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Achoimre Feidhmiúcháin
I Is uirlis é cánachas fuinnimh gur féidir le rialtais a úsáid ní amháin chun ioncam a

ardú ach chun tacú le cuspóirí aeráide freisin. Is féidir é a chinntiú go léiríonn na
comharthaí praghais do tháirgí fuinnimh éagsúla a dtionchar ar an gcomhshaol, agus is
féidir leo gnóthais a spreagadh chun roghanna níos glaise a dhéanamh.

II Socraíonn an Treoir um Chánachas Fuinnimh íosleibhéil chánachais chun a áirithiú

go bhfeidhmíonn an margadh inmheánach i gceart, agus is féidir í a úsáid freisin chun
tacú le beartais ábhartha eile ar nós gníomhaíocht aeráide.

III I mí Iúil 2021, mhol an Coimisiún athbhreithniú ar an Treoir maidir le Cánachas

Fuinnimh agus reachtaíocht nua chun tacaíocht a thabhairt do chuspóir aeráide
AE 2030 atá níos dúshlánaí agus chun an tAontas a chur ar an gconair i dtreo
aeráidneodrachta faoi 2050. Ceann d’aidhmeanna na dtograí is ea an reachtaíocht a
ailíniú le cuspóirí aeráide.

IV Baineann an t-athbhreithniú úsáid as obair a rinneamar cheana i réimse an

fhuinnimh, an athraithe aeráide agus an chánachais, chomh maith le faisnéis atá ar fáil
don phobail agus ábhar a bailíodh go sonrach don chuspóir sin, chun léargais bhreise a
sholáthar do chánachas fuinnimh. Tá sé mar aidhm againn cur leis an díospóireacht
leanúnach ar chánachas fuinnimh agus athrú aeráide.

V Díríonn ár n-athbhreithniú ar na nithe seo a leanas:
o

comhsheasmhacht na leibhéal reatha cánachais ar fhuinneamh agus praghsáil
charbóin le cuspóirí aeráide;

o

fóirdheontais fuinnimh, le haird ar fhóirdheontais breosla glasa agus iontaise;

o

an Treoir maidir le Cánachas Fuinnimh reatha, a leagann síos na híosrátaí cánach
fuinnimh, agus an bealach a dtugann togra nua an Choimisiúin aghaidh ar laigí na
dTreoracha.

VI Is féidir le cánachas fuinnimh a bheith ina chúis thábhachtach le cuspóirí aeráide a

bhaint amach. Mar sin féin, faigheann earnálacha áirithe laghduithe agus díolúintí
suntasacha. D’aithin ár n-athbhreithniú nach léiríonn leibhéal cánachais a bhaineann le
foinsí fuinnimh a n-astaíochtaí gás ceaptha teasa.
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VII Thugamar faoi deara le blianta beaga anuas nár léirigh praghas na dtáirgí

fuinnimh tar éis éifeacht na gcánacha nó na liúntais trádála astaíochtaí an costas
chomhshaoil a bhaineann le hastaíochtaí.

VIII Ina mheasúnú ar an Treoir maidir le Cánachas Fuinnimh, thug an Coimisiún

tuairisc ar na heasnaimh sa reachtaíocht íoschánach. Ar na cuspóirí atá le tograí
reachtacha “Fit for 55” an Choimisiúin tá cánacha fuinnimh a ailíniú le luach fuinnimh,
agus níos mó earnálacha a chumhdach i gCóras Trádála Astaíochtaí AE.

IX Is féidir fóirdheontais fuinnimh a úsáid chun bogadh i dtreo geilleagair nach bhfuil

chomh dian ar charbón. Ar an taobh eile cuireann fóirdheontais breosla iontaise bac ar
aistriú éifeachtach fuinnimh, agus d’fhanadar réasúnta seasmhach le deich mbliana
anuas in ainneoin gealltanais ón gCoimisiún agus ó roinnt Ballstát chun iad a dhíothú
de réir a chéile.

X Tugaimid faoi deara na dúshláin atá roimh an Aontas Eorpach maidir leis an
reachtaíocht a athbhreithniú:
o

comhsheasmhacht a chinntiú in earnálacha agus iompróirí fuinnimh ar caitheadh
go fabhrach leo roimhe seo;

o

fóirdheontais breosla iontaise a laghdú; agus

o

cuspóirí aeráide a réiteach le riachtanais shóisialta.

Caithfear aghaidh a thabhairt ar na dúshláin seo i gcomhthéacs institiúideach
aontoilíocht ar shaincheisteanna cánachais.
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Réamhrá
Beartas cánachais fuinnimh i dtacaíocht le gníomhaíocht ar son
na haeráide

01 Is ionstraim bhuiséadach é cánachas fuinnimh ar féidir í a úsáid freisin mar uirlis

chun roghanna fuinnimh níos glaise a spreagadh. Laistigh de AE-27, is ionann cánacha
fuinnimh agus níos mó ná trí cheathrú de chánacha comhshaoil iomlána (féach
Figiúr 1). Mar chuid de Chomhaontú Glas don Eoraip, tá sé beartaithe ag an gCoimisiún
cánachas fuinnimh a ailíniú le cuspóirí aeráide.

Figiúr 1 – Cánacha fuinnimh agus praghsáil carbóin AE- 27 mar chuid de
chánacha comhshaoil
Cánacha comhshaoil EUR 330 bn

cánacha ar thionchar diúltach earra nó seirbhíse ar an gcomhshaol

78 %

19 %

3%

EUR 258 bn

EUR 62 bn

EUR 10 bn

Cánacha fuinnimh agus praghsáil
carbóin

Cánacha iompair
gan na cánacha breosla iompair a
áireamh

Cánacha eile ar
thruailliú/acmhainní
gan cánacha CO2 a áireamh

→ Cánacha a bhaineann le
húinéireacht agus úsáid
mótarfheithiclí

→ Cánacha Achmhainní: maidir le
hachmhainní nádurtha a bhain/a
úsáid (e.g. ceadúnais chun fiach nó
iascaireacht a dhéanamh)

→ Táirgí fuinnimh chun críocha
iompair
→ Táirgí fuinnimh chun críocha
do-astrithe
→ Gáis ceaptha teasa

→ Cánacha a bhaineann le
seirbhísí iompair (e.g. cáin
aerphaisinéirí, dleachtanna ar
eitiltí)

→ Cánacha truaillithe: maidir le
hastaíochtaí isteach san aer nó san
uisce, dramhaíl sholadach, torann

Nóta: Áirítear fáltais ón gCóras Trádála Astaíochtaí (CTA) a thaifeadadh mar chánacha sna cúntais
náisiúnta sna sonraí Eurostat maidir le cánacha comhshaoil.
Foinse: ECA bunaithe ar shonraí ó Eurostat, ioncaim chánach Comhshaoil (ENV_AC_TAX), sonraí 2019.
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02 Tá cánacha fuinnimh agus liúntais charbóin bunaithe ar1:
o

táirgí fuinnimh chun críocha iompair (amhail peitreal, gás-ola, gás nádúrtha,
ceirisín nó ola bhreosla);

o

táirgí fuinnimh le haghaidh cuspóirí cónaitheacha (e.g. ola bhreosla, gás nádúrtha,
gual, cóc, bithbhreoslaí agus leictreachas);

o

gáis ceaptha teasa: cion carbóin breoslaí. Áirítear fáltais ó cheadanna Chóras
Trádála Astaíochtaí an Aontais (CTA) a thaifeadadh mar chánacha i gcuntais
náisiúnta le sonraí Eurostat ar chánacha den sórt sin.

03 D’fhéadfadh foirmeacha éagsúla a bheith i gceist le cánacha fuinnimh agus
praghsáil charbóin:
o

is iondúil go socraíonn cánacha sonracha ar úsáid breosla (cánacha máil go
príomha) ráta cánach in aghaidh an aonaid fhisiciúil (lítear nó cileagraim) nó in
aghaidh an aonaid fuinnimh (uair an chloig cileavata nó gigigiúl);

o

is gnách go socraítear ráta cánach d’úsáid fuinnimh ag rátaí sainráite carbóin
bunaithe ar ábhar carbóin;

o

liúntais astaíochtaí a thrádáiltear i gcórais trádála astaíochtaí.

04 Is féidir le fóirdheontais fuinnimh a bheith:
o

díreach: athruithe ar rátaí éifeachtacha cánach (e.g. lacáistí cánach agus
creidmheasanna cánach); agus deontais agus ráthaíochtaí lena dtairgtear
dreasachtaí chun úsáid a bhaint as foinse amháin fuinnimh thar fhoinse fuinnimh
eile;

o

indíreach: idirghabhálacha margaidh (e.g. onnmhairí cainníochtúla nó srianta ar
allmhairí, praghsanna riaracháin a shocrú), gannphraghsáil ar cheadanna agus
ceadúnas, leas na n-iasachtaí tosaíochta, aistriú rioscaí, seachtrachtaí nach
bhfuiltear ag súil leo (astaíochtaí gás ceaptha teasa (GCT), truailliú, dramhaíl, ídiú
acmhainní nádúrtha).

1

Eurostat, Cánacha comhshaoil – Treoir staidrimh, eagrán 2013.
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05 Níl aon sainmhíniú caighdeánach ar fhóirdheontais fuinnimh ar fud AE.

Sainmhíníonn an Eagraíocht um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta (ECFE)
fóirdheontais fuinnimh go ginearálta 2 mar bhearta a choinníonn praghsanna
tomhaltóirí faoi leibhéal an mhargaidh, a choinníonn praghsanna táirgeoirí os cionn
leibhéal an mhargaidh, nó a laghdaíonn costais do thomhaltóirí nó do tháirgeoirí.

06 Tá an beartas cánachais ar fhuinneamh ar cheann de roinnt uirlisí is féidir a úsáid

chun spriocanna aeráide a bhaint amach. I measc na mbeartas eile áirítear
reachtaíocht lena leagtar síos spriocanna (e.g. an reachtaíocht a bhaineann le
Comhroinnt Díchill maidir le spriocanna ceangailteacha bliantiúla ar astaíochtaí gás
ceaptha teasa (GCT) 3), caighdeáin rialála (e.g. maidir le hastaíochtaí ó fheithiclí) agus
scéimeanna cistiúcháin (amhail infheistíochtaí éifeachtúlachta fuinnimh).

Spriocanna agus gealltanais AE

07 I gcomhréir leis an gComhaontú Glas don Eoraip, leagadh síos i nDlí Eorpach na

hAeráide 4, glanlaghdú íosta 55 % ar ghás ceaptha teasa (i gcomparáid le 1990) mar
sprioc idirmheánach do 2030, suas ón sprioc 40 % a bhí ann roimhe sin. An 14 Iúil
2021, d’fhoilsigh an Coimisiún sraith de thograí arb é is aidhm dóibh ná aeráid,
fuinneamh, iompar agus beartas cánachais a ailíniú leis an sprioc nua maidir leis an
aeráid inmheánach do 2030, an pacáiste ar a dtugtar “Fit for 55” 5. Áirítear iontu
fuinneamh inathnuaithe méadaithe agus spriocanna éifeachtúlachta fuinnimh freisin
(féach figiúr 2).

2

ECFE, Fóirdheontais atá díobhálach don chomhshaol: Dúshláin don Athchóiriú, 2005.

3

Suíomh gréasáin an Choimisiúin – Ceisteanna agus Freagraí ar an Rialachán maidir le
Comhroinnt Díchill.

