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astaíochtaí meatáin a laghdú (2021/2006(INI))

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint d’Airteagal 192 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE),

– ag féachaint don chomhaontú a glacadh ag an 21ú Comhdháil de chuid na bPáirtithe 
(COP21) i gCreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (UNFCCC) 
i bPáras an 12 Nollaig 2015 (Comhaontú Pháras),

– ag féachaint do Rialachán (AE) 2018/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le Rialachas an Aontais Fuinnimh agus na 
Gníomhaíochta Aeráide1,

– ag féachaint do Rialachán (AE) 2021/1119 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 30 Meitheamh 2021 lena mbunaítear an creat chun aeráidneodracht a 
bhaint amach agus lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 401/2009 agus 
(AE) 2018/1999 (‘An Dlí Aeráide Eorpach’)2,

– ag féachaint do theachtaireacht ón gCoimisiún an 20 Bealtaine 2020 dar teideal EU 
Biodiversity Strategy for 2030: bringing nature back into our lives [Straitéis 
Bhithéagsúlachta an Aontais do 2030: An dúlra a thabhairt ar ais inár saol] 
(COM(2020)0380),

– ag féachaint don teachtaireacht ón gCoimisiún an 20 Bealtaine 2020 maidir le Straitéis 
‘Ón bhFeirm go dtí an Forc’ le haghaidh córas bia atá cothrom, sláintiúil agus 
neamhdhíobhálach don chomhshaol (COM(2020)0381),

– ag féachaint do theachtaireacht ón gCoimisiún an 14 Deireadh Fómhair 2020 maidir le 
straitéis de chuid an Aontais Eorpaigh chun astaíochtaí meatáin a laghdú 
(COM(2020)0663),

– ag féachaint don rún uaithi an 28 Samhain 2019 maidir leis an éigeandáil aeráide agus 

1 IO L 328, 21.12.2018, lch. 1.
2 IO L 243, 9.7.2021, lch. 1.



chomhshaoil1,

– ag féachaint do rún uaithi an 15 Eanáir 2020 maidir leis an gComhaontú Glas don 
Eoraip2,

– ag féachaint do rún uaithi an 10 Feabhra 2021 maidir leis an bPlean Nua Gníomhaíochta 
don Gheilleagar Ciorclach3,

– ag féachaint do rún uaithi an 25 Márta 2021 maidir le cur chun feidhme na dTreoracha 
maidir le Cáilíocht an Aeir Chomhthimpeallaigh: Treoir 2004/107/CE agus Treoir 
2008/50/CE4,

– ag féachaint do thuarascáil na Gníomhaireachta Idirnáisiúnta Fuinnimh i mí Dheireadh 
Fómhair 2018 dar teideal The Future of Petrochemicals: Towards more sustainable 
plastics and fertilisers [Todhchaí na Peitriceimiceán: I dtreo plaisteach agus leasachán 
atá níos inbhuanaithe],

– ag féachaint do Thuarascáil Bhearna Astaíochtaí an 26 Samhain 2019 de Chlár 
Comhshaoil na Náisiún Aontaithe agus don chéad tuarascáil sintéise uaithi ar tháirgeadh 
breosla iontaise an 20 Samhain 2019,

– ag féachaint do thuarascáil Chlár Comhshaoil na Náisiún Aontaithe an 6 Bealtaine 2021 
dar teideal Global Methane Assessment: Benefits and Costs of Mitigating Methane 
Emissions  [Measúnú Domhanda Meatáin: Sochair agus Costais a bhaineann le 
hAstaíochtaí Meatáin a Mhaolú],

– ag féachaint do thuarascáil na Gníomhaireachta Idirnáisiúnta Fuinnimh an 18 Bealtaine 
2018 dar teideal Net Zero by 2050: A Roadmap for the Global Energy Sector 
[Neodracht Charbóin faoi 2050: Treochlár don Earnáil Fuinnimh Dhomhanda]

– ag féachaint do thuarascáil ón nGníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil an 
23 Samhain 2020 dar teideal Air Quality in Europe – 2020 report [Cáilíocht an Aeir san 
Eoraip – tuarascáil 2020],

– ag féachaint do Thuarascáil Mheasúnachta Dhomhanda 2019 ón Ardán Idir-Rialtasach 
maidir le Beartas Eolaíochta um Sheirbhísí Bithéagsúlachta agus Éiceachórais (IPBES) 
maidir le Seirbhísí Bithéagsúlachta agus Éiceachórais agus don Tuarascáil Cheardlainne 
2020 maidir le maidir le Bithéagsúlacht agus Paindéimí,

– ag féachaint don tuairim eolaíoch ó mhí an Mhárta 2020 ó Ghrúpa na 
bPríomhchomhairleoirí Eolaíocha chuig an gCoimisiún dar teideal Towards a 
Sustainable Food System: Moving from food as a commodity to food as more of a 
common good  [I dTreo Córas Bia Inbhuanaithe: Ag aistriú ó bhia mar thráchtearra go 
bia mar leas coiteann], 

– ag féachaint d’Airteagal 54 dá Rialacha Nós Imeachta,

1 IO C 232, 16.6.2021, lch. 28.
2 IO C 270, 7.7.2021, lch. 2.
3 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2021)0040.
4 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2021)0107.



– ag féachaint do na tuairimí ón gCoiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um 
Fhuinneamh agus ón gCoiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe,

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um 
Shábháilteacht Bia (A9-0277/2021),

A. de bhrí gur gás cumhachtach ceaptha teasa é meatán, atá os cionn 80 huaire níos láidre 
ná dé-ocsaíd charbóin (CO2) thar thréimhse 20 bliain, rud a chiallaíonn gurb é an dara 
gás ceaptha teasa is tromchúisí atá ann, mar aon le bheith ina hábhar truailleáin d’ózón 
ar leibhéal na talún (O3), rud is cúis le thart ar an gceathrú cuid den téamh domhanda sa 
lá atá inniu ann1; de bhrí gurb ionann meatán agus 10 % d’astaíochtaí gás ceaptha teasa 
iomlána in AE; de bhrí go bhfuil laghduithe móra ar astaíochtaí meatáin i gceist leis na 
conairí atá múnlaithe ag Tuarascáil Speisialta 1,5 °C ón bPainéil Idir-Rialtasach ar an 
Athrú Aeráide (IPCC), ag Séú Tuarascáil Measúnaithe IPCC agus ag Measúnú 
Domhanda Meatáin 2021 de Chlár Comhshaoil na Náisiún Aontaithe (UNEP) lena 
dteorannaítear an téamh domhanda go 1,5°C gan aon taraimsiú nó le taraimsiú teoranta; 
de bhrí, de réir UNEP, go seachnófar beagnach 0,3°C den téamh domhanda faoi na 
2040idí agus go gcomhlánófar gach iarracht fhadtéarmach maidir leis an athrú aeráide a 
mhaolú trí astaíochtaí meatáin de bharr an duine a laghdú oiread le 45 %;

B. de bhrí go léiríonn an Ghníomhaireacht Idirnáisiúnta Fuinnimh ina tuarascáil dar teideal 
Net Zero by 2050: A Roadmap for the Global Energy Sector [Neodracht Charbóin faoi 
2050: Treochlár don Earnáil Fuinnimh Dhomhanda] gur cheart astaíochtaí meatáin ó 
bhreoslaí iontaise a laghdú 75 % idir 2020 agus 2030 sa chás astaíochtaí glan-
nialasacha;

C. de bhrí gur féidir líon mór de na coigiltis astaíochtaí meatáin is cost-éifeachtúla a bhaint 
amach in earnáil an fhuinnimh; de bhrí, de réir Mheasúnú Domhanda Meatáin UNEP, 
gur féidir astaíochtaí meatáin a laghdú 45 % faoi dheireadh na ndeich mbliana seo agus 
go bhféadfaí laghduithe suntasacha agus tapa in astaíochtaí meatáin a dhéanamh trí 
úsáid a bhaint as teicneolaíochtaí atá ann cheana agus ar chostas an-íseal; de bhrí go 
measann Rianaire Meatáin na Gníomhaireachta Idirnáisiúnta Fuinnimh gur féidir thart 
ar 40 % d’astaíochtaí meatáin a bhaineann le fuinneamh a laghdú gan ghlanchostas, go 
príomha trí sceitheadh meatáin a dheisiú agus trí dheireadh a chur le scaoileadh in 
earnáil na mbreoslaí iontaise;

D. de bhrí gur thug a hArd-Stiúrthóireacht um Sheirbhísí Taighde Pharlaimintigh dá haire 
go dtagann astaíochtaí meatáin ó réimse leathan earnálacha, eadhon talmhaíocht, 
dramhaíl agus fuinneamh, agus, a luaithe a bhíonn sé san atmaisfeár, go meascann 
meatán cumasc go maith le gáis eile, rud a fhágann go mbíonn sé deacair é a thomhas 
agus a thuairisciú; de bhrí go bhfuil neamhchinnteacht maidir le sonraí astaíochtaí 

1 Myhre, G., D. Shindell, F.-M. Bréon, W. Collins, J. Fuglestvedt, J. Huang, D. Koch, J.-
F. Lamarque, D. Lee, B. Mendoza, T. Nakajima, A. Robock, G. Stephens, T. Takemura 
agus H. Zhang, Anthropogenic and Natural Radiative Forcing, Climate Change 2013: 
The Physical Science Basis, Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment 
Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change,  [Fórsáil Antrapaigeanach 
agus Fórsáil Radantach Nadúrtha, Athrú Aeráide 2013: An Bunús Eolaíochta Fisicí, 
Ábhar a chuir Meitheal I ar fáil don Chúigiú Tuarascáil Mheasúnachta ón bPainéal Idir-
Rialtasach ar an Athrú Aeráide] Caibidil 8, Cambridge University Press, Cambridge, an 
Ríocht Aontaithe agus Nua-Eabhrac, NY, USA, 2013, lch. 714.



meatáin i bhfad níos mó de ghnáth i gcomparáid le hastaíochtaí CO2 nuair a eisiatar 
astaíochtaí foraoise agus astaíochtaí eile a bhaineann le húsáid talún; de bhrí gur 
measadh i staidéir a rinneadh le déanaí go ndéantar astaíochtaí meatáin iontaise 
antrapaigineacha domhanda a ghannmheas tuairim is 25 go 40 %1;

E. de bhrí nach bhfuil aon bheartas in AE a leagann síos bearta go sonrach chun astaíochtaí 
meatáin a laghdú ar bhealach trasearnála;

