus fuaraithe le 10 mbliana anuas, 
agus tá sé ag brath go mór ar úsáid 
mhéadaithe bithmhaise. Mura mbunaítear 
spriocanna chun táirgeadh agus úsáid 
fuinnimh in-athnuaite a mhéadú i 
bhfoirgnimh, i gcomhréir le 
bunphrionsabal na héifeachtúlachta 
fuinnimh, ní bheifear in ann dul chun cinn 
a rianú agus scrogaill a shainaithint i 
nglacadh foinsí in-athnuaite fuinnimh. 
Thairis sin, tabharfaidh cruthú spriocanna 
comhartha fadtéarmach d’infheisteoirí, 
lena n-áirítear don tréimhse díreach i 
ndiaidh 2030. Déanfaidh sé sin comhlánú 
ar oibleagáidí a bhaineann le 
héifeachtúlacht fuinnimh agus le 
feidhmíocht fuinnimh foirgneamh. Mar sin, 
ba cheart spriocanna táscacha i dtaobh 
úsáid fuinnimh in-athnuaite i bhfoirgnimh 
a shocrú chun treorú agus dreasú a 
dhéanamh ar iarrachtaí Ballstát leas a 
bhaint as an bhféidearthacht fuinneamh in-
athnuaite a úsáid agus a tháirgeadh i 
bhfoirgnimh, agus forbairt agus 
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comhtháthú teicneolaíochtaí a tháirgeann 
fuinneamh in-athnuaite a spreagadh agus 
cuidiú lena gcomhtháthú éifeachtúil sa 
chóras fuinnimh, agus ag an am céanna 
cinnteacht a thabhairt d’infheisteoirí agus 
do rannpháirtíocht ar an leibhéal áitiúil 
mar aon le rannchuidiú le córas 
éifeachtúlachta. Ar deireadh, ós rud é gur 
minic a dhéantar táirgeadh fuinnimh in-
athnuaite ar an leibhéal áitiúil agus 
réigiúnach agus go mbraitheann sé ar 
FBManna áitiúla agus réigiúnacha, ní 
mór do na Ballstáit páirt iomlán a 
thabhairt d’údaráis áitiúla agus 
réigiúnacha nuair a bhíonn spriocanna 
agus bearta tacaíochta beartais á leagan 
síos acu.

Leasú 45

Togra le haghaidh treorach
Aithris 12

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(12) Cuireann an líon neamhleor 
oibrithe oilte, go háirithe suiteálaithe agus 
dearthóirí córais téimh agus fuaraithe a 
úsáideann foinsí in-athnuaite, moill ar 
chórais atá bunaithe ar fhuinneamh in-
athnuaite a chur in ionad córais téimh ina 
n-úsáidtear breoslaí iontaise, agus bacainn 
mhór atá ann ar fhoinsí in-athnuaite 
fuinnimh a chomhtháthú i bhfoirgnimh, in 
earnáil na tionsclaíochta agus in earnáil na 
talmhaíochta. Ba cheart do Bhallstáit 
oibriú i gcomhar le comhpháirtithe 
sóisialta agus le pobail fuinnimh in-
athnuaite chun na scileanna a bheidh de 
dhíth a réamh-mheas. Ba cheart líon 
leordhóthanach clár oiliúna agus deiseanna 
deimhniúcháin ardchaighdeáin a chur ar 
fáil chun suiteáil cheart agus oibriú 
iontaofa raon leathan córas téimh agus 
fuaraithe a úsáideann foinsí in-athnuaite a 
áirithiú agus ba cheart iad a dhearadh ar 
bhealach a mheallfadh rannpháirtíocht i 
gcláir oiliúna agus i ndeiseanna 
deimhniúcháin den sórt sin. Ba cheart do 

(12) Cuireann an líon neamhleor 
oibrithe oilte, go háirithe suiteálaithe agus 
dearthóirí córais téimh agus fuaraithe a 
úsáideann foinsí in-athnuaite, moill ar 
chórais atá bunaithe ar fhuinneamh in-
athnuaite a chur in ionad córais téimh ina 
n-úsáidtear breoslaí iontaise, lena n-
áirítear córais fhótavoltacha theirmeacha 
gréine, córais gheoiteirmeacha 
éadomhain agus teaschaidéil agus córais 
stórála fuinnimh, agus bacainn mhór atá 
ann ar fhoinsí in-athnuaite fuinnimh a 
chomhtháthú i bhfoirgnimh, in earnáil na 
tionsclaíochta agus in earnáil na 
talmhaíochta. Ba cheart uas-sciliú trí 
chláir oiliúna do shuiteálaithe agus do 
dhearthóirí maidir le teicneolaíochtaí in-
athnuaite téimh agus fuaraithe agus 
stórála a bhainistiú ar an leibhéal áitiúil 
agus réigiúnach; Ba cheart do na 
Ballstáit comhoibriú leis an earnáil ghnó, 
le húdaráis réigiúnacha agus oideachais, 
le comhpháirtithe sóisialta agus le pobail 
fuinnimh in-athnuaite chun na scileanna a 
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Bhallstáit a bhreithniú cé na bearta ba 
cheart a dhéanamh chun grúpaí a 
mhealladh atá faoi thearcionadaíocht faoi 
láthair sna réimsí gairme i gceist. Ba cheart 
liosta suiteálaithe oilte agus creidiúnaithe a 
chur ar fáil go poiblí chun iontaoibh 
tomhaltóirí agus rochtain éasca ar scileanna 
saincheaptha dearthóra agus suiteálaí a 
áirithiú, rud a ráthódh suiteáil cheart agus 
oibriú ceart córas téimh agus fuaraithe a 
úsáideann foinsí in-athnuaite.

bheidh de dhíth a réamh-mheas. Ba cheart 
líon leordhóthanach clár oiliúna agus 
deiseanna deimhniúcháin ardchaighdeáin a 
chur ar fáil chun suiteáil cheart agus oibriú 
iontaofa raon leathan córas téimh agus 
fuaraithe a úsáideann foinsí in-athnuaite a 
áirithiú agus ba cheart iad a dhearadh ar 
bhealach a mheallfadh rannpháirtíocht i 
gcláir oiliúna agus i ndeiseanna 
deimhniúcháin den sórt sin. Ní mór cúrsaí 
oiliúna agus cáilíochtaí atá faighte 
cheana féin ag na hoibreoirí ar bhonn na 
reachtaíochta roimhe seo a chaomhnú. 
Ba cheart do na Ballstáit, agus do na 
húdaráis áitiúla agus réigiúnacha, a 
bhreithniú cé na bearta ba cheart a 
dhéanamh chun grúpaí a mhealladh atá faoi 
thearcionadaíocht faoi láthair sna réimsí 
gairme i gceist, lena n-áirítear trí 
acmhainní a cuireadh i leataobh do 
Chiste Sóisialta na hEorpa Plus (CSE+) a 
úsáid, agus a bhreithniú conas dreasacht 
a thabhairt do chur chun cinn scileanna 
nua agus feabhsaithe, agus é mar aidhm 
acu tacaíocht shonrach a thabhairt 
d’fhostaíocht chobhsaí, áitiúil agus 
ardcháilíochta i bpobail tuaithe.Ba cheart 
liosta suiteálaithe oilte agus creidiúnaithe a 
chur ar fáil go poiblí agus a chur chun 
cinn go forleathan chun iontaoibh 
tomhaltóirí agus rochtain éasca ar scileanna 
saincheaptha dearthóra agus suiteálaí a 
áirithiú, rud a ráthódh suiteáil cheart agus 
oibriú ceart córas téimh agus fuaraithe a 
úsáideann foinsí in-athnuaite.

Leasú 46

Togra le haghaidh treorach
Aithris 12 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(12a) Leis an aistriú chuig córas níos 
comhtháite fuinnimh lena dtacaítear le 
fuinneamh glan agus le geilleagar atá 
neodrach ó thaobh aeráide de, áiritheofar 
soláthar deiseanna nua gairmoiliúna 



AD\1257770GA.docx 35/91 PE703.013v02-00

GA

agus seachnófar caillteanais post.

Leasú 47

Togra le haghaidh treorach
Aithris 14

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(14) Ba cheart dlús a chur le forbairt 
bonneagair le haghaidh gréasáin téimh 
agus fuaraithe ceantair agus ba cheart an 
fhorbairt a threorú chun leas a bhaint as 
raon níos leithne foinsí in-athnuaite téimh 
agus fuaraithe ar bhealach éifeachtúil agus 
solúbtha chun úsáid fuinnimh in-athnuaite 
a mhéadú agus chun comhtháthú an chórais 
fuinnimh a dhoimhniú. Is iomchuí, mar 
sin, an liosta foinsí fuinnimh in-athnuaite a 
thabhairt cothrom le dáta ar foinsí iad ar 
cheart do ghréasáin téimh agus fuaraithe 
ceantair iad féin a chur in oiriúint dá n-
úsáid de réir a chéile agus a éileamh go 
ndéanfar stóráil fuinnimh theirmigh a 
chomhtháthú mar fhoinse lena mbainfidh 
solúbthacht, éifeachtúlacht níos fearr 
fuinnimh agus oibriú níos costéifeachtaí.

(14) Ba cheart dlús a chur le forbairt 
bonneagair le haghaidh gréasáin téimh 
agus fuaraithe ceantair agus ba cheart an 
fhorbairt a threorú chun leas a bhaint as 
raon níos leithne foinsí in-athnuaite téimh 
agus fuaraithe ar bhealach éifeachtúil agus 
solúbtha chun úsáid fuinnimh in-athnuaite 
a mhéadú agus chun comhtháthú an chórais 
fuinnimh a dhoimhniú. Dá bhrí sin, is fíor-
riachtanach go dtacódh na Ballstáit le 
hathchóiriú na ngréasán téimh agus 
fuaraithe ceantair in-athnuaite atá ann 
cheana agus go dtacóidís le gréasáin 
fuaraithe agus teasa inathnuaite 4ú agus 
5ú glúin a fhorbairt a bheidh an-
éifeachtúil agus a gheobhaidh breosla go 
heisiach ó fhoinsí fuinnimh in-athnuaite 
agus ó dhramhtheas nó dramhfhuacht 
dosheachanta, agus go ndéanfaidís an 
liosta foinsí fuinnimh in-athnuaite a 
thabhairt cothrom le dáta ar foinsí iad ar 
cheart do lionraí téimh agus fuaraithe 
ceantair iad féin a chur in oiriúint dá n-
úsáid de réir a chéile agus a éileamh go 
ndéanfar stóráil fuinnimh theirmigh a 
chomhtháthú mar fhoinse lena mbainfidh 
solúbthacht, éifeachtúlacht níos fearr 
fuinnimh agus oibriú níos costéifeachtaí.

Leasú 48

Togra le haghaidh treorach
Aithris 19

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(19) D’fhéadfadh sócmhainní stórála 
dáilte, mar shampla ceallraí tí agus ceallraí 

(19) D’fhéadfadh acmhainní fuinnimh 
díláraithe amhail giniúint in-athnuaite 
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feithiclí leictreacha, go leor seirbhísí 
solúbthachta agus cothromúcháin a chur ar 
fáil don eangach trí chomhbhailiú. Chun 
forbairt seirbhísí den sórt sin a éascú, ba 
cheart na forálacha rialála a bhaineann le 
nascadh agus oibriú na sócmhainní stórála, 
mar shampla taraifí, amanna gealltanais 
agus sonraíochtaí nasctha, a dhearadh ar 
bhealach nach gcuireann isteach ar 
acmhainneacht na sócmhainní stórála go 
léir, lena n-áirítear cinn bheaga agus 
soghluaiste, chun seirbhísí solúbthachta 
agus cothromúcháin a chur ar fáil don 
chóras agus chun cur le dul i bhfód breise 
leictreachas in-athnuaite, i gcomparáid le 
sócmhainní stórála do-aistrithe níos mó.

dháilte, freagairt don éileamh, feistí cliste 
téimh agus fuaraithe, umair uisce the, 
stóráil fuinnimh theirmigh, sócmhainní 
stórála dáilte, amhail ceallraí tí agus 
ceallraí feithiclí leictreacha, córais chliste 
téimh agus fuaraithe, agus gléasanna 
cliste eile go leor seirbhísí solúbthachta 
agus cothromúcháin a chur ar fáil don 
eangach agus don chóras fuinnimh trí 
chomhbhailiú. Chun forbairt feistí agus 
seirbhísí gaolmhara den sórt sin a éascú, 
ba cheart na forálacha rialála a bhaineann 
le nascadh agus oibriú na sócmhainní 
díláraithe giniúna agus stórála, mar 
shampla taraifí, amanna gealltanais agus 
sonraíochtaí nasctha, a dhearadh ar 
bhealach nach gcuireann isteach ar 
acmhainneacht na sócmhainní stórála sin 
go léir, lena n-áirítear cinn bheaga agus 
soghluaiste, chun seirbhísí solúbthachta 
agus cothromúcháin a chur ar fáil don 
chóras agus chun cur le dul i bhfód breise 
an leictreachais in-athnuaite, i gcomparáid 
le sócmhainní stórála do-aistrithe níos mó. 
Ba cheart go gcuirfeadh na Ballstáit 
cothroime iomaíochta ar fáil do 
ghníomhaithe margaidh beaga, go 
háirithe comhphobail fuinnimh in-
athnuaite, ionas go mbeidh siad in ann a 
bheith rannpháirteach sa mhargadh gan 
ualach díréireach riaracháin nó rialála a 
bheith orthu.

Leasú 49

Togra le haghaidh treorach
Aithris 23

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(23) Tá an-tábhacht ag baint le 
huaillmhian a mhéadú in earnáil an téimh 
agus an fhuaraithe chun an sprioc 
fhoriomlán fuinnimh in-athnuaite a bhaint 
amach ós rud é gur téamh agus fuarú a 
ídíonn thart ar leath d’fhuinneamh an 
Aontais, lena gcumhdaítear raon leathan 
úsáidí deiridh agus teicneolaíochtaí i 

(23) Tá an-tábhacht ag baint le 
huaillmhian a mhéadú in earnáil an téimh 
agus an fhuaraithe chun an sprioc 
fhoriomlán fuinnimh in-athnuaite a bhaint 
amach ós rud é gur téamh agus fuarú a 
ídíonn thart ar leath d’fhuinneamh an 
Aontais, lena gcumhdaítear raon leathan 
úsáidí deiridh agus teicneolaíochtaí i 
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bhfoirgnimh, in earnáil na tionsclaíochta 
agus i dtéamh agus fuarú ceantair. Chun 
dlús a chur leis an méadú ar fhoinsí in-
athnuaite fuinnimh i dtéamh agus fuarú, ba 
cheart méadú 1.1 pointe céatadáin ar a 
laghad in aghaidh na bliana ar leibhéal na 
mBallstát a bheith ina cheangal ar gach 
Ballstát. I gcás na mBallstát sin a bhfuil 
sciar foinsí fuinnimh in-athnuaite os cionn 
50 % acu cheana féin in earnáil an téimh 
agus an fhuaraithe, ba cheart go mbeadh 
féidearthacht ann fós gan ach leath den ráta 
méadaithe ceangailteach bliantúil a chur i 
bhfeidhm, agus féadfaidh Ballstáit a bhfuil 
60 % nó os a chionn sin acu sciar den sórt 
sin a áireamh mar chomhlíonadh ar an 
meánráta méadaithe bliantúil i gcomhréir le 
pointí b) agus c) de mhír 2 d’Airteagal 23. 
Ina theannta sin, ba cheart breisithe 
Ballstát-sonracha a shocrú, lena n-
athdháilfí iarrachtaí breise ar an leibhéal 
inmhianaithe foinsí in-athnuaite fuinnimh 
in 2030 i measc Ballstát bunaithe ar OTI 
agus ar chostéifeachtúlacht. Ba cheart 
liosta níos faide de bhearta difriúla a chur 
san áireamh freisin i dTreoir (AE) 
2018/2001 chun an méadú ar sciar na 
bhfoinsí in-athnuaite fuinnimh i dtéamh 
agus fuarú a éascú. Féadfaidh Ballstáit 
beart amháin nó níos mó ón liosta beart a 
chur chun feidhme.

bhfoirgnimh, in earnáil na tionsclaíochta 
agus i dtéamh agus fuarú ceantair. Chun 
dlús a chur leis an méadú ar fhoinsí in-
athnuaite fuinnimh i dtéamh agus fuarú, ba 
cheart méadú 1.1 pointe céatadáin ar a 
laghad in aghaidh na bliana ar leibhéal na 
mBallstát a bheith ina cheangal ar gach 
Ballstát. I gcás na mBallstát sin a bhfuil 
sciar foinsí fuinnimh in-athnuaite os cionn 
50 % acu cheana féin in earnáil an téimh 
agus an fhuaraithe, ba cheart go mbeadh 
féidearthacht ann fós gan ach leath den ráta 
méadaithe ceangailteach bliantúil a chur i 
bhfeidhm, agus féadfaidh Ballstáit a bhfuil 
60 % nó os a chionn sin acu sciar den sórt 
sin a áireamh mar chomhlíonadh ar an 
meánráta méadaithe bliantúil i gcomhréir le 
pointí b) agus c) de mhír 2 d’Airteagal 23. 
Ina theannta sin, ba cheart breisithe 
Ballstát-sonracha a shocrú, lena n-
athdháilfí iarrachtaí breise ar an leibhéal 
inmhianaithe foinsí in-athnuaite fuinnimh 
in 2030 i measc Ballstát bunaithe ar OTI 
agus ar chostéifeachtúlacht agus déanfaidh 
na Ballstáit, le rannpháirtíocht na n-
údarás áitiúil agus réigiúnach, measúnú 
ar a n-acmhainneacht maidir le 
fuinneamh ó fhoinsí inathnuaite in 
earnáil an téimh agus an fhuaraithe agus 
ar an úsáid a bhaintear as dramhtheas 
agus dramhfhuacht dosheachanta i 
gcomhréir iomlán le bunphrionsabal na 
héifeachtúlachta fuinnimh. Ba cheart 
liosta níos faide de bhearta difriúla a chur 
san áireamh freisin i dTreoir (AE) 
2018/2001 chun an méadú ar sciar na 
bhfoinsí in-athnuaite fuinnimh i dtéamh 
agus fuarú a éascú. Féadfaidh Ballstáit 
beart amháin nó níos mó ón liosta beart a 
chur chun feidhme. Agus na bearta sin á 
nglacadh agus á gcur chun feidhme acu, 
ba cheart do na Ballstáit a áirithiú go 
mbeidh rochtain acu ag gach tomhaltóir, 
go háirithe iad siúd i dteaghlaigh 
ísealioncaim nó i dteaghlaigh 
leochaileacha, agus ba cheart dóibh a 
éileamh go gcuirfí sciar suntasach de na 
bearta chun feidhme mar thosaíocht i 
dteaghlaigh ísealioncaim atá i mbaol 
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bochtaineachta fuinnimh agus atá i 
dtithíocht shóisialta.

