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AN COIMISIÚN UM RIALÁIL FUINNIMH

Brollach leis na Coimisinéirí
Uisce
Ghlac an CER le déanaí le ról rialálaí eacnamaíoch
don earnáil uisce agus fuíolluisce phoiblí, a chuimsíonn
na seirbhísí a sholáthraíonn Uisce Éireann. Is é ár
mbunchuspóir chun leas custaiméirí Uisce Éireann
a chosaint. Díreoidh an ról seo ar mhuirir uisce agus
fuíolluisce agus cosaint custaiméirí.
Cathaoirleach, Garrett Blaney

Coimisinéir, Paul McGowan

RÉAMHRÁ
Is é an Coimisiún um Rialáil Fuinnimh (“an CER”) rialálaí
neamhspleách fuinnimh agus uisce na hÉireann. Bunaíodh
an CER i 1999. Ó shin i leith, tá a gcumhachtaí agus
a bhfeidhmeanna tar éis fairsingiú agus tá anois raon
leathan freagrachtaí eacnamaíocha, cosanta custaiméirí
agus sábháilteachta san fhuinneamh orthu. Bronnadh ról
nua ar an CER mar rialálaí eacnamaíoch earnáil uisce
agus fuíolluisce phoiblí na hÉireann a tháinig i bhfeidhm
go luath in 2014. Soláthraímid thíos achoimre ghearr ar ár
róil fhairsinge i measc Cúrsaí fuinnimh agus uisce.

Rialáil Eacnamaíoch
Fuinneamh
Is é ár gcuspóir chun leas custaiméirí fuinnimh a chosaint,
daingneacht an tsoláthair a choimeád, agus chun
iomaíocht a chur chun cinn a chuimsíonn giniúint agus
soláthar leictreachais agus soláthar gáis nádúrtha. Mar
chuid den ról seo, comhrialaíonn an CER an Margadh
Leictreachais Aonair (SEM) uile-oileáin mhórdhíola lena
gcontrapháirtí i dTuaisceart Éireann, an Rialálaí Fóntais.
Tá an SEM rialaithe ag comhlacht déanta cinntí ar a
dtugtar Coiste an SEM, ina bhfuil an CER, an Rialálaí
Fóntais agus comhalta neamhspleách.
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Gearáin ó Chustaiméirí
Tá feidhm thábhachtach ghaolmhar ag an CER i
dtaobh custaiméirí a chosaint trí na gearáin a bhíonn ag
custaiméirí faoi chuideachtaí fuinnimh a réiteach trína
bhfoireann Chúram Custaiméirí. Tiocfaidh fairsingiú air
seo chun déileáil le custaiméirí Uisce Éireann, ar aon dul
leis an reachtaíocht.
Rialáil um Shábháilteacht Fuinnimh
I sábháilteacht fuinnimh, is é croídhíriú an CER ná chun
saol daoine a chosaint i measc réimse limistéar san
earnáil fuinnimh. Áirítear leis seo rialáil sábháilteachta
conraitheoirí leictreacha agus suiteálaithe gáis (a
chuimsíonn gás nádúrtha agus Gás Peitriliam Leachtach
(LPG). Anuas air sin, is iad an CER rialálaí sábháilteachta
an tionscail gháis nádúrtha íos-srutha (a chuimsíonn
stóráil, iompar agus soláthar) mar aon le córais phíobaithe
leithdháilte LPG. Is é an rialálaí sábháilteachta, chomh
maith, ar ghníomhaíochtaí sábháilteachta taiscéalaíochta
agus astarraingthe peitriliam uas-srutha; áirítear leis seo
gníomhaíocht ola agus gáis ar an gcladach agus san
fharraige amuigh.

Cuspóir na Cáipéise Seo
Sonraítear sa cháipéis seo Tuarascáil Bhliantúil 2013
an CER don bhliain 2013. Tugtar breac-chuntas inti ar
phríomh-mhíreanna oibre a sholáthair an CER i rith 2013,
agus tagairt dá bPlean Oibre sonraithe a foilsíodh i Márta
2013. Anuas air sin, pléann sí cuid de na príomhdhúshláin
atá amach romhainn, ar a ndéanfar plé níos mionsonraithe
i bPlean Oibre an CER le haghaidh 2014.

Tuarascáil Bhliantúil 2013

Forbhreathnú ar an gCáipéis
Forbhreathnú ar Dhul Chun Cinn na
bPríomhthascanna i rith 2013
Ar aon dul le blianta roimhe seo, tháinig an iomaí dúshlán
agus deis roimh an CER agus a bhfoireann in 2013 i
measc an réimse dá bhfeidhmeanna um shábháilteacht
fuinnimh agus a bhfeidhmeanna eacnamaíocha fuinnimh
agus uisce. Chun struchtúr a sholáthar dár dtuairisciú,
bunaímid sraith Príomhthascanna ón réimse iomlán
d’fheidhmeanna agus tionscadail oibríochtúla faoina
dtugaimid gach bliain. Bhi feidhmeanna sínte an CER i
limistéir na rialála uisce agus na rialála um shábháilteacht
peitriliam faoi réir tionscadail thiomnaithe ar a ndearnadh
dul chun cinn suntasach in 2013, lena n-áirítear
achtú/tosú píosaí nua tábhachtacha reachtaíochta.
Mórthionscadail bhunathraithe atá sa I-SEM (an margadh
mordhíola SEM a chomhtháthú isteach i margaí na
hEorpa) agus sa Chlár Náisiúnta um Méadrú Cliste ar
fud na margaí fuinnimh mhórdhíola agus mhiondíola;
rinne an dá thionscadal seo dul chun cinn suntasach in
2013. Baineann a chomhionann de thábhacht le gnéithe
oibríochtúla fheidhmeanna an CER maidir le sochair
tomhaltóirí a sholáthar ar fud an mhargaidh fuinnimh
agus i sábháilteacht phoiblí agus tuairiscímid anseo ar an
dul chun cinn a rinneadh i limistéir éagsúla, rialáil margaí
mórdhíola agus miondíola, rialáil gréasán agus maoirsiú ar
shábháilteacht fuinnimh ina measc siúd.

Tugtar achoimre thíos ar na cúig phríomhthasc ar tugadh
breac-chuntas orthu i bPlean Oibre 2013 an CER mar
aon le forbhreathnú ar an dul chun cinn a rinneadh i
leith na dtascanna seo faoi dheireadh 2013. Cuimsítear
breis sonraí le haghaidh gach taisc laistigh de phríomhmhíreanna na cáipéise seo.
1. Príomhthasc 1 – An Margadh Mórdhíola
a Chomhtháthú
2. Príomhthasc 2 – Clár um Méadrú Cliste
3. Príomhthasc 3 – Tionscadal um
Shábháilteacht Peitriliam
4. Príomhthasc 4 – Tionscadal Uisce
5. Príomhthasc 5 – Príomh-Mhíreanna Oibríochta:
(a) Monatóireacht miondíola agus
cosaint custaiméirí
(b) Gréasáin fuinnimh
(c) Sábháilteacht ar an gcladach
(d) Cúrsaí fuinnimh na hEorpa
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Príomhthasc 1: An Margadh Mórdhíola a Chomhtháthú
Plean Oibre 2013

Tuarascáil Bhliantúil 2013

Oibreoidh an CER leis an Rialálaí Fóntais chun tabhairt faoi athbhreithniú
mionsonraithe ar Dhearadh Ardleibhéil an Mhargaidh Leictreachais
Aonair (SEM) lena chinntiú gur féidir leis an SEM freastal ar riachtanais
Spriocshamhail leictreachais an AE faoi 2016.