F. de bhrí gur ábhar gáis é meatán d’ózón ar leibhéal na talún díobhálach (O3)agus go 
gcuireann sé le truailliú aeir; de bhrí gurb é truailliú aeir an riosca is mó don tsláinte ón 
gcomhshaoil san Eoraip2, agus ózón ar leibhéal na talún ag cur le beagnach 20 000 bás 
anabaí gach bliain3; de bhrí go bhfuil sé riachtanach, dá bhrí sin, dul i ngleic le 
hastaíochtaí meatáin, ní hamháin mar thosaíocht chomhshaoil agus aeráide ach go 
bhfuil sé riachtanach freisin chun sláinte shaoránaigh an Aontais a chosaint;

G. de bhrí go mbíonn tionchar ag méaduithe in astaíochtaí meatáin ar bhithéagsúlacht agus 
ar shlándáil bia, fiú; de bhrí gur féidir tairbhí iomadúla eascairt as astaíochtaí meatáin a 
laghdú, de bhreis ar a éifeachtaí fuaraithe, lena n-áirítear táirgeacht barr níos airde agus 
slándáil bia;

H. de bhrí go bhfuil reachtaíocht AE ann cheana lena gcuidítear le faisnéis a chur ar fáil i 
ndáil le hastaíochtaí meatáin, lena n-áirítear Rialachán (CE) Uimh. 166/2006 maidir leis 
an gClár Eorpach ar Scaoileadh agus Aistriú Truailleán4 agus Treoir 2010/75/AE maidir 
le hastaíochtaí tionsclaíocha5 (Treoir maidir le hAstaíochtaí Tionsclaíocha (IED)), ach 
nach bhfuil aon bheartas san Aontas faoi láthair atá dírithe go sonrach ar astaíochtaí 
meatáin a laghdú;

I. de bhrí go gcuireann an Dlí Aeráide Eorpach ceangal ar an Aontas aeráidneodracht a 
bhaint amach faoi 2050 ar a dhéanaí agus tuilleadh laghduithe ar astaíochtaí, 55 % ar a 
laghad, faoi 2030 i gcomhréir le Comhaontú Pháras; de bhrí gur príomhghné den 
Chomhaontú Glas don Eoraip é aghaidh a thabhairt ar astaíochtaí meatáin a bhaineann 
le fuinneamh, toisc gurb í earnáil an fhuinnimh an earnáil inar féidir na coigiltis 
astaíochtaí meatáin is cost-éifeachtúla a bhaint amach; de bhrí go bhfuil gá le bearta sna 
hearnálacha talmhaíochta agus dramhaíola freisin chun spriocanna aeráide an Aontais a 
bhaint amach; de bhrí go luaitear i straitéis AE chun astaíochtaí meatáin a laghdú gur 
cheart go mbeadh ról ceannasach ag an Aontas freisin maidir le laghduithe ar astaíochtaí 

1 Hmiel, B., Petrenko, V.V., Dyonisius, M.N. et al, Preindustrial 14CH4 indicates greater 
anthropogenic fossil CH4 emissions, Nature, Iml. 578, 2020, lgh. 409–412, i measc 
nithe eile.

2 An Eagraíocht Dhomhanda Sláinte, Ambient air pollution: a global assessment of 
exposure and burden of disease  [Truailliú an aeir chomhthimpeallaigh: Measúnú 
foriomlán ar nochtadh agus ualach galair], 2016.

3 An Ghníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil, Air quality in Europe – 2020 report 
[Cáilíocht aeir san Eoraip – tuarascáil 2020], lch. 7.

4 Rialachán (CE) Uimh. 166/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 
18 Eanáir 2006 maidir le Clár Eorpach ar Scaoileadh agus Aistriú Truailleán a bhunú 
agus lena leasaítear Treoir 91/689/CEE agus Treoir 96/61/CE ón gComhairle (IO L 33, 
4.2.2006, lch. 1).

5 Treoir 2010/75/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 
maidir le hastaíochtaí tionsclaíocha (cosc agus rialú comhtháite ar thruailliú) (IO L 334, 
17.12.2010, lch. 17).



meatáin ar an leibhéal domhanda a áirithiú, ós é an t-allmhaireoir is mó de bhreoslaí 
iontaise ar domhan agus ós gníomhaí suntasach é in earnáil na talmhaíochta; de bhrí gur 
cheart don Aontas modhanna éifeachtacha a fhorbairt chun faireachán, tuairisciú agus 
laghdú a dhéanamh ar na hastaíochtaí sin laistigh de na fóraim idirnáisiúnta iomchuí, 
agus úsáid á baint as rialacháin allmhairiúcháin; de bhrí, de réir na Gníomhaireachta 
Eorpaí Comhshaoil agus bunaithe ar shonraí arna dtuairisciú chuig UNFCCC ó na 
Ballstáit, go dtagann 53 % d’astaíochtaí meatáin antrapaigineacha in AE ón 
talmhaíocht, 26 % ó dhramhaíl agus 19 % ó fhuinneamh;

J. de bhrí go n-allmhairítear os cionn 80 % den ghás iontaise, 90 % den ola agus 40 % den 
ghual a ídítear san Eoraip agus de bhrí gur lasmuigh den Aontas a tharlaíonn an chuid is 
mó d’astaíochtaí meatáin a thagann as ídiú breosla iontaise AE, rud a fhágann gurb é an 
tAontas an t-iompórtálaí gáis iontaise is mó ar domhan agus gur mór an tionscnóir é 
d’astaíochtaí meatáin; de bhrí go gcuireann sceitheadh meatáin le linn táirgeadh agus 
iompar gáis iontaise go mór le hastaíochtaí meatáin in earnáil an fhuinnimh; de bhrí gur 
bearta riachtanacha chun astaíochtaí meatáin ó earnáil an fhuinnimh a laghdú iad 
feabhas a chur ar bhrath agus deisiú sceite agus ar rialacha diana maidir le 
gnáthscaoileadh agus bladhmadh;

K. de bhrí gurb ionann astaíochtaí éalaitheacha ó threalamh sceite, ó bhonneagar nó ó 
láithreáin iata agus tréigthe, chomh maith le hastaíochtaí ó scaoileadh agus dóchán 
neamhiomlán meatáin, agus formhór na n-astaíochtaí meatáin in earnáil an fhuinnimh;

L. de bhrí go bhfuil laghdú astaíochtaí meatáin fíor-riachtanach sa chomhrac i gcoinne an 
athraithe aeráide agus nach mór é a shaothrú ar an leibhéal domhanda agus ar an 
leibhéal Eorpach, mar a léirítear sa mheasúnú tionchair don phlean um Sprioc Aeráide 
20301, ina luaitear go gceanglaítear leis an sprioc maidir le hastaíochtaí gás ceaptha 
teasa a laghdú 55 % ar a laghad faoi 2030 go rachfar i ngleic le hastaíochtaí meatáin i 
gcomhréir le spriocanna Chomhaontú Pháras; de bhrí go gcuireann astaíochtaí meatáin 
le truailliú aeir agus gur gá, dá bhrí sin, dul i ngleic leis na hastaíochtaí sin chun sláinte 
saoránach den Aontas a chosaint agus éifeachtaí díobhálacha ar bharra agus ar 
chobhsaíocht éiceachóras a sheachaint; de bhrí nach mór ró-ualach riaracháin a 
sheachaint agus meatán á rialú mar ghás ceaptha teasa agus mar thruailleán aeir araon;

M. de bhrí gur sainaithníodh líonadh talún de dhramhaíl sholadach chathrach mar fhoinsí 
suntasacha meatáin agus, de bhrí, i roinnt Ballstát, nach gcuirtear rialacháin AE maidir 
le líonadh talún i bhfeidhm ar leibhéal sásúil, go háirithe sa mhéid a bhaineann le 
carnadh agus ascnamh gás líonta talún a rialú;

N. de bhrí, de réir Measúnú Domhanda Meatáin UNEP, ‘go bhfuil laghdú na n-astaíochtaí 
meatáin arb é an duine is cúis leo ar cheann de na straitéisí is costéifeachtaí chun ráta an 
téimh a laghdú go tapa agus chun cur go suntasach leis na hiarrachtaí domhanda 
teorainn a chur leis an ardú teochta go 1,5°C’; de bhrí gur féidir tionchar mór agus níor 
tapúla a bheith ag astaíochtaí meatáin a chiorrú ar mhoilliú an ráta téimh dhomhanda ná 
astaíochtaí CO2 a laghdú, ós rud é gur fórsa gearrshaolach é an meatán ag a bhfuil saolré 

1 Doiciméad inmheánach oibre de chuid an Choimisiúin an 17 Meán Fómhair 2020 a 
ghabhann leis an teachtaireacht uaidh dar teideal 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 2030: Infheistíocht i dtodhchaí aeráidneodrach ar 
son leas ár muintire] (SWD(2020)0176).



atmaisféarach thart ar 12 bliana roimh dhíghrádú ar deireadh chun, inter alia, CO2; de 
bhrí gur féidir an éifeacht fhuaraithe is tapúla is féidir a bheith mar thoradh ar 
astaíochtaí meatáin a laghdú; de bhrí nach mór do na bearta sin a bheith comhlántach 
leis na hiarrachtaí nach mór dúinn a dhéanamh i gcónaí chun astaíochtaí CO2 a laghdú 
sna hearnálacha uile atá buailte chun geilleagar aeráidneodrach a bhaint amach faoi 
2050;

O. de bhrí go bhfuil go leor de na bearta is féidir a dhéanamh ar leibhéal na feirme chun 
meatán a laghdú éifeachtach freisin chun amóinia a laghdú, agus dá bhrí sin, gurb 
ionann iad agus bua dúbailte do cháilíocht an aeir;

P. de bhrí, ar an gcaoi chéanna le CO2, nach bhfuil aon difríocht idir móilíní meatáin 
bithghinigh agus meatáin iontaise;

Q. de bhrí gurb as gníomhaíochtaí an duine i dtrí earnáil a dtagann níos mó ná leath 
d’astaíochtaí meatáin ar fud an domhain: breoslaí iontaise (35 %), dramhaíl (20 %) agus 
talmhaíocht (40 %); de bhrí, in earnáil an bhreosla iontaise, gurb é eastóscadh, próiseáil 
agus dáileadh ola agus gáis is cúis le 23 % d’astaíochtaí meatáin antrapaigineacha 
domhanda agus gurb í an mhianadóireacht guail is cúis le 12 % díobh; de bhrí gurb as 
an earnáil dramhaíola, líonadh talún agus fuíolluisce a dtagann thart ar 20 % 
d’astaíochtaí meatáin antrapaigineacha domhanda; de bhrí, in earnáil na talmhaíochta, 
gurb ionann astaíochtaí beostoic ó aoileach agus coipeadh eintreach agus thart ar 32 % 
agus saothrú ríse 8 % d’astaíochtaí meatáin antrapaigineacha domhanda faoi seach1;