Leasú 50

Togra le haghaidh treorach
Aithris 29

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(29) Is féidir le húsáid breoslaí in-
athnuaite agus leictreachas in-athnuaite in 
earnáil an iompair cur le dícharbónú 
earnáil iompair an Aontais ar bhealach 
costéifeachtach, agus feabhas a chur 
éagsúlú fuinnimh san earnáil sin, i measc 
rudaí eile, agus san am céanna, nuálaíocht, 
fás agus fostaíocht a chur chun cinn i 
ngeilleagar an Aontais agus an spleáchas ar 
allmhairí fuinnimh a laghdú. D’fhonn an 
sprioc mhéadaithe le haghaidh laghdú ar 
astaíochtaí gás ceaptha teasa atá sainithe ag 
an Aontas a bhaint amach, ba cheart an 
leibhéal fuinnimh in-athnuaite a 
sholáthraítear do gach modh iompair san 
Aontas a mhéadú. Tríd an sprioc iompair a 
léiriú mar sprioc chun déine astaíochtaí gás 
ceaptha teasa a laghdú, spreagfaí úsáid 
mhéadaithe na mbreoslaí is costéifeachtaí 
agus is fearr ó thaobh feidhmiúlachta de, i 
dtéarmaí gás ceaptha teasa a laghdú, in 
earnáil an iompair. Ina theannta sin, le 
sprioc chun déine astaíochtaí gás ceaptha 
teasa a laghdú, spreagfaí nuálaíocht agus 
leagfaí amach tagarmharc soiléir chun 
comparáid a dhéanamh idir cineálacha 
breoslaí agus leictreachas in-athnuaite, 
bunaithe ar dhéine a n-astaíochtaí gás 
ceaptha teasa. Sa bhreis air sin, trí leibhéal 
na sprice fuinneamh-bhunaithe ar 
bhithbhreoslaí ardfhorbartha agus ar 
bhithghás a mhéadú, agus trí sprioc le 
haghaidh breoslaí in-athnuaite de 
thionscnamh neamhbhitheolaíoch a 
thabhairt isteach, d’áiritheofaí úsáid 
mhéadaithe breoslaí in-athnuaite chomh 
maith leis an tionchar comhshaoil is lú i 
modhanna iompair ar deacair iad a leictriú. 

(29) Is féidir le húsáid breoslaí in-
athnuaite agus leictreachas in-athnuaite in 
earnáil an iompair cur le dícharbónú 
earnáil iompair an Aontais ar bhealach 
costéifeachtach, agus feabhas a chur 
éagsúlú fuinnimh san earnáil sin, i measc 
rudaí eile, agus san am céanna, nuálaíocht, 
fás agus fostaíocht a chur chun cinn i 
ngeilleagar an Aontais agus an spleáchas ar 
allmhairí fuinnimh a laghdú. D’fhonn an 
sprioc mhéadaithe le haghaidh laghdú ar 
astaíochtaí gás ceaptha teasa atá sainithe ag 
an Aontas a bhaint amach, ba cheart an 
leibhéal fuinnimh in-athnuaite a 
sholáthraítear do gach modh iompair san 
Aontas a mhéadú. Tríd an sprioc iompair a 
léiriú mar sprioc chun déine astaíochtaí gás 
ceaptha teasa a laghdú, spreagfaí úsáid 
mhéadaithe na mbreoslaí is costéifeachtaí 
agus is fearr ó thaobh feidhmiúlachta de, i 
dtéarmaí gás ceaptha teasa a laghdú, in 
earnáil an iompair. Ina theannta sin, le 
sprioc chun déine astaíochtaí gás ceaptha 
teasa a laghdú, spreagfaí nuálaíocht agus 
leagfaí amach tagarmharc soiléir chun 
comparáid a dhéanamh idir cineálacha 
breoslaí agus leictreachas in-athnuaite, 
bunaithe ar dhéine a n-astaíochtaí gás 
ceaptha teasa. Mar sin féin, chun a 
áirithiú go mbainfear amach an sprioc 
maidir le laghdú ar astaíochtaí gás 
ceaptha teasa, ba cheart an deis a bheith 
ag na Ballstáit é sin a dhéanamh trí 
bhearta lena spriocdhírítear ar 
mhéideanna, ar chion fuinnimh nó ar 
astaíochtaí gás ceaptha teasa, ar 
choinníoll go léirítear go mbaintear 
amach an laghdú ar dhéine na ngás 
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Ba cheart a áirithiú go mbainfí amach na 
spriocanna sin trí oibleagáidí ar sholáthróirí 
breoslaí chomh maith le bearta eile a 
áirítear i [Rialachán (AE) 2021/XXX 
maidir le breoslaí in-athnuaite agus 
ísealcharbóin a úsáid sa mhuiriompar - 
FuelEU Maritime agus Rialachán (AE) 
2021/XXX maidir le cothrom iomaíochta a 
áirithiú don aeriompar inbhuanaithe]. Níor 
cheart oibleagáidí tiomnaithe a leagan síos 
ar sholáthróirí breoslaí eitlíochta ach 
amháin de bhun [Rialachán (AE) 
2021/XXX maidir le cothrom iomaíochta a 
áirithiú don aeriompar inbhuanaithe].

ceaptha teasa agus na sciartha íosta. Sa 
bhreis air sin, trí leibhéal na sprice 
fuinneamh-bhunaithe ar bhithbhreoslaí 
ardfhorbartha agus ar bhithghás a mhéadú, 
agus trí sprioc le haghaidh breoslaí in-
athnuaite de thionscnamh 
neamhbhitheolaíoch a thabhairt isteach, 
d’áiritheofaí úsáid mhéadaithe breoslaí in-
athnuaite chomh maith leis an tionchar 
comhshaoil is lú i modhanna iompair ar 
deacair iad a leictriú. Ba cheart a áirithiú 
go mbainfí amach na spriocanna sin trí 
oibleagáidí ar sholáthróirí breoslaí chomh 
maith le bearta eile a áirítear i [Rialachán 
(AE) 2021/XXX maidir le breoslaí in-
athnuaite agus ísealcharbóin a úsáid sa 
mhuiriompar - FuelEU Maritime agus 
Rialachán (AE) 2021/XXX maidir le 
cothrom iomaíochta a áirithiú don 
aeriompar inbhuanaithe]. Níor cheart 
oibleagáidí tiomnaithe a leagan síos ar 
sholáthróirí breoslaí eitlíochta ach amháin 
de bhun [Rialachán (AE) 2021/XXX 
maidir le cothrom iomaíochta a áirithiú don 
aeriompar inbhuanaithe].

Leasú 51

Togra le haghaidh treorach
Aithris 30

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(30) Beidh ról fíor-riachtanach ag an 
leictrea-shoghluaisteacht ó thaobh earnáil 
an iompair a dhícharbónú. Chun forbairt 
bhreise na leictrea-shoghluaiseachta a 
chothú, ba cheart do na Ballstáit sásra 
creidmheasa a bhunú a chuirfeadh ar a 
gcumas d’oibreoirí pointí luchtaithe atá 
inrochtana don phobal rannchuidiú leis an 
oibleagáid a leag Ballstáit ar sholáthróirí 
breoslaí a shásamh, trí leictreachas in-
athnuaite a sholáthar. Agus tacaíocht á cur 
ar fáil trí shásra den sórt sin do leictreachas 
in earnáil an iompair, tá sé tábhachtach go 
gcoinneodh na Ballstáit orthu le 
hardleibhéal uaillmhéine a leagan síos i 

(30) Beidh ról fíor-riachtanach ag an 
leictrea-shoghluaisteacht ó thaobh earnáil 
an iompair a dhícharbónú. Chun forbairt 
bhreise na leictrea-shoghluaiseachta a 
chothú, ba cheart do na Ballstáit sásra 
creidmheasa a bhunú a chuirfeadh ar a 
gcumas d’oibreoirí pointí luchtaithe atá 
inrochtana don phobal, chomh maith le 
hoibreoirí pointí luchtaithe 
príobháideacha, rannchuidiú leis an 
oibleagáid a leag Ballstáit ar sholáthróirí 
breoslaí a shásamh, trí leictreachas in-
athnuaite a sholáthar. Agus tacaíocht á cur 
ar fáil trí shásra den sórt sin do leictreachas 
in earnáil an iompair, tá sé tábhachtach go 
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dtaca lena meascán breosla leachtaigh in 
earnáil an iompair a dhícharbónú.

gcoinneodh na Ballstáit orthu le 
hardleibhéal uaillmhéine a leagan síos i 
dtaca lena meascán breosla leachtaigh a 
dhícharbónú go príomha in earnálacha 
iompair ar deacair dícharbónú a 
dhéanamh iontu, amhail na hearnálacha 
muirí agus eitlíochta.

Leasú 52

Togra le haghaidh treorach
Aithris 31

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(31) Tá sé d’aidhm ag beartas fuinnimh 
in-athnuaite an Aontais rannchuidiú i 
spriocanna an Aontais Eorpaigh i dtaca le 
maolú ar an athrú aeráide a bhaint amach i 
dtéarmaí astaíochtaí gás ceaptha teasa a 
laghdú. Agus an sprioc sin á saothrú, tá sé 
fíor-riachtanach rannchuidiú freisin le 
cuspóirí níos leithne comhshaoil, agus go 
háirithe le cailliúint na bithéagsúlachta a 
chosc, rud atá faoi thionchar diúltach mar 
gheall ar an athrú indíreach ar an 
talamhúsáid a bhaineann le táirgeadh 
bithbhreoslaí, bithleachtanna agus breoslaí 
bithmhaise áirithe. Is seanchúram 
tábhachtach idirghlúine do shaoránaigh an 
Aontais agus do reachtóir an Aontais é 
rannchuidiú sna cuspóirí aeráide agus 
comhshaoil sin. Mar thoradh air sin, níor 
cheart do na hathruithe sa bhealach a 
ríomhtar an sprioc iompair difear a 
dhéanamh do na teorainneacha a 
bunaíodh i dtaobh breoslaí áirithe a 
tháirgtear ó bharra bia agus beatha a 
áireamh i dtreo na sprice sin de pháirt 
amháin, agus breoslaí lena ngabhann 
riosca ard maidir le hathrú indíreach ar 
an talamhúsáid den pháirt eile. Ina 
theannta sin, chun nach gcruthófaí 
dreasacht chun bithbhreoslaí agus 
bithghás a tháirgtear ó bharra bia agus 
beatha a úsáid in earnáil an iompair, ba 
cheart rogha a bheith ag Ballstáit fós iad 
a áireamh i dtreo na sprice iompair, nó 

(31) Tá sé d’aidhm ag beartas fuinnimh 
in-athnuaite an Aontais rannchuidiú i 
spriocanna an Aontais Eorpaigh i dtaca le 
maolú ar an athrú aeráide a bhaint amach i 
dtéarmaí astaíochtaí gás ceaptha teasa a 
laghdú. Agus an sprioc sin á saothrú, tá sé 
fíor-riachtanach rannchuidiú freisin le 
cuspóirí níos leithne comhshaoil, agus go 
háirithe le cailliúint na bithéagsúlachta a 
chosc, rud atá faoi thionchar diúltach mar 
gheall ar an athrú indíreach ar an 
talamhúsáid a bhaineann le táirgeadh 
bithbhreoslaí ó bhunábhar a bhfuil 
ardriosca airithe acu maidir le hathrú 
indíreach ar an talamhúsáid, táirgeadh 
bithleachtanna agus táirgeadh breoslaí 
bithmhaise áirithe. Is seanchúram 
tábhachtach idirghlúine do shaoránaigh an 
Aontais agus do reachtóir an Aontais é 
rannchuidiú sna cuspóirí aeráide agus 
comhshaoil sin. Maidir le bithbhreoslaí, 
bithleachtanna agus breoslaí bithmhaise 
inbhuanaithe lena ndéantar próitéin 
luachmhar lena caitheamh ag ainmhithe 
agus ag daoine a chomhghiniúint, agus 
atá saor ó dhífhoraoisiú, ba cheart iad a 
bheith ina mbloc tógála de dhícharbónú 
iompair, laistigh de theorainn réasúnta 
lena gcuirfear cosc ar thionchair 
dhiúltachanach bhfuil ag teastáilar 
infhaighteacht acmhainní bia agus beatha. 
Ba cheart na Ballstáit a chur ar 
comhchéim maidir leis an úsáid a 
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gan iad a áireamh. Mura ndéanann siad 
iad a áireamh, féadfaidh siad laghdú dá 
réir a dhéanamh ar an sprioc chun déine 
astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú, ar 
an tuiscint go bhfuil laghdú 50 % ann ar 
astaíochtaí gás ceaptha teasa le 
bithbhreoslaí atá bunaithe ar bharra bia 
agus beatha, rud atá ag freagairt do na 
gnáthluachanna a leagtar amach in 
iarscríbhinn a ghabhann leis an Treoir 
seo maidir leis an laghdú ar astaíochtaí 
gás ceaptha teasa a bhaineann leis na 
conairí táirgthe is ábhartha i gcás 
bithbhreoslaí atá bunaithe ar bharra bia 
agus beatha, chomh maith leis an 
íostairseach laghduithe a bhfuil feidhm 
aici i gcás fhormhór na suiteálacha a 
tháirgeann bithbhreoslaí den sórt sin.

bhaineann siad as na bithbhreoslaí, 
bithleachtanna agus breoslaí bithmhaise 
inbhuanaithe sin, chun leibhéal níos airde 
laghduithe ar astaíochtaí a bhaint amach, 
faoin teorainn choiteann.

Leasú 53

Togra le haghaidh treorach
Aithris 35

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(35) Chun éifeachtacht comhshaoil níos 
airde a áirithiú i dtaobh chritéir an Aontais 
maidir le inbhuanaitheacht agus laghdú 
astaíochtaí gás ceaptha teasa le haghaidh 
breoslaí bithmhaise soladaí i suiteálacha 
ina dtáirgtear téamh, leictreachas agus 
fuarú, ba cheart an íostairseach chun critéir 
den sórt sin a chur i bhfeidhm a ísliú ón 
tairseach reatha de 20 MW go 5 MW.

(35) Chun éifeachtacht comhshaoil níos 
airde a áirithiú i dtaobh chritéir an Aontais 
maidir le inbhuanaitheacht agus laghdú 
astaíochtaí gás ceaptha teasa le haghaidh 
breoslaí bithmhaise soladaí i suiteálacha 
ina dtáirgtear téamh, leictreachas agus 
fuarú, ba cheart an íostairseach chun critéir 
den sórt sin a chur i bhfeidhm a ísliú ón 
tairseach reatha de 20 MW go 10 MW ag 
tosú in 2027.

Leasú 54

Togra le haghaidh treorach
Aithris 36

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(36) Le Treoir (AE) 2018/2001, 
neartaíodh an creat maidir le 
hinbhuanaitheacht bithfhuinnimh agus 

(36) Le Treoir (AE) 2018/2001, 
neartaíodh an creat maidir le 
hinbhuanaitheacht bithfhuinnimh agus 
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laghduithe ar astaíochtaí gás ceaptha teasa 
trí chritéir a leagan síos do gach earnáil 
chríochúsáide. Leagadh amach rialacha inti 
le haghaidh bithbhreoslaí, bithleachtanna 
agus breoslaí bithmhaise arna dtáirgeadh ó 
bhithmhais foraoise, rialacha lenar éilíodh 
inbhuanaitheacht na n-oibríochtaí buainte 
agus áireamh astaíochtaí ón athrú ar an 
talamhúsáid. Chun cosaint feabhsaithe a 
bhaint amach do ghnáthóga ar mhórán 
carbóin a bhfuil an-bhithéagsúlacht iontu, 
amhail foraoisí príomhúla, foraoisí atá ar 
mhórán bithéagsúlachta, féarthailte agus 
tailte portaigh, ba cheart eisceachtaí agus 
teorainneacha ar bhithmhais foraoise a 
fhoinsiú ó na ceantair sin a thabhairt 
isteach, i gcomhréir leis an gcur chuige atá 
ann i dtaca le bithbhreoslaí, le 
bithleachtanna agus le breoslaí bithmhaise 
arna dtáirgeadh ó bhithmhais talmhaíochta. 
Ina theannta sin, ba cheart na critéir 
maidir le laghdú ar astaíochtaí gás 
ceaptha teasa a chur i bhfeidhm freisin 
maidir le suiteálacha bithmhais-
bhunaithe atá ann cheana chun a áirithiú 
gur laghdú ar astaíochtaí gás ceaptha 
teasa a bheidh mar thoradh ar tháirgeadh 
bithfhuinnimh i ngach suiteáil den sórt 
sin i gcomparáid le fuinneamh a ghintear 
as breoslaí iontaise.

laghduithe ar astaíochtaí gás ceaptha teasa 
trí chritéir a leagan síos do gach earnáil 
chríochúsáide. Leagadh amach rialacha inti 
le haghaidh bithbhreoslaí, bithleachtanna 
agus breoslaí bithmhaise arna dtáirgeadh ó 
bhithmhais foraoise, rialacha lenar éilíodh 
inbhuanaitheacht na n-oibríochtaí buainte 
agus áireamh astaíochtaí ón athrú ar an 
talamhúsáid. Chun cosaint feabhsaithe a 
bhaint amach do ghnáthóga ar mhórán 
carbóin a bhfuil an-bhithéagsúlacht iontu, 
amhail foraoisí príomhúla, foraoisí atá ar 
mhórán bithéagsúlachta, féarthailte agus 
tailte portaigh, ba cheart eisceachtaí agus 
teorainneacha ar bhithmhais foraoise a 
fhoinsiú ó na ceantair sin a thabhairt 
isteach, agus bithmhais á saothrú ó 
thíortha nach gcomhlíonann na critéir 
bhuainte ar an leibhéal náisiúnta nó 
fonáisiúnta agus nach bhfuil córais 
bhainistíochta i bhfeidhm acu sa limistéar 
foinsithe foraoise i gcomhréir leis an gcur 
chuige atá ann i dtaca le bithbhreoslaí, le 
bithleachtannaagus le breoslaí bithmhaise 
arna dtáirgeadh ó bhithmhais talmhaíochta.