I rith 2013, d’fhorbair Coiste an SEM Páipéar Comhairliúcháin ar Dhearadh
Ardleibhéil an SEM ó 2016. Bhí rannpháirtíocht shuntasach le sonrú ó
pháirtithe leasmhara sa phróiseas seo agus d’eascair foilsiú an Pháipéir
Chomhairliúcháin ar Roghanna Dearaidh Ardleibhéil an SEM (I-SEM) as i
bhFeabhra 2014.

Go luath in 2013, déanfaidh an CER cinneadh ar na chéad chéimeanna eile,
Ag féachaint do thorthaí na staidéar seo agus, go háirithe, forbairtí ar leibhéal
chomh maith, maidir le socruithe gáis uile-oileáin, tar éis anailís a chríochnú ar an AE/ACER ar chóid ghréasáin a chur i bhfeidhm i limistéir ar nós bainistíocht
staidéar ar chothromú gáis agus costas tairbhe uile-oileáin.
cúngach leithdháilte acmhainne, cothromú, idir-inoibritheacht etc. Rinneadh an
cinneadh chun díriú ar chomhoibriú agus na cóid seo á bhforbairt.

Príomhthasc 2: Clár um Méadrú Cliste
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Plean Oibre 2013

Tuarascáil Bhliantúil 2013

Tionscnamh tábhachtach bonneagar náisiúnta fuinnimh is ea clár um méadrú
cliste a thabhairt isteach de chuid an CER agus díreofar in 2013 ar bheith
níos déine ar an dearadh ardleibhéil agus na riachtanais le haghaidh clár um
thabhairt isteach, agus beidh gach páirtí leasmhar rannpháirteach. Tá an plean
reatha le haghaidh méadair chliste a thabhairt isteach ó 2015 i leith.

Rinneadh dul chun cinn mór in 2013 nuair a d’fhoilsigh an CER a gcinneadh
beartaithe ar Dhearadh Ardleibhéil an réitigh Mhéadraithe Chliste i Nollaig
2013. Déanfar cinneadh faoin straitéis náisiúnta um thabhairt isteach i ndiaidh
fhoilsiú an pháipéir chinnidh ar Dhearadh Ardleibhéil in 2014.

Tuarascáil Bhliantúil 2013

Príomhthasc 3: Tionscadal um Shábháilteacht Peitriliam
Plean Oibre 2013

Tuarascáil Bhliantúil 2013

In Aibreán 2010, fairsingíodh ról sábháilteachta an CER nuair a achtaíodh
an tAcht um Shábháilteacht Peitriliam (Taiscéaladh agus Astarraingt), 2010
chun rialáil sábháilteachta gníomhaíochtaí peitriliam a bhí ag tabhairt faoi
ghníomhaíochtaí áirithe peitriliam a chur sa mheá. Go sonrach, tá ar an
CER creat rioscabhunaithe um shábháilteacht peitriliam (an Creat) a bhunú
atá bunaithe ar chóras cás sábháilteachta. Chuige sin, bhunaigh an CER
Tionscadal um Chur i bhFeidhm an Chreata um Shábháilteacht Peitriliam, ina
ndéanann an CER an méid a leanas:

I rith 2013, chuir an CER na daoine, na beartais agus na nósanna imeachta
i bhfeidhm chun éifeacht a thabhairt do dhearadh deiridh an chreata um
shábháilteacht peitriliam.

• forálacha an Achta a chur i bhfeidhm go hiomlán; agus,
• na daoine, na próisis agus na nósanna imeachta a chur i bhfeidhm chun
oibriú agus forfheidhmiú éifeachtach an Chreata a chumasú a luaithe a
bhíonn sé curtha i bhfeidhm.
In 2011, rinne an CER comhairliúchán poiblí ar a ndearadh beartaithe
ardleibhéil den Chreat peitriliam (an Dearadh Ardleibhéil), agus foilsíodh an
Dearadh Ardleibhéil deiridh in 2012. Tar éis comharliúchán a dhéanamh ar na
beartais, nósanna imeachta agus treoirlínte mionsonraithe a bhí mar bhonn
agus taca leis an gCreat in 2012 agus isteach in 2013, tá an CER ag súil leis
go mbeidh an Creat curtha i bhfeidhm go hiomlán i Samhain 2013.

Foilsíodh na cáipéisí mionsonraithe dearaidh a leanas mar chuid d’fhorbairt an
Chreata in 2013:
• Na Rialacháin Shainithe um Ghníomhaíochtaí Peitriliam (I.R. 89 de 2013);
• Na Rialacháin um Shábháilteacht Peitriliam (Teagmhas Peitriliam) (I.R. 004
de 2014);
• Treoir an ALARP;
• Treoirlínte maidir le Cás Sábháilteachta;
• Córas Dearbhaithe Comhlíonta, ina bhfuil:
o Iniúchadh agus Cigireacht;
o Áiseanna agus Fíordheimhniú Fuarán;
o Athbhreithniú Neamhspleách ar Chás Sábháilteachta; agus
o Tuairisciú ar Fheidhmíocht Sábháilteachta.
An 18 Nollaig 2013, achtaíodh na forálacha eile den Acht um Shábháilteacht
Peitriliam (Taiscéaladh agus Astarraingt), 2010 agus bronnadh an fhreagracht
ar an CER as Rialáil Sábháilteachta Peitriliam faoin gcreat faofa in Éirinn. Ag
an bpointe seo, bhí na daoine, na próisis agus na nósanna imeachta i bhfeidhm
ag an CER lena chur ar a gcumas tabhairt faoina bhfeidhmeanna nua rialála
sábháilteachta.

05

AN COIMISIÚN UM RIALÁIL FUINNIMH

Príomhthasc 4: Tionscadal Uisce
Plean Oibre 2013

Tuarascáil Bhliantúil 2013

Faoi réir na reachtaíochta atá le hachtú, cruthóidh an CER creat rialála
eacnamaíche don chóras uisce agus fuíolluisce phoiblí. Ceanglóidh an creat
seo ar Uisce Éireann chun ardleibhéal seirbhísí a sholáthar do chustaiméirí
uisce ar phraghas rialaithe.

In 2013, d’fhoilsigh an CER dhá cháipéis, An CER agus Rialáil Uisce in
Éirinn, páipéar faisnéise, chun réamhbhlaiseadh a thabhairt do pháirtithe
leasmhara ar ról amach anseo an CER san earnáil seirbhísí uisce poiblí, a
thug breac-chuntas ar luachanna an CER, agus ar na sochair ar féidir le rialáil
neamhspleách a chruthú don earnáil. Áiríodh leis an bpáipéar seo amlínte
táscacha le haghaidh bhunSpriocanna inghnóthaithe an tionscadail in 2014.
I gcomhthráth leis an bpáipéar faisnéise, d’fhoilsigh an CER comhairliúchán
ar an gCreat Eacnamaíoch Rialála d’earnáil seirbhísí uisce poiblí na hÉireann.
Chuimsigh an comhairliúchán seo na sruthanna oibre ar bheartaigh an CER
tabhairt fúthu agus an creat eacnamaíoch á bhunú acu agus na míreanna
oibre a bhain le gach ceann de na sruthanna oibre seo.