R. de bhrí go bhfuil sé beartaithe faireachlann idirnáisiúnta maidir le hastaíochtaí meatáin a 
bhunú i gcomhar le Clár Comhshaoil na Náisiún Aontaithe (UNEP), leis an 
gComhghuaillíocht Aeráide agus Aeir Ghlain, agus leis an nGníomhaireacht 
Idirnáisiúnta Fuinnimh;

S. de bhrí go bhfuil éagsúlacht mhór idir déine na n-astaíochtaí meatáin in AE de réir 
mhéid an spleáchais ar fhoinsí breoslaí iontaise sa mheascán fuinnimh; de bhrí go bhfuil 
gás de chineál idirthréimhseach amháin, ag cur spleáchas AE ar thríú tíortha dá 
sholáthar fuinnimh san áireamh;

Gníomhaíochtaí trasearnála

1. á chur in iúl gur geal léi an cur chuige trasearnálach a leagtar amach i straitéis an 
Aontais chun astaíochtaí meatáin a laghdú agus a mhaolú; á iarraidh ar an gCoimisiún 
creat reachtach atá cothrom, cuimsitheach agus soiléir a mholadh, lena leagfar síos 
bearta ceangailteacha agus spriocanna laghdaithe meatáin lena gcumhdófar gach earnáil, 
as a dtiocfaidh laghdú suntasach ar astaíochtaí meatáin san Aontas faoi 2030, i 
gcomhréir le Comhaontú Pháras agus leis na conairí atá múnlaithe lena dteorannaítear 
an téamh domhanda go 1,5°C ó Thuarascáil Speisialta IPCC 1,5 °C, an Séú Tuarascáil 
Measúnaithe IPCC agus Measúnú Domhanda Meatáin UNEP, chun cuspóirí comhshaoil 
agus aeráide an Aontais a bhaint amach i sineirge le gnó Eorpach agus idirnáisiúnta;

2. á thabhairt chun suntais a thábhachtaí atá sé astaíochtaí meatáin a laghdú gan mhoill 
agus go tapa sna deich mbliana romhainn mar cheann de na bearta is éifeachtaí do 
ghníomhú AE ar son na haeráide, agus aird á tabhairt ar an inbhuanaitheacht 

1 Measúnú Domhanda Meatáin UNEP 2021.



eacnamaíoch agus shóisialta; ag tabhairt dá haire go gcomhlánaíonn laghduithe ar 
astaíochtaí meatáin na laghduithe riachtanacha ar astaíochtaí CO2 agus go bhféadfaí 
cuid mhaith de na laghduithe ar astaíochtaí a cheanglaítear faoi Chomhaontú Pháras a 
bhaint amach cheana féin le maolú meatáin ar chostas atá íseal agus indéanta go 
teicniúil; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit comhaontú domhanda 
ceangailteach maidir le maolú meatáin a mholadh agus a chaibidliú ag cruinniú COP26 i 
nGlaschú i gcomhréir leis na conairí múnlaithe lena dteorannaítear an téamh domhanda 
go 1,5°C ó Thuarascáil Speisialta IPCC 1,5 °C, an Séú Tuarascáil Mheasúnaithe IPCC 
agus Measúnú Domhanda Meatáin UNEP; ag tabhairt dá haire gur cainníochtaíodh i 
Measúnú Domhanda Meatáin UNEP na sochair dhomhanda do gach tionchar margaidh 
agus neamh-mhargaidh a bheadh thart ar USD 4 300 in aghaidh an tona meatáin 
laghdaithe agus go bhféadfaí thart ar 1 430 bás anabaí in aghaidh na bliana a chosc in 
aghaidh an mhilliúin tona a laghdú; á chreidiúint gur cheart, dá bhrí sin, costais na 
ngníomhaíochtaí atá beartaithe chomh maith leis na costais a bhaineann le 
neamhghníomhaíocht nó le gníomhaíocht mhoillithe a mheas i measúnú tionchair a 
ghabhann leis an togra reachtach atá le teacht;

3. á mheas go bhfuil sé ríthábhachtach go ndéanfadh gach earnáil a astaíonn meatán a 
gcuid astaíochtaí a laghdú; á aithint gur gá aistriú cothrom a áirithiú d’earnálacha ina 
bhféadfadh tionchar socheacnamaíoch a bheith ag laghduithe ar astaíochtaí meatáin;

4. á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá sé monatóiriú, tuairisciú agus fíorú éigeantach 
(MRV) a ghlacadh do gach earnáil a astaíonn meatán, lena n-áirítear trí rialacha, 
caighdeáin agus modheolaíochtaí a ghlacadh; á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá 
sé cláir éigeantacha braite agus deisithe sceite (LDAR) a ghlacadh lena gcumhdaítear an 
slabhra soláthair ina iomláine in earnáil an fhuinnimh agus in earnáil na 
bpeitriceimiceach; á iarraidh ar an gCoimisiún uirlisí éifeachtacha a lorg chun feabhas a 
chur ar cháilíocht tomhais agus tuairiscithe na n-astaíochtaí sin i ngach earnáil lena 
mbaineann; á chur i bhfáth gur cheart go mbeadh tuairisciú sonraí ar astaíochtaí meatáin 
poiblí nó, i gcás faisnéis íogair, ar fáil do na húdaráis inniúla agus d’fhíoraitheoirí 
neamhspleácha; á chur i bhfáth, mar sin féin, nach cúis é easpa sonraí nach rachfar ar 
aghaidh leis an ngníomhaíocht chun astaíochtaí meatáin antrapaigineacha a laghdú agus 
a mhaolú;

5. á chur i bhfios go láidir gur gá reachtaíocht aeráide agus comhshaoil an Aontais a 
athbhreithniú ar bhealach comhleanúnach chun uaillmhian fheabhsaithe a léiriú i 
gcomhréir le spriocanna Chomhaontú Pháras; á iarraidh ar an gCoimisiún creat 
reachtach uileghabhálach agus ceangailteach a mholadh maidir le hastaíochtaí meatáin, 
chun forluí idir an reachtaíocht nach bhfuil gá leis a sheachaint, chun comhsheasmhacht 
Treoir maidir le Gealltanais Laghdaithe Astaíochtaí Náisiúnta1 a áirithiú i dtaca le 
cuspóirí an Aontais maidir le cáilíocht an aeir a chomhlíonadh, spriocanna aeráide 2030 
a ghabhann leis a chomhlíonadh, agus an cuspóir atá aige neodracht aeráide a bhaint 
amach faoi 2050 ar a dhéanaí a chomhlíonadh, mar atá cumhdaithe sa Dlí Aeráide 
Eorpach agus, dá réir sin, athbhreithniú a dhéanamh ar an Treoir maidir le Gealltanais 
Laghdaithe Astaíochtaí Náisiúnta a luaithe is féidir; á chur i bhfios go láidir go bhfuil na 
spriocanna ceangailteacha maidir le laghdú astaíochtaí do na Ballstáit sa Rialachán 

1 Treoir (AE) 2016/2284 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 
14 Nollaig 2016 maidir le hastaíochtaí náisiúnta truailleán atmaisféarach áirithe san aer 
a laghdú, lena leasaítear Treoir 2003/35/CE agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/81/CE 
(IO L 344, 17.12.2016, lch. 1).



maidir le Comhroinnt Díchill1 ar cheann de na príomhuirlisí reachtacha chun astaíochtaí 
meatáin a laghdú mar chuid de na laghduithe foriomlána ar gháis cheaptha teasa, mar 
aon leis an athbhreithniú a dhéanfar go luath ar an (IED) agus ar reachtaíocht eile;

6. á chreidiúint, mar chuid den athbhreithniú foriomlán ar an reachtaíocht is infheidhme 
chun na spriocanna a leagtar amach leis an Dlí Aeráide Eorpacha bhaint amach, gur 
iomchuí spriocanna ceangailteacha AE maidir le laghdú meatáin a ghlacadh; ag tabhairt 
dá haire an togra sa Straitéis Mheatáin chun athbhreithniú a dhéanamh ar an Treoir 
maidir le maidir le Gealltanais Laghdaithe Astaíochtaí Náisiúnta agus á chur in iúl gur 
geal léi go n-áirítear meatán i measc na dtruailleán rialaithe; á iarraidh ar an 
gCoimisiún, thairis sin, meatán a áireamh i liosta na substaintí truaillitheacha a leagtar 
síos in Iarscríbhinn II a ghabhann le IED agus raon feidhme IED a leathnú chun na 
hearnálacha a astaíonn meatán a chumhdach ar bhealach níos fearr; á chreidiúint nach 
mór spriocanna náisiúnta faoin Rialachán maidir le Comhroinnt Díchill sa mhéid a 
bhaineann le hastaíochtaí meatáin a cheapadh agus aird iomlán á tabhairt ar an tionchar 
aeráide níos airde atá ag meatán agus ar an acmhainneacht chun meatán san atmaisféar a 
laghdú chun cur le haeráidneodracht faoi 2050 ar a dhéanaí;

7. á chur i bhfáth an tábhacht a bhaineann le fardal dea-chleachtas agus na 
dteicneolaíochtaí atá ar fáil a fhorbairt chun glacadh níos leithne gníomhaíochtaí 
nuálacha maolaithe ar fud na n-earnálacha ábhartha uile a chur chun cinn; á chur i 
bhfios go láidir gur cheart go mbeadh bunús eolaíoch stóinsithe riachtanach maidir le 
cleachtais agus teicneolaíochtaí den sórt sin agus gur cheart iad a bheith i gcomhréir le 
cuspóirí comhshaoil agus gur cheart staidéar a dhéanamh ar na difríochtaí sa rochtain 
atá ag oibreoirí ar na cleachtais agus ar na teicneolaíochtaí sin; 

8. á chur i bhfios, de réir Mheasúnú Domhanda Meatáin UNEP, in éineacht leis an aistriú 
chuig fuinneamh in-athnuaite agus éifeachtúlacht fuinnimh, gur féidir astaíochtaí 
meatáin domhanda a laghdú 15 % faoi 2030 trí chur amú bia agus caillteanas bia a 
laghdú, agus go mbeadh tairbhí comhlántacha ag baint leis freisin amhail cabhrú chun 
an brú ar tháirgeacht beostoc athchogantach agus ar tháirgeacht barr a mhaolú;