Leasú 55

Togra le haghaidh treorach
Aithris 37

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(37) Chun an t-ualach riaracháin ar 
tháirgeoirí breoslaí in-athnuaite agus 
breoslaí carbóin athchúrsáilte agus ar 
Bhallstáit a laghdú, i gcás ina n-aithníonn 
an Coimisiún trí ghníomh cur chun 
feidhme go dtugtar fianaise le scéimeanna 
deonacha nó náisiúnta nó go soláthraítear 
sonraí cruinne leo maidir le comhlíontacht 
chritéir maidir le inbhuanaitheacht agus 
laghdú astaíochtaí gás ceaptha teasa chomh 

(37) Chun an t-ualach riaracháin ar 
tháirgeoirí breoslaí in-athnuaite agus 
breoslaí carbóin athchúrsáilte agus ar 
Bhallstáit a laghdú, i gcás ina n-aithníonn 
an Coimisiún trí ghníomh cur chun 
feidhme go dtugtar fianaise le scéimeanna 
deonacha nó náisiúnta nó go soláthraítear 
sonraí cruinne leo maidir le comhlíontacht 
chritéir maidir le inbhuanaitheacht agus 
laghdú astaíochtaí gás ceaptha teasa chomh 
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maith le ceanglais eile a leagtar amach sa 
Treoir seo, ba cheart do Bhallstáit glacadh 
le torthaí an deimhnithe a eisítear le 
scéimeanna den sórt sin, laistigh de raon 
feidhme aitheantas an Choimisiúin. Chun 
an t-ualach ar shuiteálacha beaga a laghdú, 
ba cheart do Bhallstáit sásra simplithe 
fíorúcháin a bhunú le haghaidh suiteálacha 
idir 5 agus 10MW.

maith le ceanglais eile a leagtar amach sa 
Treoir seo, ba cheart do Bhallstáit glacadh 
le torthaí an deimhnithe a eisítear le 
scéimeanna den sórt sin, laistigh de raon 
feidhme aitheantas an Choimisiúin. Chun 
an t-ualach ar shuiteálacha beaga a laghdú, 
ba cheart do Bhallstáit sásra simplithe 
fíorúcháin a bhunú ag tosú an 1 Eanáir 
2027 le haghaidh suiteálacha idir 10 agus 
20MW.

Leasú 56

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 1 – pointe a
Treoir (AE) 2018/2001
Airteagal 2 – mír 2 – pointe 36

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(36) ciallaíonn ‘breoslaí in-athnuaite de 
thionscnamh neamhbhitheolaíoch’ breoslaí 
leachtacha agus gásacha a ndíorthaítear a 
luach fuinnimh ó fhoinsí in-athnuaite 
seachas ó bhithmhais;;

(36) ciallaíonn ‘breoslaí in-athnuaite de 
thionscnamh neamhbhitheolaíoch’ breoslaí 
leachtacha agus gásacha a ndíorthaítear a 
luach fuinnimh ó fhoinsí in-athnuaite;

Leasú 57

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 1 – pointe c – pointe 14 oa (nua)
Treoir (AE) 2018/2001
Airteagal 2 – mír 2 – pointe 14

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(14 o a) 11a) Saoráidí 
Straitéiseacha Aistrithe Fuinnimh: na 
saoráidí tarchurtha fuinnimh uile atá 
riachtanach chun foinsí fuinnimh in-
athnuaite a nascadh agus a chomhtháthú.

Leasú 58

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 1 – pointe c – pointe 14 o b (nua)
Treoir (AE) 2018/2001
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Airteagal 2 – mír 2 – pointe 14

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(14 ob)ciallaíonn ‘bunphrionsabal na 
héifeachtúlachta fuinnimh’ 
bunphrionsabal na héifeachtúlachta 
fuinnimh mar a shainmhínítear i bpointe 
(18) d’Airteagal 2 de Rialachán (AE) 
2018/1999

Leasú 59

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 1 – pointe c – pointe 14 o c (nua)
Treoir (AE) 2018/2001
Airteagal 2 – mír 2 – pointe 14

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(14o c) Ciallaíonn ‘comhthionscadal’ aon 
chomhfhiontar idir réigiúin, cathracha nó 
Ballstáit, ó thaobh an dlí, na 
teicneolaíochta nó an airgeadais de, chun 
fuinneamh in-athnuaite a tháirgeadh, rud 
nach bhféadfaí a dhéanamh gan an 
comhar sin;

Leasú 60

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 1 – pointe c – pointe 14 o d (nua)
Treoir (AE) 2018/2001
Airteagal 2 – mír 2 – pointe 14

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(14o d)Ciallaíonn ‘ceallra pobail’ ceallra 
in-athluchtaithe neamhspleách ag a 
bhfuil toilleadh rátaithe níos mó ná 
50 kWh, atá oiriúnach do shuiteáil agus 
d’úsáid i dtimpeallacht chónaithe, 
tráchtála nó thionsclaíoch agus atá faoi 
úinéireacht scairshealbhóirí nó comhaltaí 
éagsúla i gComhphobal Fuinnimh 
inathnuaite, ag gníomhú i gcomhpháirt le 
chéile, táirgeoirí is tomhaltóirí fuinnimh 
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inathnuaite nó cuideachta comhphobail 
fuinnimh inathnuaite;

Leasú 61

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 1 – pointe c – pointe 18  b a (nua)
Treoir (AE) 2018/2001
Airteagal 2 – mír 2 – pointe 18 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(18 b a) ciallaíonn ‘breoslaí 
ísealcharbóin’ breoslaí leachtacha agus 
gásacha a ghintear as amhábhair de 
thionscnamh neamh-inathnuaite;

Leasú 62

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 1 – pointe c – pointe 22a (nua)
Treoir (AE) 2018/2001
Airteagal 2 – mír 2 – pointe 22

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

 22a a. ciallaíonn ‘bithmhais ó fhoraoisí’ 
bithmhais arna táirgeadh ón 
bhforaoiseacht, chomh maith le 
hiarmhair ó thionscal foraoisbhunaithe; 
Féadfaidh na Ballstáit bithmhais a aicmiú 
mar bhithmhais phríomhúil ardriosca le 
linn chur chun feidhme na Treorach seo 
ar an leibhéal náisiúnta i gcás ina 
bhféadfadh ardriosca do chleachtais 
inbhuanaithe réigiúnacha bainistithe 
foraoisí a bheith ag baint le húsáid na 
bithmhaise sin mar fhoinse fuinnimh.

Leasú 63

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 1 – pointe c – pointe 22 a b (nua)
Treoir (AE) 2018/2001
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Airteagal 2 – mír 2 – pointe 22

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(22a b)Ciallaíonn ‘bithmhais 
talmhaíochta’ iarmhar agus dramhaíl a 
ghintear trí ghníomhaíochtaí 
feirmeoireachta agus a eascraíonn as 
táirgí talmhaíochta, dramhaíl ainmhithe 
agus dramhaíl ó phróiseáil bia a 
tháirgeadh, a chothabháil agus a 
phróiseáil.

Leasú 64

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 1 – pointe c a (nua)
Treoir (AE) 2018/2001
Airteagal 2 – mír 2 – pointe 16 (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ca) (a) cuirtear an méid seo a leanas 
in ionad phointe 16: 
“(16) ciallaíonn ‘comhphobal fuinnimh 
inathnuaite’ eintiteas dlíthiúil:
(a) atá bunaithe, i gcomhréir leis an 
dlí náisiúnta is infheidhme, ar 
rannpháirtíocht oscailte dheonach, atá 
neamhspleách, agus a rialaíonn 
scairshealbhóirí nó comhaltaí atá 
lonnaithe i ngar do na tionscadail 
fuinnimh inathnuaite ar leis an eintiteas 
dlíthiúil sin iad agus atá á bhforbairt 
aige;
(b) ar daoine nádúrtha, FBManna, 
údaráis áitiúla nó réigiúnacha, lena n-
áirítear bardais, iad a geallsealbhóirí nó a 
chomhaltaí;
(c) ar príomhchuspóir dó sochair 
chomhshaoil, eacnamaíocha agus 
shóisialta — seachas brabús airgeadais 
— a sholáthar dá scairshealbhóirí nó dá 
bhallraíocht nó do na ceantair áitiúla ina 
bhfeidhmíonn sé;”



AD\1257770GA.docx 47/91 PE703.013v02-00

GA

Leasú 65

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2 – pointe a
Treoir (AE) 2018/2001
Airteagal 3 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Áiritheoidh na Ballstáit i gcomhar 
le chéile gur ó fhoinsí fuinnimh in-
athnuaite a thiocfaidh 40 %, ar a laghad de 
sciar iomlán d'olltomhaltas deiridh 
fuinnimh an Aontais faoi 2030.;

1. Áiritheoidh na Ballstáit i gcomhar 
le chéile gur ó fhoinsí fuinnimh in-
athnuaite a thiocfaidh 45 %, ar a laghad de 
sciar iomlán d'olltomhaltas deiridh 
fuinnimh an Aontais faoi 2030.; Ós rud é 
gur minic a dhéantar táirgeadh fuinnimh 
in-athnuaite ar an leibhéal áitiúil agus 
réigiúnach agus go mbraitheann sé ar 
FBManna áitiúla agus réigiúnacha, ní 
mór do na Ballstáit páirt iomlán a 
thabhairt d’údaráis áitiúla agus 
réigiúnacha nuair a bhíonn spriocanna 
agus bearta tacaíochta beartais á leagan 
síos acu.

Leasú 66

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2 – pointe b
Treoir (AE) 2018/2001
Airteagal 3 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Déanfaidh na Ballstáit bearta chun 
a áirithiú go dtáirgfear fuinneamh ó 
bhithmhais ar bhealach ina n-íoslaghdófar 
iarmhairtí shaobhacha míchuí ar mhargadh 
na n-amhábhar bithmhaise agus tionchair 
dhíobhálacha ar an mbithéagsúlacht. 
Chuige sin, cuirfidh siad san áireamh ord 
na réiteach dramhaíola mar a leagtar amach 
in Airteagal 4 de Threoir 2008/98/CE agus 
prionsabal na húsáide cascáidí dá 
dtagraítear sa tríú fomhír.

3. Déanfaidh na Ballstáit bearta chun 
a áirithiú go dtáirgfear fuinneamh ó 
bhithmhais ar bhealach ina n-íoslaghdófar 
iarmhairtí shaobhacha míchuí ar mhargadh 
na n-amhábhar bithmhaise agus tionchair 
dhíobhálacha ar an mbithéagsúlacht nó ar 
an aeráid ina scéim tacaíochta. Chuige 
sin, cuirfidh siad ord na réiteach 
dramhaíola i bhfeidhm (mar a úsáidtear sa 
Treoir) (seachas ‘chun feidhme’) mar a 
leagtar amach in Airteagal 4 de Threoir 
2008/98/CE agus sa treoir chascáideach, 
dá dtagraítear sa tríú fomhír.
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Leasú 67

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2 – pointe b
Treoir (AE) 2018/2001
Airteagal 3 – mír 3 – fomhír 1 – pointe a – pointe i

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(i) lomáin sáibh, lomáin veiníre, 
stumpaí nó fréamhacha a úsáid chun 
fuinneamh a tháirgeadh.

scriosta

Leasú 68

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2 – pointe b
Treoir (AE) 2018/2001
Airteagal 3 – mír 3 – fomhír 1 – pointe a – pointe iii

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(iii) cleachtais nach bhfuil i gcomhréir 
leis an ngníomh tarmligthe dá dtagraítear 
sa tríú fomhír.

scriosta

Leasú 69

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2 – pointe b
Treoir (AE) 2018/2001
Airteagal 3 – mír 3 – fomhír 1 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) Ón 31 Nollaig 2026, agus gan 
dochar do na hoibleagáidí sa chéad 
fhomhír, ní thabharfaidh na Ballstáit aon 
tacaíocht do tháirgeadh leictreachais ó 
bhithmhais foraoise i ngléasraí 
leictreachais amháin, ach amháin má 
chomhlíonann an leictreachas sin ceann 
amháin ar a laghad de na coinníollacha seo 
a leanas:

(b) Ón 31 Nollaig 2026, agus gan 
dochar do na hoibleagáidí sa chéad 
fhomhír, ní thabharfaidh na Ballstáit aon 
scéim nua tacaíochta do tháirgeadh 
leictreachais ó bhithmhais foraoise i 
ngléasraí leictreachais amháin, ach amháin 
má chomhlíonann an leictreachas sin ceann 
amháin ar a laghad de na coinníollacha seo 
a leanas:seo a leanas:

Leasú 70
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Togra le haghaidh treorach
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 1 – pointe b – pointe ii
Treoir (AE) 2018/2001
Airteagal 3 – mír 3 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ii) táirgtear é trí Ghabháil agus Stóráil 
CO2 Bithmhaise a chur i bhfeidhm, agus 
comhlíonann sé na ceanglais a leagtar 
amach in Airteagal 29(11), an dara fomhír.

(ii) táirgtear é i saoráid a ndearnadh 
measúnú uirthi chun a chruthú go bhfuil 
sí ullamh chun Gabháil agus Stóráil CO2 
Bithmhaise a chur i bhfeidhm agus go 
gcomhlíonann sé na ceanglais a leagtar 
amach in Airteagal 29(11), an dara fomhír.

Leasú 71

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2 – pointe b – pointe ii a (new)
Treoir (AE) 2018/2001
Airteagal 3 – mír 3 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ii a) Níl comhghiniúint indéanta go 
teicniúil ná níl sé inmharthana ó thaobh 
na tráchtála de

Leasú 72

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2 – pointe b – pointe ii b (new)
Treoir (AE) 2018/2001
Airteagal 3 – mír 3 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ii b) dá gcuirfeadh deireadh leis an 
tacaíocht, chaithfí ceann iontaise-
bhunaithe a chur in ionad na suiteála

Leasú 73

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2 – pointe b – pointe ii c (new)
Treoir (AE) 2018/2001
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Airteagal 3 – mír 3 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ii c) táirgtear é i suiteáil atá ina cuid de 
chóras tacaíochta cosanta atá ceaptha 
chun an riosca a bhaint maidir le slándáil 
an tsoláthair nó cobhsaíocht na heangaí a 
áirithiú agus a chomhlíonann na 
ceanglais ábhartha a leagtar amach in 
Airteagal 29(11)

Leasú 74

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2 – pointe b – pointe ii d (new)
Treoir (AE) 2018/2001
Airteagal 3 – mír 3 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ii d) táirgtear é i limistéar nach bhfuil 
aon éileamh tráchtála ar theas ann.

Leasú 75

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2 – pointe b
Treoir (AE) 2018/2001
Airteagal 3 – mír 3 – fomhír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Tráth nach déanaí ná bliain amháin tar 
éis [theacht i bhfeidhm na Treorach 
leasaithí seo], glacfaidh an Coimisiún 
gníomh tarmligthe i gcomhréir le 
hAirteagal 35 maidir le conas prionsabal 
na húsáide cascáidí a chur i bhfeidhm le 
haghaidh bithmhaise, go háirithe maidir 
le conas úsáid na lomán cruinn 
ardchaighdeáin i dtáirgeadh an 
fhuinnimh a íoslaghdú, le béim ar 
scéimeanna tacaíochta agus aird chuí á 
tabhairt ar shonraíochtaí náisiúnta.

scriosta
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Leasú 76

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2 – pointe b
Treoir (AE) 2018/2001
Airteagal 3 – mír 3 – fomhír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Faoi 2026 cuirfidh an Coimisiún tuarascáil 
i láthair maidir le tionchar scéimeanna 
tacaíochta na mBallstát le haghaidh 
bithmhaise, lena n-áirítear an tionchar ar 
bhithéagsúlacht agus ar shaobhadh 
margaidh féideartha, agus déanfaidh sé 
measúnú ar an bhféidearthacht i dtaobh 
tuilleadh srianta maidir le scéimeanna 
tacaíochta um an mbithmhais foraoise.;

Faoi 2026 cuirfidh an Coimisiún tuarascáil 
i láthair maidir le tionchar scéimeanna 
tacaíochta na mBallstát le haghaidh 
bithmhaise, lena n-áirítear an tionchar ar 
bhithéagsúlacht agus ar shaobhadh 
margaidh féideartha, lena n-áirítear 
uasmhéadú ar ghiniúint cumhachta ó 
bhithfhuinneamh mar a mhol an 
Ghníomhaireacht Idirnáisiúnta 
Fuinnimh ina Plean 10 bpointe don 
Aontas Eorpach maidir le laghdú breis 
agus an tríú cuid a dhéanamh ar an 
spleáchas ar sholáthairtí na Rúise agus 
tacú leis an gComhaontú Glas don 
Eoraip, an méadú ar tháirgeadh 
bithmheatán ó fhoinsí inbhuanaithe 
bithmhaise, go háirithe bithmhais 
talmhaíochta, mar a mhol an Coimisiún 
Eorpach in ‘REPowerEU: Gníomhaíocht 
Chomhpháirteach Eorpach le haghaidh 
fuinneamh atá níos inacmhainne, níos 
sláine agus níos inbhuanaithe’.;

Leasú 77

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2 – pointe c
Treoir (AE) 2018/2001
Airteagal 3 – mír 4a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4a. Déanfaidh na Ballstáit creat a 
bhunú, a bhféadfaidh scéimeanna 
tacaíochta a áireamh ann agus lena n-
éascófar comhaontaithe ceannacháin 
cumhachta in-athnuaite a ghlacadh, lena 
gcumasófar leictreachas in-athnuaite a 
úsáid go leibhéal atá comhsheasmhach le 

4a. Déanfaidh na Ballstáit creat a 
bhunú, a bhféadfaidh scéimeanna 
tacaíochta a áireamh ann agus lena n-
éascófar comhaontaithe ceannacháin 
cumhachta in-athnuaite a ghlacadh, lena 
gcumasófar leictreachas in-athnuaite a 
úsáid go leibhéal atá comhsheasmhach le 
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ranníocaíocht náisiúnta an Bhallstáit dá 
dtagraítear i mír 2 agus ar luas atá 
comhsheasmhach leis na conairí táscacha 
dá dtagraítear in Airteagal 4(a)(2) de 
Rialachán (AE) 2018/1999. Go háirithe, ba 
cheart don chreat sin dul i ngleic leis na 
bacainní atá fós ann, lena n-áirítear iad 
siúd a bhaineann le nósanna imeachta 
ceadaithe, maidir le hardleibhéil soláthair 
leictreachais in-athnuaite. Le linn dóibh 
an creat sin a dhearadh, ba cheart do na 
Ballstáit an leictreachas in-athnuaite breise 
a chur san áireamh is gá chun na 
riachtanais a chomhlíonadh sna 
hearnálacha iompair, tionsclaíochta, tógála, 
agus téimh agus fuaraithe agus maidir le 
táirgeacht breoslaí in-athnuaite de 
thionscnamh neamhbhitheolaíoch.;

ranníocaíocht náisiúnta an Bhallstáit dá 
dtagraítear i mír 2 agus ar luas atá 
comhsheasmhach leis na conairí táscacha 
dá dtagraítear in Airteagal 4(a)(2) de 
Rialachán (AE) 2018/1999. Go háirithe, 
rachaidh an creat sin i ngleic leis na 
bacainní atá fós ar ardleibhéal soláthair 
leictreachais in-athnuaite, lena n-áirítear 
iad siúd a bhaineann le nósanna imeachta 
ceadaithe agus ar fhorbairt na ngréasán 
tarchurtha cumhachta is gá agus Saoráidí 
Straitéiseacha um Aistriú Fuinnimh, lena 
n-áirítear na bearta sin chun nósanna 
imeachta ceadaithe a luathú agus a 
shimpliú, agus comharthaí praghais 
fadtéarmacha a áirithiú le haghaidh 
cinntí infheistíochta, lena n-áirítear 
infheistíochtaí i leordhóthanacht, 
cobhsaíocht agus solúbthacht córas trí 
phróisis tairisceana iomaíocha, 
thrédhearcacha agus neamh-
idirdhealaitheacha, lena bhforáiltear do 
luach saothair a thabhairt do na tairgeoirí 
a n-éireoidh leo, bunaithe ar 
phraghsanna margaidh  Tabharfar tús 
áite do thionscadail fuinnimh inathnuaite 
agus do na gréasáin tarchurtha 
ghaolmhara a bhfuil leas straitéiseach ag 
baint leo trí phróiseas simplithe deonaithe 
ceadanna. Le linn dóibh an creat sin a 
dhearadh, ba cheart do na Ballstáit an 
leictreachas in-athnuaite breise a chur san 
áireamh is gá chun na riachtanais a 
chomhlíonadh sna hearnálacha iompair, 
tionsclaíochta, tógála, agus téimh agus 
fuaraithe agus maidir le táirgeacht breoslaí 
in-athnuaite de thionscnamh 
neamhbhitheolaíoch. Féachfaidh na 
Ballstáit agus a riaracháin fhonáisiúnta 
ábhartha leis na teicneolaíochtaí giniúna 
fuinnimh in-athnuaite is inbhuanaithe a 
chur chun cinn, mar shampla trí lorg 
carbóin corpraithe na dtionscadal a 
mheasúnú agus trí dhea-chleachtais 
inbhuanaitheachta a chur i bhfeidhm i 
bhforbairt an tionscadail;
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Leasú 78

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3 – pointe a
Treoir (AE) 2018/2001
Airteagal 7 – mír 1 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Maidir leis an gcéad fhomhír, pointe (a), 
(b) nó (c), ní mheasfar gás nó leictreachas 
ó fhoinsí in-athnuaite ach aon uair amháin 
chun críocha sciar an fhuinnimh ó fhoinsí 
in-athnuaite san olltomhaltas deiridh 
fuinnimh a ríomh. Cuirfear fuinneamh a 
tháirgtear ó bhreoslaí in-athnuaite de 
thionscnamh neamhbhitheolaíoch san 
áireamh san earnáil - leictreachas, téamh 
agus fuarú nó iompar - ina ndéanfar é a 
thomhailt.