4

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’) (IO L 243,
9.7.2021, lch. 1).

5

Suíomh gréasáin an Choimisiúin – Preaseisiúint maidir leis an gComhaontú Glas don Eoraip .
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Figiúr 2 – Nuashonruithe ar spriocanna aeráide

Tiomantas
roimhe seo:
Laghdú
40 % GCT

Reachtaíocht
i bhfeidhm*

Tiomantas
reatha:
Laghdú
55 % GCT

Reachtaíocht
mholta**

Sciar den fhuinneamh in-athnuaite
32 %

40 %

Feabhas ar éifeachtúlacht fuinnimh i gcomparáid le réamhmheastacháin bunlíne do 2030
32.5 % – tomhaltas
fuinnimh príomhúil
agus deiridh

39 % – tomhaltas
fuinnimh príomhúil
36 % – tomhaltas
fuinnimh deiridh

* Treoir (AE) 2018/2021 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le
húsáid fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite a chur chun cinn (IO L 328, 21.12.2018, lch. 82) agus Treoir (AE)
2018/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena leasaítear Treoir
2012/27 AE maidir le héifeachtúlacht fuinnimh (IO L 328, 21.12.2018, lch. 210).
** Togra le haghaidh Treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le
fuinneamh ó fhoinsí in-athnuaithe a chur chun cinn agus (COM(2021) 557 final) agus Togra le haghaidh
Treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le héifeachtúlacht fuinnimh (athmhúnlú)
(COM(2021) 558 final).
Foinse: CIE, bunaithe ar an reachtaíocht thuasluaite agus tograí reachtacha.

08 In 2009, d’iarr Grúpa an Fhichead (G-20) deireadh a chur le fóirdheontais breosla

iontaise de réir a chéile faoi 20206. Tá tiomantas tugtha ag AE agus cuid dá Bhallstáit
deireadh a chur le fóirdheontais breosla iontaise neamhéifeachtúil faoi 2025 7. Thug an
Coimisiún gealltanas freisin do Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe (SFIanna) 8 a bhfuil
sé beartaithe iad a bhaint amach faoi 2030, lena n-áirítear SDG 7 le haghaidh

6

Ráiteas cheannairí G20:Cruinniú Mullaigh Pittsburgh, Meán Fómhair 2009.

7

G7 Ise-Shima Dearbhú na gCeannairí, G7 Cruinniú Mullaigh Ise-Shima, 26-27 Bealtaine
2016.

8

https://ec.europa.eu/international-partnerships/sustainable-development-goals_en
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fuinneamh inacmhainne glan agus SDG 12.C chun fóirdheontais neamhéifeachtúla
breoslaí iontaise lena spreagtar tomhaltas diomailteach a chuíchóiriú.

09 In 2013, ina 7ú Phlean Gníomhaíochta don Chomhshaol, mhol an Coimisiún

cánachas a aistriú ó shaothar go dtí an comhshaol faoi 2020 9 chun tacú le húsáid
inbhuanaithe acmhainní. Go praiticiúil, tá laghdú beag tagtha ar chánacha comhshaoil
mar sciar den ioncam iomlán ó 2016 i leith, cé gur tháinig méadú beag ar sciar na
gcánacha saothair (féach Figiúr 3).

Figiúr 3 – Cánacha comhshaoil agus saothair mar sciar d’ioncam iomlán ó
chánacha (2008-2019)
% d’ioncam iomlán ó chánacha
Cánacha comhshaoil

52.3

52.1

51.6

52

Cánacha saothair
51.7

51.7

51.5

51.5

50

8
6.2

6.2

6.2

6.2

6

6.1

6.0

5.9

4

2

0

7ú

2013
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Plean Gníomhaíochta don Chomhshaol

Nóta: Áirítear fáltais ón gCóras Trádála Astaíochtaí (CTA) a thaifeadadh mar chánacha sna cúntais
náisiúnta sna sonraí Eurostat maidir le cánacha comhshaoil.
Foinse: CIE, bunaithe ar Eurostat,Ioncam cánach comhshaoil(ENV_AC_TAX) agus an Coimisiún
Eorpach,Treochtaí cánachais.

9

Mar chuid de Chuspóir Tosaíochta 6 den Chinneadh Uimh 1386/2013/AE ó Pharlaimint na
hEorpa agus ón gComhairle an 20 Samhain 2013 ar Chlár ginearálta Gníomhaíochta
Comhshaoil an Aontais go 2020 ‘Muid ag maireachtáil go maith, faoi shrianta ár bpláinéid’
(IO L 354, 28.12.2013).

11

Cánachas Fuinnimh, praghsáil carbóin agus fóirdheontais
fuinnimh

10 Ar chumhachtaí AE i réimse an chánachais indírigh tá comhordú, comhchuibhiú

agus comhfhogasú dleachtanna CBL agus máil, toisc gur féidir leo sin dul i bhfeidhm ar
an margadh aonair. Tá an cánachas ar cheann de réimsí beartais an Aontais ina
mbraitheann an chinnteoireacht ar aontoilíocht 10.

11 Leagtar amach i dTreoir an Aontais maidir le Cánachas Fuinnimh11 (ETD) an t-

íosleibhéal cánachais i gcás táirgí agus earnálacha áirithe fuinnimh. Is é a
phríomhchuspóir atá aige ná reachtaíocht náisiúnta a chomhchuibhiú chun saobhadh
ar an margadh inmheánach a sheachaint.

12 Tá an Treoir AE CTA12 ábhartha freisin sa chomhthéacs sin. Cuireann sé praghas

carbóin i bhfeidhm go príomha ar astaíochtaí ó shuiteálacha san earnáil giniúna
cumhachta agus i dtionscail dianfhuinnimh, rud a spreagann cuideachtaí sna
hearnálacha sin chun astaíochtaí a laghdú. Dá bhrí sin, is é an margadh a chinneann an
praghas carbóin.

10

Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle Eorpach agus an
Chomhairle, I dtreo cinnteoireacht níos éifeachtúla agus níos daonlathaí i mbeartas cánach
an Aontais (COM(2019) 8 final).

11

Treoir 2003/96/CE ón gComhairle an 27 Deireadh Fómhair 2003 lena ndéantar
athstruchtúrú ar chreat an Comhphobail le haghaidh cáin a ghearradh ar tháirgí fuinnimh
agus ar leictreachas (IO L 283, 31.10.2003).

12

Treoir 2003/87/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Deireadh Fómhair
2003 lena mbunaítear scéim um liúntais astaíochtaí gás ceaptha teasa a thrádáil laistigh den
Aontas agus lena leasaítear Treoir 96/61/CE, arna leasú go deireanach in 2018
(IO L 275,25.10.2003).
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13 Is féidir roinnt fóirdheontas fuinnimh a bheith mar fhoirm státchabhrach, rud

nach luíonn i bprionsabal le rialacha an Aontais maidir leis an margadh inmheánach. Tá
sé de chumhacht ag an gCoimisiún cinneadh a dhéanamh féachaint an bhfuil sé
comhoiriúnach le rialacha mhargadh inmheánach AE. Chun treoir a thabhairt dá
mheasúnú, d’eisigh an Coimisiún na treoirlínte maidir le cabhair um chaomhnú
comhshaoil agus fuinnimh 2014-2020 13. I mí an Mheithimh 2021, d’eisigh an Coimisiún
Dréacht-Treoirlínte nua maidir le Státchabhair le haghaidh na haeráide, chosaint an
chomhshaoil agus an fhuinnimh 2022 14.

14 Is é is aidhm don togra pacáiste “Fit for 55”, i measc nithe eile, an méid seo a

leanas a dhéanamh:
o

bonn cánach fuinnimh níos cuimsithí a chruthú agus na híosrátaí cánach fuinnimh
a mhéadú trí athruithe ar an Treoir maidir le Cánachas Fuinnimh;

o

an córas trádála astaíochtaí a leathnú chun earnálacha eile mar iompar ar bóthar
agus foirgnimh a áireamh;

o

Sásra Coigeartaithe Carbóin ar Theorainneacha a chur ar bun chun astaíochtaí gás
ceaptha teasa ó allmhairí a léiriú mar rogha mhalartach ar liúntais astaíochtaí saor
in aisce laistigh den Aontas.

13

Teachtaireacht ón gCoimisiún, Treoirlínte maidir le Státchabhair le haghaidh chosaint an
chomhshaoil agus an fhuinnimh 2014-2020 (2014/C 200/01) (IO C 200, 28.6.2014, lch. 1).

14

Teachtaireacht ón gCoimisiún, Dréacht-Treoirlínte 2022 maidir le Státchabhair le haghaidh
na haeráide, chosaint an chomhshaoil agus an fhuinnimh 2022.

13

Raon feidhme agus cur chuige an
athbhreithnithe
15 Breithnítear san athbhreithniú an bealach a gcuireann cánacha fuinnimh agus

praghas carbóin agus fóirdheontais fuinnimh le spriocanna aeráide AE a bhaint amach.
Rinneamar athbhreithniú ar an reachtaíocht ábhartha AE, go háirithe, ETD atá ann
cheana agus ar thogra an Choimisiúin maidir leis an nuashonrú ETD. San athbhreithniú,
cumhdaítear an tréimhse 2008 go dtí Iúil 2021. Chuireamar sonraí breise san áireamh a
cuireadh ar fáil tar éis mhí Iúil 2021 maidir leis an bpraghas atá ar cheadanna
astaíochta AE (go dtí an 30 Samhain 2021) agus maidir le fóirdheontais fuinnimh
(sonraí ó mhí Dheireadh Fómhair 2021).

16 Ní tuarascáil iniúchta é seo, is athbhreithniú é bunaithe go príomha ar fhaisnéis

atá ar fáil go poiblí nó ábhar a bhailítear go sonrach chun na críche sin. Scrúdaíomar
reachtaíocht AE atá i bhfeidhm, agus mholamar treoirlínte, meastóireachtaí,
tuarascálacha faireacháin, Pleananna Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide (NECPanna),
staidéir agus tuarascálacha ó eagraíochtaí idirnáisiúnta, ó eagraíochtaí
neamhrialtasacha agus ó údaráis náisiúnta, chomh maith le tuarascálacha a chuir an
Coimisiún Eorpach i dtoll a chéile nó a chuirfear i dtoll a chéile thar a cheann.
Rinneamar anailís ar shonraí ó Eurostat agus ó institiúidí idirnáisiúnta, chomh maith le
roinnt údarás náisiúnta. Phléamar réimsí a chumhdaigh an t-athbhreithniú seo le
foireann an Choimisiúin, eagraíochtaí neamhrialtasacha ábhartha agus meithleacha
smaointe. Cuirtear tuarascálacha eile de chuid na Cúirte Iniúchóirí, foilseacháin acadúla
agus faisnéis eile atá ar fáil go poiblí san áireamh freisin inár n-athbhreithniú.

17 Tagann ár n-athbhreithniú tar éis fhoilsiú phacáiste “Fit for 55” ón gCoimisiún le

déanaí. Tá sé mar aidhm againn dearcadh neamhspleách a thabhairt ar chánachas
fuinnimh chun an díospóireacht reachtach a chothú.