9. á chur i bhfáth gur cheart do na bearta rialála atá ar na bacáin maidir le meatán féachaint 
le laghduithe suntasacha ar astaíochtaí a bhaint amach go pras agus ar an mbealach is 
costéifeachtúla is féidir agus dreasachtaí agus tacaíocht a chur ar fáil do chuideachtaí 
chun caighdeáin feidhmíochta a bhaint amach ar bhealach optamach agus lánurraim á 
tabhairt don phrionsabal gurb é údar an truaillithe a íocfaidh as; á chur i bhfios go láidir 
go mbaineann costas íseal le tuairim is 60 % de na bearta spriocdhírithe atá ar fáil in 
earnálacha an fhuinnimh, na dramhaíola agus na talmhaíochta, de réir Mheasúnú 
Domhanda Meatáin UNEP, agus go mbaineann costais dhiúltacha le 50 % díobh;

10. á aithint a thábhachtaí atá sé tacú le tionscnaimh dheonacha tionscail lena ndírítear ar 
astaíochtaí meatáin a laghdú, agus gur gá tacú leis na tionscnaimh sin; á chur i bhfios go 
láidir, áfach, go bhfuil teorainn leis an méid is féidir a bhaint amach trí ghníomhaíocht 
dheonach amháin agus go bhfuil gá anois le bearta rialála chun dlús a chur leis an 

1 Rialachán (AE) 2018/842 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 
30 Bealtaine 2018 maidir le laghduithe bliantúla ceangailteacha ar astaíochtaí gás 
ceaptha teasa ag na Ballstáit ó 2021 go 2030 lena rannchuidítear leis an ngníomhú ar 
son na haeráide chun na gealltanais a tugadh faoi Chomhaontú Pháras a chomhlíonadh 
agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 (IO L 156, 19.6.2018, lch. 26).



laghdú ar astaíochtaí meatáin atá riachtanach chun cuspóirí aeráide Chomhaontú Pháras 
a bhaint amach; á mheas gur cheart do na tionscnaimh rialála na cleachtais is fearr ó 
ghníomhaíochtaí deonacha atá ann cheana a chur san áireamh agus nach mór 
measúnuithe tionchair críochnúla a dhéanamh roimh ré, a bheidh na geallsealbhóirí uile 
páirteach iontu chun indéantacht agus éifeachtacht na dtionscnamh rialála atá beartaithe 
a áirithiú agus costas eacnamaíoch, sóisialta agus comhshaoil na gníomhaíochta agus na 
neamhghníomhaíochta araon á chur san áireamh, mar aon le sláinte an chomhshaoil, 
sláinte an duine agus sláinte ainmhithe agus an prionsabal ‘gan dochar suntasach a 
dhéanamh’ á chur i bhfeidhm go héifeachtach;

11. á iarraidh ar an gCoimisiún anailís a dhéanamh ar na himpleachtaí do bheartais agus do 
bhearta a bhaineann le tréimhse ama 20 bliana a úsáid maidir le hacmhainneacht téite 
domhanda, mar chomhlánú ar an gcreat ama 100 bliana atá in úsáid faoi láthair i 
gcomhréir le treoirlínte UNFCCC maidir le fardail gás ceaptha teasa; ag tabhairt dá 
haire go dtabharfadh níos mó trédhearcachta i ndáil le himpleachtaí na n-astaíochtaí 
meatáin don téamh domhanda sa ghearrthéarma eolas níos fearr i ndáil le beartais 
aeráide AE; á chur i bhfáth nár cheart úsáid a bhaint as méadrach comhlántach den sórt 
sin, ar bhealach ar bith, chun moill a chur ar ghníomhaíocht riachtanach a laghdódh 
astaíochtaí CO2 go mór agus go mear;

12. á iarraidh ar an gCoimisiún meatán a áireamh sa chreat faireacháin maidir le truailliú 
nialasach;

13. á chur i bhfios an easpa ceannaireachta domhanda maidir le hastaíochtaí meatáin a 
mhaolú, agus gan ach fíorbheagán gníomhaíochta á dhéanamh maidir le meatán go 
hidirnáisiúnta; á iarraidh ar an gCoimisiún laghdú astaíochtaí meatáin a dhéanamh mar 
phríomhthosaíocht ina thaidhleoireacht aeráide agus gníomhaíocht a ghlacadh ina leith, 
go háirithe trí chonair faoi chúram na Náisiún Aontaithe, faoi chuimsiú chaidreamh 
taidhleoireachta agus seachtrach an Aontais chun comhaontú idirnáisiúnta maidir le 
maolú meatáin a threorú, gníomhaíocht chomhordaithe a chur chun cinn chun 
astaíochtaí meatáin a laghdú, agus ceanglais maidir le maolú meatáin a thabhairt 
cothrom le dáta;

14. á iarraidh ar an gCoimisiún tacú le bunú fhaireachlann neamhspleách idirnáisiúnta 
maidir le hastaíochtaí meatáin, i gcomhpháirtíocht le Clár Comhshaoil na Náisiún 
Aontaithe, leis an gComhghuaillíocht Aeráide agus Aeir Ghlain agus leis an 
nGníomhaireacht Idirnáisiúnta Fuinnimh, a mbeidh sé de chúram uirthi sonraí maidir le 
hastaíochtaí meatáin antrapaigineacha a bhailiú, a thabhairt chun réitigh, a fhíorú agus a 
fhoilsiú ar leibhéal domhanda agus innéacs soláthair meatáin a fhorbairt; á chur in iúl 
gur geal léi gur mian leis an gCoimisiún tús áite a thabhairt don tionscnamh seo, lena n-
áirítear trí chistiú a chur ar fáil; á chreidiúint go bhfuil sonraí atá neamhspleách, 
inchomparáide, infhíoraithe agus trédhearcach maidir le hastaíochtaí ríthábhachtach 
chun eolas a fháil faoi mhéid na faidhbe astaíochtaí agus chun dul i ngleic le 
gannmheastachán ar mhéid agus ar chainníocht sceite; á chreidiúint gur cheart 
d’fhaireachlann den sórt sin féachaint ar astaíochtaí meatáin sna hearnálacha ábhartha 
go léir; á chur i bhfáth gur cheart go mbeadh rialtais agus rialtóirí in ann an prionsabal 
gurb é údar an truaillithe a íocfaidh as a fhorfheidhmiú mar thoradh ar inrochtaineacht 
sonraí mionsonraithe maidir le hastaíochtaí;

Fuinneamh



15. á chur in iúl gur geal léi Straitéis nua an Aontais maidir le Comhtháthú Córas 
Fuinnimh1;

16. ag tabhairt dá haire go dtagann beagnach 20 % d’astaíochtaí meatáin AE ó earnáil an 
fhuinnimh, lena n-áirítear eastóscadh, táirgeadh, próiseáil, iompar, stóráil, tarchur agus 
dáileadh ola agus gáis; ag aithint go gcuimsíonn allmhairí os cionn 80 % den ola agus 
den ghás a ídítear san Aontas agus go dtarlaíonn an chuid is mó d’astaíochtaí meatáin a 
bhaineann le hola agus le gás lasmuigh den Aontas; á aithint nach bhfuil aon ról 
fadtéarmach ag breoslaí iontaise i meascán fuinnimh an Aontais agus á iarraidh ar na 
Ballstáit, i gcomhar leis an gCoimisiún, pleananna náisiúnta a ghlacadh chun deireadh a 
chur de réir a chéile le breosla iontaise go léir a luaithe is féidir chun aeráidneodracht a 
bhaint amach faoi 2050 ar a dhéanaí, in éineacht leis an aistriú chuig córas fuinnimh 
laistigh den Aontas atá an-éifeachtúil ó thaobh fuinnimh de agus bunaithe ar 
fhuinneamh athnuaite; á chreidiúint gur cheart é sin a nascadh leis na pleananna 
náisiúnta fuinnimh agus aeráide a athbhreithniú agus a nuashonrú agus gur cheart don 
Choimisiún meastóireacht a dhéanamh ar na pleananna sin mar chuid de chéim an 
mheasúnaithe;

17. ag athdhearbhú a hiarrata ón rún uaithi an 9 Meitheamh 2021 maidir le Straitéis 
Bithéagsúlachta an Aontais Eorpaigh do 20302 inar tathantaíodh ar na Ballstáit – ar 
bhonn phrionsabal an réamhchúraim agus ar bhonn an phrionsabail gur cheart bearta 
coisctheacha a dhéanamh, agus na rioscaí agus na tionchair dhiúltacha aeráide, 
chomhshaoil agus bithéagsúlachta atá bainteach le scoilteadh hiodrálach i gcomhair 
eastóscadh hidreacarbón neamhghnách á gcur san áireamh – gan aon oibríochtaí scoilte 
hiodrálacha nua in AE a údarú agus chun stop a chur le gach oibríocht atá ar siúl 
cheana;

18. á iarraidh go gcuirfí deireadh leis an tacaíocht ón Aontas chun bonneagar breosla 
iontaise a leathnú; á mheabhrú, de réir na tuarascála deireanaí ón nGníomhaireacht 
Idirnáisiúnta Fuinnimh maidir le hastaíochtaí glan-nialasacha a bhaint amach faoi 2050, 
nach gá infheistíocht a dhéanamh i soláthairtí nua breoslaí iontaise faoina chonair ghlan 
nialais, conclúid arna roinnt ag an gCoimisiún ina thogra le haghaidh rialacháin lena 
leasaítear na treoirlínte do bhonneagar fuinnimh tras-Eorpach3;

19. ag tabhairt dá haire, i gcás líon suntasach toibreacha gáis nach bhfuil ag táirgeadh a 
tuilleadh, go leanann siad de mheatán a astú san atmaisféar; á iarraidh ar na húdaráis 
inniúla beartais a ghlacadh chun a áirithiú go ndéanfar na tobair sin, i gcás inar féidir 
úinéireacht a dhoiciméadú, a uasteorannú nó a líonadh chun sceitheadh meatáin a 
stopadh agus chun a áirithiú go n-íocfaidh siad siúd atá freagrach as an sceitheadh na 
costais;

20. ag tabhairt dá haire go bhfuil toirmeasc tugtha isteach cheana féin ag roinnt tíortha nach 

1 Teachtaireacht ón gCoimisiún an 8 Iúil 2020 dar teideal Powering a climate-neutral 
economy: an EU Strategy for Energy System Integration  [Powering a climate-neutral 
economy: Straitéis an Aontais maidir le Comhtháthú Córas Fuinnimh] 
(COM(2020)0299).