Maidir leis an gcéad fhomhír, pointe (a), 
(b) nó (c), ní mheasfar gás nó leictreachas 
ó fhoinsí in-athnuaite ach aon uair amháin 
chun críocha sciar an fhuinnimh ó fhoinsí 
in-athnuaite san olltomhaltas deiridh 
fuinnimh a ríomh. Cuirfear leictreachas 
agus fuinneamh a tháirgtear ó bhreoslaí in-
athnuaite de thionscnamh 
neamhbhitheolaíoch san áireamh san 
earnáil - leictreachas, téamh agus fuarú nó 
iompar - agus ní dhéanfar iad a chuntas 
sa Bhallstát ina ndéanfar iad a thomhailt 
ach amháin má thángthas ar chomhaontú 
roimhe sin maidir le haistriú staidrimh, 
tionscadal comhpháirteach nó scéim 
tacaíochta chomhpháirteach idir na 
Ballstáit lena mbaineann. Murab 
amhlaidh a thángthas, i gcás ina bhfuil 
breoslaí inathnuaite de thionscnamh 
neamhbhitheolaíoch á dtomhailt ag 
Ballstát nach é an Ballstát is táirgeoir, 
dhéanfar íosleibhéal fuinnimh a chuntas 
sa Bhallstát ina dtáirgfear é.

Leasú 79

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 4 – pointe a
Treoir (AE) 2018/2001
Airteagal 9 – mír 1a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1a. Faoin 31 Nollaig 2025, 
comhaontóidh gach Ballstát ar a laghad 
tionscadal comhpháirteach amháin a bhunú 
le Ballstát amháin eile nó níos mó chun 
fuinneamh in-athnuaite a tháirgeadh. 
Tabharfar fógra don Choimisiún maidir le 

1a. Faoin 31 Nollaig 2025, 
comhaontóidh gach Ballstát ar a laghad 
tionscadal comhpháirteach amháin a bhunú 
le Ballstát amháin eile nó níos mó chun 
fuinneamh in-athnuaite a tháirgeadh. I gcás 
cineálacha comhair amhail comhar 
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comhaontú den sórt, lena n-áirítear an dáta 
a mheasfar go mbeidh sé ag feidhmiú. 
Maidir le tionscadail a mhaoinítear le 
ranníocaíochtaí náisiúnta faoi shásra 
maoiniúcháin an Aontais a bhunaítear le 
Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 
2020/129425 ón gCoimisiún , measfar go 
sásóidh siad an oibleagáid sin le haghaidh 
na mBallstát lena mbaineann.’;

maidir le dréachtú agus cur chun feidhme 
an chomhthionscadail sin, ba cheart ról a 
thabhairt d’údaráis áitiúla agus 
réigiúnacha agus d’oibreoirí 
príobháideacha. Tabharfar fógra don 
Choimisiún maidir le comhaontú den sórt, 
lena n-áirítear an dáta a mheasfar go 
mbeidh sé ag feidhmiú. Maidir le 
tionscadail a mhaoinítear le ranníocaíochtaí 
náisiúnta faoi shásra maoiniúcháin an 
Aontais a bhunaítear le Rialachán Cur 
Chun Feidhme (AE) 2020/129425 ón 
gCoimisiún , measfar go sásóidh siad an 
oibleagáid sin le haghaidh na mBallstát 
lena mbaineann.’; Ba cheart d’údaráis 
áitiúla agus réigiúnacha atá 
rannpháirteach i dtionscadail 
trasteorann, lena n-áirítear struchtúir 
chomhpháirteacha amhail réigiúin Euro 
agus EGTCanna, a bheith incháilithe 
freisin le haghaidh tacaíocht airgeadais 
agus cúnamh teicniúil;

__________________ __________________
25 Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 
2020/1294 ón gCoimisiún an 15 Meán 
Fómhair 2020 maidir le sásra maoiniúcháin 
an Aontais don fhuinneamh in-athnuaite 
(IO L 303, 17.9.2020, lch. 1).

25 Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 
2020/1294 ón gCoimisiún an 15 Meán 
Fómhair 2020 maidir le sásra maoiniúcháin 
an Aontais don fhuinneamh in-athnuaite 
(IO L 303, 17.9.2020, lch. 1).

Leasú 80

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 4 – pointe b
Treoir (AE) 2018/2001
Airteagal 9 – mír 7 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

7a. Comhoibreoidh na Ballstáit a bhfuil 
teorainn acu le himchuach farraige chun a 
shainiú go comhpháirteach méid an 
fhuinnimh in-athnuaite amach ón gcósta a 
bhfuil sé i gceist acu a tháirgeadh san 
imchuach farraige sin faoi 2050 le 
céimeanna idirmheánacha in 2030 agus in 
2040. Cuirfidh siad san áireamh na 
sainiúlachtaí agus an fhorbairt i ngach 

7a. Comhoibreoidh na Ballstáit a bhfuil 
teorainn acu le himchuach farraige chun 
spás leordhóthanach a shainiú agus a 
leithdháileadh go comhpháirteach ina 
bplean spásúil do mhéid an fhuinnimh in-
athnuaite amach ón gcósta agus don 
bhonneagar gaolmhar atá sé i gceist acu a 
tháirgeadh san imchuach farraige sin faoi 
2050, le céimeanna idirmheánacha agus 
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réigiún, acmhainneacht in-athnuaite an 
imchuach farraige agus an tábhacht 
pleanáil eangacha comhlachaithe 
comhtháite amach ón gcósta a áirithiú. 
Tabharfaidh na Ballstáit fógra faoin méid 
sin sna pleananna comhtháite náisiúnta 
fuinnimh agus aeráide arna gcur isteach de 
bhua Airteagal 14 de Rialachán (AE) 
2018/1999.;

mionsonraithe in 2030 agus in 2040. 
Éascóidh siad cómhaireachtáil le 
gníomhaíochtaí muirí agus cuirfidh siad 
san áireamh cosaint an chomhshaoil agus 
na tírdhreacha agus, sainiúlachtaí agus an 
fhorbairt i ngach réigiún, go háirithe na 
gníomhaíochtaí a dhéantar cheana sa 
limistéar a ndéanfar difear dó, an staid 
iarbhír shocheacnamaíoch, agus an 
díobháil a d’fhéadfadh a bheith ann don 
chomhshaol, indéantacht theicniúil agus 
eacnamaíoch bhonneagar na heangaí 
tarchurtha, an acmhainneacht inathnuaite 
amach ón gcósta a bhaineann leis an 
imchuach farraige agus an tábhacht a 
bhaineann le pleanáil eangacha 
chomhtháite ghaolmhar a áirithiú agus le 
reachtaíocht chomhshaoil AE a urramú. 
Chuige sin, ba cheart comhar feabhsaithe 
a bheith ann maidir le pleanáil 
réigiúnach do lánaí loingseoireachta, 
iascaireacht, limistéir chosanta agus 
shrianta, agus bonneagar fuinnimh; 
comhoibriú níos fearr idir taighde 
príobháideach agus poiblí; idirphlé idir 
na hinstitiúidí poiblí inniúla agus aon 
ghníomhaíocht oiriúnach eile a dhéantar. 
Tabharfaidh na Ballstáit fógra faoin méid 
sin sna pleananna comhtháite náisiúnta 
fuinnimh agus aeráide arna gcur isteach de 
bhua Airteagal 14 de Rialachán (AE) 
2018/1999.;

Leasú 81

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 4 – pointe b
Treoir (AE) 2018/2001
Airteagal 9 – mír 7a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Chun a áirithiú go ndéanfar bainistiú 
inbhuanaithe ar spás agus ar chóstaí 
muirí agus go mbainfear leas as 
acmhainneacht na bhfoinsí in-athnuaite 
fuinnimh amach ón gcósta, bainfidh na 
Ballstáit a bhfuil teorainn acu le 
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himchuach farraige úsáid as próiseas na 
Pleanála Spásúla Muirí in éineacht le cur 
chuige daingean maidir le 
rannpháirtíocht an phobail lena 
bhféadfar tuairimí na ngeallsealbhóirí 
agus na bpobal cósta lena mbaineann a 
chur san áireamh ag céim luath. Chun go 
nglacfaidh an pobal leis sin ar bonn níos 
leithne, déanfaidh na Ballstáit a áirithiú 
go bhféadfaí comhphobail fuinnimh 
inathnuaite a áireamh i dtionscadail 
chomhpháirteacha chomhair maidir le 
fuinneamh inathnuaite amach ón gcósta.

Leasú 82

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 4 – pointe b 
Treoir (AE) 2018/2001
Airteagal 9 – mír 7 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Chun castacht a laghdú, éifeachtúlacht 
agus trédhearcacht a mhéadú agus 
cabhrú le comhar a fheabhsú i measc na 
mBallstát, ba cheart pointe teagmhála 
uathúil a bheith ann (‘ionad ilfhreastail’) 
in aghaidh gach conaire tosaíochta 
eangaí amach ón gcósta, lena n-éascófar 
an próiseas deonaithe ceadanna do 
thionscadail leasa choitinn fuinnimh in-
athnuaite amach ón gcósta.

Leasú 83

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5 – pointe c
Treoir (AE) 2018/2001
Airteagal 15 – mír 8 – fomhír 2 (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Tar éis measúnú a bheith déanta ar na 
Ballstáit faoin gcéad fhomhír, déanfaidh 
an Coimisiún anailís ar na bacainní ar 
chomhaontuithe ceannaigh cumhachta 
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fadtéarmacha agus go háirithe ar 
imscaradh comhaontú ceannaigh 
cumhachta inathnuaite trasteorann agus 
eiseoidh sé treoir maidir leis na bacainní 
sin a bhaint;

Leasú 84

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5 – pointe d
Treoir (AE) 2018/2001
Airteagal 15 – mír 9 – fomhír 2 (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Déanfaidh na Ballstáit measúnú a 
thíolacadh ar a bpróiseas ceadaithe agus 
na bearta feabhsúcháin a bheidh le 
glacadh i gcomhréir leis na treoirlínte 
plean comhtháite náisiúnta fuinnimh 
agus aeráide nuashonraithe dá 
dtagraítear in Airteagal 14(2) de 
Rialachán (AE) 2018/199 i gcomhréir leis 
an nós imeachta agus leis an amlíne a 
leagtar síos san Airteagal sin.

Leasú 85

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5 – pointe d
Treoir (AE) 2018/2001
Airteagal 15 – mír 9 – fomhír 3 (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Beidh sé de cheangal ar na Ballstáit 
próisis pleanála straitéiseacha a fhorbairt 
chun an talamh atá ar fáil a shainaithint 
chun tionscadail fuinnimh inathnuaite a 
úsáid, go háirithe talamh díghrádaithe 
agus talamh atá ar fáil le haghaidh 
ilúsáidí, amhail talamh talmhaíochta agus 
comhlachtaí uisce intíre inar féidir 
tionscadail fuinnimh in-athnuaite a 
úsáid;
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Leasú 86

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5 – pointe d
Treoir (AE) 2018/2001
Airteagal 15 – mír 9 – fomhír 4 (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Déanfaidh an Coimisiún measúnú ar na 
bearta le haghaidh feabhsúcháin agus 
scórála ETFanna na mBallstát. Ba cheart 
an fhaisnéis sin a chur ar fáil go poiblí. 
Tabharfaidh an Coimisiún isteach 
dreasachtaí do na Ballstáit a ghnóthaíonn 
scóir níos airde i gcomhréir leis an 
measúnú ar ETFanna, lena n-áirítear 
rochtain tosaíochta ar chistí AE atá 
tiomnaithe do thionscadal fuinnimh in-
athnuaite.

Leasú 87

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 6
Treoir (AE) 2018/2001
Airteagal 15a – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Chun táirgeacht agus úsáid 
fuinnimh in-athnuaite san earnáil tógála a 
chur chun cinn, leagfaidh na Ballstáit 
amach sprioc tháscach maidir leis an sciar 
d’athnuaiteáin san ídiú fuinnimh deiridh 
ina n-earnálacha tógála in 2030 a bheidh 
comhsheasmhach le sprioc tháscach de 
sciar fuinnimh 49 % ar a laghad ó fhoinsí 
in-athnuaite san earnáil tógála i dtomhaltas 
deiridh fuinnimh an Aontais in 2030. 
Déanfar an sprioc náisiúnta a shloinneadh i 
dtéarmaí sciar an tomhaltais deiridh 
fuinnimh náisiúnta agus a ríomhfar i 
gcomhréir leis an modheolaíocht a leagtar 
amach in Airteagal 7. Áireoidh na Ballstáit 
a sprioc sna pleananna comhtháite 
náisiúnta fuinnimh agus aeráide arna gcur 
isteach de bhun Airteagal 14 de Rialachán 

1. Chun táirgeacht agus úsáid 
fuinnimh in-athnuaite san earnáil tógála a 
chur chun cinn, leagfaidh na Ballstáit 
amach sprioc tháscach maidir leis an sciar 
d’athnuaiteáin san ídiú fuinnimh deiridh 
ina n-earnálacha tógála in 2030 a bheidh 
comhsheasmhach le sprioc tháscach de 
sciar fuinnimh 49 % ar a laghad ó fhoinsí 
in-athnuaite san earnáil tógála i dtomhaltas 
deiridh fuinnimh an Aontais in 2030. 
Déanfar an sprioc náisiúnta a shloinneadh i 
dtéarmaí sciar an tomhaltais deiridh 
fuinnimh náisiúnta agus a ríomhfar i 
gcomhréir leis an modheolaíocht a leagtar 
amach in Airteagal 7 lena n-áirítear i 
ríomh sciar an tomhaltais deiridh den 
leictreachas ó fhoinsí inathnuaite, eadhon 
féintomhaltas, pobail fuinnimh agus sciar 
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(AE) 2018/1999 chomh maith le faisnéis 
maidir le conas a bheartaíonn siad é a 
bhaint amach.

an fhuinnimh inathnuaite sa mheascán 
leictreachais. Áireoidh na Ballstáit a sprioc 
sna pleananna comhtháite náisiúnta 
fuinnimh agus aeráide arna gcur isteach de 
bhun Airteagal 14 de Rialachán (AE) 
2018/1999 chomh maith le faisnéis maidir 
le conas a bheartaíonn siad é a bhaint 
amach.

Leasú 88

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 6
Treoir (AE) 2018/2001
Airteagal 15a – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Tabharfaidh na Ballstáit isteach 
bearta ina rialacháin agus cóid tógála agus, 
i gcás inarb infheidhme, ina scéimeanna 
tacaíochta, chun an sciar leictreachais agus 
téimh agus fuaraithe ó fhoinsí in-athnuaite 
sa stoc foirgneamh a mhéadú, lena n-
áirítear bearta náisiúnta a bhaineann le 
méaduithe suntasacha i bhféintomhaltas 
athnuaiteáin, comhphobail fuinnimh in-
athnuaite agus stóráil fuinnimh áitiúil, i 
gcomhar le feabhsuithe éifeachtúlachta 
fuinnimh a bhaineann le comhghiniúint 
agus foirgnimh éighníomhacha, nach mór 
neodrach ó thaobh fuinnimh agus neodrach 
ó thaobh fuinnimh.

2. Tabharfaidh na Ballstáit isteach 
bearta ina rialacháin agus cóid tógála agus, 
i gcás inarb infheidhme, ina scéimeanna 
tacaíochta, chun an sciar leictreachais agus 
téimh agus fuaraithe ó fhoinsí in-athnuaite 
sa stoc foirgneamh a mhéadú, lena n-
áirítear bearta náisiúnta a bhaineann le 
méaduithe suntasacha i bhféintomhaltas 
athnuaiteáin, comhphobail fuinnimh in-
athnuaite, comhroinnt áitiúil fuinnimh in-
athnuaite, agus stóráil fuinnimh áitiúil, i 
gcomhar le feabhsuithe éifeachtúlachta 
fuinnimh a bhaineann le comhghiniúint 
agus foirgnimh éighníomhacha, nach mór 
neodrach ó thaobh fuinnimh agus neodrach 
ó thaobh fuinnimh.