18 Tá trí roinn sa tuarascáil:
o

leibhéil chánachais fuinnimh atá ann faoi láthair sna Ballstáit agus ionstraimí
maidir le praghsáil carbóin agus an bealach a dtacaíonn siad le spriocanna
aeráide;

o

fóirdheontais fuinnimh agus an bealach a spreagann siad gníomhaíocht aeráide;

o

rannchuidiú na Treorach ETD le cuspóirí aeráide.
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Cánacha reatha fuinnimh agus
praghsáil carbóin
Éifeachtúlacht cánachais agus fuinnimh

19 I measúnú 2019 ar an dul chun cinn i dtreo spriocanna éifeachtúlachta fuinnimh

náisiúnta do 2020 15, chinn an Coimisiún na príomhchúiseanna le coigilteas fuinnimh.
De réir an mheasúnaithe seo, chuir scéimeanna oibleagáide éifeachtúlachta fuinnimh
36 % den choigilteas fuinnimh a tuairiscíodh ar fáil. Ba iad bearta cánachais fuinnimh a
théann thar ráta íosta an Aontais an dara príomhspreagthóir, agus 16 % den choigilt
iomlán fuinnimh tuairiscithe.

20 Is féidir cánachas fuinnimh a bheith mar phríomhspreagadh maidir le cuspóirí

aeráide AE a bhaint amach16. Ina gcuid NECPanna, rinne ceithre Bhallstát cainníochtú
ar thionchar na mbeart cánachais fuinnimh pleanáilte. Tá raon a gcuid meastachán ó
4 % go 32 % den choigilteas fuinnimh ionchasach iomlán (32 % sa Ghearmáin, 14 % sa
Liotuáin, 10 % san Fhionlainn, agus 4 % sa tSeicis).

21 Is léir ó ECFE go bhfuil comhghaol diúltach idir cánachas agus déine fuinnimh

OTI 17, agus thángthas ar an gconclúid gur gnách le tíortha ina bhfuil cánacha níos airde
fuinnimh níos lú geilleagair dianfhuinnimh a bheith acu 18. Rinneamar measúnú
comhchosúil do Bhallstáit AE agus d’aimsíomar comhghaol den chineál céanna.

15

Tuarascáil ón gCoimisiúín chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle, Measúnú
2019 ar an dul chun cinn atá déanta ag na Ballstáit i dtreo spriocanna maidir le
héifeachtúlacht fuinnimh náisiúnta 2020 agus i dtreo an Treoir maidir le hÉifeachtúlacht
Fuinnimh 2020/7/AE a chur chun feidhme , mar a cheanglaítear le hAirteagal 24(3) ón
Treoir maidir le hÉifeachtúlacht Fuinnimh 2012/27/AE COM(2020) 326 final.

16

https://ec.europa.eu/taxation_customs/commission-priorities-2019-24-andtaxation/european-green-deal-what-role-can-taxation-play_en

17

https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Glossary:Energy_intensity

18

OECD, ‘Cánacha a ghearradh ar Úsáid Fuinnimh 2019, Deireadh Fómhair 2019.
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Cánachas de réir earnála agus de réir táirge

22 I staidéar a rinneadh le déanaí, ríomhadh meánráta cánach fuinnimh

EUR25/MWh an Aontais agus ráta cánach éifeachtach (agus lacáistí cánach,
creidmheasanna agus laghduithe á gcur san áireamh) de EUR18/MWh 19. Mar chuid
den mheasúnú tionchair dá thogra le haghaidh athbhreithniú ar ETD 20, d’fhoilsigh an
Coimisiún rátaí cánach éifeachtacha do bhreoslaí sonracha d’earnálacha áirithe, ach ní
mar chuid de rátaí cánach éifeachtacha foriomlána de réir earnála.

23 Taispeánann Figiúr 4 meáncháin fuinnimh na n-earnálacha éagsúla, arna ríomh

mar na hioncaim iomlána cánach fuinnimh faoi seach roinnte ar a n-úsáid iomlán
fuinnimh faoi seach. Bunaithe ar na sonraí sa tuarascáil Trinomics 21 a rinneadh don
Choimisiún, tá éagsúlacht mhór ar mheáncháin fuinnimh ó nialas le haghaidh
aeriompair idirnáisiúnta go níos mó ná EUR 50 le haghaidh iompair ar bóthar.

19

Trinomics, Staidéar ar Chostais Fuinnimh, cánacha agus ar thionchar idirghabhálach rialtais
ar infheistíochtaí, Deireadh Fómhair 2020.

20

Togra le haghaidh Treoir ón gComhairle lena ndéantar athstruchtúrú ar chreat an
Comhphobail le haghaidh cáin a ghearradh ar tháirgí fuinnimh agus ar leictreachas
(athmhúnlú), COM(2021) 563 final.

21

Féach mír 19.

16

Figiúr 4 – Cánacha fuinnimh de réir earnála in EUR/MWh
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Foinse: CIE bunaithe ar Trinomics, Staidéar ar Chostais Fuinnimh, cánacha agus ar thionchar
idirghabhálach rialtais ar infheistíochtaí – Tuarascáil chríocnaitheach Cánacha Fuinnimh Deireadh
Fómhair 2020, lch 22.

24 Tá na meánrátaí cánach do tháirgí fuinnimh idir EUR 1.7/MWh agus EUR
107.8/MWh (féach Figiúr 5). Ní léiríonn na héagsúlachtaí sin difríochtaí in
éifeachtúlacht carbóin. Gearrtar cáin ar ghual níos lú ná gás nádúrtha (atá níos
éifeachtúla ó thaobh carbóin de), agus gearrtar cáin i bhfad níos lú ar bhreoslaí iontaise
ná leictreachas (a d’fhéadfadh foinsí ísealcharbóin a tháirgeadh).
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Figiúr 5 – Cánacha de réir táirge fuinnimh in EUR/MWh
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Foinse: CIE bunaithe ar Trinomics, Staidéar ar Chostais Fuinnimh, cánacha agus ar thionchar
idirghabhálach rialtais ar infheistíochtaí – Tuarascáil Chríocnaitheach do Chánacha Fuinnimh Deireadh
Fómhair 2020, lch 25.

Praghsáil carbóin

25 Tugann institiúidí idirnáisiúnta22 dá n-aire go dtacaítear le cuspóirí aeráide trí

phraghas iomchuí a chur ar astaíochtaí carbóin, agus gur féidir leis a bheith ina uirlis
éifeachtúil chun astaíochtaí a laghdú. Ciallaíonn sé freisin go n-íocann truaillitheoirí as
an gcostas a ghearrann astaíochtaí ó úsáid fuinnimh ar an tsochaí. Is féidir astaíochtaí
carbóin a phraghsáil trí chánacha sainráite carbóin agus trí dhleachtanna máil (ar féidir
coibhéis intuigthe cánach carbóin a ríomh ina leith), nó trí chóras trádála astaíochtaí
amhail EU CTA.

22

Monatóir Fioscach an Chiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta (CAI), conas tionchar an athraithe
aeráide a mhaolú, Deireadh Fómhair 2019, OECD, Rátaí Carbóin Éifeachtúla,
Bealtaine 2021, an Ghníomhaireacht Idirnáisiúnta Fuinnimh (IEA), Athbreithnithe maidir le
Beartas Fuinnimh, an Banc Domhanda, suíomh gréasáin.

18

26 Inár dtuarascáil maidir le maoiniú23 inbhuanaithe, mholamar gur cheart don

Choimisiún bearta breise a shainaithint arb é is aidhm dóibh a áirithiú go léireofar ar
bhealach níos fearr costas comhshaoil astaíochtaí gás ceaptha teasa lena bpraghsáil.

Faigheann earnálacha CTA liúntais shaor in aisce do chuid dá nastaíochtaí

27 Baineann CTA an Aontais le hearnálacha giniúna leictreachais agus teasa, tionscail

dianfhuinnimh agus eitlíocht tráchtála laistigh den Aontas. Cuireann sé teorainn le
hastaíochtaí iomlána na n-earnálacha sin. Faoi CTA an Aontais, ní mór do chuideachtaí
liúntais astaíochtaí atá comhionann lena n-astaíochtaí GCT a fháil. Is é an rogha
réamhshocraithe ná iad a cheannach ag ceant. Leithdháiltear liúntais saor in aisce ar
thionscail dianfhuinnimh áfach (amhail cruach agus táirgeadh stroigne), agus ar
nuachóiriú na hearnála giniúna cumhachta i roinnt Ballstát. Sa tuarascáil a chuireamar
ar fáil in 2020 maidir le CTA an Aontais24, thugamar faoi deara nach raibh
leithdháileadh saorliúntais spriocdhírithe go leor chun riosca sceite carbóin a léiriú.
Faoin reachtaíocht athbhreithnithe maidir le CTA an Aontais in 2018, cuirtear síneadh
deich mbliana eile leis an gcóras leithdháiltí saor in aisce 25.

Bhí cánacha carbóin follasacha níos coitianta, ach athraíonn siad go mór
idir na Ballstáit

28 Tá méadú tagtha le himeacht ama ar úsáid cánacha follasacha carbóin, a

chuireann praghas go díreach ar astaíochtaí CO2. In 2008, thoibhigh seacht mBallstát
cánacha sainráite carbóin. Faoi láthair, tá cáin den sórt sin ag 14 Bhallstát AE (féach
Figiúr 6), agus tá an-difríocht idir na difríochtaí sin agus EUR 0.1 in aghaidh an tona CO2
sa Pholainn agus ós cionn EUR 100 in aghaidh an tona CO2 sa tSualainn. Ní bhaineann
na cánacha seo le hearnálacha atá cumhdaithe cheana féin ag CTA an Aontais. Is in

23

CIE, tuarascáil speisialta 22/2021: Airgeadas inbhuanaithe: Bhí gá le gníomh níos
comhsheasmhaí ón Aontas chun airgeadas a atreorú i dtreo infheistíochta inbhuanaithe,
Meán Fómhair 2021.

24

CIE, tuarascáil speisialta 18/2020: Córas AE maidir le Trádáil Astaíochtaí: bhí gá le
spriocdhíriú níos fearr ar leithdháileadh liúntais saor in aisce, Meán Fómhair 2020.

25

Treoir (AE) 2018/41 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2018 lena
leasaítear Treoir 2003/87/CE chun laghduithe costéifeachtacha astaíochtaí agus
infheistíochtaí ísealcharbóin a fheabhsú, agus Cinneadh (AE) 2015/1814 (IO L 76, 19.3.2018,
lch. 3).
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Éirinn (49 %) atá an sciar is airde d’astaíochtaí iomlána a chumhdaítear, agus
an Danmhairg agus an tSualainn ina dhiaidh sin (40 %).

Figiúr 6 – Cánacha sonracha carbóin san Aontas
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Nóta: Níl sonraí maidir leis an sciar de ghás ceaptha teasa a chumhdaítear fós ar fáil don Ghearmáin, don
Ísiltír agus do Lucsamburg, a tugadh isteach cáin ar charbóin in 2021.
Foinse: CIE bunaithe ar shonraí ón bhFondúireacht chánach, ó Bhunachar sonraí Cánacha san Eoraip,
agus ECFE maidir le hearnálacha a shainaithint atá faoi chumhdach na cánach sainráite carbóin don
Eastóin agus don Pholainn.
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Tagarmharcáil mar uirlis chun meastóireacht a dhéanamh ar an
leibhéal cánachais
Cánacha na mBallstát agus praghsanna liúntais CTA

29 Rinne ECFE tagarmharcáil le déanaí ar phraghsanna carbóin náisiúnta i
gcomparáid le costais charbóin éagsúla 26:
o

EUR 30/tona CO2 – tagarmharc stairiúil ar phraghas íseal. Ní mhúsclaítear maolú
fóinteach le praghsanna CO2 faoi bhun an tagarmhairc sin;

o

EUR 60/tona CO2 – meastachán lár-raoin ar chostais charbóin in 2020, arb ionann
é agus meastachán ísealchostais ar chostais charbóin in 2030. Tá praghas carbóin
de EUR 60 in aghaidh an tonna CO2 sna 2030 comhsheasmhach le dícharbónú
mall;

o

EUR 120/tonna CO2 – meastachán lárnach ar an bpraghas carbóin a theastaigh in
2030 chun dícharbónú a dhéanamh faoi lár na haoise. Tugann ECFE dá aire go
bhfuil EUR 120 níos mó ar aon dul le meastacháin le déanaí ar chostais
fhoriomlána charbóin shóisialta.