2 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2021)0277.
3 Togra ón gCoimisiún an 15 Nollaig 2020 maidir le treoirlínte le haghaidh bonneagar 

tras-Eorpach fuinnimh agus lena n‑aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 347/2013 
(COM(2020)0824).



bhfuil san Aontas Eorpach maidir le scaoileadh agus bladhmadh; á iarraidh ar an 
gCoimisiún reachtaíocht a mholadh d’earnáil an fhuinnimh le rialacha ceangailteacha 
maidir le monatóiriú, tuairisciú agus fíorú (MRV), ag cur le modheolaíocht Chreat 2.0 
na Comhpháirtíochta Ola agus Gáis Meatáin (OSGMP) agus LDAR éigeantach, lena n-
áirítear maidir le hallmhairí, ar cheart iad a bheith bunaithe ar dhea-chleachtais agus a 
chur i bhfeidhm ar fud an tslabhra soláthair; á chreidiúint, thairis sin, gur cheart i 
ndiaidh sceite go mbeadh coimeád taifead fónta agus go mbeadh ceanglas ann 
sceitheadh féideartha a dheisiú laistigh de thráthchlár soiléir; á chur in iúl gur geal léi go 
bhfuiltear ag breithniú rialacha lena gcumhdaítear an slabhra soláthair ina iomláine chun 
cosc a chur ar ghnáthscaoileadh agus bladhmadh in earnáil an fhuinnimh suas go dtí an 
pointe táirgthe, ach amháin i gcásanna eisceachtúla a bhfuil gá leo ar chúiseanna 
sábháilteachta; á mheas gur cheart go n-áireofar i dtogra den sórt sin úsáidí gáis iontaise 
agus ola iontaise mar bhunábhar, lena n-áirítear chun críocha neamhfhuinnimh amhail 
chun peitriceimiceáin a tháirgeadh;

21. ag tabhairt dá haire go n-úsáidtear gás agus ola iontaise in earnáil an fhuinnimh agus in 
earnáil na bpeitriceimiceach agus go gcuireann an dá earnáil, dá bhrí sin, leis an meatán 
a astaítear ag ceapa toibreacha agus gléasraí próiseála gáis agus ola iontaise; ag tabhairt 
dá haire, de réir na Gníomhaireachta Idirnáisiúnta Fuinnimh, gurb ionann 
peitriceimiceáin agus 8 % agus 14 % den éileamh príomhúil iomlán ar ghás agus ola 
iontaise agus go bhfuiltear den tuairim go méadóidh na céatadáin sin; á iarraidh ar an 
gCoimisiún a áirithiú go mbeidh feidhm ag oibleagáidí MRV agus LDAR agus ag 
rialacha gnáthscaoilte agus bladhmtha maidir le gás agus ola iontaise a úsáidtear in 
earnáil na bpeitriceimiceach;

22. á iarraidh ar an gCoimisiún, agus a reachtaíocht amach anseo á hullmhú aige maidir le 
hastaíochtaí meatáin, a chur san áireamh go cuí gur cheart na hinfheistíochtaí a 
dhéanann oibreoirí bonneagair chun dul i ngleic le sceitheadh meatáin a aithint laistigh 
de raon feidhme na ngníomhaíochtaí rialaithe mar chomhartha den tábhacht a bhaineann 
le sábháilteacht agus le gníomhaíochtaí inbhuanaithe araon, rud a d’fhéadfadh na 
húdaráis rialála a dhreasú;

23. á chur i bhfáth nach amháin go bhfuil táirgeadh agus iompar gáis nádúrtha leachtaithe 
thar a bheith neamhéifeachtúil mar gheall ar chaillteanas fuinnimh trí leachtú agus 
fuarú, ach go gcuireann sé go díréireach le hastaíochtaí meatáin ó earnáil na hola agus 
an gháis freisin; ag tabhairt dá haire agus é ina ábhar imní di, an glacadh atá ag gás 
nádúrtha leachtaithe mar bhreosla iompair in earnáil na loingseoireachta;

24. á aithint go gcuimsíonn allmhairí os cionn ceithre chúige den ola agus den ghás a ídítear 
san Aontas agus go dtarlaíonn an chuid is mó d’astaíochtaí meatáin a bhaineann le hola 
agus le gás lasmuigh den Aontas, a chuireann, dá bhrí sin, le hastaíochtaí suntasacha 
meatáin go domhanda; á iarraidh ar an gCoimisiún allmhairí breosla iontaise uile 
isteach san Aontas a dhéanamh coinníollach ar a gcomhlíontacht le rialacháin AE 
maidir le MRV agus LDAR agus na rialacha maidir le scaoileadh agus bladhmadh, a 
bheidh infheidhme maidir le slabhra soláthair iomlán na mbreoslaí iontaise, suas go dtí 
táirgeadh agus an táirgeadh sin san áireamh; á chreidiúint nach mór córas inchreidte a 
chur ar bun chun a áirithiú go gcomhlíonann allmhairí ceanglais AE agus gur cheart don 
Choimisiún, dá bhrí sin, modheolaíocht láidir neamhspleách a fhorbairt chun measúnú a 
dhéanamh ar chomhlíonadh na n-allmhairí le ceanglais AE; á chur i bhfáth gur cheart go 
dtiocfadh na rialacha sin i bhfeidhm a luaithe is féidir, agus aird chuí á tabhairt ag an am 
céanna ar an tslándáil fuinnimh; á iarraidh ar an gCoimisiún, thairis sin, tacú le córas 



fíorúcháin tríú páirtí a bhunú agus a úsáid i gcomhar le modhanna eile faireacháin mar 
réiteach a d’fhéadfadh a bheith ann chun sonraí astaíochtaí a fhíorú ar fud an tslabhra 
soláthair, lena n-áirítear i ndáil le hallmhairí; ag tacú, thairis sin, le córas deimhniúcháin 
a bhunú ar a ndéanfaí iniúchadh neamhspleách agus a bheadh infheidhme ar an leibhéal 
domhanda, córas lena soláthrófaí measúnú inchreidte ar fheidhmíocht astaíochtaí 
meatáin ó tháirgeadh gáis iontaise go léir ar fud an domhain; á chreidiúint gur cheart go 
ndéanfadh tríú páirtí neamhspleách iniúchadh agus fíorú ar an deimhniú sin agus go 
mbeadh sé bunaithe ar chur chuige aonfhoirmeach maidir le tomhas a bheidh bunaithe 
ar fhaisnéis mhionsonraithe ó na saoráidí, na sócmhainní agus na tíortha ábhartha;

25. á iarraidh ar an gCoimisiún bearta sonracha a ghlacadh chun sceitheadh meatáin ó 
astaírí ollmhóraí i ngach earnáil a shainaithint agus chun aghaidh a thabhairt orthu, agus 
gan a bheith teoranta d’earnáil an fhuinnimh, lena n-áirítear trí úsáid a bhaint as 
faireachlann idirnáisiúnta astaíochtaí meatáin;

26. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá clár Copernicus agus a Sheirbhís Faireachán ar an 
Atmaisféir maidir le hastaírí ollmhóra domhanda, chomh maith le foinsí ar scála níos lú, 
a bhrath agus faireachán a dhéanamh orthu;

27. á chur i bhfios go láidir go bhfuil faireachán ón aer chomh tábhachtach céanna ó thaobh 
díriú ar scaoileadh, bladhmadh agus brath sceite de; á thabhairt chun suntais gur féidir 
fíorú neamhspleách a dhéanamh ar lorg cuideachta agus rannpháirtíocht maidir le maolú 
a éascú le sonraí satailíte; ag tacú go láidir le comhroinnt faisnéise agus teicneolaíochtaí 
i measc geallsealbhóirí san Aontas agus ar an leibhéal domhanda, agus leis an bpobal, 
chun feidhmiú mar chatalaíoch le haghaidh iarrachtaí laghdaithe;

28. á chur in iúl gur geal léi na tionscnaimh ón gCoimisiún maidir le meatán ó mhianaigh 
ghuail a mhaolú, lena n-áirítear láithreáin iata agus tréigthe; á chur in iúl go dtacaíonn sí 
go láidir le MRV agus LDAR éigeantach d’astaíochtaí meatáin mianach guail, lena n-
áirítear an ceanglas atá ar chuideachtaí ar leo láithreáin iata nó an ceanglas atá ar 
Bhallstáit (i gcás mianaigh thréigthe nach bhfuil aon úinéir reatha faoi dhliteanas ina 
leith), na láithreáin thréigthe go léir in AE a dhúnadh agus a shéalú go héifeachtach a 
luaithe is féidir agus bearta MRV agus LDAR céanna a ghlacadh agus a bhaineann le 
láithreáin atá ag oibriú; á iarraidh ar an gCoimisiún gníomhaíocht iomchuí a dhéanamh 
chun a áirithiú go dtabharfaidh na Ballstáit aghaidh ar úinéireacht láithreán tréigthe agus 
go dtacóidh siad le meatán ó mhianaigh ghuail a mhaolú; á iarraidh ar an gCoimisiún 
caighdeáin maidir le trealamh tomhais a ghlacadh agus ceanglas tomhais a fhorchur ar 
gach mianach; á chur i bhfáth gur cheart don Chlár Eorpach ar Scaoileadh agus Aistriú 
Truailleán an tuairisciú nua a leanúint chun comhleanúnachas beartais a áirithiú;

29. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá na hoibríochtaí glantacháin atá dírithe ar astaíochtaí 
meatáin ó láithreáin iata a chosc agus a dhíothú ar deireadh; á iarraidh ar an gCoimisiún 
clár sonrach a fhorbairt chun aghaidh a thabhairt ar astaíochtaí meatáin ó 
ghualmhianaigh iata agus tréighte trí dhreasachtaí a chur ar fáil do na hiar-
ghualmhianaigh chun aghaidh a thabhairt ar a n-astaíochtaí meatáin, gan a bheith mar 
thoradh air sin tairbhí a chur chun cinn nó faillí a dhéanamh ar fhreagrachtaí na n-úinéirí 
atá freagrach as a séalú, i gcomhréir leis an bprionsabal gurb é údar an truaillithe a 
íocfaidh as, mar atá cumhdaithe in Airteagal 191(2) CFAE, agus tacú le haistriú cóir na 
réigiún guail trí ghníomhaíochtaí malartacha a fhorbairt atá i gcomhréir le cuspóir na 
haeráidneodrachta a bhaint amach faoi 2050; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na 
Ballstáit, thairis sin, clár sonrach nó gníomhaíochtaí eile a mheas, lena n-áirítear 



tacaíocht airgeadais maidir le MRV agus maolú astaíochtaí i láithreáin thréigthe ola 
agus gáis nach bhfuil aon úinéireacht aitheanta acu, agus aird iomlán á tabhairt ar an 
bprionsabal gurb é údar an truaillithe a íocfaidh as; á thabhairt chun suntais a 
thábhachtaí atá sé bonneagar den sórt sin a dhíchoimisiúnú ar bhealach leormhaith;