Príomhthasc 5: Príomh-Mhíreanna Oibríochta
(a) Monatóireacht miondíola agus cosaint custaiméirí
Plean Oibre 2013

Tuarascáil Bhliantúil 2013

Leanfaidh cur chun cinn an iomaíochais bheith ar phríomhthascanna an CER
sna margaí miondíola, as a n-eascróidh dírialáil iomlán gach margadh gáis
agus leictreachais agus bearta breise a chur i bhfeidhm chun custaiméirí
a chosaint agus a chumasú sa mhargadh iomaíoch. Leanfaidh an CER
le monatóireacht a dhéanamh ar na margaí miondíola lena chinntiú go
gcomhlíonann soláthraithe gach ceanglas ábhartha margaidh agus go bhfuil
tairbhe á bhaint ag tomhaltóirí ó iomaíocht.

In 2013, rinne an CER comhairliúchán poiblí ar an gCreat Monatóireachta
Margaidh chun tacú lena ról maidir le hiomaíocht a chur chun cinn sna margaí
miondíola gáis agus leictreachais. Forbraíodh an creat chun radharc maith ar
an margadh a sholáthar don CER.
Lean an CER lena gcuid oibre chun cabhrú le custaiméirí leis na margaí is
fearr a aimsiú agus chreidiúnaigh siad an dara láithreán gréasáin comparáide
praghsanna, Uswitch.ie.

Anuas air sin, leanfaidh an CER le saincheisteanna a réiteach a bheidh ag
custaiméirí lena n-oibreoir nó a soláthraí gréasáin trína bhFoireann Custaiméirí Chomh maith leis sin, rinne an CER iniúchadh ar sholáthraithe tí lena chinntiú
go raibh na riachtanais íosta á gcomhlíonadh acu, faoi mar a leagtar amach
Fuinnimh.
iad sa Lámhleabhar Soláthraithe.
Lean an CER lena gcuid oibre lena chinntiú go mbaineann custaiméirí
taitneamh as ardleibhéal cosanta, agus béim ar leith ar chustaiméirí a bhfuil
deacrachtaí acu le billí a íoc, trí thacaíocht a thabhairt do mhéadair Íoc mar a
Úsáidtear a shuiteáil.

06

Tuarascáil Bhliantúil 2013

Príomhthasc 5 – Príomh-Mhíreanna Oibríochta
(b) Gréasáin finnimh
Plean Oibre 2013

Tuarascáil Bhliantúil 2013

Maidir le gréasáin leictreachais, leanfaidh an CER leis an rialáil reatha
praghsanna (PR3) le haghaidh ESB Networks agus EirGrid a bheidh ar siúl go
dtí deireadh 2015 a chur i bhfeidhm agus le monatóireacht a dhéanamh orthu.
Anuas air sin, bliain thábhachtach a bheidh in 2013 maidir le forbairt naisc
in-athnuaite Gheata 3 agus tá tuarascálacha coisc agus ciorrúcháin ó EirGrid
le réiteach agus le heisiúint. Leanfaidh an CER le maoirsiú a dhéanamh
ar cheisteanna Gheata 3 agus naisc eile, lena n-áirítear beartas maidir le
hiarratasóirí neamh-CCGP (neamh-Chur Chuige Grúp-phróiseála). Anuas air
sin, tabharfar tús áite do chónascadh breise a dhéanamh ar fhuinneamh inathnuaite ar an gcóras leictreachais de réir mar a oibríonn an CER le Rialálaí
Fóntais Thuaisceart Éireann agus leis na TSOs ar thionscadal DS3 (córas
cumhachta slán inmharthana a sholáthar).

Leanfaidh an CER leis an rialáil reatha praghsanna (PR3) le haghaidh ESB
Networks agus EirGrid a bheidh ar siúl go dtí deireadh 2015 a chur i bhfeidhm
agus le monatóireacht a dhéanamh orthu. In 2013, d’ullmhaigh agus réitigh
EirGrid tuarascálacha coisc agus ciorrúcháin le haghaidh an chuid is mó
de naisc in-athnuaite Gheata 3. Lean iad seo cinneadh Choiste an LMA ar
Chaitheamh le Ciorrúchán i gcásanna réitigh (LMA-13010) a shocraigh an
creat a cheadaigh samhaltú coisc a chríochnú. Lean an CER le maoirsiú a
dhéanamh ar cheisteanna Gheata 3 agus naisc eile, lena n-áirítear beartas
maidir le hiarratasóirí neamh-CCGP (neamh-Chur Chuige Grúp-Phróiseála).
D’oibrigh an CER le Rialálaí Fóntais Thuaisceart Éireann agus leis na TSOs ar
thionscadal DS3 (córas cumhachta slán inmharthana a sholáthar). Thacaigh
an CER le Coiste an SEM maidir le páipéar comhairliúcháin a fhoilsiú ar
mholtaí na TSOs agus ar a gcinneadh ar shainmhíniú teicniúil na seirbhísí DS3.

I ngás nádúrtha, tar éis gur críochnaíodh Rialú Praghsanna 3 in 2012,
leanfaidh an CER, i rith 2013, lena chinntiú go soláthraítear gás go slán agus
go sábháilte do chustaiméirí agus go mbíonn na muirir éifeachtúil agus go
leantar leis na leibhéil seirbhíse do chustaiméirí a bhaint amach i leith na
gcaighdeán idirnáisiúnta is fearr. Beidh príomhdhíriú in 2013 ar dheimhniú
an Oibreora Neamhspleách Tarchuir. Faoi réir toradh imeachtaí reatha
Athbhreithnithe Bhreithiúnaigh, meastar go leanfaidh athdhearadh na socruithe
Taraifí Tarchuir ar aghaidh tríd an mbliain 2013.

I ngás nádúrtha, tar éis gur críochnaíodh Rialú Praghsanna 3 in 2012, lean
an CER lena ndíriú oibríochtúil lena chinntiú go raibh gás á sholáthar go slán
agus go sábháilte do chustaiméirí agus go raibh na muirir éifeachtúil agus
gur leanadh leis na leibhéil seirbhíse do chustaiméirí a bhaint amach i leith na
gcaighdeán idirnáisiúnta is fearr.

I gcás gréasáin fuinnimh, beifear ag díriú go príomha, chomh maith, ar obair
na hEorpa – féach cuid (d) den phríomhthasc seo, le do thoil.