Leasú 89

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 6
Treoir (AE) 2018/2001
Airteagal 15 a – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. Chun an sciar tháscach 
d'fhuinneamh in-athnuaite a leagtar amach 

4. Chun an sciar tháscach 
d’fhuinneamh in-athnuaite a leagtar amach 
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i mír 1 a bhaint amach, déanfaidh na 
Ballstáit úsáid córas agus trealaimh téimh 
agus fuaraithe a chur chun cinn. Chuige 
sin, úsáidfidh na Ballstáit gach beart, uirlis 
agus dreasacht is iomchuí, lena n-áirítear, i 
measc nithe eile, lipéid fuinnimh a 
fhorbraítear faoi Rialachán (AE) 
2017/1369 ó Pharlaimint na hEorpa agus 
ón gComhairle26, teastais feidhmíochta 
fuinnimh de bhun Threoir 2010/31/AE, nó 
teastais nó caighdeáin iomchuí eile a 
fhorbraítear ar an leibhéal náisiúnta nó ar 
leibhéal an Aontais, agus áiritheoidh siad 
go gcuirfear go leor faisnéise agus 
comhairle ar fáil maidir le breoslaí 
ionadúla in-athnuaite an-éifeachtúil chomh 
maith le maidir leis na hionstraimí 
airgeadais agus dreasachtaí atá ar fáil chun 
ráta athsholáthair méadaithe a chur chun 
cinn maidir le seanchórais téimh agus 
maidir le hathrú chuig réitigh atá bunaithe 
ar fhuinneamh in-athnuaite.;

i mír 1 agus i mír 3 a bhaint amach, 
déanfaidh na Ballstáit úsáid córas agus 
trealaimh éifeachtúil téimh agus fuaraithe 
in-athnuaite a chur chun cinn, lena n-
áirítear córais chliste téimh agus 
fuaraithe bunaithe ar fhoinsí inathnuaite, 
chomh maith leis na hacmhainní cliste 
díláraithe fuinnimh i bhfoirgnimh. 
Chuige sin, úsáidfidh na Ballstáit gach 
beart, uirlis agus dreasacht is iomchuí, lena 
n-áirítear, i measc nithe eile, lipéid 
fuinnimh a fhorbraítear faoi Rialachán 
(AE) 2017/1369 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle26, teastais 
feidhmíochta fuinnimh de bhun 
Threoir 2010/31/AE, nó teastais nó 
caighdeáin iomchuí eile a fhorbraítear ar an 
leibhéal náisiúnta nó ar leibhéal an 
Aontais, agus áiritheoidh siad go gcuirfear 
go leor faisnéise agus comhairle ar fáil 
maidir le breoslaí ionadúla in-athnuaite an-
éifeachtúil chomh maith le maidir leis na 
hionstraimí airgeadais agus dreasachtaí atá 
ar fáil chun ráta athsholáthair méadaithe a 
chur chun cinn maidir le seanchórais téimh 
agus maidir le hathrú chuig réitigh atá 
bunaithe ar fhuinneamh in-athnuaite.;

__________________ __________________
26 Rialachán (AE) 2017/1369 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle an Dé Máirt 
4 Iúil 2017 lena leagtar amach creat i 
gcomhair lipéadú fuinnimh agus lena n-
aisghairtear Treoir 2010/30/AE (IO L 198, 
28.7.2017, lch. 1).

26 Rialachán (AE) 2017/1369 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle an Dé Máirt 
4 Iúil 2017 lena leagtar amach creat i 
gcomhair lipéadú fuinnimh agus lena n-
aisghairtear Treoir 2010/30/AE (IO L 198, 
28.7.2017, lch. 1).

Leasú 90

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 6 a (nua)
Treoir (AE) 2018/2001
Airteagal 15b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6 a) Cuirtear isteach an t-Airteagal seo 
a leanas:
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Airteagal 15 b
‘Measúnú agus pleanáil chomhtháite 
maidir le hacmhainní inathnuaite 
fuinnimh’
Déanfaidh na Ballstáit mapáil agus 
pleanáil chomhtháite le haghaidh 
acmhainní fuinnimh inathnuaite a chur 
chun úsáide ar a gcríoch féin i gcomhar 
leis na húdaráis náisiúnta, réigiúnacha 
agus áitiúla ábhartha uile.
Sa mhapáil agus pleanáil chomhtháite dá 
dtagraítear i mír 1, breathnófar freisin na 
saoráidí stórála fuinnimh is gá le 
haghaidh dul i bhfód foinsí in-athnuaite 
fuinnimh a áirithiú ar bhealach cobhsaí 
athléimneach, agus tosca amhail 
éagsúlachtaí séasúracha agus tréimhsí 
ganntanas fuinnimh á gcur san áireamh.
Agus na limistéir is oiriúnaí le haghaidh 
na bhfoinsí inathnuaite fuinnimh a chur 
chun úsáide á sainaithint acu, cinnfidh 
na Ballstáit na leibhéil éagsúla 
tosaíochta, agus infhaighteacht na 
hacmhainne fuinnimh á cur san áireamh 
mar aon le cosaint an chomhshaoil agus 
na bithéagsúlachta mar aon leis an 
tionchar ar phobail áitiúla agus ar 
ghníomhaíochtaí atá á ndéanadh cheana. 
Féadfaidh na Ballstáit imlonnú 
tionscadal a éascú sna réimsí a 
shainaithneofar mar réimsí a bhfuil an 
leibhéal is airde tosaíochta acu tríd an 
bpróiseas deonaithe ceadanna a leagtar 
amach in Airteagal 16(6), gan dochar 
d’Airteagal 16(7)’. (7)'.

Leasú 91

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 7
Treoir (AE) 2018/2001
Airteagal 18 – mír 3 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh 
scéimeanna deimhniúcháin ar fáil i 

3. Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh 
scéimeanna deimhniúcháin ar fáil i 
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gcomhar suiteálaithe agus dearthóirí de 
gach cineál córas téimh agus fuaraithe in-
athnuaite i bhfoirgnimh, tionscal agus 
talmhaíocht, agus le haghaidh suiteálaithe 
de chórais fhótavoltach gréine. Féadfar a 
thabhairt san áireamh sna scéimeanna sin, 
nuair is iomchuí, scéimeanna agus 
struchtúir ar ann dóibh cheana, agus is ar 
na critéir a leagtar amach in Iarscríbhinn 
IV a bhunófar na scéimeanna sin. 
Aithneoidh gach Ballstát an deimhniúchán 
arna dheonú ag Ballstáit eile i gcomhréir 
leis na critéir sin.

gcomhair suiteálaithe agus dearthóirí de 
gach cineál córas téimh agus fuaraithe in-
athnuaite i bhfoirgnimh, tionscal agus 
talmhaíocht, agus le haghaidh suiteálaithe 
córas teirmeach agus fótavoltach gréine, 
córas geoiteirmeach éadomhain agus 
teaschaidéal, lena n-áirítear córais stórála 
agus córais ghníomhacha um fhreagairt 
don éileamh.  Féadfar a thabhairt san 
áireamh sna scéimeanna sin, nuair is 
iomchuí, scéimeanna agus struchtúir ar ann 
dóibh cheana, agus is ar na critéir a leagtar 
amach in Iarscríbhinn IV a bhunófar na 
scéimeanna sin. Aithneoidh gach Ballstát 
an deimhniúchán arna dheonú ag Ballstáit 
eile i gcomhréir leis na critéir sin.

Leasú 92

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 7
Treoir (AE) 2018/2001
Airteagal 18 – mír 3 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Áiritheoidh na Ballstáit go bhfuil líon 
leordhóthanach suiteálaithe de chórais 
téimh agus fuaraithe in-athnuaite atá oilte 
agus cáilithe ar fáil le haghaidh na 
dteicneolaíochtaí iomchuí chun freastal ar 
an mborradh i dtéamh agus fuarú in-
athnuaite atá ag teastáil chun cur leis an 
méadú bliantúil sa sciar d’fhuinneamh in-
athnuaite san earnáil téimh agus fuaraithe 
mar a leagtar amach in Airteagal 23.

Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh líon 
leordhóthanach suiteálaithe oilte agus 
cáilithe de chórais téimh agus fuaraithe in-
athnuaite, mar aon le córais theirmeacha 
agus fótavoltacha ghréine, córais 
gheoiteirmeacha éadoimhne, teaschaidéil 
agus córais stórála agus córais 
ghníomhacha um fhreagairt don éileamh 
ar fáil do na teicneolaíochtaí ábhartha 
chun fónamh d’fhás an téimh agus an 
fhuaraithe in-athnuaite a theastaíonn chun 
rannchuidiú leis an méadú bliantúil ar 
sciar an fhuinnimh in-athnuaite in earnáil 
an téimh agus an fhuaraithe mar a leagtar 
amach in Airteagal 23 i bhfoirgnimh mar 
a leagtar amach in Airteagal 15a agus i 
gcás fuinneamh in-athnuaite san iompar, 
mar a leagtar amach in Airteagal 25, 
chomh maith leis an sprioc fhoriomlán 
maidir le fuinneamh in-athnuaite mar a 
leagtar amach in Airteagal 3.
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Leasú 93

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 7
Treoir (AE) 2018/2001
Airteagal 18 – mír 3 – fomhír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Chun líon leordhóthanach suiteálaithe agus 
dearthóirí a bhaint amach, áiritheoidh na 
Ballstáit go gcuirfear cláir oiliúna 
leordhóthanacha ar fáil a mbeidh cáiliú nó 
deimhniú lena gcuimseofar teicneolaíochtaí 
téimh agus fuaraithe in-athnuaite mar 
thoradh orthu, agus na réitigh nuálacha is 
déanaí a bhaineann leo. Cuirfidh na 
Ballstáit bearta i bhfeidhm chun 
rannpháirtíocht i gcláir den sórt a chur 
chun cinn, go háirithe ag fiontair bheaga 
agus mheánmhéide agus iad siúd atá 
féinfhostaithe. Féadfaidh na Ballstáit 
comhaontuithe deonacha a chur i bhfeidhm 
leis na soláthróirí agus na díoltóirí 
teicneolaíochta iomchuí chun líon 
leordhóthanach suiteálaithe a chur faoi 
oiliúint, a fhéadfar a bhaint ar 
mheastacháin díolacháin, sna réitigh agus 
teicneolaíochtaí nuálacha is déanaí atá ar 
fáil ar an margadh.

Chun líon leordhóthanach suiteálaithe agus 
dearthóirí a bhaint amach, áiritheoidh na 
Ballstáit nó a n-údaráis inniúla ar an 
leibhéal réigiúnach agus an leibhéal 
áitiúil go gcuirfear cláir oiliúna 
leordhóthanacha ar fáil a mbeidh cáiliú nó 
deimhniú lena gcuimseofar teicneolaíochtaí 
téimh agus fuaraithe in-athnuaite, 
teicneolaíochtaí stórála, mar thoradh 
orthu, agus na réitigh nuálacha is déanaí a 
bhaineann leo, lena n-áirítear bonneagar. 
Cuirfidh na Ballstáit bearta i bhfeidhm 
chun rannpháirtíocht i gcláir den sórt a 
chur chun cinn, go háirithe ag fiontair 
bheaga agus mheánmhéide agus iad siúd 
atá féinfhostaithe. Féadfaidh na Ballstáit 
comhaontuithe deonacha a chur i bhfeidhm 
leis na soláthróirí agus na díoltóirí 
teicneolaíochta iomchuí chun líon 
leordhóthanach suiteálaithe a chur faoi 
oiliúint, a fhéadfar a bhaint ar 
mheastacháin díolacháin, sna réitigh agus 
teicneolaíochtaí nuálacha is déanaí atá ar 
fáil ar an margadh.

Leasú 94

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 7
Treoir (AE) 2018/2001
Airteagal 18 – mír 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4 a. Faoin 31 Nollaig 2025, déanfaidh 
an Coimisiún measúnú ar infhaighteacht 
suiteálaithe oilte cáilithe na 
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dteicneolaíochtaí fuinnimh in-athnuaite a 
bhfuil gá leo chun an t-éileamh ar phoist 
ar leibhéal an Bhallstáit a chumhdach. I 
gcás inar gá, cuirfidh an Coimisiún 
moltaí faoi bhráid na mBallstát chun 
laghdú a dhéanamh ar aon bhearna 
maidir le hinfhaighteacht oibrithe oilte, 
agus a chuirfear ar fáil go poiblí.

Leasú 95

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 8 – pointe a – pointe i
Treoir (AE) 2018/2001
Airteagal 19 – mír 2 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Chuige sin, áiritheoidh na Ballstáit go n-
eiseofar ráthaíocht tionscnaimh má iarrann 
táirgeoir fuinneamh ó fhoinsí in-athnuaite a 
leithéid. Féadfaidh Ballstát socrú a 
dhéanamh chun ráthaíochtaí tionscnaimh 
a eisiúint i gcás fuinnimh ó fhoinsí 
neamh-inathnuaite. Féadfar eisiúint 
ráthaíochta tionscnaimh a chur faoi réir 
teorainn íosacmhainne. Méid caighdeánach 
1 MWh a bheidh sa ráthaíocht tionscnaimh. 
Ní eiseofar níos mó ná ráthaíocht 
tionscnaimh amháin i dtaca le gach aonad 
fuinnimh a tháirgfear.’;

Chuige sin, áiritheoidh na Ballstáit go n-
eiseofar ráthaíocht tionscnaimh má iarrann 
táirgeoir fuinneamh ó fhoinsí in-athnuaite a 
leithéid. Féadfar eisiúint ráthaíochta 
tionscnaimh a chur faoi réir teorainn 
íosacmhainne. Méid caighdeánach 1 MWh 
a bheidh sa ráthaíocht tionscnaimh. Ní 
eiseofar níos mó ná ráthaíocht tionscnaimh 
amháin i dtaca le gach aonad fuinnimh a 
tháirgfear.’;

Leasú 96

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 10
Treoir (AE) 2018/2001
Airteagal 20 a – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Cuirfidh na Ballstáit de cheangal ar 
na hoibreoirí córais tarchurtha agus 
oibreoirí córais dáileacháin ina ndlínse 
faisnéis a chur ar fáil maidir leis an sciar de 
leictreachas in-athnuaite agus an cion 
astaíochtaí gás ceaptha teasa den 

1. Cuirfidh na Ballstáit de cheangal ar 
na hoibreoirí córais tarchurtha agus 
oibreoirí córais dáileacháin ina ndlínse 
faisnéis a chur ar fáil maidir leis an sciar de 
leictreachas in-athnuaite agus an cion 
astaíochtaí gás ceaptha teasa den 
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leictreachas arna sholáthar i ngach crios 
tairisceana, a chruinne is féidir agus chomh 
gar d’fhíor-am is féidir ach in eatraimh 
ama nach mó ná uair amháin, le 
réamhaisnéis i gcás inar féidir. Déanfar an 
fhaisnéis seo a chur ar fáil go digiteach ar 
bhealach lena n-áiritheofar gur féidir le 
rannpháirtí sa mhargadh leictreachais, 
comhiomlánóirí, tomhaltóirí agus 
úsáideoirí deiridh é a úsáid, agus gur féidir 
le gléasanna cumarsáide leictreonaí amhail 
córais méadraithe chliste, pointí 
athluchtaithe gluaisteán leictreach, córais 
téimh agus fuaraithe agus córais 
bhainistíochta fuinnimh foirgneamh é a 
léamh.

leictreachas arna sholáthar i ngach crios 
tairisceana, a chruinne is féidir agus chomh 
gar d’fhíor-am is féidir ach in eatraimh 
ama nach mó ná uair amháin, le 
réamhaisnéis i gcás inar féidir. Déanfar an 
fhaisnéis seo a chur ar fáil go digiteach ar 
bhealach lena gcuirfear ar chumas 
rannpháirtí sa mhargadh leictreachais, 
comhiomlánóirí, tomhaltóirí agus 
úsáideoirí deiridh é a úsáid, agus gur féidir 
le gléasanna cumarsáide leictreonaí amhail 
córais méadraithe chliste, pointí 
athluchtaithe gluaisteán leictreach, córais 
téimh agus fuaraithe agus córais 
bhainistíochta fuinnimh foirgneamh é a 
léamh. Áiritheoidh na Ballstáit go 
ndeonófar rochtain d’oibreoirí córas 
tarchurtha agus d’oibreoirí córas 
dáileacháin go dlíthiúil chun rochtain a 
fháil ar na sonraí gaolmhara chun an 
cúram sin a chomhlíonadh.

Leasú 97

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 10
Treoir (AE) 2018/2001
Airteagal 20 a – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. I dteannta na gceanglas sa [togra le 
haghaidh Rialachán maidir le ceallraí agus 
ceallraí dramhaíola, lena n-aisghairtear 
Treoir 2006/66/CE agus lena leasaítear 
Rialachán (AE) Uimh. 2019/1020], 
áiritheoidh na Ballstáit go gcuimseoidh 
monaróirí de cheallraí baile agus 
tionsclaíocha rochtain fíor-ama ar fhaisnéis 
maidir leis an gcóras bainistíochta ceallra 
bunúsaigh, lena n-áirítear toilleadh ceallra, 
staid sláinte, staid luchtaithe agus pointe 
socraithe cumhachta, chuig úinéirí agus 
úsáideoirí ceallraí chomh maith le tríú 
páirtithe ag feidhmiú ar a son, amhail 
cuideachtaí bainistíochta cumhachta 
foirgneamh agus rannpháirtí sa mhargadh 
leictreachais, faoi théarmaí neamh-

2. I dteannta na gceanglas sa [togra le 
haghaidh Rialachán maidir le ceallraí agus 
ceallraí dramhaíola, lena n-aisghairtear 
Treoir 2006/66/CE agus lena leasaítear 
Rialachán (AE) Uimh. 2019/1020], 
áiritheoidh na Ballstáit go gcuimseoidh 
monaróirí de cheallraí baile, pobail agus 
tionsclaíocha rochtain fíor-ama ar fhaisnéis 
maidir leis an gcóras bainistíochta ceallra 
bunúsaigh, lena n-áirítear toilleadh ceallra, 
staid sláinte, staid luchtaithe agus pointe 
socraithe cumhachta, chuig úinéirí agus 
úsáideoirí ceallraí chomh maith le tríú 
páirtithe ag feidhmiú ar a son, amhail 
cuideachtaí bainistíochta cumhachta 
foirgneamh agus rannpháirtí sa mhargadh 
leictreachais, faoi théarmaí neamh-
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idirdhealaitheacha agus gan aon chostas. idirdhealaitheacha agus gan aon chostas.

Leasú 98

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 10
Treoir (AE) 2018/2001
Airteagal 20 a – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. Áiritheoidh na Ballstáit nach 
ndéanfaidh an creat rialála náisiúnta 
idirdhealú i gcoinne rannpháirtíocht sna 
margaí leictreachais, lena n-áirítear 
bainistiú ar phlódú agus seirbhísí 
solúbthachta agus seirbhísí cothromúcháin 
agus córais bheaga nó mhóibíleacha amhail 
ceallraí baile nó feithiclí leictreacha a 
sholáthar, go díreach agus trí 
chomhiomlánú.’;

4. Áiritheoidh na Ballstáit nach 
ndéanfaidh an creat rialála náisiúnta 
idirdhealú i gcoinne rannpháirtíocht sna 
margaí leictreachais, lena n-áirítear 
bainistiú ar phlódú agus seirbhísí 
solúbthachta agus seirbhísí cothromúcháin, 
líonraí teasa agus fuaraithe ceantair agus 
córais bheaga nó mhóibíleacha amhail 
ceallraí tí, ceallraí pobail agus feithiclí 
leictreacha, aonaid stórála fuinnimh 
theirmigh agus fearais agus córais téimh 
agus fuaraithe leictreacha chliste, agus 
gléasanna cliste eile a éascaíonn 
tomhaltas solúbtha leictreachais in-
athnuaite na dtomhaltóirí a sholáthar, go 
díreach agus trí chomhiomlánú. Cuirfidh 
na Ballstáit cothroime iomaíochta ar fáil 
do ghníomhaithe margaidh beaga, go 
háirithe comhphobail fuinnimh in-
athnuaite, ionas go mbeidh siad in ann a 
bheith rannpháirteach sa mhargadh gan 
ualach díréireach riaracháin nó rialála a 
bheith orthu;

Leasú 99

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 11
Treoir (AE) 2018/2001
Airteagal 22 a – mír 1 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Féachfaidh na Ballstáit le sciar na 
bhfoinsí in-athnuaite i méid na bhfoinsí 

1. Féachfaidh na Ballstáit, i gcomhar 
le húdaráis réigiúnacha agus áitiúla, le 
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fuinnimh a úsáidtear chun críocha 
fuinnimh deiridh agus chun críocha 
neamhfhuinnimh san earnáil 
tionsclaíochta a mhéadú trí mheánmhéadú 
bliantúil táscach 1.1 pointe céatadáin faoi 
2030.

sciar na bhfoinsí in-athnuaite i méid na 
bhfoinsí fuinnimh a úsáidtear chun críocha 
fuinnimh deiridh san earnáil tionsclaíochta 
a mhéadú trí mheánmhéadú bliantúil 
táscach 1.1 pointe céatadáin faoi 2030.