Talmhaíocht 

30. á chur in iúl gur cúis bhuartha di gur sa talmhaíocht atá an sciar is mó d’fhoinsí 
d’astaíochta meatáin antrapaigineacha in AE; á chur i bhfios go láidir, áfach, gur tháinig 
laghdú 22,2 % ar astaíochtaí gás ceaptha teasa AE ó thalmhaíocht na hEorpa (lena n-
áirítear beostoc) sa tréimhse idir 1990 agus 2018 in AE-28, de bharr laghdú 21 % ar 
astaíochtaí talmhaíochta meatáin (laghdú 22 % ar choipeadh eintreach agus laghdú 
17 % ar bhainistiú aoiligh); ag tabhairt dá haire, áfach, go bhfuil méadú beag tagtha ar 
líon na n-astaíochtaí meatáin le cúig bliana anuas mar gheall ar mhéid na dtréad atá 
méadaithe; ag tabhairt dá haire cé gurb ann sa talmhaíocht an dara hacmhainneacht 
fhoriomlán is airde ó earnáil ar bith ó thaobh laghdú astaíochtaí meatáin de, mar a 
léiríodh sa teachtaireacht ón gCoimisiún maidir le Straitéis Mheatáin AE, gur féidir a 
foinsí astaíochtaí meatáin a bheith idirleata agus, dá bhrí sin, go bhféadfaidís dúshlán a 
thabhairt maidir le faireachán, tuairisciú agus fíorú; ag tabhairt dá haire, áfach, gur féidir 
gníomhaíocht a dhéanamh leis an gcóras faireacháin atá ann cheana atá bunaithe ar 
mhodheolaíocht Leibhéal 2; á chur i bhfáth gurb é líon an bheostoic go príomha is cúis 
le hastaíochtaí meatáin sa talmhaíocht, go háirithe athchogantaigh; á iarraidh ar na 
Ballstáit bearta éifeachtacha agus inbhuanaithe a thabhairt isteach chun aghaidh a 
thabhairt ar na hastaíochtaí sin ina gcuid pleananna straitéiseacha náisiúnta agus á 
iarraidh ar an gCoimisiún anailís chuimsitheach a dhéanamh orthu sin sula 
bhformheasfar na pleananna agus é mar aidhm leis comhleanúnachas beartais a áirithiú; 
á chur i bhfáth nár cheart táirgeadh a aistriú thar lear i ngeall ar na creatdálaí le 
haghaidh astaíochtaí meatáin a ghéarú in earnáil na talmhaíochta, go háirithe in earnáil 
an bheostoic;

31. á chur i bhfios, sa talmhaíocht, gur ó lasmuigh den Aontas a thagann sciar suntasach 
d’astaíochtaí meatáin an domhain, agus á iarraidh ar an gCoimisiún a áirithiú go leanfar 
de bhia a tháirgeadh sna suíomhanna is inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de; á 
chur i bhfáth gur gá don Aontas a bheith ar thús cadhnaíochta maidir le dea-chleachtais 
a mhalartú lena chomhpháirtithe trádála tríú tír d’fhonn astaíochtaí meatáin ón 
talmhaíocht a laghdú; á chur i bhfáth a thábhachtaí atá an comhar idirnáisiúnta chun 
astaíochtaí meatáin a laghdú;

32. á chur in iúl gur geal léi cuspóir an Choimisiúin maidir le rannpháirtíocht iltaobhach 
agus ag tacú leis an gcomhar gníomhach le comhpháirtithe idirnáisiúnta faoi chuimsiú 
Chomhpháirtíocht Oibre Koronivia maidir le Talmhaíocht de UNFCCC agus na 
Comhghuaillíochta Aeráide agus Aeir Ghlain, lena gcuirtear ardáin iltaobhacha 
riachtanacha ar fáil chun dea-chleachtais a mhalartú agus chun ár gcomhpháirtithe 
domhanda a spreagadh chun táirgeadh talmhaíochta astaithe meatáin a laghdú agus chun 
tacú lena n-aistriú inbhuanaithe;

33. á mheabhrú gur allmhairithe is cúis le méid suntasach astaíochtaí meatáin in earnáil an 
agraibhia; á iarraidh ar an gCoimisiún cothrom na Féinne a áirithiú do tháirgeoirí AE 
trína áitiú go mbeadh na caighdeáin chéanna á gcomhlíonadh ag allmhairí ó thríú tíortha 
agus atá in AE;



34. á iarraidh ar an gCoimisiún meastachán a dhéanamh ar an méid a chuireann táirgí 
agraibhia allmhairithe le hastaíochtaí antrapaigineacha meatáin AE trí úsáid a bhaint as 
bunachar sonraí EDGAR-FOOD;

35. á chur in iúl gur gá, sna cinntí beartais a dhéanfar amach anseo, creat soiléir a chur ar 
fáil d’earnáil an bheostoic chun leibhéal intuarthachta a áirithiú;

36. ag cur sonrú sa staidéar ar stádas na dteicnící nua géanómaíocha faoi dhlí an Aontais 
agus i bhfianaise an rialaithe ón gCúirt Bhreithiúnais i gCás C-528/16 
(SWD(2021)0092), agus i bhfógra ón gCoimisiún go bhfuil sé beartaithe aige 
gníomhaíocht bheartais rialála a thionscnamh lena n-áirítear measúnú tionchair agus 
comhairliúchán poiblí ar phlandaí a eascraíonn as teicnící nua géanómaíocha áirithe, arb 
é is aidhm dó ardleibhéal cosanta a choinneáil do shláinte an duine, do shláinte 
ainmhithe agus don chomhshaol, agus leas á bhaint as tairbhí féideartha a thagann ón 
eolaíocht agus ón nuálaíocht, go háirithe chun rannchuidiú le hinbhuanaitheacht agus le 
spriocanna inbhuanaitheachta an Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip agus na Straitéise 
“ón bhFeirm go dtí an Forc”; ag leagan béim ar phrionsabal an réamhchúraim agus ar an 
ngá atá le trédhearcacht agus saoirse rogha a áirithiú d’fheirmeoirí, do phróiseálaithe 
agus do thomhaltóirí, agus á chur i bhfáth gur cheart measúnuithe riosca agus forléargas 
agus measúnú cuimsitheach ar roghanna maidir le hinrianaitheacht agus lipéadú a 
áireamh sa ghníomhaíocht bheartais sin d’fhonn maoirseacht chuí rialála a bhaint amach 
agus faisnéis ábhartha a sholáthar do thomhaltóirí, lena n-áirítear do tháirgí ó thríú 
tíortha chun cothrom na Féinne a áirithiú;

37. ag tabhairt dá haire, cé go bhféadfadh astaíochtaí meatáin níos ísle ó fheirmeacha a 
bheith mar thoradh ar tháirgeadh fairsing beostoic, go méadaíonn sé na hastaíochtaí in 
aghaidh an aonaid táirge a tháirgtear; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit 
éifeachtaí na straitéisí maolaithe ar astaíochtaí meatáin domhanda a chur san áireamh;

38. ag leagan béim ar a thábhachtaí atá an talmhaíocht ó thaobh gabháil agus stóráil carbóin 
de; ag tabhairt dá haire an ról tábhachtach atá ag geilleagar ciorclach níos leithne agus 
gur cheart céimniú amach de réir a chéile astaíochtaí CO2 agus ciorclaíocht mhéadaithe 
carbóin a dhreasú, agus brú breise ar phraghas na talún talmhaíochta a dhéanfadh 
dochar d’fheirmeoirí óga á sheachaint ag an am céanna; ag áitiú nár cheart go 
gcuirfeadh aon bhearta a dhéantar bac ar iomaíochas AE;

39. á iarraidh ar an gCoimisiún, i gcomhréir leis an Dlí Aeráide Eorpach, féachaint le creat 
rialála a fhorbairt chun aistrithe carbóin a dheimhniú bunaithe ar chuntasaíocht charbóin 
atá stóinsithe agus trédhearcach ina gcuirtear san áireamh na héagsúlachtaí idir na gáis 
ceaptha teasa, agus fíorú a dhéanamh ar bharántúlacht na n-aistrithe carbóin agus luach 
a saothair a thabhairt d’fheirmeoirí de bharr a n-iarrachtaí maolaithe.

40. á chur in iúl gur geal léi an fógra ón gCoimisiún maidir le grúpa saineolaithe a bhunú 
agus é mar aidhm leis anailís a dhéanamh ar mhaitrís shaolré na n-astaíochtaí meatáin;

41. ag tathant ar an gCoimisiún tacú leis na Ballstáit i dtaca le sonraí a bhailiú maidir leis an 
acmhainneacht atá ag ceapadh carbóin féarthailte ionas go mbeidh cur chuige níos 
spriocdhírithe ann sa bheartas aeráide; 

42. ag aithint gurb é táirgeadh ainmhithe an phríomhghníomhaíocht a dhéantar ar 
fhéarthalamh buan, rud a chuireann ar chumas feirmeacha tuaithe maireachtáil, 



cobhsaíocht eacnamaíoch a bheith acu agus a bheith suite i réigiúin cnoic agus sléibhe, 
rud a chuireann cosc ar rófhás sna limistéar sin; á iarraidh ar an gCoimisiún iarrachtaí 
infheistíochta a dhíriú ar chistiú na nuálaíochta i gcoscairí meatáin, lena n-áirítear i 
gcoscairí atá bunaithe ar fhéarach, agus comhoibriú le tríú tíortha a bhfuil baint acu le 
taighde den chineál céanna;

43. ag tabhairt dá haire na hastaíochtaí meatáin a ghintear as tailte portaigh athfhliuchta; á 
chur i bhfios go láidir, de réir an taighde, áfach, go dtagann éifeacht an téimh ar 
léibheann tar éis athfhliuchta mar gheall ar an sos ó astaíochtaí CO2/N2O ó thailte 
portaigh athfliuchta agus an saolré atmaisféarach gearr atá ag aon mheatán a astaítear1; á 
thabhairt chun suntais nach amhlaidh atá sé i gcás astaíochtaí leanúnacha CO2 ó thailte 
portaigh silte, rud is cúis le téamh breise; á iarraidh go ndéanfaí na tailte portaigh a 
athfhliuchadh gan mhoill chun na héifeachtaí fuaraithe is tairbhiúla a áirithiú;