30 Tá na leibhéil chánach i mBallstáit AE d’úsáidí fuinnimh nach breoslaí iompair

bóthair iad (féach Figiúr 4 agus Figiúr 5) faoi bhun EUR 30/tonna CO2, an leibhéal ar a
bhfuil ECFE ag súil le hiarrachtaí laghdaithe a dhéanamh.

31 Tá CTA an Aontais bunaithe ar phlean fadaimseartha chun an teorainn ar

astaíochtaí iomlána a dhéanamh níos doichte le haghaidh earnálacha CTA. Is éard atá i
gceist leis sin go mbeifí ag súil le hardú praghais, a d’fhéadfadh gnóthais a spreagadh
chun gníomhú níos luaithe. Bhí éagsúlacht shuntasach ar an bpraghas maidir le liúntas
astaíochta CTA an Aontais thar am (féach Figiúr 7). Idir 2008 agus 2020, d’ainneoin
praghas CTA an Aontais a bheith faoi bhun an tagarmhairc is ísle de chuid ECFE, tháinig
laghdú thart ar 40 % ar astaíochtaí CO2 a chumhdaítear le CTA 27. Tháinig méadú ar
phraghas CTA an Aontais ó shin: ag deireadh mí na Samhna 2021, b’fhiú níos mó ná
EUR 70 an praghas ar liúntas astaíochta.

26

OECD, Rátaí carbóin éifeachtúla 2021, Bealtaine 2021.

27

Bunaithe ar Shonraí LEE.
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Figiúr 7 – Athrú ar phraghas an liúntais astaíochta
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Foinse: CIE, bunaithe ar Breathnóir praghas carbóin mála gainimh agus Breathnóir sonraí CTA AE.

Earnálacha ina bhfuil gá le praghas carbóin níos airde

32 Tá difríocht idir an bpraghas CO2 a laghdódh an buntáiste iomaíoch a bhaineann

le breoslaí iontaise, ag brath ar earnáil na gníomhaíochta eacnamaíche agus na
teicneolaíochta lena mbaineann (féach Figiúr 8). Mheas Institut du Développement
Durable et des Relations Internationales (IDDRI) go gcumhdódh teicneolaíocht charbóin
íseal don tionscal stroighne ag praghas carbóin EUR 40 go EUR 80/tonna CO2, agus
bheadh an ráta do chruach EUR 50 go EUR 90 in aghaidh an tonna C02 28. Bunaithe ar
shonraí ón nGníomhaireacht Idirnáisiúnta Fuinnimh, mheasamar go mbeadh gá le
praghas carbóin níos mó ná EUR 70/tonna CO2 chun glacadh na mbreoslaí eitlíochta
inbhuanaithe agus infheistíochtaí a dhreasú i dtaighde agus forbairt do
theicneolaíochtaí ísealcharbóin in eitlíocht.

28

IDDRI, Bunábhair san Eoraip a dhícharbónú, Deireadh Fómhair 2019.
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Figiúr 8 – Meá ar mheá measta ar phraghas CO2 chun buntáiste iomaíoch
na mbreoslaí iontaise a laghdú i gcomparáid le teicneolaíochtaí
ísealcharbóin

Foinse: CIE, bunaithe ar shonraí ó Cordis, suíomh Gréasáin an Choimisiúin agus ICCT maidir le déine
astaíochtaí tionscail; sonraí ó IDDRI agus a ríomhanna féin bunaithe ar shonraí IEA, meánphraghas ola
agus meánráta malairte EUR/USD i Meitheamh 2021 don phraghas mheá ar mheá.

33 Níl sa chánachas, áfach, ach gné amháin de fhreagra na rialtas náisiúnta. Tá

rialacha agus rialacháin ann cheana san Aontas, mar shampla caighdeáin maidir le
cáilíocht an aeir agus teorainneacha maidir le hastaíochtaí ó fheithiclí. Tá beartais
shonracha ag na Ballstáit a bheith níos neamhdhíobhálaí don aeráid, amhail an togra is
déanaí ón bhFrainc maidir le cosc a chur ar aerthaisteal gearrthurais i gcás ina bhfuil
roghanna malartacha iarnróid ann.
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Gnéithe sóisialta de chánachas

34 D’fhéadfadh tionchar suntasach a bheith ag an gcánachas ar theaghlaigh agus cur

in aghaidh cánachais fuinnimh a bheith mar thoradh air. Fuair an Coimisiún amach go
bhfuil éagsúlacht mhór sna méideanna a chaitheann teaghlaigh ar fhuinneamh (lena náirítear téamh agus iompar). Caitheann na teaghlaigh is boichte, iad siúd sa deicíl is ísle
den dáileadh ioncaim, i Lucsamburg, Málta, an Fhionlainn agus an tSualainn níos lú ná
5 % dá n-ioncam ar fhuinneamh. Sa tSeicia agus Slóvaic, caitheann siad níos mó ná
20 % dá n-ioncam ar fhuinneamh29.

35 Chun an riosca maidir le hathchóirithe cánach a dhiúltiú a mhaolú, mhol

eagraíochtaí idirnáisiúnta 30 trédhearcacht níos mó faoi na cúiseanna a bhaineann le
hathchóirithe cánach agus le húsáid ioncaim, laghduithe ar chánacha eile agus bearta
athdháilte (féach Bosca 1 freisin). Tá sé léirithe i staidéir 31 gur féidir le hioncam a chur
ar leaththaobh feabhas a chur ar ghlacadh le cánacha carbóin.

Bosca 1 – Diúltú d’athchóirithe maidir le cáin ar fhuinneamh
Thug an Fhrainc cáin charbóin isteach in 2014 chun tacú lena cuspóirí aeráide;
áiríodh leis seo sceideal d’arduithe cánach. In 2018, i bhfianaise chúlra na
bpraghsanna ola idirnáisiúnta ag ardú, d’ardaigh praghas an fhuinnimh, as ar
tháinig corraíl shibhialta i bhfoirm ghluaiseacht na “veiste buí”. Reoigh an rialtas
an cháin dá bharr. Mhol tuarascáil 2019 ag Cour des comptes 32 (Cúirt Iniúchóirí) na
Fraince go bhfillfí ar an méadú beartaithe sa cháin charbóin, le tacaíocht ó bhearta
eile amhail cúiteamh do na teaghlaigh is mó atá thíos leis.

29

Doiciméad inmheánach oibre de chuid an Choimisiúin (2020) 951 final, Praghsanna agus
costais fuinnimh san Eoraip, cuid 3/6, Deireadh Fómhair 2020.

30

OECD, páipéir oibre maidir leis an gcomhshaol uimh 168, Athchóirithe ar fhóirdheontais do
bhreoslaí iontaise a dhearadh in OECD agus tíortha G20:Modheolaíocht láidir maidir le cur
chuige láidir, seicheamhach, Deireadh Fómhair 2020; An Lárionad um Eacnamaíocht agus
Beartas um Athrú Aeráide agus Institiúid Taighde Grantham ar Athrú Aeráide agus ar an
gComhshaol, Conas cánacha carbóin a dhéanamh níos inghlactha, Nollaig 2017 agus
suíomh gréasáin an Choimisiúin – Comhdháil maidir le Cánachas Glas.

31

Ibid.

32

Cour des comptes, Conseil des prélèvements obligatoires, La fiscalité environnementale au
défi de l’urgence climatique - Synthèse [Cánachas comhshaoil mar dhúshlán don éigeandáil
aeráide – Achoimre], Meán Fómhair 2019.
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Fóirdheontais fuinnimh
Cineálacha fhóirdheontais fuinnimh

36 Is féidir fóirdheontais eachtracha a bheith i bhfoirmeacha éagsúla: caiteachas

cánach (e.g. creidmheasanna agus lacáistí cánach), tacaíocht ioncaim nó phraghais,
aistrithe díreacha, nó chistiú do thaighde agus forbairt (féach freisin mír 04).
Fóirdheontais fuinnimh a thagann ó bhearta cánachais, agus a raibh tionchar acu ar an
ráta cánach éifeachtach dá bhrí sin, b’ionann iad agus 39 % de na fóirdheontais
iomlána fuinnimh in 2019 – EUR 68 billiún as EUR 176 billiún ar an iomlán (féach
Figiúr 9).

Figiúr 9 – Fóirdheontais fuinnimh de réir catagóire in 2019

Athruithe
díreacha
EUR 17 billiún
10 %

Buiséid T&F
EUR 6 billiún
3%

Tacaíochtaí
ioncaim nó
praghais
EUR 85 billiún
48 %

Caiteachais
Chánachais
EUR 68 billiún
39 %

Foinse: CIE bunaithe ar Study on energy subsidies and other government interventions in the European
Union [Staidéar ar fhoirdheontais fuinnimh agus ar idirghabhálacha rialtais eile san Aontas Eorpach] –
Tuarascáil chríochnaitheach, Deireadh Fómhair 2021.
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37 Tá an Coimisiún freagrach as fóirdheontais áirithe a fhormheas (e.g. bearta

díolmhaithe ó cháin le haghaidh bithbhreoslaí 33). Tá feidhm aige sin maidir le bearta
roghnaíocha a cháilítear mar státchabhair agus nach dtagann faoi na rialacha
ginearálta maidir le blocdhíolúine 34 ná faoi rialacha de minimis 35 (faoi bhun
EUR 200 000 ar feadh trí bliana), agus nach ndeonaítear cheana féin iad faoi scéim
cabhrach arna údarú ag an gCoimisiún. Tá an Coimisiún tar éis treoirlínte a leagan
amach maidir leis na coinníollacha faoina bhféadfadh sé a mheas go bhfuil cabhair le
haghaidh fuinnimh agus comhshaoil comhoiriúnach leis an gConradh. I mí Iúil 2021,
d’fhoilsigh an Coimisiún dréacht-Treoirlínte maidir le Státchabhair i réimse an na
hAeráide, an Fhuinnimh agus an Chomhshaoil 36. Tá roinnt ENRanna tar éis a n-imní a
chur in iúl i dtaca leis na bearnaí a d’fhéadfadh a bheith ann sna forálacha nua maidir
le hiaimh guail, chomh maith leis an riosca go ndéanfar tacaíocht do ghás iontaise a
mhéadú 37.

38 Tá sé léirithe ag an gComhairle roimhe seo go bhfuil sé de chumhacht aige

cinneadh a dhéanamh maidir le rialacha sonracha lena gceadaítear do na Ballstáit
státchabhair a chur ar fáil, rud a dhéanann neodrú ar chumhacht bhreithmheasa an
Choimisiúin, mar a tharla i gcás dúnadh mianaigh ghuail a éascú 38.