In Iúil 2013, rinne an CER an cinneadh chun réamhdheimhniú a dheonú do
BGÉ mar ISO (Oibreoir Neamhspleách Tarchuir), faoi réir go gcríochnóidís
gach mír ISO gan réiteach a sainaithníodh i gcinneadh réamhdheimhnithe an
CER. Mar gheall go raibh Bord Gáis Energy le díol go luath, as a n-eascródh
go mbeadh BGE Díchuachta go hIomlán i dtaobh Úinéireachta (FOU) bhí
moill ar dheimhniú iomlán an ISO. Go sonrach, bhí an CER faoin tuairim go
ngearrfadh samhail iomlán ISO a chur i bhfeidhm, ar nós athbhrandála, costais
neamhriachtanacha idirbhirt ar BGE sa chás neamhdhóchúil go ndéanfaí BGE
FOU faoi 2014.
I Nollaig 2013, dheimhnigh Rialtas na hÉireann gur roghnaíodh an rogha
táirgeora chun Bord Gáis Energy a cheannach, agus go gcuirfí an díol
deiridh i gcrích in 2014. Dá thoradh, in 2014, beidh an CER ag oibriú i dtreo
athbhreithniú a dhéanamh ar iarratas ar dheimhniú FOU BGE, agus BGE
a dheimhniú i gcomhréir le treoir 2009/73/CE (a bhaineann le rialacha
coiteanna maidir leis an margadh inmheánach i ngás nádúrtha) agus
Rialachán (CE) 715/2009 (coinníollacha le haghaidh rochtana ar an ngréasán
tarchuir gháis nádúrtha).
I Nollaig 2013, thug an Ard-Chúirt a mbreithiúnas ar Athbhreithniú
Breithiúnach ar chinneadh an CER, “Caitheamh rialála Idirnascairí BGÉ agus
an córas tarchuir tharaife amach anseo”. Sheas an Ard-Chúirt le cinneadh an
CER; sa bhreis air sin, cuirfidh an CER tús, in 2014, leis an bpróiseas chun na
socruithe taraifí a leasú ar aon dul le cinneadh 2012.
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Príomhthasc 5 – Príomh-Mhíreanna Oibríochta
(c) Sábháilteacht ar an gcladach
Plean Oibre 2013

Tuarascáil Bhliantúil 2013

I rith 2013, leanfaidh an CER lena ndualgais íos-srutha sábháilteachta a chur i
bhfeidhm i sábháilteacht leictreachais agus gháis. Áirítear leis seo leanúint le
monatóireacht a dhéanamh ar na creataí íos-srutha sábháilteachta gáis agus
leictrí.

Tugadh faoi iniúchtaí agus imscrúduithe ar ghníomhaíochtaí gáis nádúrtha,
lena n-áirítear Bord Gais Networks, lastóirí agus soláthraithe.

Díreoidh an plean oibre le haghaidh 2013 ar leanúint le forbairt an phróisis
agus na nósanna imeachta riachtanacha a theastaíonn chun éifeacht a
thabhairt do chumhachtaí nua forfheidhmithe dhlíthiúil an CER. Cinnteoidh
seo go gceartaítear sáruithe sainaitheanta ar an gcreata sábháilteachta gáis
ag gníomhaíochtaí gáis nádúrtha agus LPG. Chomh maith leis sin, leanfaidh an
CER le monatóireacht agus forfheidhmiú a dhéanamh ar fhorálacha Acht 1999
(arna leasú ag an Acht Fuinnimh (Forálacha Ilghnéitheacha), 2006), i measc
rudaí eile, agus na forálacha siúd a chur i bhfeidhm, trí oibriú an chórais rialála
le haghaidh suiteálaithe gáis agus conraitheoirí leictreacha. Tabharfar tús áite i
gcónaí go leanúnach d’imscrúduithe ar theagmhais sábháilteachta gáis.
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Tugadh faoi réamhobair, a cheadóidh gníomhaíochtaí Gás Peitriliam Leachtach
(LPG) a rialáil faoin gCreat Sábháilteachta Gáis i rith 2014.
Tuairiscíodh dhá theagmhas shaghas B, agus teagmhas amháin shaghas
C agus 16 theagmhas ‘intuairiscithe faoin treoir’ leis an CER faoin gCreat
Sábháilteachta Gáis.
Rinne an CER monatóireacht ar fheidhmíocht na gComhlachtaí Maoirsithe
Sábháilteachta gáis agus leictrí trí thuairisciú, iniúchtaí agus cigireachtaí
ráithiúla.
Ionchúisíodh duine aonair i nDeireadh Fómhair 2013 mar gheall ar thabhairt
faoi Oibreacha Gáis, agus gan a bheith cláraithe mar Shuiteálaí Cláraithe Gáis.

Tuarascáil Bhliantúil 2013

Príomhthasc 5 – Príomh-Mhíreanna Oibríochta
(d) Cúrsaí fuinnimh na hEorpa
Plean Oibre 2013

Tuarascáil Bhliantúil 2013

Leanfaidh an CER ag oibriú ar leibhéal na hEorpa ar Threoirlínte ábhartha
Creata agus Cóid Ghréasáin ghaolmhara an ACER (an Ghníomhaireacht um
Chomhar idir Rialaithe Fuinnimh) a fhorbairt (lena n-áirítear tasc 1 don
“Spriocshamhail”), agus ar chur i bhfeidhm Rialachán 994 (Daingneacht
an tSoláthair Gháis) agus REMIT (‘Rialáil shláine agus thrédhearcacht an
mhargaidh fuinnimh’ de chuid an AE).

I rith 2013, cuireadh forbairt líon Treoirlínte Creata agus Cóid Ghréasáin
chun cinn. Bhain Cód Gréasáin an CACM (Leithdháileadh Acmhainne agus
Bainistíocht Cúngaigh) an chéim choisteolaíochta amach agus bhí roinnt cóid
ghréasáin eile ar feitheamh leis an gcéim choisteolaíochta a bhaint amach.

Cuirfear obair chun cinn, chomh maith, ar chur i bhfeidhm Threoirlínte agus
Chóid an Chreata Eorpaigh ag na pointí idirnaisc gháis ag Moffat agus ag an
bPíblíne Thuaidh Theas. Go sonrach, cuirfear cláir oibre na RA, na hÉireann
agus Thuaisceart Éireann i gcrích in 2013 agus beidh nósanna imeachta
bainistíochta cúngaigh curtha i bhfeidhm.
Limistéar breise amháin is ea ár n-idirghníomhú le páirtithe leasmhara agus le
comhpháirtithe Eorpacha ar chríochnú liosta Tionscadail Chomhleasa (PCIs)
an CER i dtaobh gáis agus leictreachais araon.