Leasú 100

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 11
Treoir (AE) 2018/2001
Airteagal 22a – mír 1 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Áireoidh na Ballstáit na bearta a 
bheartaítear agus a glacadh chun an méadú 
táscach sin a bhaint amach ina bpleananna 
náisiúnta comhtháite fuinnimh agus aeráide 
agus ina dtuarascálacha ar dhul chun cinn 
arna dtíolacadh de bhun Airteagal 3, 
Airteagal 14 agus Airteagal 17 de 
Rialachán (AE) 2018/1999.

Áireoidh na Ballstáit, i gcomhar le 
húdaráis réigiúnacha agus áitiúla, na 
bearta a bheartaítear agus a glacadh chun 
an méadú táscach sin a bhaint amach ina 
bpleananna náisiúnta comhtháite fuinnimh 
agus aeráide agus ina dtuarascálacha ar 
dhul chun cinn arna dtíolacadh de bhun 
Airteagail 3, 14 agus 17 de Rialachán (AE) 
2018/1999.

Leasú 101

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 11
Treoir (AE) 2018/2001
Airteagal 22a – mír 1 – fomhír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Áiritheoidh na Ballstáit go dtiocfaidh, faoi 
2030, 50 % den hidrigin a úsáidfear chun 
críocha fuinnimh deiridh agus chun críocha 
neamhfhuinnimh san earnáil tionsclaíochta 
ó bhreoslaí in-athnuaite de thionscnamh 
neamhbhitheolaíoch arna n-úsáid chun 
críocha fuinnimh deiridh agus chun críocha 
neamhfhuinnimh. Chun na hastaíochtaí sin 
a ríomh, cuirfear na rialacha seo a leanas i 
bhfeidhm:

Áiritheoidh na Ballstáit, i gcomhar le 
húdaráis réigiúnacha agus áitiúla, go 
dtiocfaidh, faoi 2030, 50 % den hidrigin a 
úsáidfear chun críocha fuinnimh deiridh 
agus chun críocha neamhfhuinnimh san 
earnáil tionsclaíochta ó bhreoslaí in-
athnuaite de thionscnamh 
neamhbhitheolaíoch arna n-úsáid chun 
críocha fuinnimh deiridh agus chun críocha 
neamhfhuinnimh sna hearnálacha 
tionscail ardteochta, na heitlíochta agus 
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na loingseoireachta ar deacair iad a 
mhaolú, áit nach bhfuil leictriú ina 
réiteach indéanta faoi 2030. Chun na 
hastaíochtaí sin a ríomh, cuirfear na 
rialacha seo a leanas i bhfeidhm: Laistigh 
de bhliain tar éis don treoir reatha teacht i 
bhfeidhm, déanfaidh an Coimisiún 
measúnú ar thionchar na bhfuinneamh 
in-athnuaite ó bhreoslaí in-athnuaite de 
thionscnamh neamhbhitheolaíoch ar 
fhorbairt an mhargaidh chun a fhíorú an 
mbeidh méideanna leordhóthanacha ar 
fáil faoi 2033.

Leasú 102

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 11
Treoir (AE) 2018/2011
Airteagal 22 a – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Maidir le táirgí tionsclaíocha lena 
mbaineann lipéad nó maíomh go bhfuil 
siad á dtáirgeadh le fuinneamh in-athnuaite 
agus le breoslaí in-athnuaite de 
thionscnamh neamhbhitheolaíoch, 
áiritheoidh na Ballstáit go léireoidh siad an 
céatadán den fhuinneamh in-athnuaite a 
úsáideadh nó de bhreoslaí in-athnuaite de 
thionscnamh neamhbhitheolaíoch a 
úsáideadh ag an gcéim a bhaineann le fáil, 
réamhphróiseáil, monaraíocht agus 
dáileadh an bhunábhair, arna ríomh ar 
bhonn na modheolaíochtaí a leagtar síos i 
Moladh 2013/179/AE nó, de rogha air sin, 
in ISO 14067:2018.’;

2. Maidir le táirgí tionsclaíocha lena 
mbaineann lipéad nó maíomh go bhfuil 
siad á dtáirgeadh le fuinneamh in-athnuaite 
agus le breoslaí in-athnuaite de 
thionscnamh neamhbhitheolaíoch, 
áiritheoidh na Ballstáit, i gcomhar le 
húdaráis réigiúnacha agus áitiúla, go 
léireoidh siad an céatadán den fhuinneamh 
in-athnuaite a úsáideadh nó de bhreoslaí in-
athnuaite de thionscnamh 
neamhbhitheolaíoch a úsáideadh ag an 
gcéim a bhaineann le fáil, réamhphróiseáil, 
monaraíocht agus dáileadh an bhunábhair, 
arna ríomh ar bhonn na modheolaíochtaí a 
leagtar síos i Moladh 2013/179/AE27 nó, de 
rogha air sin, in ISO 14067:2018.;

__________________ __________________
27 27 2013/179/AE: Moladh ón gCoimisiún 
an 9 Aibreán 2013 maidir le modhanna 
coiteanna a úsáid chun feidhmíocht 
chomhshaoil saolré táirgí agus eagraíochtaí 
a thomhas agus a chur in iúl, IO L 124, 
4.5.2013, lch. 1–210.

27 2013/179/AE: Moladh ón gCoimisiún an 
9 Aibreán 2013 maidir le modhanna 
coiteanna a úsáid chun feidhmíocht 
chomhshaoil saolré táirgí agus eagraíochtaí 
a thomhas agus a chur in iúl, IO L 124, 
4.5.2013, lch. 1–210.
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Leasú 103

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 12 – pointe b
Treoir (AE) 2018/2001
Airteagal 23 – mír 1a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1a. Déanfaidh na Ballstáit measúnú ar a 
n-acmhainneacht fuinnimh ó fhoinsí in-
athnuaite agus ar an úsáid a bhaintear as 
dramhtheas agus dramhfhuacht san earnáil 
téimh agus fuaraithe lena n-áirítear, i gcás 
inarb iomchuí, anailís ar limistéir atá 
oiriúnach lena n-úsáid gan ach riosca íseal 
éiceolaíoch agus ar an acmhainneacht atá 
ann le haghaidh tionscadail teaghlaigh ar 
scála beag. Leagfar amach sa mheasúnú 
garspriocanna agus bearta chun foinsí in-
athnuaite fuinnimh a mhéadú i dtéamh 
agus i bhfuarú agus, i gcás inarb iomchuí, 
úsáid dramhtheasa agus dramhfhuachta trí 
théamh agus fuarú ceantair d’fhonn 
straitéis náisiúnta fhadtéarmach a bhunú 
chun téamh agus fuarú a dhícharbónú. 
Beidh an measúnú mar chuid de na 
pleananna comhtháite náisiúnta fuinnimh 
agus aeráide dá dtagraítear in Airteagal 3 
agus Airteagal 14 de Rialachán (AE) 
2018/1999, measúnú a ghabhfaidh leis an 
measúnú cuimsitheach ar théamh agus ar 
fhuarú a cheanglaítear le hAirteagal 14(1) 
de Threoir 2012/27/AE.’;

1a. Déanfaidh na Ballstáit measúnú ar a 
n-acmhainneacht fuinnimh ó fhoinsí in-
athnuaite agus ar an úsáid a bhaintear as 
dramhtheas agus dramhfhuacht san earnáil 
téimh agus fuaraithe lena n-áirítear, i gcás 
inarb iomchuí, anailís ar limistéir atá 
oiriúnach lena n-úsáid gan ach riosca íseal 
éiceolaíoch agus ar an acmhainneacht atá 
ann le haghaidh tionscadail teaghlaigh ar 
scála beag a mbeidh údaráis áitiúla agus 
réigiúnacha rannpháirteach iontu. 
Leagfar amach sa mheasúnú garspriocanna 
agus bearta chun foinsí in-athnuaite 
fuinnimh a mhéadú i dtéamh agus i bhfuarú 
agus, i gcás inarb iomchuí, úsáid 
dramhtheasa agus dramhfhuachta trí 
théamh agus fuarú ceantair agus 
teaghlaigh mhionscála agus FBManna 
d’fhonn straitéis náisiúnta fhadtéarmach a 
bhunú chun téamh agus fuarú a 
dhícharbónú. Beidh an measúnú i 
gcomhréir le bunphrionsabal na 
héifeachtúlachta fuinnimh agus mar 
chuid de na pleananna comhtháite náisiúnta 
fuinnimh agus aeráide dá dtagraítear in 
Airteagal 3 agus Airteagal 14 de Rialachán 
(AE) 2018/1999, measúnú a ghabhfaidh 
leis an measúnú cuimsitheach ar théamh 
agus ar fhuarú a cheanglaítear le 
hAirteagal 14(1) de Threoir 2012/27/AE.;

Leasú 104

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 12 – pointe c a (nua)
Treoir (AE) 2018/2001
Airteagal 23 – mír 1a – fomhír 1
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c a) cuirtear an fhomhír seo a leanas 
isteach:
Cuirfidh na Ballstáit faisnéis ar fáil go 
háirithe d’úinéirí nó do thionóntaí 
foirgneamh agus do FBManna maidir le 
bearta cost-éifeachtúla, agus ionstraimí 
airgeadais chun feabhas a chur ar an 
úsáid a bhaintear as fuinneamh in-
athnuaite sna córais téimh agus 
fuaraithe. Cuirfidh na Ballstáit an 
fhaisnéis ar fáil trí uirlisí comhairleacha 
inrochtana agus trédhearcacha a bheidh 
bunaithe in ionaid ilfhreastail.

Leasú 105

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 12 – pointe d
Treoir (AE) 2018/2001
Airteagal 23 – mír 4 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) forbairt acmhainní d’údaráis 
náisiúnta agus áitiúla chun tionscadail agus 
bonneagair in-athnuaite a phleanáil agus a 
chur chun feidhme;

(d) forbairt acmhainní d’údaráis 
náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla chun 
tionscadail agus bonneagair in-athnuaite a 
phleanáil agus a chur chun feidhme;

Leasú 106

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 12 – pointe d
Treoir (AE) 2018/2001
Airteagal 23 – mír 4 – fomhír 1 – pointe i

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(i) bearta beartais eile, a bhfuil 
éifeacht choibhéiseach acu, lena n-áirítear 
bearta fioscacha, scéimeanna tacaíochta nó 
dreasachtaí airgeadais eile.

(i) bearta beartais eile, a bhfuil 
éifeacht choibhéiseach acu, lena n-áirítear 
bearta fioscacha, scéimeanna tacaíochta nó 
dreasachtaí airgeadais eile a 
rannchuidíonn le trealamh in-athnuaite 
téimh agus fuaraithe a shuiteáil agus 
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gréasáin fuinnimh a sholáthraíonn 
fuinneamh in-athnuaite don téamh agus 
don fhuarú i bhfoirgnimh agus sa 
tionscal a fhorbairt.

Leasú 107

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 12 – pointe d
Treoir (AE) 2018/2001
Airteagal 23 – mír 4 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Agus na bearta sin á nglacadh agus á gcur 
chun feidhme acu, áiritheoidh na Ballstáit 
go mbeidh rochtain ag gach tomhaltóir 
orthu, go háirithe iad siúd atá i dteaghlaigh 
ar ioncam íseal nó i dteaghlaigh 
leochaileacha, teaghlaigh nach mbeadh 
caipiteal tosaigh leordhóthanach acu chun 
tairbhe a bhaint as mura ndéanfaí sin.;

Agus na bearta sin á nglacadh agus á gcur 
chun feidhme acu, áiritheoidh na Ballstáit 
go mbeidh rochtain ag na tomhaltóirí go 
léir orthu, lena n-áirítear iad siúd ar 
tionóntaí iad, go háirithe iad siúd atá i 
dteaghlaigh ar ioncam íseal nó i 
dteaghlaigh leochaileacha agus ceanglóidh 
siad go gcuirfear chun feidhme sciar 
suntasach beart mar thosaíocht i 
dteaghlaigh atá ina gcónaí faoi 
bhochtaineacht fuinnimh mar a 
shainmhínítear sa [Treoir Athmhúnlaithe 
maidir le hÉifeachtúlacht Fuinnimh] 
agus i dtithíocht shóisialta, nach mbeadh 
dóthain caipitil tosaigh acu chun tairbhe a 
bhaint as murach sin.;

Leasú 108

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 1 – mír 1 – fomhír 13 – pointe e
Treoir (AE) 2018/2001
Airteagal 24 – mír 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Féadfaidh na Ballstáit na ceanglais maidir 
le measúnú agus comhordú faoin gcéad 
fhomhír agus faoin tríú fomhír a leathnú 
chuig oibreoirí córais tarchurtha agus 
dáileacháin gáis, lena n-áirítear gréasáin 
hidrigine agus gréasáin eile fuinnimh.

Féadfaidh na Ballstáit na ceanglais maidir 
le measúnú agus comhordú faoin gcéad 
fhomhír agus faoin tríú fomhír a leathnú 
chuig oibreoirí córais tarchurtha agus 
dáileacháin gáis, lena n-áirítear gréasáin 
hidrigine agus gréasáin eile fuinnimh.
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Comhordóidh na Ballstáit le réigiúin agus 
le cathracha chun cur chun feidhme na 
míre seo a éascú.

Leasú 109

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 14
Treoir (AE) 2018/2001
Airteagal 25 – mír 1 – fomhír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) gurb é 0,2 % in 2022, 0,5 % in 
2025 agus 2,2 % in 2030 an sciar de 
bhithbhreoslaí ardfhorbartha agus de 
bhithghás a tháirgtear ón mbunábhar a 
liostaítear i gCuid A d’Iarscríbhinn IX san 
fhuinneamh a sholáthraítear don earnáil 
iompair, agus is fiú 2,6 % ar a laghad in 
2030 sciar na mbreoslaí in-athnuaite de 
thionscnamh neamhbhitheolaíoch.

(b) gurb é 0,2 % in 2022, 0,5 % in 
2025 agus 2,2 % in 2030 an sciar de 
bhithbhreoslaí ardfhorbartha agus de 
bhithghás a tháirgtear ón mbunábhar a 
liostaítear i gCuid A d’Iarscríbhinn IX san 
fhuinneamh a sholáthraítear don earnáil 
iompair, agus is fiú 2,6 % ar a laghad in 
2030 sciar na mbreoslaí in-athnuaite de 
thionscnamh neamhbhitheolaíoch. Laistigh 
de bhliain tar éis don treoir reatha teacht i 
bhfeidhm, déanfaidh an Coimisiún 
measúnú ar thionchar na bhfuinneamh 
in-athnuaite ó bhreoslaí in-athnuaite de 
thionscnamh neamhbhitheolaíoch ar 
fhorbairt an mhargaidh chun a fhíorú an 
mbeidh méideanna leordhóthanacha ar 
fáil faoi 2033.

Leasú 110

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 14
Treoir (AE) 2018/2001
Airteagal 25 – mír 1 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Chun an laghdú dá dtagraítear i bpointe (a) 
agus an sciar dá dtagraítear i bpointe (b) a 
ríomh, cuirfidh na Ballstáit breoslaí in-
athnuaite de thionscnamh 
neamhbhitheolaíoch san áireamh freisin 
nuair a úsáidtear iad mar tháirgí 
idirmheánacha chun gnáthbhreoslaí a 

Chun an laghdú dá dtagraítear i bpointe (a) 
agus an sciar dá dtagraítear i bpointe (b) a 
ríomh, cuirfidh na Ballstáit breoslaí in-
athnuaite de thionscnamh 
neamhbhitheolaíoch san áireamh freisin 
nuair a úsáidtear iad mar tháirgí 
idirmheánacha chun breoslaí a tháirgeadh 
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tháirgeadh. Chun an laghdú dá dtagraítear i 
bpointe (a) a ríomh, féadfaidh na Ballstáit 
breoslaí carbóin athchúrsáilte a chur san 
áireamh.

don iompar. Chun an laghdú dá dtagraítear 
i bpointe (a) a ríomh, féadfaidh na Ballstáit 
breoslaí carbóin athchúrsáilte a chur san 
áireamh.

Leasú 111

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 14
Treoir (AE) 2018/2001
Airteagal 25 – mír 1 – fomhír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Soláthróirí breoslaí a sholáthraíonn 
leictreachas nó breoslaí in-athnuaite 
iompair leachtacha agus gásacha de 
thionscnamh neamhbhitheolaíoch, 
féadfaidh na Ballstáit, agus an oibleagáid 
ar sholáthróirí breosla á socrú, na 
soláthróirí sin a dhíolmhú ón gceanglas an 
sciar íosta de bhithbhreoslaí ardfhorbartha 
agus de bhithghás a tháirgtear ón 
mbunábhar a liostaítear i gCuid A 
d’Iarscríbhinn IX a chomhlíonadh maidir 
leis na breoslaí sin.

Soláthróirí breoslaí a sholáthraíonn 
leictreachas nó breoslaí in-athnuaite 
iompair leachtacha agus gásacha de 
thionscnamh neamhbhitheolaíoch, 
féadfaidh na Ballstáit, agus an oibleagáid 
ar sholáthróirí breosla á socrú, na 
soláthróirí sin a dhíolmhú ón gceanglas an 
sciar íosta de bhithbhreoslaí ardfhorbartha 
agus de bhithghás a tháirgtear ón 
mbunábhar a liostaítear i gCuid A 
d’Iarscríbhinn IX a chomhlíonadh maidir 
leis na breoslaí sin. Agus an oibleagáid dá 
dtagraítear i bpointí (a) agus (b) á socrú 
acu chun a áirithiú go mbainfear amach 
an sciar a leagtar amach ansin, féadfaidh 
na Ballstáit déanamh amhlaidh, inter 
alia, trí bhíthin bearta a ghlacadh lena 
ndírítear ar mhéideanna, ar luach 
fuinnimh nó ar astaíochtaí gás ceaptha 
teasa, ar an gcoinníoll go léirítear go 
mbaintear amach na sciartha íosta dá 
dtagraítear i bpointí (a) agus (b).