33

Suíomh gréasáin an Choimisiúin – Nuacht an 3 Meán Fómhair 2021 maidir le Státchabhair.

34

Rialachán (AE) Uimh. 651/2014 ón gCoimisiún an 17 Meitheamh 2014 lena ndearbhaítear
go bhfuil catagóirí áirithe cabhrach comhoiriúnach leis an margadh inmheánach i gcur i
bhfeidhm Airteagal 107 agus 108 den Chonradh (IO L 187, 26.6.2014, lch. 1).

35

Rialachán (AE) Uimh. 1407/2013 ón gCoimisiún an 18 Nollaig 2013 maidir le cur i bhfeidhm
Airteagal 107 agus Airteagal 108 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh i dtaca le
cabhair de minimis (IO L 352, 24.12.2013, lch. 1).

36

Teachtaireacht ón gCoimisiún, Dréacht-Treoirlínte 2022 maidir le Státchabhair le haghaidh
na haeráide, chosaint an chomhshaoil agus an fhuinnimh.

37

Athbhreithniú ar státchabhair CEEAG – Litir ó ENRanna maidir le breoslaí iontaise.

38

2010/787/AE: Cinneadh ón gComhairle an 10 Nollaig 2010 maidir le Státchabhair chun
dúnadh mianaigh neamhiomaíocha ghuail a éascú (IO L 336, 21.12.2010, lch. 24).
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Fóirdheontais fuinnimh inathnuaite

39 Tá méadú tagtha ar fhóirdheontais fuinnimh le himeacht ama mar thoradh ar an

méadú ar fhóirdheontais fuinnimh inathnuaite, a bhfuil méadú tagtha orthu fá 3.9 thar
an tréimhse 2008-2019 39 (féach Figiúr 10).

Figiúr 10 – Fóirdheontais fuinnimh de réir catagóire idir 2008 agus 2019
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Tuarascáil chríochnaitheach, Deireadh Fómhair 2021.

40 Is féidir le Ballstáit fóirdheontais fuinnimh inathnuaite a úsáid chun tacú lena

gcuspóirí aeráide. Féadfaidh siad sin a bheith i bhfoirm na hinfheistíochta tosaigh is gá
a chistiú chun fuinneamh inathnuaite a úsáid. I measc na bhfoirmeacha eile tá
ráthaíochtaí praghais, taraifí beathaithe agus díolúintí cánach.

39

Féach Trinomics, Staidéar ar Chostais fuinnimh, cánacha agus tionchar idir ghabhálach
rialtais ar infheistíochtaí, Deireadh Fómhair 2020.
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41 Tháinig méadú ar úsáid fuinnimh inathnuaite chun leictreachas a ghiniúint i ngach

Ballstát le deich mbliana anuas. Chuir an fás ar fhóirdheontais fuinnimh inathnuaite leis
an méadú ar an sciar d’fhoinsí fuinnimh inathnuaite san Aontas, ó 12.6 % in 2008 go
19.7 % in 2019, gar don sprioc 20 % 40 do 2020.

Fóirdheontais éifeachtúlachta fuinnimh

42 Is féidir fóirdheontais a úsáid freisin chun feabhsuithe ar éifeachtúlacht fuinnimh

a spreagadh. Tá méadú faoi dhó tagtha ar fhóirdheontais éifeachtúlachta fuinnimh ó
2008 41, ó EUR 7 billiún in 2008 go EUR 15 billiún in 2018. Leithdháileadh thart ar 9 % de
na fóirdheontais fuinnimh AE go léir in 2018 ar éifeachtúlacht fuinnimh; ba iad
teaghlaigh na faighteoirí is mó.

43 Cuireann na Ballstáit tuarascáil faoi bhráid an Choimisiúin go bliantúil maidir leis

an dul chun cinn ata déanta i dtreo spriocanna náisiúnta i dtaca le héifeachtúlacht
fuinnimh. Déantar cainníochtú iontu ar thionchar na mbearta a bhfuil sé mar aidhm
acu coigiltis fuinnimh a bhaint amach. Meastar sa mheastóireacht ón gCoimisiún ar na
tuarascálacha sin gur fóirdheontais i bhfoirm dreascachtaí fioscacha agus scéimeanna
cistiúcháin is cúis le thart ar 20 % de na coigiltis iomlána fuinnimh a thuairiscíonn na
Ballstáit 42.

40

Sonraí Eurostat, An sciar d’fhuinneamh inathnuaite in olltomhaltas deiridh fuinnimh
(T2020_31).

41

Féach Trinomics, Staidéar ar Chostais fuinnimh, cánacha agus tionchar idirghabhálach
rialtais ar infheistíochtaí, Deireadh Fómhair 2020.

42

Tuarascáil ón gCoimisiúin chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle, Measúnú
2020 ar an dul chun cinn atá déanta ag na Ballstáit i dtreo an Treoir maidir le
hÉifeachtúlacht Fuinnimh 2012/7/AE a chur chun feidhme agus i dtreo imscaradh foirgnimh
ata nach mór neodrach ó thaobh de agus íoscheanglais feidhmíochta fuinnimh is fearr
costais a bhaint amach san Aontas i gcomhréir leis an Treoir maidir le Feidhmíocht Fuinnimh
Foirgnimh 2010/31/AE, COM(2020) 954 final, Deireadh Fómhair 2020.
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Fóirdheontais breosla iontaise

44 D’fhéafadh fóirdheontais breosla iontaise bheith i bhfoirm dhíolúine ó cháin nó

laghdaithe cánach, aistrithe buiséid, tacaíochta ioncaim agus praghais, agus praghsála
ró-íseal ar tháirgí. Tá rioscaí suntasacha ag baint leo 43:
o

an bonn a bhaint d’éifeachtacht chomharthaí praghais carbóin, agus bac a chur ar
an aistriú fuinnimh dá bhrí sin;

o

cur le dochar a dhéanamh don sláinte phoiblí, ós rud é go bhfuil siad i bhfabhar an
fhoinse is mó aerthruallaithe;

o

an riosca a mhéadú a bhaineann le hinfheistíochtaí ardcharbóin a ghaibhniú agus
le hinfheistíocht in sócmhainní ar gá iad a dhíchoimisiúnú roimh dheireadh a
saolré;

o

an margadh a shaobhadh, rud a fhágfadh go mbeadh costais níos airde ar
fhuinneamh glan agus ar theicneolaíochtaí éifeachtúlachta fuinnimh dá bharr.

45 Léirigh staidéar a rinneadh don Choimisiúin le déanaí 44 go raibh fóirdheontais

breosla iontaise ó Bhallstáit AE réasúnta cobhsaí ó 2008 go 2019, ag thart ar
EUR 55-58 billiún in aghaidh na bliana. Chuir na Ballstáit dhá thrian de na fóirdheontais
sin (EUR 35 billiún in 2018) ar fáil i bhfoirm díolúine ó cháin nó laghduithe cánach;
taraif ar sholáthar leictreachais, préimh ar sholáthair leictreachais, oibleagáidí
inathnuaite agus scéimeanna tacaíochta praghais do thairgeoirí leictreachas arna
dtairgeadh ó bhreoslaí iontaise cumhachtbhreoslaithe agus teasbhreoslaithe araon, a
bhí sa thrian eile (EUR 8.5 billiún)45.

43

ODI, Fóirdheontais breosla iontaise i ndréacht-Phleananna Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide
an Aontais, Meán Fómhair 2019.

44

Study on energy subsidies and other government interventions in the European Union
[Staidéar ar fhóirdheontais fuinnimh agus ar idirghabhálacha rialtais eile san Aontas
Eorpach], Deireadh Fómhair 2021.

45

Féach Trinomics, Staidéar ar Chostais fuinnimh, cánacha agus tionchar idir ghabhálach
rialtais ar infheistíochtaí, Deireadh Fómhair 2020.
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46 Faigheann gach earnáil fóirdheontais breosla iontaise (féach Figiúr 11). Faigheann

tionscal an fhuinnimh an méid is mó fóirdheontas fuinnimh agus an méid is mó
fóirdheontas breosla iontaise araon, i ndearbhthéarmaí. Is ionann fóirdheontais
breosla iontaise agus tromlach na bhfóirdheontas fuinnimh do thrí earnáil: tionscal,
iompar agus talmhaíocht.

Figiúr 11 – Fóirdheontais fuinnimh agus fóirdheontais breosla iontaise de
réir earnála in 2019
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Union [Staidéar ar fhóirdheontais fuinnimh agus ar idirghabhálacha rialtais eile san Aontas Eorpach],
Deireadh Fómhair 2021.

47 Tugaimid dár n-aire inár dTuarascáil ar CTA AE46 go bhfuil Ballstáit a thairbhíonn

de lamháltais saor in aisce CTA san earnáil giniúna cumhachta tar éis laghdú níos lú ar
an déine carbóin gaolmhar a bhaint amach ná na Ballstáit nach raibh incháilithe do
lamháltais saor in aisce CTA. Mar sin, tá lámháltais saor in aisce CTA, lena
gcumhdaítear astaíochtaí gáis ceaptha teasa (GCT) ó úsáid bhreoslaí iontaise go
príomha agus a d’fhéadfadh a mheas gur fóirdheontais breosla iontaise iad dá bhrí sin,
tar éis moill a chur ar ghlacadh teicneolaíochtaí íseal-charbóin;

46

CIE, tuarascáil speisialta 18/2020: Córas AE maidir le Trádáil Astaíochtaí: bhí gá le
spriocdhíriú níos fearr ar leithdháileadh lamháltais saor in aisce, Meán Fómhair 2020.
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48 Faoin Rialachán Rialachais, ceanglaítear ar na Ballstáit tuairisc a thabhairt ina

PNFAnna ar na cuspóirí náisiúnta maidir le deireadh a chur le fóirdheontais fuinnimh
de réir a chéile, agus go háirithe maidir le breoslaí iontaise agus an dul chun cinn atá
déanta maidir le deireadh a chur lena n-úsáid de réir a chéile. Leis an Dlí Aeráide
Eorpach, cuirtear ar chumas an Choimisiúin formáidí aonfhoirmeacha a chur ar fáil don
tuairisciú maidir le deireadh a chur le fóirdheontais fuinnimh de réir a chéile, go
háirithe fóirdheontais breosla iontaise. Chuir an Coimisiún ar an eolas sinn go ndéanfar
na socruithe maidir le tuairisciú a leagan amach trí bhíthin an ghnímh cur chun
feidhme in 2022.

49 Tháinig measúnú an Choimisiúin ar PNFAnna47 ar an gconclúid gur mórbhac fós

iad breoslaí iontaise ar aistriú fuinnimh agus aeráide atá éifeachtúil ó thaobh costais
de, agus ar fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh. Tá trí Bhallstát (an Danmhairg, an
Iodáil agus an Phortaingéil) tar éis athbhreithniú cuimsitheach a dhéanamh ar
fhóirdheontais breosla iontaise, dúirt 12 Bhallstát go n-oibreoidís ar phleananna chun
deireadh a chur leo de réir a chéile, agus tá amlíne curtha san áireamh ag sé díobh
chun an méid sin a dhéanamh. I dtuarascáil 2021 ar Staid an Aontais Fuinnimh 48,
d’athdhearbhaigh an Coimisiún gur cheart deireadh a chur le fóirdheontais breosla
iontaise.