44. ag tabhairt dá haire, de réir na Straitéise ‘ón bhFeirm go dtí an Forc, nach bhfuil aistí bia 
na nEorpach ag teacht leis na moltaí maidir le hithe folláin, agus go bhfuil gá le hathrú 
ar fud an daonra i dtreo bianna, aistí bia agus stíleanna maireachtála níos sláintiúla, lena 
n-áirítear tomhaltas plandaí a tháirgtear go hinbhuanaithe agus bianna planda-bhunaithe, 
amhail torthaí agus glasraí úra, grán agus léagúim iomlána, agus chun aghaidh a 
thabhairt ar ró-chaitheamh feola agus táirgí sárphróiseáilte, ar athrú é a rachaidh chun 
tairbhe don chomhshaol, i.e. an trí astaíochtaí meatáin laghdaithe agus trí leas 
ainmhithe, agus a áiritheoidh geilleagar níos athléimní; ag cur béim ar an bhfíoras dá 
mbeadh moltaí uile-Aontais eolaíochtbhunaithe ann maidir le haistí bia inbhuanaithe, 
sláintiúla agus níos cothroime, ar moltaí iad a chuirfeadh san áireamh éagsúlacht 
chultúrtha agus réigiúnach na mbianna agus aistí bia Eorpacha chomh maith le 
riachtanais na dtomhaltóirí, go dtabharfadh na moltaí sin cabhair agus spreagadh do 
thomhaltóirí agus go ndéanfaidís eolas d’iarrachtaí na mBallstát féin chun gnéithe 
inbhuanaitheachta a chomhtháthú sa chomhairle náisiúnta maidir le cothú; á iarraidh ar 
an gCoimisiún moltaí agus gníomhaíochtaí sonracha de sórt sin a fhorbairt chun aistí bia 
folláine, inbhuanaithe agus níos cothroime a chur chun cinn ar bhealach éifeachtach;

45. á chur i bhfáth go bhfuil teicneolaíochtaí agus cleachtais lena gcuirtear teorainn le 
hastaíochtaí meatáin ón talmhaíocht, lena n-áirítear cleachtais maidir le bainistiú 
inbhuanaithe beostoic, ag forbairt go tapa agus gur cheart iad a chur chun cinn agus a 
chur chun feidhme a luaithe is féidir; á iarraidh ar an gCoimisiún a áirithiú go gcuirfear 
chun feidhme go tapa san Aontas nuálaíochtaí ar cruthaíodh go bhfuil siad éifeachtach 
agus costéifeachtúil lena maolaítear bearta meatáin i dtáirgeadh talmhaíochta agus go n-
úsáidfidh táirgeoirí AE na nuálaíochtaí sin atá ar fáil cheana chun leanúint d’astaíochtaí 
meatáin a laghdú faoi chuimsiú an chomhbheartais talmhaíochta (CBT) agus na 
bpleananna straitéiseacha náisiúnta, lena n-áirítear trí éiceascéimeanna sonracha 
tiomnaithe agus tionscnaimh feirmeoireachta carbóin faoin CBT agus trí shruthanna 
cistiúcháin príobháideacha nó poiblí eile; á chreidiúint gur cheart go bhfaigheadh 
feirmeoirí dreasachtaí airgeadais chun cleachtais maolaithe a ghlacadh trí chlár Fís 
Eorpach agus trí Chistí an Tionscnaimh Athléimneachta Eacnamaíoch; á aithint, áfach, 
nach dócha go réiteodh feirmeoirí na fadhbanna astaíochtaí a bhaineann le táirgeadh 

1 Günther, A., Barthelmes, A., Huth, V., Joosten, H., Jurasinski, G., Kobesch, F. agus 
Couwenberg, J., Prompt rewetting of drained peatlands reduces climate warming 
despite methane emissions [Le hathfhliuchadh pras na dtailte portaigh slite, laghdaítear 
an téamh aeráide in ainneoin astaíochtaí meatáin], Nature Communications, 11, 1644 
(2020).



talmhaíochta ainmhithe leo féin; ag tabhairt dá haire go mbeidh tionchar ag na 
héagsúlachtaí struchtúracha talmhaíochta idir na Ballstáit agus ag sainiúlachtaí náisiúnta 
ar an gcostas a bhaineann leis na teicnící sin a ghlacadh;

46. á thabhairt chun suntais go bhfuil cleachtais ann cheana atá léirithe go maith chun 
cabhrú le hastaíochtaí ó bhainistiú aoiligh a laghdú; ag tabhairt dá haire go laghdaítear, 
leis na cleachtais sin, leibhéal an amóinia atá á scaoileadh ag earnáil na talmhaíochta; á 
iarraidh ar an gCoimisiún bearta rialála a mholadh chun a áirithiú go nglacfar leis na 
teicnící sin, ag a mbeidh spriocanna agus amlínte réalaíocha agus uaillmhianacha; á 
chur i bhfáth, ina theannta sin, gurb iad leasacháin nítrigin-bhunaithe atá freagrach as 
méid mór astaíochtaí meatáin; á iarraidh ar an gCoimisiún gníomhaíocht iomchuí a 
dhéanamh chun astaíochtaí gaolmhara a laghdú mar chuid den Straitéis ‘ón bhFeirm go 
dtí an Forc’;

47. á chur i bhfios go láidir an ról lárnach ba cheart a bheith ag an Aontas maidir le tacú leis 
an taighde, leis an nuálaíocht agus leis an bhforbairt, mar aon le teicneolaíochtaí agus 
cleachtais inbhuanaithe nua a uas-scálú chun cuidiú le hastaíochtaí meatáin ó na 
hearnálacha uile, talmhaíocht bheostoic san áireamh, a laghdú, lena n-áirítear trí 
fheabhas a chur ar MRV na n-astaíochtaí meatáin san earnáil chun dul chun cinn a rianú 
i dtreo na spriocanna sin agus trí theicneolaíochtaí atá ar fáil cheana a chur i bhfeidhm, 
amhail teicneolaíochtaí a bhaineann le MRV; á chreidiúint gur cheart bearta maolaithe 
meatáin a fhorbairt d’ainmhithe féaraigh chun sláinte agus leas ainmhithe a urramú agus 
i gcomhréir le prionsabal an réamhchúraim; á chur i bhfios, go háirithe, go bhfuil gá le 
staidéir ilghlúine ar bhreiseáin bheathaithe agus á iarraidh ar an gCoimisiún 
athbhreithniú tráthúil ar an Rialachán maidir le Breiseáin Bheathaithe a áirithiú1;

48. á mheas gur féidir úsáid na dramhaíola agus na n-iarmhar talmhaíochta do tháirgeadh 
bithgháis a bheith ina spreagadh don gheilleagar ciorclach agus ag cur i bhfáth úsáid 
bhreisluacha n-iarmhar talmhaíochta, ar choinníoll go gcloítear le prionsabal na húsáide 
cascáidí agus go gcuirtear na critéir inbhuanaitheachta iomchuí i bhfeidhm; á chur le 
fios gur féidir le táirgeadh bithgháis ó iarmhair talmhaíochta agus ó dhramhaíl orgánach 
eile astaíochtaí meatáin a laghdú in earnáil na talmhaíochta agus dreasacht a thabhairt 
don mhúnla ‘táirgeoir is tomhaltóir’; á iarraidh go ndéanfaí comhordú níos fearr agus 
bonneagar níos fearr idir feirmeoirí agus táirgeoirí fuinnimh in-athnuaite chun go 
mbeifear in ann bithghás inbhuanaithe a ghlacadh a bheadh nasctha go háitiúil agus á 
mheas gur cheart do CBT dreasachtaí a thabhairt do mhaolú agus do laghdú astaíochtaí 
meatáin agus do bhearta tacaíochta ina leith sin; á iarraidh ar an gCoimisiún, dá réir sin, 
lán-chomhleanúnachas a áirithiú idir an Dlí Aeráide Eorpach, CBT agus an Straitéis 
Mheatáin;

49. á chur in iúl gur geal léi sa Straitéis Mheatáin go n-aithnítear go méadaíonn an bithghás 
a dhíorthaítear ó bharra bia nó beatha na hastaíochtaí meatáin agus go bhféadfaí, dá bhrí 
sin, an bonn a bhaint d’aon tairbhí maolaithe, agus gur cheart forbairtí bithgháis a bheith 
bunaithe go príomha ar dhramhaíl nó ar iarmhair; á iarraidh ar an gCoimisiún scéim 
láidir neamhspleách deimhniúcháin tionscnaimh a fhorbairt do mhodhanna táirgthe 
bithgháis agus do bhunábhar; á chur i bhfáth gur cheart go mbeadh táirgeadh bithgháis 
bunaithe ar mhúnla de chuid an gheilleagair chiorclaigh áitiúil chun astaíochtaí agus 

1 Rialachán (CE) Uimh. 1831/2003 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 
22 Meán Fómhair 2003 maidir le breiseáin lena n-úsáid i gcothú ainmhithe (IO L 268, 
18.10.2003, lch. 29).



costais a bhaineann le hiompar a sheachaint; ag cur béim ar an bhfíoras nár cheart go 
mbeadh aon tacaíocht ina dreasú chun an talmhaíocht bheostoic a dhianú;

50. ag tabhairt dá haire go gcruthófar níos mó post i dtáirgeadh príomhúil de bharr fhorbairt 
an gheilleagair chiorclaigh agus an bhithgheilleagair agus á chur i bhfáth, ar mhaithe 
leis an mbithgheilleagar, gur gá scileanna nua, eolas nua agus disciplíní nua a fhorbairt 
agus/nó a chomhtháthú tuilleadh ó thaobh oiliúna agus oideachais de san earnáil sin 
chun dul i ngleic le hathruithe sochaíocha a bhaineann leis an mbithgheilleagar, chun 
iomaíochas, fás agus cruthú post a chur chun cinn, chun freastal ar riachtanais na 
hearnála agus chun a áirithiú go ndéanfar scileanna agus poist a mheaitseáil ar bhealach 
níos fearr;