Rinneadh dul chun cinn ar an gclár um chur i bhfeidhm Chóid Ghréasáin Gháis
an AE in 2013. Thug an DCENR tacaíocht don phróiseas coisteolaíochta ar
Bhainistíocht Leithdháilte Acmhainne (CAM) agus ar Chóid Chothromaithe
agus Idir-Inoibritheachta. Sa mhullach air sin, d’imir an CER ról tábhachtach
i bhforbairt an ACER ar na treoirlínte creata le haghaidh taraifí. D’oibrigh an
CER go dlúth leis na TSOs (Oibreoirí Córas Tarchuir) agus leis na hÚdaráis
Náisiúnta Rialála (NRAs) fhogasacha ar chur i bhfeidhm an chóid CAM agus
bhí sraith cruinnithe tríthaobhacha ar siúl i dtreo dheireadh na bliana. Cuireadh
Prionsabail Bhainistíochta Cúngaigh i bhfeidhm ag Píblíne Moffat agus an
Phíblíne Thuaidh Theas faoin 1 Deireadh Fómhair, faoi mar a cheangail
spriocdháta an AE.
Bhí ról tábhachtach le comhlíonadh ag an CER in 2013 le hiarratais ar an
TCLE (Tionscadail Chomhleasa na hEorpa) a chur chun cinn faoi Rialachán
Bhonneagar na hEorpa. D’fhoilsigh an Coimisiún Eorpach an Rialachán
Bonneagar Fuinnimh agus críochnaíodh an liosta tionscadail TCL i nDeireadh
Fómhair 2013. Tá 14 TCL Leictreachais na hÉireann ann, idir idirnascaire
beartaithe na Fraince-na hÉireann agus hidrithionscadail chaidéalaithe i Maigh
Eo, agus Tionscadal Eangach Chliste Chreasa Ghlais an Atlantaigh Thuaidh
a bhfuil an ESBN agus EirGrid ag tabhairt faoi i gcomhar le SOs (Oibreoirí
Córais) Thuaisceart Éireann. In 2013, lean an CER lena n-obair TCL trí chur
leis an méid a leanas:
• Ionchur isteach sa Choimisiún Eorpach agus san ACER ar fhorbairt
socruithe seasmhacha chun tionscadail a roghnú lena mbaineann comhleas
agus tabhairt faoi na tascanna a sannadh do NRAs.
• Forbairt modheolaíochta agus na gcritéar a úsáidfear chun measúnú a
dhéanamh ar infheistíochtaí i dtionscadail tarchuir gháis agus leictreachais
agus na rioscaí níos airde a bhaineann leo. Chuir an CER le forbairt
modheolaíocht Leithdháilte Costais Trasteorann, agus le modheolaíocht
Anailís Costais is Tairbhe a d’fhorbair ENTSO-E agus ENTSO-G; na
heagraíochtaí Eorpacha le haghaidh na n-oibreoirí gréasán leictreachais
agus gáis.
• Ionchur an CER i measúnuithe ar thionscadail réigiúnacha gháis agus
leictreachais.
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Ag Féachaint chun Cinn
Tá an CER ag tnúth le dúshláin oibríochtúla agus
tionscadail 2014. I rith na bliana, tabharfaimid isteach
muirir uisce tí, oibriú iomlán an Chreata Sábháilteachta
Peitriliam, beimid ag súil le dírialáil an mhargaidh
mhiondíola intíre le haghaidh gáis agus cinnteofar go
ndírítear ar mhonatóireacht a dhéanamh ar an margadh,
agus dearadh ardleibhéil a chríochnú don Mhargadh
Comhtháite Leictreachais Aonair (I-SEM), i measc rudaí
eile.
Ag cur leis an méid a bhaineamar amach go dtí seo agus
ag súil le dúshláin nua, leanfaidh an CER le tabhairt
faoi sheirbhís rialála den chéad scoth a sholáthar dá
gcustaiméirí uile ar bhealach costéifeachtúil.
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Ráiteas ar Leas an Phobail
Rialálaí Fuinnimh na hÉireann
In 2013, chuir an CER tús le hathbhreithniú ar a bPlean
Straitéiseach agus ar a dtosaíochtaí don tréimhse 20142018. Tá an obair sin nach mór curtha i gcrích agus
léirítear sa tuarascáil seo le haghaidh 2013 ár dtograí sa
limistéar seo.
Is iad an Coimisiún um Rialáil Fuinnimh (an CER) an
comhlacht neamhspleách in Éirinn ag a bhfuil an misean
chun ‘uisce, fuinneamh agus sábháilteacht a rialáil ar
mhaithe le leas an phobail’. Is í seo a leanas ár bhfís:
Leas gearrthéarmach agus fadtéarmach an phobail a
chosaint tríd an méid a leanas a chinntiú:
• soláthraítear fuinneamh go sábháilte;
• fanann na soilse ar lasadh;
• leanann an gás ag sreabhadh;
• soláthar iontaofa uisce ghlain agus cóireáil éifeachtúil
fuíolluisce;
• tá praghsanna tomhaltóra le haghaidh fuinnimh agus
uisce cothrom agus réasúnta; agus
• baineann an rialáil dea-cleachtas idirnáisiúnta amach.
Agus ár misean agus feidhmeanna reachtúla á
gcomhlíonadh, is ríthábhachtach go bhforbraíonn agus
go gcloíonn an CER le príomhluachanna don eagraíocht
ionas go gcreideann agus go mbíonn gach páirtí leasmhar,
an pobal ach go háirithe, go bhfreastalóimid orthu i gceart
mar rialálaí neamhspleách. Nuair a dhéanaimid rialáil,
leagaimid béim ar an méid a leanas:
• •
Bímid tiomanta do sheirbhís phoiblí –
gníomhóimid i gcónaí ar mhaithe le leas an phobail
• Gníomhaímid le hiomláine i ngach rud a dhéanaimid
• Bímid gairmiúil inár ndéileálacha le páirtithe leasmhara
• Bímid inrochtana do pháirtithe leasmhara – éistimid
leis an méid a bhíonn le rá ag daoine

12

• Bímid comhréireach agus oibiachtúil – déanaimid cinntí
cothromaithe
• Bímid trédhearcach – bímid oscailte d’iniúchadh agus
bímid tiomanta dár gcinntí a mhíniú
• Bímid freagrach as ár gcinntí agus as an mbealach a
chaithimid ár n-acmhainní
• Bíonn luach againn ar ár bhfoireann agus forbraímid ár
bhfoireann – is iadsan ár bpríomhacmhainn
Chun teacht ar fhaisnéis mhionsonraithe ar ár n-obair,
féach ár láithreán gréasáin ag www.cer.ie

Dualgais agus Feidhmeanna
Is iad an Coimisiún um Rialáil Fuinnimh (an CER)
rialálaí neamhspleách fuinnimh agus uisce na hÉireann.
Bunaíodh an CER i 1999. Ó shin i leith, tá a gcumhachtaí
agus a bhfeidhmeanna tar éis fairsingiú agus tá anois raon
leathan freagrachtaí eacnamaíocha, cosanta custaiméirí
agus sábháilteachta san fhuinneamh orthu. Ina theannta
sin, chuir an Coimisiún tús lena ról nua mar rialtóir
eacnamaíoch earnáil uisce agus fuíolluisce phoiblí na
hÉireann a tháinig i bhfeidhm go luath in 2014. Maoinítear
an Coimisiún trí thobhach a ghearrtar ar an tionscal. Seo a
leanas forbhreathnú ar phríomhfheidhmeanna reatha an
Choimisiúin (amhail Meitheamh 2014):
• Rialáil Eacnamaíoch Fuinnimh: Is é ár gcuspóir chun
leas custaiméirí fuinnimh a chosaint, daingneacht
an tsoláthair a choimeád, agus chun iomaíocht a
chur chun cinn a chuimsíonn giniúint agus soláthar
leictreachais agus soláthar gáis nádúrtha. Mar chuid
den ról seo, comhrialaíonn an Coimisiún an Margadh
Leictreachais Aonair (SEM) uile-oileáin mhórdhíola
lena gcontrapháirtí i dTuaisceart Éireann, an Rialálaí
Fóntais. Tá an SEM rialaithe ag comhlacht déanta cinntí
ar a dtugtar Coiste an SEM, ina bhfuil an Coimisiún, an
Rialálaí Fóntais agus comhalta neamhspleách.