47

Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig Coiste
Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún, An EU-wide assessment
of National Energy and Climate Plans - Driving forward the green transition and promoting
economic recovery through integrated energy and climate planning [Measúnú ar fud an
Aontais ar Phleananna Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide - An t-aistriú glas agus téarnamh
eacnamaíoch a chur chun cinn trí phleanáil comhtháite fuinnimh agus aeráide],
COM(2020) 564 final, Meán Fómhair2020.

48

Tuarascáil ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig Coiste
Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún, Staid an Aontais
Fuinnimh 2021 – Contributing to the European Green Deal and the Union’s recovery
[Rannchuidiú leis an gComhaontú Glas don Eoraip agus le téarnamh an Aontais],
COM(2021) 950 final, Deireadh Fómhair 2021.
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50 Tharraing eagraíochtaí idirnáisiúnta aird go rialta ar ról na bhfóirdheontas breosla

iontaise. Mhol an Ghníomhaireacht Idirnáisiúnta Fuinnimh sna hAthbhreithnithe uaithi
ar an mBeartas Fuinnimh (2016-2021), gur cheart fóirdheontais le haghaidh breoslaí
iontaise a dhíothú 49, agus gur cheart dreasachtaí agus comharthaí praghais a ailíniú le
cuspóirí aeráide 50. Tá ECFE tar éis a iarraidh, in Athbhreithnithe Feidhmiúcháin maidir
leis an gComhshaoil 51 agus i Suirbhéanna Eacnamaíocha náisiúnta 52, go ndéanfar
laghdú ar fhóirdheontais breosla iontaise agus go beadh ailíniú ann idir truailliú agus
cánachas.

51 Moladh inár dtuarascáil 2020 ar CTA AE53 gur cheart go n-athscrúdófar ról

lámháltais saor in aisce agus gur cheart go mbeadh siad spriocdhírithe níos fearr. Ghlac
an Coimisiún leis an moladh sin agus chur sí ar an eolas sinn go bhfuil obair leantach á
déanamh aici ina thaobh. Tugaimid dár n-aire go rannchuideodh gníomhaíocht chuige
sin le fóirdheontais breoslaí iontaise a laghdú.

Comparáid idir fóirdheontais breosla iontaise agus
fóirdheontais breosla inathnuaite
Déanann 15 Bhallstáit níos mó fóirdheonú ar bhreoslaí iontaise ná ar
fhuinneamh inathnuaite

52 Rinneamar comparáid idir fóirdheontais breosla iontaise agus fóirdheontais

fuinnimh inathnuaite (féach Figiúr 12). Ar an iomlán, ar fud an Aontais, tá
fóirdheontais fuinnimh inathnuaite níos airde. Tá difríochtaí suntasacha idir Ballstáit
faoi cheilt sna sonraí comhiomlánaithe, áfach. Leithdháileann 15 Bhallstát níos mó
fóirdheontais breosla iontaise ná na cinn fuinnimh inathnuaite. Go ginearálta, bíonn
níos mó fóirdheontais breosla iontaise ná fóirdheontais fuinnimh inathnuaite ag
Ballstáit a chaitheann thar cionn an mheánmhéid san Aontas ar fhóirdheontais breosla
iontaise.

49

e.g. an Bheilg (2016); an Ghearmáin (2020); agus an Pholainn (2016).

50

e.g. an Ostair (2020); an tSlóvaic (2016); an Fhionlainn (2018); an tAontas Eorpach (2020).

51

an tSeicia, an Ungáir.

52

an tSeicia, an Danmhairg, an Ghearmáin, an Ghréig, an Spáinn, an Ísiltír, an Pholainn, an
Phortaingéil, an tSlóvaic.

53

CIE, tuarascáil speisialta 18/2020: Córas AE maidir le Trádáil Astaíochtaí: bhí gá le
spriocdhíriú níos fearr ar leithdháileadh lamháltais saor in aisce, Meán Fómhair 2020.
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Figiúr 12 – Leibhéal na bhfóirdheontas breosla iontaise i gcomparáid le
fóirdheontais fuinnimh inathnuaite
Fóirdheontais do bhreoslaí iontaise in OTI (%)

Fóirdheontais fuinnimh inathnuaite in OTI (%)

An Fhionlainn
Éire
An Chipir
An Bheilg
An Fhrainc
An Ghréig
An Rómáin
An Liotuáin
An Pholainn
An Bhulgáir
An tSualainn
An Ungáir
An tSlóvaic
An tSlóivéin
An Laitvia
Lucsamburg
An Phortaingéil
An Ísiltír
An Danmhairg
AE-27
An Eastóin
An Ostair
An Chróit
Málta
An Iodáil
An Spáinn
An Ghearmáin
An tSeicia

1.0 %

0.5 %

0.0 %

0.5 %

1.0 %

Fóirdheontais breosla iontaise (FFS)

Fóirdheontais fuinnimh inathnuaite
(RES)

Barrachas FFS ná RES

Barrachas RES ná FFS

Foinse: CIE bunaithe ar Trinomics, Study on Energy costs, taxes and the impact of government
interventions on investments [Staidéar ar Chostais fuinnimh, cánacha agus tionchar idir ghabhálach
rialtais ar infheistíochtaí], Deireadh Fómhair 2020.
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Déanann na Ballstáit atá taobh thiar ar a ndul chun cinn i dtreo spriocanna fuinnimh
inathnuaite níos lú cistiúcháin a leithdháileadh ar fhuinneamh inathnuaite

53 Bhreathnaíomar ar sheacht mBallstát a bhí níos mó dhá phointe céatadán taobh
thiar i dtaca lena spriocanna fuinnimh inathnuaite le haghaidh 2020 in 2018 agus
201954. Tugaimid dár n-aire go bhfuil an sciar d’fhóirdheontais fuinnimh inathnuaite in
OTI níos lú ná an meán AE do na Ballstáit sin (féach Figiúr 13).

Figiúr 13 – An bealach i dtreo na sprice maidir le fuinneamh inathnuaite
agus leibhéal na bhfóirdheontas fuinnimh inathnuaite
Ballstáit atá níos mó ná dhá phointe céatadáin den sprioc atá
acu maidir le fuinneamh inathnuaite in 2019
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Foinse: CIE, bunaithe ar sonraí Eurostat ar Share of renewable energy in gross final energy consumption
(T2020_31) [an Sciar d’fhuinneamh inathnuaite in olltomhaltas deiridh fuinnimh] agus Trinomics; Study
on Energy costs, taxes and the impact of government interventions on investments [Staidéar ar Chostais
fuinnimh, cánacha agus tionchar idighabhálacha rialtais ar infheistíochtaí], Deireadh Fómhair 2020.

54

Sainithe i dTreoir (AE) 2018/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an
11 Nollaig 2018 maidir le húsáid fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite a chur chun cinn (IO L 328,
21.12.2018, lch. 82).
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Treoir maidir le Cánachas Fuinnimh
(ETD) – íoschánacha fuinneamh a
leagan síos
ETD reatha
Is é is aidhm le ETD ná tacú leis an margadh inmheánach

54 Is é príomhaidhm ETD 2003 ná ceartfheidhmiú a mhargaidh inmheanaigh a

áirithiú. Leagann sé amach an íosleibhéil cánachais le haghaidh táirgí fuinnimh agus
leicteachais chun reachtaíocht náisiúnta a chomhchuibhiú agus saobhadh a sheachaint
sa mhargadh aonair. Tacaíonn sé le beartais eile freisin, amhail cosaint ar an
gcomhshaoil, iomaíochas gheilleagar an Aontais agus an ghné shóisialta. Ó tháinig ETD
i bhfeidhm, tá forbairtí suntasacha ann san Aontas amhail uaillmhian níos láidre ar son
na haeráide, dul chun cinn teicneolaíoch agus nuashonruithe ar an reachtaíocht. Ó
2003 i leith, léirigh modhnuithe ar ETD athruithe foirmiúla amháin trí Chinntí Cur Chun
Feidhme ón gComhairle amháin, amhail an t-athbhreithniú ar an Ainmníocht
Chomhcheangailte, rud a úsáidtear chun táirgí fuinnimh inchánacha a shainiú.

55 Is féidir le roinnt úsáideoirí a chumhdaítear le ETD leas a bhaint as rátaí cánach

difreáilte, laghduithe nó díolúintí arna gcinneadh ag na Ballstáit. Tugtar roinnt samplaí i
bhFigiúr 14 de solúbthachtaí den sórt sin a cheadaítear le ETD.
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Figiúr 14 – Creat EDT
Treoir um Chánachas Fuinnimh (TCF)
Rátaí cánach difreáilte,
rátaí caighdeánacha laghdaithe

An fhéidearthacht
rátaí cáilitheacha
maidir le híosrátaí
ETD a cháiliú.
Féadfaidh méid
tomhaltais nó
cáilíocht an táirge
fuinnimh a bheith
mar bhonn leis na
rátaí difreáilte mar
shampla.

Ráta laghdaithe do
tháirgí a úsáidtear
mar bhreosla
mótair nó mar
bhreoslaí doaistrithe d’
earnálacha áirithe
amhail talmhaíocht
agus oibríochtaí
poiblí

Díolúintí agus laghduithe

Solúbthacht
Ballstát:
Earnálacha
samplacha:
- talmhaíocht
- tionscail
dianfhuinnimh
- teaghlaigh

Díolúintí
éigeantacha:
- loingseoireacht
- eitlíocht
- leictreachas agus
táirgí
leicreachais a
úsáidtear chun
leictreachas a
ghiniúint

Eisiata ó TCF
- Adhmad breosla,
fioghual
- Leictreachas, nuair
a bhíonn sé níos
mó ná 50 % de
chostas táirge
- Táirgí fuinnimh
agus leictreachas a
úsáidtear le
haghaidh próisis
mhianreolaíochta
- Dé-úsáidí táirgí
fuinnimh (e.g.
laghdú
ceimiceach, úsáidí
eile seachas mótar
nó téamh)

Foinse: CIE, bunaithe ar an Treoir maidir le Cánachas Fuinnimh.

56 Is é an conclúid a bhí i measúnú an Choimisiúin ar EDT 55 ná nach dtacaíonn an

Treoir le glacadh roghanna malartacha íseal-charbóin, go gcuireann sé praghas ró-íseal
ar bhreoslaí áirithe atá dian ar charbón, agus nach ndéanann sé forálacha dlíthiúla le
haghaidh roinnt táirgí nua fuinnimh, amhail breoslaí malartacha, leictribhreoslaí,
breoslaí sintéiseacha, bithmheatán, agus breoslaí inathnuaite de bhun neamhbhitheolaíoch. Thairis sin, ní chomhlíonann na híosrátaí cánachais a leagtar síos sa
Treoir a ról cóineasaithe tosaigh a thuilleadh. Tugadh isteach íosráta cánachais chun
difríochtaí a laghdú idir léibhéil náisiúnta chánach fuinnimh. Le himeacht ama, tá
formhór na mBallstát tar éis rátaí cánach a ardú go suntasach thar íosleibhéal ETD.
D’fhéadfadh saobhadh sa mhargadh inmheánach a bheith ann mar thoradh ar an staid
sin.