Leasú 112

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 14
Treoir (AE) 2018/2001
Airteagal 25 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Bunóidh na Ballstáit sásra lena 2. Bunóidh na Ballstáit sásra lena 
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gceadófar do sholáthróirí breosla ina 
gcríoch creidmheasanna a mhalartú chun 
fuinneamh in-athnuaite a sholáthar 
d’earnáil an iompair. Gheobhaidh oibreoirí 
eacnamaíocha a sholáthraíonn leictreachas 
in-athnuaite d’fheithiclí leictreacha trí 
stáisiúin athluchtaithe phoiblí 
creidmheasanna, beag beann ar cé acu a 
bhfuil nó nach bhfuil na hoibreoirí 
eacnamaíocha faoi réir na hoibleagáide atá 
leagtha síos ag an mBallstát ar sholáthróirí 
breosla, agus féadfaidh siad na 
creidmheasanna sin a dhíol le soláthróirí 
breosla, ar féidir leo na creidmheasanna a 
úsáid chun an oibleagáid a leagtar amach 
sa chéad fhomhír de mhír 1 a 
chomhlíonadh.’;

gceadófar do sholáthróirí breosla ina 
gcríoch creidmheasanna a mhalartú chun 
fuinneamh in-athnuaite a sholáthar 
d’earnáil an iompair. Gheobhaidh oibreoirí 
eacnamaíocha a sholáthraíonn leictreachas 
in-athnuaite d’fheithiclí leictreacha trí 
stáisiúin athluchtaithe phoiblí agus 
phríobháideachacreidmheasanna, gan 
beann ar cé acu a bhfuil nó nach bhfuil na 
hoibreoirí eacnamaíocha faoi réir na 
hoibleagáide atá leagtha síos ag an 
mBallstát ar sholáthróirí breosla, agus 
féadfaidh siad na creidmheasanna sin a 
dhíol le soláthróirí breosla, ar féidir leo na 
creidmheasanna a úsáid chun an oibleagáid 
a leagtar amach sa chéad fhomhír de 
mhír 1 a chomhlíonadh.;

Leasú 113

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 15 – pointe a – pointe i
Treoir (AE) 2018/2001
Airteagal 26 – mír 1 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Chun ríomh a dhéanamh ar olltomhaltas 
deiridh fuinnimh Ballstáit ó fhoinsí in-
athnuaite dá dtagraítear in Airteagal 7 agus 
ar an sprioc laghdaithe déine gás ceaptha 
teasa dá dtagraítear i bpointe (a) den chéad 
fhomhír d’Airteagal 25(1), ní mó a bheidh 
an sciar de bhithbhreoslaí agus de 
bhithleachtanna, chomh maith leis an sciar 
de bhreoslaí bithmhaise a thomhlaítear san 
iompar, i gcás ina dtáirgtear ó bharra bia 
agus beatha iad, ná pointe céatadán amháin 
níos airde ná an sciar de bhreoslaí den sórt 
sin i dtomhaltas deiridh fuinnimh san 
earnáil iompair sa Bhallstát sin in 2020, 
agus is 7 % den tomhaltas deiridh fuinnimh 
uasmhéid an tomhaltais a bheidh san 
earnáil iompair sa Bhallstát sin.’;

Chun ríomh a dhéanamh ar olltomhaltas 
deiridh fuinnimh Ballstáit ó fhoinsí in-
athnuaite dá dtagraítear in Airteagal 7 agus 
ar an sprioc laghdaithe déine gás ceaptha 
teasa dá dtagraítear i bpointe (a) den chéad 
fhomhír d’Airteagal 25(1), ní mó a bheidh 
an sciar de bhithbhreoslaí agus de 
bhithleachtanna, chomh maith leis an sciar 
de bhreoslaí bithmhaise a thomhlaítear san 
iompar, i gcás ina dtáirgtear ó bharra bia 
agus beatha iad, ná pointe céatadán amháin 
níos airde ná an sciar de bhreoslaí den sórt 
sin i dtomhaltas deiridh fuinnimh san 
earnáil iompair sa Bhallstát sin in 2020, 
agus is 7 % den tomhaltas deiridh fuinnimh 
uasmhéid an tomhaltais a bheidh san 
earnáil iompair sa Bhallstát sin.’; De 
mhaolú air sin, féadfaidh na Ballstáit 
cinneadh a dhéanamh bithleachtanna a 
úsáidtear don táirgeadh leictreachais sna 
réigiúin is forimeallaí agus limistéir nach 
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bhfuil idirnasctha a eisiamh ón 
uasteorainn 7 % thuasluaite d’earnáil an 
iompair;

Leasú 114

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 16 – pointe c – pointe (iv) a (nua)
Treoir (AE) 2018/2001
Airteagal 27 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(iv a) féadfar sciar na mbithbhreoslaí 
agus an bhithgháis le haghaidh iompair 
arna dtáirgeadh ó mharc fíonchaor agus 
ó mhoirte fíona a mheas mar dhá oiread a 
luacha fuinnimh le linn idirthréimhse 6 
bliana ag tosú ó theacht i bhfeidhm na 
treorach seo.

Leasú 115

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 18 – pointe a – pointe ii
Treoir (AE) 2018/2001
Airteagal 29 – fomhír 4 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

— (a) i gcás breoslaí bithmhaise 
soladaí, i suiteálacha a tháirgeann 
leictreachas, téamh agus fuarú arb ionann 
iomlán a n-ionchur teirmeach rátaithe agus 
7.5 MW nó ar mó ná sin é,

— (a) i gcás breoslaí bithmhaise 
soladaí, i suiteálacha a tháirgeann 
leictreachas, téamh agus fuarú nach bhfuil 
ag oibriú cheana féin ar dháta theacht i 
bhfeidhm na treorach seo, arb ionann 
iomlán a n-ionchur teirmeach rátaithe agus 
20 MW agus ón 1 Eanáir 2027, 10 MW, 
nó ar mó ná sin é;

Leasú 116

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 18 – pointe a – pointe ii
Treoir (AE) 2018/2001
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Airteagal 29 – fomhír 4 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

— (b) i gcás breoslaí bithmhaise 
gásacha, i suiteálacha a tháirgeann 
leictreachas, téamh agus fuarú arb ionann 
iomlán a n-ionchur teirmeach rátaithe agus 
2 MW nó ar mó ná sin é,

— (b) i gcás breoslaí bithmhaise 
gásacha, i suiteálacha a tháirgeann 
leictreachas, téamh agus fuarú arb ionann 
meán a n-ionchur teirmeach rátaithe agus 2 
MW nó ar mó ná sin é,

Leasú 117

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 18 – pointe a – pointe ii
Treoir (AE) 2018/2001
Airteagal 29 – mír 4 – pointe b a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

— (ba) i gcás breoslaí bithmhaise 
soladaí, i suiteálacha a tháirgeann 
leictreachas, téamh agus fuarú arb 
ionann iomlán a n-ionchur teirmeach 
rátaithe agus 10 MW nó ar mó ná sin é,

Leasú 118

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 18 – pointe b
Treoir (AE) 2018/2001
Airteagal 29 – mír 3 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

‘Tá feidhm ag an mír seo, cé is moite den 
chéad fhomhír, pointe (c), freisin maidir le 
bithbhreoslaí, bithleachtanna agus breoslaí 
bithmhaise arna dtáirgeadh ó bhithmhais 
foraoise.;

Tá feidhm ag an mír seo, cé is moite den 
chéad fhomhír, pointe (c), freisin maidir le 
bithbhreoslaí, bithleachtanna agus breoslaí 
bithmhaise arna dtáirgeadh ó bhithmhais 
foraoise de thionscnamh tíre, eintitis fho-
náisiúnta nó limistéir foraoise, nach 
gcomhlíonann na critéir a leagtar amach 
i mír 6;

Leasú 119
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Togra le haghaidh treorach
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 18 – pointe c
Treoir (AE) 2018/2001
Airteagal 29 – mír 4 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Beidh feidhm ag an gcéad fhomhír, cé is 
moite de phointí (b) agus (c), agus sa dara 
fomhír freisin maidir le bithbhreoslaí, 
bithleachtanna agus breoslaí bithmhaise 
arna dtáirgeadh ó bhithmhais foraoise;

Beidh feidhm ag an gcéad fhomhír, cé is 
moite de phointí (b) agus (c), agus sa dara 
fomhír freisin maidir le bithbhreoslaí, 
bithleachtanna agus breoslaí bithmhaise 
arna dtáirgeadh ó bhithmhais foraoise de 
thionscnamh tíre, eintitis fho-náisiúnta nó 
limistéir foraoise, nach gcomhlíonann na 
critéir a leagtar amach i mír 6;

Leasú 120

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 18 – pointe d
Treoir (AE) 2018/2001
Airteagal 29 – mír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

5. I dtaca le bithbhreoslaí, le 
bithleachtanna agus le breoslaí bithmhaise 
a tháirgtear ó bhithmhais talmhaíochta nó 
foraoise arna gcur san áireamh chun na 
gcríoch dá dtagraítear i mír 1, an chéad 
fhomhír, pointí (a), (b) agus (c), ní 
dhéanfar iad as bunábhar a fuarthas as 
talamh a bhí ina thalamh portaigh i mí 
Eanáir 2008, mura gcuirtear fianaise ar fáil 
nach mbaineann draenáil ithreach nár 
draenáladh roimhe sin le saothrú agus le 
buaint an bhunábhair sin.

5. I dtaca le bithbhreoslaí, le 
bithleachtanna agus le breoslaí bithmhaise 
a tháirgtear ó bhithmhais talmhaíochta nó 
foraoise ó thír nó ó eintiteas fo-náisiúnta 
nó ó limistéar foraoise, nach 
gcomhlíonann na critéir a leagtar amach 
i mír 6, arna gcur san áireamh chun na 
gcríoch dá dtagraítear i mír 1, an chéad 
fhomhír, pointí (a), (b) agus (c), ní 
dhéanfar iad as bunábhar a fuarthas as 
talamh a bhí ina thalamh portaigh i mí 
Eanáir 2008, mura gcuirtear fianaise ar fáil 
nach mbaineann draenáil ithreach nár 
draenáladh roimhe sin le saothrú agus le 
buaint an bhunábhair sin nó mura 
dtuairiscíonn na húdaráis inniúla ar 
leibhéal na limistéar tionscnaimh 
náisiúnta, fonáisiúnta agus foraoise, go 
gcomhlíontar na critéir chun an riosca a 
laghdú go n-úsáidfear bithmhais 
fhoraoiseach a leanann as táirgeadh 
neamh-inbhunaithe dá dtagraítear i mír 
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6.

Leasú 121

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 18 – pointe e – an chuid réamhráiteach
Treoir (AE) 2018/2001
Airteagal 29 – mír 6 – fomhír 1 (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(e) i mír 6, cuirtear an méid seo a 
leanas in ionad na chéad fhomhíre, pointe 
(a), pointe (iv):

(e) i mír 6, cuirtear an méid seo a 
leanas in ionad na chéad fhomhíre, pointe 
(a), pointe (iii) agus pointe (iv):

Leasú 122

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 1 – mír 1 – fomhír 18 – pointe e
Treoir (AE) 2018/2001
Airteagal 29 – mír 6 – fomhír 1 – pointe a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

 (iii) go ndéantar limistéir arna n-ainmniú 
ag an dlí idirnáisiúnta nó ag an dlí 
náisiúnta nó ag an údarás ábhartha 
inniúil chun críocha cosanta dúlra, lena 
n-áirítear talamh a raibh aon cheann de 
na stádais seo a leanas aige in Eanáir 
2008 nó dá éis, is cuma cé acu a 
choinnigh nó nár choinnigh an talamh an 
stádas sin:
-foraois phríomhúil agus coillearnach 
eile, mar atá foraois agus coillearnach ina 
bhfuil speicis dúchais, agus gan aon 
fhianaise shoiléir infheicthe ann ar láimh 
an duine agus nach bhfuil aon chur 
isteach ar fiú trácht air tarlaithe do na 
próisis éiceolaíocha;
-bogach, mar atá talamh a bhíonn faoi 
uisce nó báite, go buan nó ar feadh cuid 
mhaith den bhliain;
talamh portaigh;
ach amháin má chuirtear fianaise ar fáil 
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lena léireofar nár chuir táirgeadh an 
bhunábhair sin as do na críocha cosanta 
dúlra sin, nach mbaineann draenáil 
ithreach nár draenáladh roimhe sin leis, 
ná má chuirtear fianaise ar fáil lena 
léireofar nach mór an bunábhar a 
bhuaint chun a stádas mar ardluach 
bithéagsúlachta a chaomhnú.

Leasú 123

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 1 – mír 1 – fomhír 18 – pointe e
Treoir (AE) 2018/2001
Airteagal 29 – mír 6 – fomhír 1 – pointe a – pointe i

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(iv) déantar an bhuaint agus cáilíocht 
agus bithéagsúlacht na hithreach a 
choinneáil san áireamh agus é mar aidhm 
tionchair dhiúltacha a íoslaghdú, ar 
bhealach a sheachnaíonn saothrú 
stumpaí agus fréamhacha, díghrádú 
foraoisí príomhúla nó iad a thiontú ina 
bhforaoisí plandála, agus saothrú ar 
ithreacha leochaileacha; íoslaghdaítear 
glanleagan crann agus áirithítear leis 
tairseacha oiriúnacha maidir le 
heastóscadh adhmad marbh agus 
ceanglais ann chun úsáid a bhaint as 
córais logála lena n-íoslaghdaítear an 
tionchar ar cháilíocht na hithreach, 
balcadh ithreach san áireamh, agus ar 
ghnéithe agus ar ghnáthóga 
bithéagsúlachta:’;

(iv) go ndéantar an bhuaint d’fhonn 
cáilíocht agus bithéagsúlacht na hithreach a 
choinneáil, agus é mar aidhm tionchair 
dhiúltacha a laghdú, ag baint úsáid as 
cleachtais inbhuanaithe bainistithe 
foraoisí atá oiriúnach go háitiúil bunaithe 
ar na prionsabail a comhaontaíodh ag 
Forest Europe agus FAO,

Leasú 124

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 18 – pointe f – an chuid réamhráiteach
Treoir (AE) 2018/2001
Airteagal 29 – mír 6 – fomhír 1 (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(f) i mír 6, cuirtear an méid seo a (f) i mír 6, cuirtear an méid seo a 
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leanas in ionad fhomhír 1, pointe b, pointe 
(iv):

leanas in ionad na chéad fhomhíre, pointe 
(a), pointe (iii) agus pointe (iv):

Leasú 125

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 1 – mír 1 – fomhír 18 – pointe f
Treoir (AE) 2018/2001
Airteagal 29 – mír 6 – fomhír 1 – pointe a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(iii) go ndéantar limistéir arna n-ainmniú 
ag an dlí idirnáisiúnta nó ag an dlí 
náisiúnta nó ag an údarás ábhartha 
inniúil chun críocha cosanta dúlra, lena 
n-áirítear talamh a raibh aon cheann de 
na stádais seo a leanas aige in Eanáir 
2008 nó dá éis, is cuma cé acu a 
choinnigh nó nár choinnigh an talamh an 
stádas sin:
-foraois phríomhúil agus coillearnach 
eile, mar atá foraois agus coillearnach ina 
bhfuil speicis dúchais, agus gan aon 
fhianaise shoiléir infheicthe ann ar láimh 
an duine agus nach bhfuil aon chur 
isteach ar fiú trácht air tarlaithe do na 
próisis éiceolaíocha;
-bogach, mar atá talamh a bhíonn faoi 
uisce nó báite, go buan nó ar feadh cuid 
mhaith den bhliain;
talamh portaigh;
ach amháin má chuirtear fianaise ar fáil 
lena léireofar nár chuir táirgeadh an 
bhunábhair sin as do na críocha cosanta 
dúlra sin, nach mbaineann draenáil 
ithreach nár draenáladh roimhe sin leis, 
ná má chuirtear fianaise ar fáil lena 
léireofar nach mór an bunábhar a 
bhuaint chun a stádas mar ardluach 
bithéagsúlachta a chaomhnú.

Leasú 126
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Togra le haghaidh treorach
Airteagal 1 – mír 1 – fomhír 18 – pointe f
Treoir (AE) 2018/2001
Airteagal 29 – mír 6 – fomhír 1 – pointe b – pointe iv

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(iv) déantar an bhuaint agus cáilíocht 
agus bithéagsúlacht na hithreach a 
choinneáil san áireamh agus é mar aidhm 
tionchair dhiúltacha a íoslaghdú, ar 
bhealach a sheachnaíonn saothrú 
stumpaí agus fréamhacha, díghrádú 
foraoisí príomhúla nó iad a thiontú ina 
bhforaoisí plandála, agus saothrú ar 
ithreacha leochaileacha; íoslaghdaítear 
glanleagan crann agus áirithítear leis 
tairseacha oiriúnacha maidir le 
heastóscadh adhmad marbh agus 
ceanglais ann chun úsáid a bhaint as 
córais logála lena n-íoslaghdaítear an 
tionchar ar cháilíocht na hithreach, 
balcadh ithreach san áireamh, agus ar 
ghnéithe agus ar ghnáthóga 
bithéagsúlachta:’;

(iv) go ndéantar an bhuaint agus 
cáilíocht agus bithéagsúlacht na hithreach a 
á gcur san áireamh, agus é mar aidhm 
tionchair dhiúltacha a laghdú, agus a 
úsáideann cleachtais inbhuanaithe 
bainistithe foraoisí atá oiriúnach go 
háitiúil bunaithe ar na prionsabail a 
comhaontaíodh ag Forest Europe agus 
FAO,

Leasú 127

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 18 – pointe g
Treoir (AE) 2018/2001
Airteagal 29 – mír 10 – fomhír 1 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) 70 % ar a laghad le haghaidh 
leictreachas, téamh agus fuarú a tháirgtear 
ó bhreoslaí bithmhaise a úsáidfear i 
suiteálacha go dtí an 31 Nollaig 2025, agus 
80 % ar a laghad ón 1 Eanáir 2026.’;

(d) 70 % ar a laghad le haghaidh 
leictreachas, téamh agus fuarú a tháirgtear 
ó bhreoslaí bithmhaise a úsáidfear i 
suiteálacha arna gcur i mbun feidhme ón 
1 Eanáir 2021 go dtí an 31 Nollaig 2025, 
agus 80 % ar a laghad le haghaidh 
suiteálacha arna gcur i mbun feidhme ón 
1 Eanáir 2026.’;

Leasú 128

Togra le haghaidh treorach
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Airteagal 1 – mír 1 – pointe 18 a (nua)
Treoir (AE) 2018/2001
Airteagal 29 – mír 13

An téacs atá ann Leasú

"13. Chun na críocha dá dtagraítear i 
bpointe (c) den chéad fhomhír de mhír 1 
den Airteagal seo, féadfaidh na Ballstáit 
maolú, ar feadh tréimhse theoranta, ó na 
critéir a leagtar síos i míreanna 2 go 7 
agus míreanna 10 agus mír 11 den 
Airteagal seo trí chritéir éagsúla a 
ghlacadh a bhaineann leis an méid seo a 
leanas:
(a) suiteálacha atá suite i réigiún is 
forimeallaí dá dtagraítear in Airteagal 
349 CFAE a mhéid a tháirgeann na 
saoráidí sin leictreachas nó téamh nó 
fuarú ó bhreoslaí bithmhaise agus earnáil 
an iompair, go háirithe earnáil an spáis 
agus gníomhaíochtaí bainteacha 
réaltfhisice; agus
(b) breoslaí bithmhaise a úsáidtear sna 
suiteálacha dá dtagraítear i bpointe (a) 
den fhomhír seo, gan beann ar áit 
tionscnaimh na bithmhaise sin, ar an 
gcoinníoll go bhfuil údar oibiachtúil le 
critéir den sórt sin ar na forais gurb é is 
aidhm leo, i gcás na réigiún is forimeallaí, 
céimniú isteach rianúil na gcritéar a 
leagtar síos i míreanna 2 go 7 agus mír 10 
agus mír 11den Airteagal seo a áirithiú, 
rud a bheadh mar dhreasacht don aistriú 
ó bhreoslaí iontaise go breoslaí 
bithmhaise inbhuanaithe.
Beidh na critéir éagsúla dá dtagraítear sa 
mhír seo faoi réir fógra sonrach a 
thabharfaidh an Ballstát ábhartha don 
Choimisiún.