Tuarascáil Bhliantúil 2013

• Rialáil Eacnamaíoch Uisce: Ghlac an Coimisiún le
déanaí le ról rialálaí eacnamíoch don earnáil uisce
agus fuíolluisce phoiblí, a chuimsíonn na seirbhísí a
sholáthraíonn Uisce Éireann. Is é ár mbunchuspóir chun
leas chustaiméirí Uisce Éireann a chosaint. Díreoidh an
ról seo ar mhuirir uisce agus fuíolluisce agus cosaint
custaiméirí.
• Gearáin ó Chustaiméirí (Fuinneamh agus Uisce): Tá
feidhm thábhachtach ghaolmhar ag an gCoimisiún i
gcosaint custaiméirí trí ghearáin a réiteach a bhíonn
ag custaiméirí le cuideachtaí fuinnimh trína bhfoireann
Chúram Custaiméirí. Tiocfaidh fairsingiú air seo chun
déileáil le custaiméirí Uisce Éireann, ar aon dul leis an
reachtaíocht.
• Rialáil um Shábháilteacht Fuinnimh: I sábháilteacht
fuinnimh, is é croídhíriú an Choimisiúin ná chun
saol daoine a chosaint i measc réimse limistéar san
earnáil fuinnimh. Áirítear leis seo rialáil sábháilteachta
conraitheoirí leictreacha agus suiteálaithe gáis
(a chuimsíonn gás nádúrtha agus Gás Peitriliam
Leachtach (LPG). Anuas air sin, is iad an CER rialálaí
sábháilteachta an tionscail gháis nádúrtha íos-srutha
(a chuimsíonn stóráil, iompar agus soláthar) mar aon
le córais phíobaithe leithdháilte LPG. Is iad an rialálaí
sábháilteachta, chomh maith, ar ghníomhaíochtaí
sábháilteachta taiscéalaíochta agus astarraingthe
peitriliam uas-srutha; áirítear leis seo gníomhaíocht ola
agus gáis ar an gcladach agus san fharraige amuigh.
Seo a leanas forbhreathnú ar an bpríomhreachtaíocht atá
mar bhonn agus taca le dualgais agus feidhmeanna an CER:
• Bunaíodh an CER faoi fhorálacha an Achta um Rialáil
Leictreachais, 1999, agus tá freagrachtaí breise
suntasacha glactha acu ó shin faoi phíosaí éagsúla
reachtaíochta.
Bronnadh an fhreagracht as an
margadh gáis nádúrtha a rialáil ar an CER faoin Acht
Gáis (Eatramhach) (Rialáil), 2002.

• Chuir an tAcht Fuinnimh (Forálacha Ilghnéitheacha),
2006 le ról agus le feidhmeanna an CER, lena n-áirítear
foráil a dhéanamh d’fhreagrachtaí breise i sábháilteacht
gáis nádúrtha agus i sábháilteacht leictreachais.
• Leagtar amach feidhmeanna an CER maidir leis an
Margadh Leictreachais Aonair d’oileán na hÉireann
san Acht um Rialáil Leictreachais (Leasú) (Margadh
Aonair Leictreachais) 2007. Déantar an Margadh
Leictreachais Aonair a rialú trí Choiste an Mhargaidh
Leictreachais Aonair, a chuimsíonn an CER, an Rialálaí
Fóntais i mBéal Feirste agus Comhalta Neamhspleách.
• Sa bhliain 2010, cuireadh go suntasach le freagrachtaí
reachtúla sábháilteachta an CER le hachtú an Achta
um Shábháilteacht Peitriliam (Taiscéaladh agus
Astarraingt) 2010. Leathnaíodh scéim na Suiteálaithe
Cláraithe Gáis le tuilleadh reachtaíochta chun
suiteálaithe Gás Peitriliam Leachtach (LPG) agus
córais phíobaithe leithdháilte LPG, a dhéanann soláthar
do chustaiméirí intíre a chur san áireamh.
• Achtaíodh an tAcht um Sheirbhísí Uisce (ASU) i Márta
2013. Bhronn an tAcht an chumhacht ar an CER chun
tús a chur le hullmhú do ról an Rialálaí Eacnamaíoch
do sheirbhísí uisce agus fuíolluisce phoiblí amhail a
sholáthraíonn Uisce Éireann do chustaiméirí tí agus
gnó.
• Achtaíodh an tAcht um Sheirbhísí Uisce (Uimh. 2)
an 25 Nollaig 2013. Le héifeacht ón 1 Eanáir 2014,
forálann an tAcht d’aistriú feidhmeanna Seirbhísí Uisce
ó Údaráis Áitiúla go dtí Uisce Éireann agus ghlac an
CER le ról an rialálaí eacnamaíoch don earnáil go
gairid ina dhiaidh sin.
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Eagraíocht an CER in 2013

Dermot Nolan
Chairperson

Garrett Blaney
Commissioner

Cathy Mannion
Director of Energy
Retail & Water

Eugene Coughlan
Director of Electricity
Markets

Eugene Coughlan
Director of Operations

Denis Cagney
Director of Gas
Renewables and Legal

Sheenagh Rooney
Director of Safety
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Human Resources

Networks - Technical

Safety Supervision

Distribution
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Finance

Networks - Commercial

Gas Safety Framework

Independent System
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Joint Reg Arrangement

Business Information
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Independent System
Operator

Petroleum Safety
Framework

Smart Metering

Electricity Generation

I.T.

EUOAG / NSOAF

EW Interconnector

Security of Supply
Gas & Electricity

All Island Gas
Renewables

Electricity and Gas
Retail (Water)
Energy Customers Team
CEER / ACER

Emergency Procedures
CEER / ACER

Eagraíocht an CER in 2013
Tá a mhéid le triúr Coimisinéirí i gceannas ar an CER ag
aon tráth amháin. In 2013, ba iad na Coimisinéirí Dermot
Nolan, Cathaoirleach, Garret Blaney agus Paul McGowan
(a ceapadh ina Choimisinéir i Márta 2013). Tugann foireann
thart ar 80 duine, lena n-áirítear ceathrar stiúrthóirí, cabhair
do na Coimisinéirí. Tugtar achoimre sa chairt thíos ar an
struchtúr eagraíochtúil ón mbliain seo caite. Thit roinnt
athruithe eagraíochtúla amach i rith 2013, lena n-áirítear
ceapadh Sheenagh Rooney mar Stiúrthóir Sábháilteachta
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Paul McGowan
Commissioner

CER Legal
CEER / ACER

Fuinnimh i mBealtaine 2013, ag teacht in ionad Paul
McGowan, a ndearnadh Coimisinéir de.
Ón mbliain seo caite i leith, ceapadh Garrett Blaney mar
Chathaoirleach (i bhFeabhra 2014) tar éis gur fhág Dermot
Nolan an post sin. D’fhág Dermot go ndéanfar ceannasaí de
ar Ofgem, comhlacht rialála fuinnimh na Breataine, agus ba
mhian lena iar-chomhghleacaithe sa CER buíochas ó chroí
a ghabháil leis as ucht a cheannaireachta tábhachtaí agus
an mhéid a chuir sé le hobair an CER i rith a thionachta
sa CER. Anuas air sin, thit roinnt athruithe eagraíochtúla

Tuarascáil Bhliantúil 2013

eile amach ón mbliain seo caite i leith, lena n-áirítear
ceapadh Laura Brien i bhFeabhra 2014 mar Stiúrthóir ar
Mhargaí Fuinnimh, a tháinig in ionad Eugene Coughlan, a
chuaigh ar scor ag deireadh 2013 – ba mhaith lena iarchomhghleacaithe sa CER buíochas mór a chur in iúl dó
mar gheall ar a cheannaireacht thábhachtach agus an méid
a chuir sé le hobair an CER le linn an iomaí bliain seirbhíse
a chaith sé linn. Léireofar na hathruithe eagraíochtúla seo
agus cinn eile a thit amach in 2014 i dtuarascáil bhliantúil
na bliana seo chugainn.