55

doiciméad inmheánach oibre de chuid an Choimisiúin Evaluation of the Council
Directive 2003/96/EC of 27 October 2003 restructuring the Community framework for the
taxation of energy products and electricity [Measúnú ar Threoir 2003/96/CE ón gComhairle
an 27 Deireadh Fómhair 2003 lena ndéantar athstruchtúrú ar Chreat an chomhphobail le
haghaidh cáin a ghearradh ar tháirgí fuinnimh agus ar leictreachas] SWD(2019) 329 final.
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Ní spreagann íosleibhéil chánachas fuinnimh úsáid fhoinsí fuinnimh níos
glaine

57 Tá achoimre i bhFigiúr 15 ar choibhéis cháin carbóin an íosráta cánach mar atá

ríofa ag an gCoimisiún. Léiríonn sé bhfuil an íosráta cánach don fhoinse fuinnimh is mó
truailliú – gual le haghaidh úsáid ghnóthais – ar cheann de na híosrátaí cánach is ísle.
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Figiúr 15 – Íosrátaí cánach le haghaidh táirgí fuinnimh roghnacha
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Nóta: Tá na figiúirí don cháin coibhéiseach carbóin le haghaidh leictreachais bunaithe ar
Mheánastaíochtaí déine ghiniúnt fuinnimh ghás ceaptha teasa san Aontas, rud atá ag brath ar an
bhfoinse fuinnimh a úsáidtear chun an leictreachas a tháirgeadh. Athraíonn astaíochtaí CO2 ó thart ar
tona amháin CO2 in aghaidh an MWu do phlandaí guail go nialas le haghaidh leictreachais a tháirgtear ó
fhoinsí inathnuaite mar chumhacht gréine agus gaoithe nó ag gléasraí cumhachta núicléacha.
Foinse: CIE, bunaithe ar Meastóireacht an Choimisiúin ar ETD.
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58 Leis an Treoir maidir le Cánachas Fuinnimh atá ann faoi láthair, d’fhéadfadh sé go

bhféadfadh Ballstáit foinsí inathnuaite fuinnimh, amhail bithbhreoslaí, a dhíolmhú go
páirteach nó go hiomlán ó chánachas fuinnimh, agus leictreachas ó fhoinsí inathnuaite
a dhomhlú go hiomlán ó chánachas. Tugann an Coimisiún dá aire 56 nach n-áirithítear
leis na solúbthachtaí sin go bhfuil ráta cánach éigeantach níos ísle ar fhuinnimh
inathnuaite ar an iomlán i gcomparáid le foinsí áirithe breoslaí iontaise.

Tograí reachtacha “Oiriúnach do 55” do chánachas fuinnimh
Tá rátaí cánach nua beartaithe ag an gCoimisiún bunaithe ar luach
fuinnimh

59 Chuir an Coimisiún struchtúr nua chun chinn do ráta cánach mar chuid den togra
ETD (féach Figiúr 16).

56

Féach fonóta 55.
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Figiúr 16 – Rátaí cánach fuinnimh molta (neamh-innéacsaithe)
Breosla agus leictreachas don talmhaíocht,
tógáil, mótair dho-aistrithe, téamh

Mótair-bhreosla agus leictreachas
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Breoslaí iontaise traidisiúnta (peitreal, díosal, ceirisín, gual), bithbhreoslaí neamhinbhuanaithe, bithleachtanna agus táirgí soladacha eile (adhmad tine, gualaigh adhmaid)
Ceirisín eitlíochta
GPL, gás nádúrtha, bithghás neamh-inbhuanaithe, breoslaí neamh-inathnuaite de
thionscnamh neamhbhitheolaíoch
Bithbhreoslaí, bithghás agus bithleachtanna inbhuanaithe bia agus beatha
Bithbhreoslaí, bithghás, bithleachtanna agus táirgí soladacha eile, ach nach bhfuil
inbhuanaithe (adhmad dóiteáin, fioghual adhmaid)
Breosla ísealcharbóin
Leictreachas, bithbhreoslaí ardfhorbartha agus breoslaí in-athnuaite de thionscnamh
neamhbhitheolaíoch
Foinse: CIE, bunaithe ar shonraí ón gCoimisiún Eorpach Togra le haghaidh Treorach ón gComhairle ag
athstruchtúrú chreat an Aontais maidir le cánachas ar tháirgí fuinnimh agus leictreachas,
COM(2021) 563 final, Iúil 2021.

60 I measc na n-athruithe atá beartaithe tá:
o

Rátaí cánach nua a thabhairt isteach bunaithe ar luach fuinnimh agus ar
fheidhmíocht comhshaoil agus aeráide:
o

aistriú ó chánachas bunaithe ar thoirt go cánachas bunaithe ar luach
fuinnimh (EUR/GJ);

o

rangú agus socrú an chánachais íosta ar na táirgí fuinnimh éagsúla de réir a
bhfeidhmíochta comhshaoil;
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o

o

o

o

na híosrátaí cánach le haghaidh breoslaí mótair agus téite a mhéadú, agus an
íosráta cánach le haghaidh leictreachais d’úsáid neamhghnóthais a laghdú
(féach Figiúr 17);

Deireadh a chur leis an gcóireáil fhabhrach a bhaineann le roinnt earnálacha nó
breoslaí, agus raon feidhme ETD a leathnú:
o

deireadh a chur le cóireáil fhabhrach díosail i gcomparáid le peitreal;

o

deireadh a chur leis an díolúine ó cháin a bhaineann le ceirisín don iompar
aerphaisinéire agus le hola trom d’iompar muirí, do thurais laistigh den
Aontas;

o

an fhéidearthacht a chur ar cheal do Bhallstáit chun an t-ídiú fuinnimh do
ghnólachtaí dianfhuinnimh agus do thalmhaíocht a dhíolmhú ó chánachas,
nó a gcánachas a laghdú faoi bhun an íosmhéid;

o

raon feidhme na treorach a leathnú go móin, adhmad breosla, gualaigh
adhmaid agus breoslaí malartacha (amhail hidrigin);

o

íosrátaí cánach fuinnimh éagsúla a shonrú do chatagóirí éagsúla
bithbhreoslaí;

o

fáil réidh leis an idirdhealú idir úsáid ghnóthais agus neamhghnóthais;

Forálacha idirthréimhseacha:
o

Arduithe cánach fuinnimh a ardú de réir a chéile thar tréimhse 10 mbliana ó
2023 go 2033 do roinnt breoslaí agus úsáidí chun an t-aistriú ón díolúine
iomlán atá ann faoi láthair a dhéanamh níos réidhe. Go háirithe, tá tréimhsí
aistrithe i bhfeidhm do theaghlaigh agus don earnáil eitlíochta;

o

íosrátaí cánach a innéacsú de réir boilscithe;

An fhéidearthacht atá ann a choinneáil go gcuirfeadh Ballstáit díolúine agus
laghduithe i bhfeidhm ar chúiseanna sóisialta nó ar chúiseanna a bhaineann le
cosaint an chomhshaoil.
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Figiúr 17 – Athruithe ar rátaí cánach fuinnimh ó na híosleibhéil reatha go
dtí na híosleibhéil atá molta do 2033 (neamh-innéacsaithe don bhoilsciú)
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Nóta: Tá na fachtóirí a úsáidtear chun na rátaí toirtmhéadracha a thiontú bunaithe ar mheasúnú
tionchair an Choimisiúin.
Foinse: CIE bunaithe ar an Togra le haghaidh Treoir ón gComhairle lena ndéantar athstruchtúrú ar chreat
an Aontais le haghaidh cáin a ghearradh ar tháirgí fuinnimh agus ar leictreachas ón gCoimisiún,
COM(2021) 563 final, Iúil 2021 agus ar an measúnú tionchair uaithi.

Tograí breise ón gCoimisiún maidir le haeráid agus fuinneamh

61 Cuimsíonn an pacáiste “Fit for 55” freisin:
o

togra chun CTA a leasú, lena n-áirítear iompar muirí in CTA agus an chaidhp ar
lámháltais a dhéanamh níos doichte;

o

córas trádála astaíochtaí atá éagsúil ach cóngarach maidir le húsáid breoslaí le
haghaidh dócháin in earnáil an iompair bóithre agus in earnáil na tógála;
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o

Ciste Aeráide Sóisialta – cistiúchán atá dírithe ar shaoránaigh ar mhian leo
infheistíochtaí a dhéanamh in éifeachtúlacht fuinnimh, córais nua téimh agus
fuarúcháin, agus i soghluaisteacht níos glaine;

o

Sásra Coigeartaithe Carbóin ar Theorainneacha (CBAM). Ceanglaíonn na rialacha
atá beartaithe ar allmhaireoirí earraí íoc as teastais CBAM atá comhionann leis na
hastaíochtaí GCT atá leabaithe iontu. Moltar lascaine d’astaíochtaí a
chumhdaítear leis an meicníocht praghsála GCT sa tír thionscnaimh. Mhol an
Choimisiún CBAM a thabhairt isteach diaidh ar ndiaidh, de réir mar a chuirtear
deireadh le lámháltais saor in aisce faoi CTA AE de réir a chéile;

o

an tionscnamh ‘ReFuelEU Aviation’ – rialachán lena méadaítear leibhéal na
mbreoslaí eitlíochta inbhuanaithe a thugtar ar bord ag aerfoirt AE;

o

an tionscnamh 'FuelEU Maritime’ – rialachán atá dírithe ar ghlacadh bhreoslaí
inbhuanaithe muirí agus theicneolaíochtaí astaíochtaí nialasacha a spreagadh, trí
uasteorainn a leagan síos maidir le déine GCT an fhuinnimh a úsáideann soithí a
thagann isteach i gcalafoirt Eorpacha;

o

nuashonruithe ar an Treoir maidir le hÉifeachtúlacht Fuinnimh agus ar an Treoir
maidir le Fuinneamh Inathnuaite.
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Ráitis chríochnaitheacha
62 D’aithin an Coimisiún cánachas fuinnimh mar phríomhspreagthóir coigilteas

fuinnimh. Ina bPleananna Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide, tugann na Ballstáit dá naire go rannchuideoidh cánachas go suntasach le coigiltis fuinnimh amach anseo.

63 Tá difríochtaí móra idir leibhéil cánach idir earnálacha agus idir iompróirí

fuinnimh. Faoin Treoir maidir le Cánachas Fuinnimh atá ann faoi láthair, d’fhéadfadh
buntáiste cánach a bheith i gceist le foinsí fuinnimh níos truallaithe i gcomparáid le
foinsí fuinnimh atá éifeachtúil ó thaobh carbóin.

64 Cé go ngearrann tromlach na mBallstát cánacha ar bhreoslaí a sháraíonn go
suntasach na híosleibhéil a bunaíodh sa Treoir maidir le Cánachas Fuinnimh,
coimeádann roinnt Ballstát cánacha gar don íosmhéid. D’fhéadfadh saobhadh sa
mhargadh inmheánach a bheith ann mar thoradh ar an staid sin.

65 Comhlánaíonn Córas Trádála Astaíochta an Aontais agus cánacha carbóin

náisiúnta creat chánachas fuinnimh an Aontais. Mar sin féin, cuireann lamháltais
trádála astaíochtaí saor in aisce ar chumas roinnt rannpháirtithe sa mhargadh gan íoc
as cuid dá n-astaíochtaí CO2. Leanfaidh cúrsaí de bheith amhlaidh sna 10 mbliana
amach romhainn.