(Treoir (AE) 2018/2001)

Leasú 129

Togra le haghaidh treorach
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Airteagal 1 – mír 1 – pointe 20 – pointe b
Treoir (AE) 2018/2001
Airteagal 30 – mír 3 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

‘Déanfaidh na Ballstáit bearta chun a 
áirithiú go gcuirfidh oibreoirí faisnéis 
iontaofa isteach faoi chomhlíonadh na 
gcritéar inbhuanaitheachta agus na gcritéar 
maidir le laghdú ar astaíochtaí gás ceaptha 
teasa a leagtar síos in Airteagal 29(2) go 
(7) agus (10) agus in Airteagal 29a(1) agus 
(2), agus chun a áirithiú go gcuirfidh 
oibreoirí eacnamaíocha ar fáil don 
Bhallstát ábhartha, arna iarraidh sin dó, na 
sonraí a úsáideadh chun an fhaisnéis sin a 
dhéanamh amach.

‘Déanfaidh na Ballstáit bearta chun a 
áirithiú go gcuirfidh oibreoirí faisnéis 
iontaofa isteach faoi chomhlíonadh na 
gcritéar inbhuanaitheachta agus na gcritéar 
maidir le laghdú ar astaíochtaí gás ceaptha 
teasa a leagtar síos in Airteagal 29(2) go 
(7) agus (10) agus in Airteagal 29a(1) agus 
(2), agus chun a áirithiú go gcuirfidh 
oibreoirí eacnamaíocha ar fáil don 
Bhallstát ábhartha, arna iarraidh sin dó, na 
sonraí a úsáideadh chun an fhaisnéis sin a 
dhéanamh amach. Ceanglóidh na Ballstáit 
ar oibreoirí eacnamaíocha socrú a 
dhéanamh maidir le caighdeán 
leordhóthanach iniúchóireachta 
neamhspleáiche don fhaisnéis a 
tíolacadh, agus fianaise a chur ar fáil go 
bhfuil an méid sin déanta acu. Fíorófar 
leis an iniúchóireacht sin go bhfuil na 
córais atá á n-úsáid ag na hoibreoirí 
eacnamaíocha cruinn, iontaofa agus slán 
ar chalaois, lena n-áirítear fíorúcháin 
lena n-áirítear nach ndéantar aon ábhar 
a mhodhnú nó a dhiúscairt d'aon ghnó 
ionas go bhféadfaí an choinsíneacht nó 
cuid den choinsíneacht a bheith ina 
dramhaíl nó ina iarmhar. Leis an 
iniúchóireacht sin, déanfar minicíocht 
agus modheolaíocht na samplála, mar 
aon le stóinseacht na sonraí, a mheasúnú.

Leasú 130

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 20 – pointe d
Treoir (AE) 2018/2001
Airteagal 30 – mír 6 – fomhír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Maidir le suiteálacha ina dtáirgtear téamh 
agus fuarú leictreach lena ngabhann idir 5 

Maidir le suiteálacha ina dtáirgtear téamh 
agus fuarú leictreach lena ngabhann idir 10 
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agus 10 MW d’ionchur teirmeach rátáilte 
iomlán, bunóidh na Ballstáit scéimeanna 
fíoraithe náisiúnta simplithe chun 
comhlíonadh na gcritéar inbhuanaitheachta 
agus na gcritéar maidir le hastaíochtaí gás 
ceaptha teasa a leagtar amach i mír (2) go 
(7) agus (10) d’Airteagal 29 a áirithiú.’;

agus 20 MW ag tosú ón 1 Eanáir 2027 
d’ionchur teirmeach rátáilte iomlán, 
bunóidh na Ballstáit scéimeanna fíoraithe 
náisiúnta simplithe chun comhlíonadh na 
gcritéar inbhuanaitheachta agus na gcritéar 
maidir le hastaíochtaí gás ceaptha teasa a 
leagtar amach i míreanna (2) go (7) agus 
(10) d’Airteagal 29 a áirithiú.;

Leasú 131

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 21
Treoir (AE) 2018/2001
Airteagal 31 – mír 2, mír 3 agus mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(21) in Airteagal 31, scriostar 
míreanna 2, 3 agus 4:

scriosta

Leasú 132

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 22
Treoir (AE) 2018/2001
Airteagal 31 a – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Áiritheoidh an Coimisiún go 
ndéanfar bunachar sonraí de chuid an 
Aontais a chur ar bun chun go mbeifear in 
ann bun agus lorg breoslaí in-athnuaite 
leachtacha agus gásacha agus breoslaí 
carbóin athchúrsáilte a chur.

1. Áiritheoidh an Coimisiún go 
ndéanfar bunachar sonraí de chuid an 
Aontais a chur ar bun chun go mbeifear in 
ann bun agus lorg breoslaí in-athnuaite 
leachtacha agus gásacha, lena n-áirítear 
na bunábhair a liostaítear in Iarscríbhinn 
IX arna n-úsáid ina dtáirgeadh, agus 
breoslaí carbóin athchúrsáilte a chur.

Leasú 133

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 22
Treoir (AE) 2018/2001
Airteagal 31 a – mír 4
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. Más amhlaidh gur eisíodh 
ráthaíochtaí tionscnaimh i leith 
coinsíneacht gás in-athnuaite a tháirgeadh, 
áiritheoidh na Ballstáit go gcuirfear na 
ráthaíochtaí tionscnaimh sin ar ceal sular 
féidir coinsíneacht na ngás in-athnuaite a 
chlárú sa bhunachar sonraí.

4. I gcás inar eisíodh ráthaíochtaí 
tionscnaimh i leith coinsíneacht gás in-
athnuaite a tháirgeadh, áiritheoidh na 
Ballstáit go gclárófar na ráthaíochtaí 
tionscnaimh sin sa bhunachar sonraí agus 
go gcuirfear ar ceal iad tar éis 
choinsíneacht na ngás in-athnuaite a 
tharraingt siar ón ngréasán Eorpach le 
haghaidh gás in-athnuaite.

Leasú 134

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 22
Treoir (AE) 2018/2001
Airteagal 31a – mír 5 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Maidir le fíorú sonraí, féadfar úsáid a 
bhaint as córais faisnéise tríú páirtí mar 
idirghabhálaithe chun na sonraí a bhailiú i 
scéimeanna deonacha nó scéimeanna 
náisiúnta arna n-aithint ag an gCoimisiún 
de bhun Airteagal 30(4), (5) agus (6), ar 
choinníoll fógra a thabhairt don 
Choimisiún faoin úsáid sin.

Maidir le fíorú sonraí, féadfar úsáid a 
bhaint as córais faisnéise tríú páirtí mar 
idirghabhálaithe chun na sonraí a bhailiú i 
scéimeanna deonacha nó scéimeanna 
náisiúnta arna n-aithint ag an gCoimisiún 
de bhun Airteagal 30(4), (5) agus (6), ar 
choinníoll fógra a thabhairt don 
Choimisiún faoin úsáid sin.

A mhéid is féidir, áireofar sa bhunachar 
sonraí sonraí sonraí imdhealaithe ar 
leibhéal NUTS 3 nó ar leibhéal NUTS 2.

Leasú 135

Togra le haghaidh treorach
Iarscríbhinn I – mír 1 – pointe 5 –pointe a
Treoir (AE) 2018/2001
Iarscríbhinn V – Cuid C – pointe 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

6. Chun críocha an ríomha dá 
dtagraítear i bpointe 1(a), ní chuirfear san 
áireamh laghduithe ar astaíochtaí gás 
ceaptha teasa ó bhainistíocht fheabhsaithe 
talmhaíochta, esca, amhail aistriú chuig 

6. Chun críocha an ríomha dá 
dtagraítear i bpointe 1(a), ní chuirfear san 
áireamh laghduithe ar astaíochtaí gás 
ceaptha teasa ó bhainistíocht fheabhsaithe 
talmhaíochta, esca, amhail aistriú chuig 
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síolú díreach nó curaíocht laghdaithe, 
feabhsú ar bhairr/uainíocht na mbarr, úsáid 
barr cumhdaigh, lena n-áirítear bainistiú 
iarmhar barr, agus úsáid feabhsaitheora 
orgánaigh ithreach (e.g. múirín, díleáiteán 
coipthe aoiligh), mura bhfuil an baol ann 
go ndéanfaidh siad dochar don 
bhithéagsúlacht. Ina theannta sin, cuirfear 
fianaise dhaingean infhíoraithe ar fáil go 
bhfuil méadú tagtha ar chion carbóin na 
hithreach nó gur réasúnach a bheith ag súil 
go dtiocfadh méadú air thar an tréimhse 
inar saothraítear na hamhábhair lena 
mbaineann agus aird á tabhairt ar na 
hastaíochtaí i gcás ina dtagann méadú ar 
úsáid leasacháin agus luibhicídí mar 
thoradh ar chleachtais den sórt sin37 .;

síolú díreach nó curaíocht laghdaithe, 
carbóin a stóráil in ithir le bithghualach, 
feabhsú ar bhairr/uainíocht na mbarr, úsáid 
barr cumhdaigh, lena n-áirítear bainistiú 
iarmhar barr, agus úsáid feabhsaitheora 
orgánaigh ithreach (e.g. múirín, díleáiteán 
coipthe aoiligh), mura bhfuil an baol ann 
go ndéanfaidh siad dochar don 
bhithéagsúlacht. Is féidir carbón i 
mbithmhaisí a thiontú ina bhithghualach 
trí phirealú, ar féidir é a stóráil trí 
leathadh ar an talamh, rud a fhágann gur 
teicneolaíocht astaíochtaí diúltacha é. Sa 
chás sin, tugtar an bónas do bhainistíocht 
fheabhsaithe talmhaíochta agus aoiligh 
ar ais chuig an bhfeirmeoir atá freagrach 
as na hastaíochtaí diúltacha nuair a 
eisítear deimhnithe 
inbhuanaitheachta/comhshaoil. Ina 
theannta sin, cuirfear fianaise dhaingean 
infhíoraithe ar fáil go bhfuil méadú tagtha 
ar chion carbóin na hithreach nó gur 
réasúnach a bheith ag súil go dtiocfadh 
méadú air thar an tréimhse inar saothraítear 
na hamhábhair lena mbaineann agus aird á 
tabhairt ar na hastaíochtaí i gcás ina 
dtagann méadú ar úsáid leasacháin agus 
luibhicídí mar thoradh ar chleachtais den 
sórt sin37.;

_________________ _________________
37 D'fhéadfadh tomhais ar chion carbóin na 
hithreach a bheith i gceist le fianaise den 
sórt sin, mar shampla tríd an gcéad 
thomhas roimh an saothrú agus tomhais go 
tráthrialta ina dhiaidh sin cúpla bliain óna 
chéile. Sa chás sin, sula mbeadh teacht ar 
an dara tomhas, dhéanfaí méadú i gcion 
carbóin na hithreach a mheasúnú ar bhonn 
turgnaimh ionadaíocha nó samhlacha 
ithreach. Ón dara tomhas ar aghaidh, 
bheadh na tomhais ina mbunús lena 
chinneadh an ann do mhéadú ar chion 
charbóin na hithreach agus ar a mhéid.

37 D'fhéadfadh tomhais ar chion carbóin na 
hithreach a bheith i gceist le fianaise den 
sórt sin, mar shampla tríd an gcéad 
thomhas roimh an saothrú agus tomhais go 
tráthrialta ina dhiaidh sin cúpla bliain óna 
chéile. Sa chás sin, sula mbeadh teacht ar 
an dara tomhas, dhéanfaí méadú i gcion 
carbóin na hithreach a mheasúnú ar bhonn 
turgnaimh ionadaíocha nó samhlacha 
ithreach. Ón dara tomhas ar aghaidh, 
bheadh na tomhais ina mbunús lena 
chinneadh an ann do mhéadú ar chion 
charbóin na hithreach agus ar a mhéid.
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Leasú 136

Togra le haghaidh treorach
Iarscríbhinn I – mír 1 – pointe 5 – pointe c
Treoir (AE) 2018/2001
Iarscríbhinn V – pointe 18

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

18. Chun críocha an ríofa dá dtagraítear 
i bpointe 17, is iad na hastaíochtaí a bheidh 
le roinnt eec + e l + esca + na codáin sin de 
e p, e td , eccs, agus eccr a tharlaíonn suas 
go dtí an chéim den phróiseas ina dtáirgtear 
comhtháirge, an chéim sin san áireamh. 
Más rud é go ndearnadh aon chionroinnt ar 
chomhtháirgí ag céim níos luaithe den 
phróiseas sa saolré, úsáidfear an codán de 
na hastaíochtaí sin a sannadh don táirge 
breosla eatramhach sa chéim dheireanach 
sin den phróiseas chun na críocha sin 
seachas iomlán na n-astaíochtaí sin. I gcás 
bithgháis agus bithmheatáin, cuirfear gach 
comhtháirge nach dtagann faoi raon 
feidhme phointe 7 san áireamh chun 
críocha an ríofa sin. Ní dhéanfar aon 
astaíochtaí a chionroinnt ar dhramhaíl agus 
iarmhair. Measfar luach fuinnimh nialasach 
a bheith ag comhtháirgí a bhfuil luach 
fuinnimh diúltach acu chun críocha an 
ríofa. Measfar astaíochtaí gás ceaptha teasa 
nialasacha sa saolré a bheith ag dramhaíl 
agus iarmhair, lena n-áirítear an dramhaíl 
agus iarmhair uile atá in Iarscríbhinn IX, 
suas go dtí próiseas bailithe na n-ábhar sin 
beag beann orthu a bheith próiseáilte ina 
dtáirgí eatramhacha sula ndéantar iad a 
thiontú chuig an táirge deiridh. Iarmhair 
nach n-áirítear in Iarscríbhinn IX agus 
atá oiriúnach lena n-úsáid sa mhargadh 
bia nó beatha, measfar go bhfuil an méid 
céanna astaíochtaí acu ó eastóscadh, ó 
bhuaint nó ó shaothrú na n-amhábhar, 
agus eec ar an rogha ionadach is gaire 
dóibh sa mhargadh bia agus beatha atá sa 
tábla i gcuid D. I gcás breoslaí bithmhaise 
a tháirgtear i scaglanna, seachas an 
teaglaim d’ionaid phróiseála ina bhfuil 
coirí nó aonaid chomhghiniúna a 

18. Chun críocha an ríofa dá dtagraítear 
i bpointe 17, is iad na hastaíochtaí a bheidh 
le roinnt eec + e l + esca + na codáin sin de 
e p, e td , eccs, agus eccr a tharlaíonn suas 
go dtí an chéim den phróiseas ina dtáirgtear 
comhtháirge, an chéim sin san áireamh. 
Más rud é go ndearnadh aon chionroinnt ar 
chomhtháirgí ag céim níos luaithe den 
phróiseas sa saolré, úsáidfear an codán de 
na hastaíochtaí sin a sannadh don táirge 
breosla eatramhach sa chéim dheireanach 
sin den phróiseas chun na críocha sin 
seachas iomlán na n-astaíochtaí sin. I gcás 
bithgháis agus bithmheatáin, cuirfear gach 
comhtháirge nach dtagann faoi raon 
feidhme phointe 7 san áireamh chun 
críocha an ríofa sin. Ní dhéanfar aon 
astaíochtaí a chionroinnt ar dhramhaíl agus 
iarmhair. Measfar luach fuinnimh nialasach 
a bheith ag comhtháirgí a bhfuil luach 
fuinnimh diúltach acu chun críocha an 
ríofa. Measfar astaíochtaí gás ceaptha teasa 
nialasacha sa saolré a bheith ag dramhaíl 
agus iarmhair, lena n-áirítear an dramhaíl 
agus iarmhair uile atá in Iarscríbhinn IX, 
suas go dtí próiseas bailithe na n-ábhar sin 
beag beann orthu a bheith próiseáilte ina 
dtáirgí eatramhacha sula ndéantar iad a 
thiontú chuig an táirge deiridh. I gcás 
breoslaí bithmhaise a tháirgtear i 
scaglanna, seachas an teaglaim d’ionaid 
phróiseála ina bhfuil coirí nó aonaid 
chomhghiniúna a sholáthraíonn teas 
agus/nó leictreachas don ionad próiseála, is 
é an scaglann a úsáidfear mar aonad 
anailíse chun críocha an ríofa dá 
dtagraítear i bpointe 17.
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sholáthraíonn teas agus/nó leictreachas don 
ionad próiseála, is é an scaglann a 
úsáidfear mar aonad anailíse chun críocha 
an ríofa dá dtagraítear i bpointe 17’;

Leasú 137

Togra le haghaidh treorach
Iarscríbhinn II – mír 1 – pointe 8 – pointe a a (nua)
Treoir (AE) 2018/2001
Iarscríbhinn IX – Cuid A –point (a A) – pointe (r)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a a) (a a) I gCuid A, cuirtear é seo a 
leanas isteach:
(r) Barra breise nó barra cumhdaigh.

Leasú 138

Togra le haghaidh treorach
Iarscríbhinn I – mír 1 – pointe 8 a (nua)
Treoir (AE) 2018/2001
Iarscríbhinn IX – Cuid A– pointe 4

An téacs atá ann Leasú

(8 a) Cuirtear an méid seo a leanas in 
ionad phointe (g) d’Iarscríbhinn IX:
“(g) triopaill de thorthaí pailme 
fholmha;”

(Treoir (AE) 2018/2001)
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