Soláthar Faisnéise
Tá an CER tiomanta do sheirbhís atá ar ardchaighdeán,
atá furasta le húsáid agus atá sorochtana a chur ar fáil dár
gcustaiméirí i ngach ceann dár réimsí freagrachta, faoi mar
atá leagtha amach sa chairt chustaiméirí atá ar fáil ar www.
cer.ie. Cuireadh tús le huasghrádú láithreán gréasáin an
CER in 2013 agus críochnaíodh é go luath in 2014 nuair a
seoladh an láithreán gréasáin feabhsaithe.
Agus cinntí á ndéanamh ag an CER ar chúrsaí beartais,
tugann an CER faoi chomhairliúcháin fhoirmiúla go rialta
le páirtithe leasmhara maidir lena láithreán gréasáin,
www.cer.ie, agus an láithreán gréasáin gaolmhar do
shaincheisteanna rialála fuinnimh uile-oileáin, www.
allislandproject.org. Cuirtear freagraí a thagann chun cinn
le linn na gcomhairliúchán sin san áireamh nuair a bhíonn
páipéir chinnidh á gceapadh. Bíonn an CER i dteagmháil
go rialta le páirtithe agus le custaiméirí a bhaineann leis an
tionscal agus buaileann siad go rialta leo freisin.
Bhí an próiseas sin comhairliúcháin fhoirmiúil le tabhairt faoi
deara le linn na bliana 2013 nuair a chuaigh an CER i mbun
comhairliúchán beartais phoiblí agus nuair a rinne siad cinntí
faoi bheartas poiblí chun a misean (mar a léirítear thuas) a
bhaint amach ar mhaithe le leas an phobail. Mionsonraítear
é sin sna “5 Phríomhthasc” a thuairiscítear sa Tuarascáil
Bhliantúil seo, a dhíríonn ar na tascanna straitéiseacha is
tábhachtaí a leag an CER síos dóibh féin don bhliain 2013
chun a misean a bhaint amach. Mar shampla:

• Is éard atá i gceist le Príomhthasc 1 (An Margadh
Mórdhíola a Chomhtháthú) ná go bhfágtar na soilse
ar lasadh agus go mbíonn na praghsanna leictreachais
cothrom agus réasúnta do chustaiméirí.
• Is éard atá i gceist le Príomhthasc 2 (Clár um
Méadrú Cliste) go mbíonn praghsanna leictreachais/
gáis cothrom agus réasúnta do chustaiméirí agus go
gcosnaítear an comhshaol.
• Is éard atá i gceist le Príomhthasc 3 (Tionscadal
um Shábháilteacht Peitriliam) go soláthraítear
fuinneamh go sábháilte.
• Is éard atá i gceist le Príomhthasc 4 (Tionscadal
Uisce) go ndéantar soláthar iontaofa uisce ghlain
agus cóireáil éifeachtúil fuíolluisce agus freisin go
gcinntítear go bhfuil na praghsanna a ghearrtar ar
chustaiméirí ar uisce cothrom agus réasúnta.
• Is éard atá i gceist le Príomhthasc 5a
(Monatóireacht
miondíola
agus
cosaint
custaiméirí) go mbíonn praghsanna leictreachais/
gáis cothrom agus réasúnta do chustaiméirí.
• Is éard atá i gceist le Príomhthasc 5b (Gréasáin
fuinnimh) go leanann an gás ag sreabhadh, go
bhfágtar na soilse ar lasadh agus go n-íocann
custaiméirí praghsanna cothroma agus réasúnta ar a
leictreachas/ngás.
• Is éard atá i gceist le Príomhthasc 5c
(Sábháilteacht ar an gcladach) go soláthraítear
fuinneamh go sábháilte.
• Is éard atá i gceist le Príomhthasc 5d (Cúrsaí
fuinnimh na hEorpa) go mbainfear amach gach gné
den ráiteas misin.
Cuireann an CER faisnéis fuinnimh ar fáil don phobal i
gcoitinne, chomh maith, agus soláthraíonn siad seirbhís
réitigh díospóidí do chustaiméirí leictreachais agus gáis,
trí láithreáin ghréasáin an CER ag www.cer.ie agus ag
www.energycustomers.ie agus trí chruinnithe duine le
duine a reáchtáil agus trí cháipéisí foilsithe.
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Éifeachtúlacht Fuinnimh – 2013
Tá an CER, mar ghníomhaireacht earnála poiblí,
tiomanta go hiomlán dá ról a imirt maidir le Spriocanna
éifeachtúlachta fuinnimh (laghdú) a bhaint amach – is é
an sprioc sin faoi láthair laghdú 33% – ar fud na hearnála
poiblí faoin mbliain 2020. Le linn na bliana 2011, rinne
an CER a mBainisteoir Fuinnimh a cheapadh agus a
bhFoireann Bainistíochta Fuinnimh a bhunú. D’fhorbair
an fhoireann Beartas Fuinnimh an CER ar ghlac an CER
leis i bhFeabhra 2011 agus nuashonraíodh é, ó shin i
leith, in Aibreán 2014.
Ba é cuspóir an CER sa limistéar seo: feidhmíocht
eiseamláireach a bhaint amach i mbainistíocht fuinnimh
agus in éifeachtúlacht fuinnimh san earnáil phoiblí. Agus
iad ag féachaint leis an gcuspóir sin a chomhlíonadh,
chuir an CER roinnt tionscnamh i bhfeidhm, agus leagtar
amach thíos iad.

éifeachtúlacht fuinnimh a spreagadh.
Chuireamar
feasacht fuinnimh chun cinn freisin trí chomharthaí a chur
chun feidhme agus trí mhonatóirí fuinnimh a shuiteáil.
I measc na mbeart breise, nach raibh mar chuid de chlár
2013 i dtosach báire, bhí bosca moltaí le haghaidh
smaointí faoi éifeachtúlacht fuinnimh.
Léiríonn na torthaí ó chóras monatóireachta agus
tuairiscithe an SEAI go ndearna an CER sár-dhul chun
cinn i dtaobh ár sprioc éifeachtúlachta fuinnimh a bhaint
amach; bhaineamar an chéad áit amach in 2013. Is é an
dúshlán atá romhainn anois ná an fheidhmíocht seo a
choimeád agus a fheabhsú.

Úsáid Fuinnimh
Tá an CER ag glacadh páirte i gClár Earnála Poiblí an SEAI
“Comhpháirtíocht Fuinnimh na hEarnála Poiblí”. Comhalta
gníomhach iad an CER de Chlár Úsáidte Fuinnimh san
Earnáil Phoiblí de chuid Fhuinneamh Inmharthana Éireann
(an SEAI).
I dtaobh feasachta, reáchtáil an CER Comórtas
Éifeachtúlachta Fuinnimh idir urláir éagsúla san oifig,
agus cuireadh nuashonruithe seachtainiúla ar fáil chun
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Tá oifig an CER freagrach as 100% dá n-úsáid fuinnimh.
Le linn na bliana 2013, ídíodh 181.6 MWh d’fhuinneamh,
arbh ionann é sin agus leictreachas amháin. Léiríonn seo
méadú beag 7.45 MWh ar an mbliain 2012.
Is ionann agus TF Fuinn. príomh-méadracht feidhmíochta
an CER (féach an léaráid thuas, le do thoil). Lean an
CER le héifeachtúlacht fheabhsaithe a thaispeáint in
2013 i dtaobh an tomhais seo.