66 Is constaic iad fóirdheontais breosla iontaise spriocanna aeráide a bhaint amach

toisc go gcuireann siad bac ar an aistriú fuinnimh ghlais. Ar an iomlán, is ionann
fóirdheontais na mBallstáit do bhreoslaí iontaise agus níos mó ná EUR 55 billiún in
aghaidh na bliana. Bhí siad réasúnta seasmhach le 10 mbliana anuas, in ainneoin
glaonna chun deireadh a chur leo. Caitheann roinnt Ballstát níos mó ar fhóirdheontais
breosla iontaise ná ar fhóirdheontais ghlasa.

67 I mí Iúil 2021, mar chuid den pacáiste reachtach “Fit for 55”, d’fhoilsigh an

Coimisiún togra le haghaidh athbhreithniú ar an Treoir maidir le Cánachas Fuinnimh.
Tá sé mar aidhm aige sin dul i ngleic le laigí sa reachtaíocht atá ann faoi láthair maidir
le cáin fuinnimh agus, go háirithe, leibhéil chánach a ailíniú níos dlúithe le luach
fuinnimh agus feidhmíocht chomhshaoil iompróirí fuinnimh. Mar sin féin, cuireann sé
ar chumas na mBallstát go fóill rátaí cánach fuinnimh a laghdú i gcás roinnt earnálacha,
ar chúiseanna comhshaoil, éifeachtúlachta fuinnimh agus bochtaineachta fuinnimh.
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68 Áirítear freisin sa phacáiste reachtach togra chun Córas Trádála Astaíochtaí a

leathnú go muiriompar, agus tugann sé isteach córas trádála astaíochtaí ar leithligh le
haghaidh iompair bóithre agus foirgnimh. Deireadh a chur de réir a chéile leis na
lámháltais saor in aisce atá nasctha le riosca sceitheadh carbóin tá an céimniú
beartaithe den Mheicníocht Coigeartaithe Teorann Carbóin ag gabháil leis.

69 Leis na tograí sin go léir le chéile, dhéanfaí cáin a ghearradh ar úsáid fuinnimh
agus dhéanfaí costais astaíochtaí GCT a mheas ar raon feidhme níos leithne ná a
dhéantar sa reachtaíocht atá ann faoi láthair.

70 Ceann de na dúshláin do lucht déanta beartas an Aontais is ea bealaí a aimsiú

chun cánachas fuinnimh an Aontais a ailíniú le cuspóirí beartais aeráide. Méadaíonn
praghsanna íseal-charbóin agus cánacha fuinnimh íseal ar bhreoslaí iontaise costas
coibhneasta a bhaineann le teicneolaíochta íseal-charbóin agus cuireann siad moill ar
an aistriú chuig fuinneamh glas. Mar a thugamar faoi deara roimhe seo, chuir
lámháltais saor in aisce a deonaíodh do ghiniúint leictreachais i mBallstáit áirithe moill
ar ghlacadh na dteicneolaíochtaí glasa.

71 Ní hé an beartas cánachais an t-aon uirlis amháin a bhfuil éifeacht aige ar úsáid

fuinnimh, agus is é an dúshlán atá romhainn an meascán ceart a lorg idir bearta rialála
agus airgeadais. Is féidir fóirdheontais atá spriocdhírithe go maith agus caighdeáin
rialála atá dea-shainithe a úsáid chun tacaíocht chánach d’fhuinneamh níos glaise agus
coigiltis fuinnimh a chomhlánú agus a dhaingniú.

72 Os a choinne sin, cuireann fóirdheontais breosla iontaise bac nó méadú ar

chostas an aistrithe fuinnimh. Aistriú dúshlánach eacnamaíoch agus sóisialta a bheidh
sa sprioc chun deireadh a chur leo de réir a chéile faoi 2025, ar sprioc é a gheall an
tAontas agus a Bhallstáit a chomhlíonadh.

73 D’fhéadfadh tionchar sóisialta na dtionscnamh éagsúil bheith suntasach, agus

d’fhéadfadh drochthionchar bheith acu sin ar an aistriú chuig geilleagar níos glaise
mura dtugtar aghaidh air. D’fhéadfadh sé go mbeadh cur i gcoinne dul chun cinn sa
réimse seo mar thoradh ar thuiscint ar chóireáil éagórach do roinnt grúpaí nó
earnálacha.

74 Caithfear aghaidh a thabhairt ar na dúshláin seo i gcomhthéacs institiúideach
aontoilíocht ar shaincheisteanna cánachais.
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Glacadh an t-athbhreithniú seo ag Seomra I, faoi cheannas Samo Jereb, Comhalta den
Chúirt Iniúchóirí, i Lucsamburg an 15 Nollaig 2021.
Thar ceann na Cúirte Iniúchóirí

Klaus-Heiner Lehne
Uachtarán
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Gluais
Ábhar carbóin: CO2 agus gáis ceaptha teasa eile a bhfuil éifeacht choibhéiseach CO2
acu a scaoiltear trí bhreosla iontaise a dhó nó a ocsaídiú, nó a bhfuil baint acu le
breosla iontaise a dhóitear nó a ocsaídiú a úsáidtear chun leictreachas a ghiniúint.
Bithbhreosla: Breosla a tháirgtear ó ábhar orgánach tirim nó olaí plandaí indóite.
Bithdhíosal: Bithbhreosla leachtach atá oiriúnach chun cumasc le, nó mar
athsholáthar, ola gáis/díosail de bhunadh iontaise.
Bithghásailín: Bithbhreosla leachtach atá oiriúnach chun cumasc le, nó mar
athsholáthar, ar pheitreal traidisiúnta.
Córas Trádála Astuithe: Córas chun cuspóirí laghdaithe astaíochtaí gáis ceaptha teasa
in earnálacha sonracha a bhaint amach, trína gcuirtear caidhp ar méid iomlán na nastaíochtaí agus trínar féidir le gnólachtaí nó eintitis eile atá rannpháirteach sa chóras,
lámháltais, i bhfoirm ceadúnais astaíochta, a cheannach agus a dhíol.
Dícharbónú: Aistriú chuig córas eacnamaíoch le hastaíochtaí laghdaithe de dhé-ocsaíd
charbóin (CO₂) agus gáis ceaptha teasa eile.
Fit for 55: Pacáiste reachtach AE chun spriocanna comhshaoil a bhaint amach, go
háirithe astaíochtaí gáis ceaptha teasa an Aontais a laghdú 55 % ar a laghad faoi 2030.
Gás ceaptha teasa: Gás san atmaisféar - cosúil le dé-ocsaíd charbóin nó meatán - a
ionsúnn agus a astaíonn radaíocht, gaisteoireacht teasa agus mar sin téamh dromchla
an Domhain tríd an éifeacht cheaptha teasa.
Sceitheadh carbóin: Méadú ar astaíochtaí GCT mar gheall ar tháirgeadh a aistriú ó thír
a bhfuil srianta dochta astaíochtaí aici go tír nach bhfuil na rialacha chomh dian sin.
Státchabhair Tacaíocht dhíreach nó indíreach ón rialtas do ghnólacht nó eagraíocht,
lena dtugtar buntáiste dó thar a iomaitheoirí.
Taraif dhreasachta: Ionstraim beartais a íocann préimh ar bharr phraghas an
mhargaidh le táirgeoirí leictreachais.
Taraif ionfhotha: Meicníocht beartais a thairgeann praghas seasta do tháirgeoirí thar
thréimhse fhada ama do gach aonad fuinnimh a sholáthraítear don eangach.
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Tomhaltas deiridh fuinnimh: An fuinneamh iomlán a ídíonn úsáideoirí deiridh, mar
theaghlaigh, thionscal agus talmhaíocht, seachas an fuinneamh a úsáideann an earnáil
fuinnimh féin.
Tomhaltas fuinnimh bunscoile: Éilimh iomlán ar fhuinneamh, lena n-áirítear tomhaltas
ag an earnáil fuinnimh féin, caillteanais le linn claochlú agus dáileadh fuinnimh, agus
ídiú fuinnimh deiridh, ach gan úsáid iompróirí fuinnimh a úsáid chun críocha
neamhfhuinnimh (e.g. peitriliam chun plaistigh a tháirgeadh).

48

Acrainmneacha agus giorrúcháin
BEI: Breosla Eitlíochta Inbhuanaithe
CAI: Ciste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta
CBL: Cáin Bhreisluacha
CIE: Cúirt Iniúchóirí na hEorpa
CTA: Córas Trádála Astaíochtaí
ECFE: an Eagraíocht um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta;
ENR: Eagraíochtaí Neamhrialtasacha
ETD: Treoir maidir le Cánachas Fuinnimh – 2003/96/CE ón gComhairle an 27 Deireadh
Fómhair 2003 lena ndéantar athstruchtúrú ar an gcreat Comhphobail le haghaidh cáin
a ghearradh ar tháirgí fuinnimh agus ar leictreachas (IO L 283, 31.10.2003, lch. 51).
GIF: An Ghníomhaireacht Idirnáisiúnta Fuinnimh
GJ: Gigigiúl
IFICI: Institiúid um Fhorbairt Inbhuanaithe agus Caidreamh Idirnáisiúnta - ionad
taighde neamhbhrabúis i bPáras
kWh: Cileavata uair
MWu: Meigeavata Uair = 3.60 GJ
PNFA: Plean Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide
SFI: Sprioc Forbartha Inbhuanaithe
Toe: tona de choibhéis ola = 41.8 GJ
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Foireann ECA
Ghlac Seomra I leis an tuarascáil seo, Úsáid inbhuanaithe acmhainní nádúrtha, faoi
cheannas Ball CIE Samo Jereb. Ba é Viorel Ștefan a bhí ina cheannaire ar an tasc, le
tacaíocht ó Roxana Bănica, Ceann na hOifige Príobháidí agus Olivier Prigent, Attaché na
hOifige Príobháidí, Emmanuel Rauch, Príomhbhainisteoir, Lucia Roşca, Ceanntasc;
Josef Edelmann, Anna Zalega, Iniúchóirí agus thug Marika Meisenzahl tacaíocht
ghrafach.
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Déantar measúnú sa tuarascáil seo ar conas a
luíonn cánacha fuinnimh, praghsáil charbóin agus
fóirdheontais fuinnimh le cuspóirí aeráide an
Aontais. Is féidir le cánachas fuinnimh tacaíocht
a thabhairt d’iarrachtaí aeráide ach ní léirítear an
méid a thruaillíonn foinsí fuinnimh éagsúla sna
leibhéil chánach atá ann faoi láthair. Tá méadú
beagnach faoi cheathair tagtha ar fhóirdheontais
fuinnimh inathnuaite le linn 2008-2019 agus
d’fhan fóirdheontais breosla iontaise seasmhach.
Caitheann cúig Bhallstát déag níos mó ar
bhreosla iontaise ná ar fhóirdheontais fuinnimh
inathnuaite. I lár 2021, d’fhoilsigh an Coimisiún
togra chun athbhreithniú a dhéanamh ar an Treoir
maidir le Cánachas Fuinnimh. Leagtar amach na
dúshláin a bhíonn roimh lucht ceaptha beartas
agus cánachas nuair a bhíonn fóirdheontais
fuinnimh á n-uasdátú acu sa tuarascáil a
rinneamar, sin le rá comhsheasmhacht maidir le
cánachas fuinnimh a áirithiú thar earnálacha agus
iompróirí fuinnimh; a laghdaíonn fóirdheontais
breosla iontaise, agus cuspóirí aeráide a thabhairt
le chéile le riachtanais shóisialta.
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