Dramhaíl

51. á iarraidh ar an gCoimisiún anailís bhreise a dhéanamh ar astaíochtaí meatáin ó shloda 
agus ó fhuíolluisce agus athbhreithniú a dhéanamh ar an Treoir um Shloda Séarachais1 
agus ar an Treoir maidir le Cóireáil Fuíolluisce Uirbigh2 in 2022, lenar cheart aghaidh a 
thabhairt freisin ar astaíochtaí aerthruailleáin agus gáis cheaptha teasa, go háirithe 
meatán; á iarraidh ar an gCoimisiún, thairis sin, a bheith uaillmhianach agus a bheith 
dírithe go tréan ar astaíochtaí meatáin a chomhtháthú in athbhreithniú 2024 ar an Treoir 
maidir le Líonadh Talún3 agus ar an athbhreithniú ar IED atá ar na bacáin; á thabhairt 
chun suntais an gá atá le bearta chun a cheangal ar láithreáin líonta talún an bithmheatán 
a gineann siad a úsáid go dtí go dtiteann a inneachar fuinnimh faoi bhun luach 
úsáideach a úsáid agus, nuair nach bhfuil sé inmharthana a thuilleadh an bithmheatán a 
ghintear ag láithreán líonta talún a úsáid, agus go n-úsáidfear bith-ocsaídiú agus 
teicneolaíochtaí eile i láithreacha achrainn chun na hastaíochtaí meatáin atá fágtha a 
laghdú; á mheabhrú, ina leith sin, go dtagann cuid d’astaíochtaí meatáin san earnáil 
dramhaíola as sceitheadh ó ghléasraí bithgháis; á iarraidh ar an gCoimisiún treoirlínte a 
fhoilsiú ar na modhanna is fearr chun gléasraí bithgháis a thógáil agus a oibriú chun 
aghaidh a thabhairt ar sceitheadh de dheasca droch-chothabhála, droch-oibriúcháin agus 
drochdheartha; á mheabhrú thairis sin gur rannchuidigh IED le laghdú a dhéanamh ar 
thuailliú ó ghníomhaíochtaí tionsclaíocha; á thabhairt chun suntais, áfach, nach bhfuil 
diúscairt líonta talún cumhdaithe ag aon cheann de na Doiciméid Tagartha um na 
Teicnící is Fearr atá ar Fáil (BREFanna);

52. á chur i bhfios go láidir gurb é diúscairt líonadh talún, atá ag bun ord na réiteach 
dramhaíola, an bealach is truaillithe chun dramhaíl a bhainistiú i dtéarmaí astaíochtaí 
gás ceaptha teasa agus truailleáin eile san aer, san ithir agus san uisce araon; á iarraidh 
ar na Ballstáit ceanglais reatha na Treorach maidir le Líonadh Talún a chomhlíonadh go 
hiomlán agus á iarraidh go ndéanfaí an treoir a ailíniú le prionsabail uileghabhálacha an 
Phlean Gníomhaíochta don Gheilleagar Ciorclach, lena n-áirítear an cuspóir do 2016, 
faoina raibh an méid dramhaíola in-bhithdhíghrádaithe a cuireadh i líonadh talún le 
laghdú go 35 % nó níos lú i gcomparáid le leibhéil 1995; á iarraidh ar an gCoimisiún 

1 Treoir 86/278/CEE ón gComhairle an 12 Meitheamh 1986 maidir le cosaint an 
chomhshaoil, agus na hithreach go háirithe, nuair a úsáidtear sloda san fheirmeoireacht 
(IO L 181, 4.7.1986, lch. 6).

2 Treoir 91/271/CEE ón gComhairle an 21 Bealtaine 1991 maidir le cóireáil fuíolluisce 
uirbigh (IO L 135, 30.5.1991, lch. 40).

3 Treoir 1999/31/CE ón gComhairle an 26 Aibreán 1999 maidir le líonadh talún le 
dramhaíl (IO L 182, 16.7.1999, lch. 1).



straitéis chuimsitheach a fhorbairt chun a áirithiú go nglacfaidh na Ballstáit nach bhfuil i 
gcomhréir leis an sprioc sin bearta agus gníomhaíochtaí ceartaitheacha; á iarraidh ar an 
gCoimisiún tacú leis na Ballstáit ina n-iarrachtaí imeacht ó láithreáin líonta talún; á chur 
in iúl gur cúis bhuartha di, ina theannta sin, go raibh 15 Bhallstát in 2017 nach raibh ag 
comhlíonadh ina hiomláine an oibleagáid a leagtar síos sa treoir maidir le dramhaíl a 
chóireáil roimh líonadh talún; á athdhearbhú, ina leith sin, a hiarrata i rún uaithi an 
10 Feabhra 2021 maidir le Plean Gníomhaíochta nua an Aontais Eorpaigh don 
Gheilleagar Ciorclach, ar iarraidh í chun an Treoir maidir le Líonadh Talún a thabhairt i 
gcomhréir le prionsabail uileghabhálacha an Phlean Gníomhaíochta don Gheilleagar 
Ciorclach agus san athbhreithniú a dhéanfar amach anseo ar na treoracha ábhartha, go 
ndíreofar ar ghiniúint dramhaíola iarmharaí a chosc agus a uasteorannú, agus feabhas a 
chur ar an sprioc 10 % maidir le líonadh talún trí bhíthin uasteorainn líonta talún in 
kg/duine/bliain a shainiú chun na torthaí comhshaoil is fearr a bhaint amach ó na 
héifeachtaí comhcheangailte a bhaineann le laghdú, athúsáid, athchúrsáil agus múiríniú, 
agus líonadh talún le hiarmhair á laghdú ag an am céanna; á mheas, thairis sin, gur 
phríomhfheabhsú a bheadh ann a áirithiú gur láidre agus gur comhchuibhithe ar fud AE 
í an mhodheolaíocht chuntasaíochta maidir le gáis cheaptha teasa ó láithreáin líonta 
talún;

53. á iarraidh ar an gCoimisiún, i bhfianaise an mhéid thuas:

– spriocanna ceangailteacha de chuid an Aontais a leagan síos maidir le dramhaíl 
tráchtála agus thionsclaíoch, ós rud é nach bhfuil aon spriocanna sonracha ann fós 
ina leith sin;

– spriocanna a mholadh chun teorainn a chur le giniúint dramhaíola iarmharaí san 
athbhreithniú atá beartaithe ar an Treoir Réime Dramhaíola1 agus ar an Treoir 
maidir le Líonadh Talún in 2024;

– an Treoir maidir le Líonadh Talún a ailíniú le cuspóirí foriomlána AE maidir le 
hathrú aeráide agus maidir le hastaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú, tar éis 
mionanailís a dhéanamh chun aghaidh níos fearr a thabhairt ar shaincheisteanna a 
bhaineann le gás ceaptha teasa;

– doiciméad BREF a chur ar fáil maidir le líonadh talún, lena n-áirítear forálacha 
maidir le meatán;

54. á iarraidh ar an gCoimisiún faireachán a dhéanamh ar dhul chun cinn na mBallstát 
maidir le bithdhramhaíl a bhailiú ar leithligh, riail atá le cur chun feidhme faoi 2023; á 
mheabhrú, i gcomhréir le hord na cóireála dramhaíola, go gceanglaítear ar na Ballstáit 
bearta a ghlacadh chun athchúrsáil bithdhramhaíola a spreagadh, lena n-áirítear múiríniú 
agus díleá bithdhramhaíola, ag cur san áireamh gur gnách go mbailítear agus go 
ndéantar cóireáil ar bhithdhramhaíl ar an leibhéal áitiúil; á chur i bhfáth, dá bhrí sin, gur 
cheart don Choimisiún tuilleadh comhair a spreagadh idir na réigiúin agus na Ballstáit 
agus comhchuibhiú a dhéanamh trí dhea-chleachtais a mhalartú;

55. ag athdhearbhú chuspóirí an Phlean Gníomhaíochta don Gheilleagar Ciorclach maidir le 

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



ciorclaíocht shuntasach a bhaint amach agus gáis cheaptha teasa a sheachaint, go 
háirithe éalú astaíochtaí meatáin ón lúb dúnta; á chur in iúl go dtuigeann sí gur cheart 
bainistiú dramhaíola atá comhtháite i ndáiríre a chur chun cinn chun ord na réiteach 
dramhaíola a chur chun feidhme go rathúil agus tosaíocht níos mó a thabhairt do 
chóireáil dramhaíola;

56. ag cur béim ar an bhfíoras go bhfuil nósanna imeachta clabhsúir agus iarchúraim do 
chealla líonta talún ríthábhachtach chun sceitheadh a laghdú, ina gcuirtear san áireamh 
saolré iomlán na láithreán líonta talún; á iarraidh ar an gCoimisiún tacaíocht a sholáthar, 
a oireann do choinníollacha gach Ballstáit chun cur i bhfeidhm iomlán ord na réiteach 
dramhaíola a áirithiú, ag leagan béim ar dhramhaíl a chosc, ar bhaint amach sprioc an 
31 Nollaig 2023 ndáil le dheighilt ag an bhfoinse agus bailiú ar leithligh 
bithdhramhaíola, lena n-áirítear trí chomhar a chur chun cinn idir an earnáil phoiblí agus 
an earnáil phríobháideach chun leibhéal ard de bhailiú ar leithligh, athchúrsáil agus 
aisghabháil dramhaíola in-bhithdhíghrádaithe a áirithiú, ionas go n-áiritheofaí atreorú 
éifeachtúil ón líonadh talún gan cistiú AE a sholáthar do loscadh; á thabhairt chun 
suntais gur cheart i gcónaí rogha bhitheolaíoch cóireála indéanta a bheith ann, amhail 
múiríniú nó díleá anaeróbach; ag aithint, ina leith sin, acmhainneacht díleá anaeróbaigh 
ó dhramhaíl in-bhithmhillte, lena ndéantar bithmheatán a tháirgeadh; á chur i bhfáth, i 
gcomhréir le hord na réiteach dramhaíola, nach bhfuil loscadh ach ag an dara céim is 
ísle in ord na réiteach dramhaíola agus ag meabhrú a seasaimh maidir le loscadh a 
leagtar amach i rún uaithi an 10 Feabhra 2021 maidir leis an bPlean Gníomhaíochta nua 
don Gheilleagar Ciorclach;

57. á thabhairt chun suntais go bhfuil dromchlaí taiscumair ina bhfoinse shuntasach 
dhomhanda d’astaíochtaí gás ceaptha teasa, lena n-áirítear meatán mar gheall ar 
charnadh dríodair i ngaibhnithe den chuid is mó, agus gur féidir cabhrú le hastaíochtaí ó 
limistéir ghaibhnithe a laghdú go mór trí dhamba a bhaint; á iarraidh ar an 
nGníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil faisnéis a bhailiú ar an ábhar sin ar mhaithe le 
bonn eolais a chur faoin measúnú ar bhearta féideartha beartais;

°

° °

58. á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh chuig an gComhairle agus chuig 
an gCoimisiún.