Tuarascáil Bhliantúil 2013
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Ráiteas ar Dhea-Chleachtas
Ba mhaith linn a lua go leanann, agus go leanfaidh an CER
leis an dea-chleachtas a ghlacadh sa réimse rialachais
chorparáidigh agus a gcuid feidhmeanna agus dualgas á
gcomhlíonadh acu. Maidir leis sin, ceanglaítear ar an CER
cloí leis an “gCód Cleachtais do Rialachas Comhlachtaí
Stáit”, a d’fhoilsigh an Roinn Airgeadais i mí Dheireadh
Fómhair 2001 agus a nuashonraíodh i mí na Bealtaine
2009. Tá an CER tiomanta don Chód athbhreithnithe a
chomhlíonadh.

• Ráiteas, ina ndearbhaítear gur comhlíonadh gach dlí
cánachais agus gur íocadh gach dliteanas cánach ar an
dáta dlite nó roimhe sin, a chur faoi bhráid na Roinne
Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha;

Comhlíonann an CER an Cód athbhreithnithe a eisíodh i
mí na Bealtaine 2009, ach amháin i gcás roinnt gnéithe
cineálacha nach mbaineann le húdarás neamhspleách
rialála. Chomhlánaigh an CER leis an Roinn Cumarsáide,
Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha maidir leis an méid
atá na ceanglais curtha in oiriúint don CER.

• Plean Straitéiseach a chur i gcrích – forbraíodh Plean
Straitéiseach nua a chuimsíonn an tréimhse ó 2014
go 2018. Tá sé le críochnú i lár 2014 tar éis tréimhse
chomhairliúcháin;

Áirítear iad seo a leanas leis na nósanna imeachta atá i
bhfeidhm ag an CER ina leith sin faoi láthair:
• Cód iompair do Choimisinéirí agus d’fhostaithe;
• A chinntiú go gcomhlíontar ceanglais soláthair agus
tairisceana na hÉireann agus an AE;
• Plean Corparáideach Soláthair an CER;
• Nósanna imeachta maidir le diúscairt sócmhainní;
• Beartas an Rialtais a chomhlíonadh maidir le luach
saothair Choimisinéirí agus chomhaltaí foirne;
• Sonraí faoi luach saothair Chomhaltaí an Choimisiúin
agus sonraí faoi phacáiste luach saothair an
Chathaoirligh a sholáthar laistigh de na Ráitis
Airgeadais a fhoilsítear leis an Tuarascáil Bhliantúil;
• Cuntais eatramhacha neamhiniúchta a chur faoi bhráid
na Roinne Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní
Nádúrtha gach sé mhí;
• Saineolas seachtrach a cheapadh chun tabhairt
faoi fheidhm an iniúchta inmheánaigh; Tá tuarascáil
Choiste Iniúchóireachta an CER faoi iamh i mír Ráitis
Airgeadais na Tuarascála Bliantúla seo;

18

• “Tuarascáil maidir le Comhlíonadh an Chóid Cleachtais
do Rialachas Comhlachtaí Stáit” a chur faoi bhráid an
Aire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha,
agus an Tuarascáil Bhliantúil agus na Ráitis Airgeadais
ag gabháil léi;

• Clár Oibre bliantúil a fhorbairt, atá le cur faoi bhráid an
Aire faoin 30 Samhain gach bliain; Foilsíodh an Clár
Oibre don bhliain 2013 ar shuíomh láithreán gréasáin
an CER an 8 Márta 2013;
• Beartas Bainistíochta Riosca a chur chun feidhme, rud
a ndéanann an CER faireachán air;
• Coiste Riosca a bhunú;
• Beartas maidir le taisteal thar lear a chur chun feidhme;
agus
• Beartas maidir le nochtadh rúnda a ghlacadh, a
bhaineann le mírialtachtaí a d’fhéadfadh a bheith ann i
dtuairisciú airgeadais.
Tháinig na Coimisinéirí le chéile go foirmiúil 50 uair sa
bhliain 2013, agus b’ionann líon na gcruinnithe Speisialta a
tionóladh agus 10 gcruinniú. D’fhreastail an Cathaoirleach,
Dermot Nolan ar 45 cruinniú den Choimisiún agus 9
gcruinniú Speisialta, d’fhreastail an Coimisinéir Garrett
Blaney ar 39 cruinniú den Choimisiún agus 6 chruinniú
Speisialta agus d’fhreastail an Coimisinéir Paul McGowan
ar 36 cruinniú den Choimisiún agus ar 10 gcruinniú
Speisialta.

Tuarascáil Bhliantúil 2013

Eitic in Oifigí Poiblí
Dearbhaímid, leis seo, nach bhfuilimid páirteach in aon
ghnó giniúna leictreachais ar bith, agus nach bhfuil baint
againn le haon ghnó den sórt sin, agus nach bhfuilimid
páirteach in aon ghnó a bhaineann le leictreachas nó le gás
nádúrtha a tharchur, a leithdháileadh nó a sholáthar, agus
nach bhfuil baint againn le haon ghnó den sórt sin, cibé
acu mar rannpháirtí, mar infheisteoir, mar chomhairleoir
nó ar shlí eile. Ina theannta sin, maidir leis an tréimhse
a chuimsítear sa tuarascáil seo, níl leasanna inchláraithe
ar bith ann, mar a shonraítear sna hAchtanna um Eitic
in Oifigí Poiblí, 1995 agus 2001, agus san Acht Gáis
(Eatramhach) (Rialáil), 2002, dár gcuid féin, nó, de réir mar
is eol dúinn go hiarbhír, dár gcuid céile, nó dár gcuid leanaí,
a d’fhéadfadh tionchar ábhartha imirt orainn le linn dúinn,
nó maidir le, tabhairt faoi fheidhmeanna ár róil.

Garrett Blaney
Cathaoirleach

Paul McGowan
Coimisinéir
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Cúlra na Tuarascála Bliantúla
Struchtúr na Tuarascála

Cúig Phríomhthasc an CER

Sa Tuarascáil Bhliantúil seo, tugtar forbhreathnú ar
phríomh-mhíreanna oibre agus ar phríomhéachtaí an
CER sa bhliain 2013. Cé gurb é is aidhm don Tuarascáil
Bhliantúil nuashonrú a thabhairt ar dhul chun cinn an CER
maidir lena gcuid Spriocanna straitéiseacha don bhliain a
bhaint amach, tá cuid mhaith de mhíreanna oibre an CER
ar siúl go fóill agus leanfaidh siad ar aghaidh go dtí an
bhliain 2014 agus, i gcásanna áirithe, ina dhiaidh sin. Tríd is
tríd, luaitear obair den sórt sin anseo chun críocha iomláine.

Ina gclár oibre don bhliain 2013, a foilsíodh ar láithreán
gréasáin an CER (an 8 Márta 2013), shainaithin an CER
na 5 phríomhthasc straitéiseacha seo a leanas lena dtosú,
lena gcur ar aghaidh, nó lena soláthar le linn na bliana
2013. Is é is aidhm do gach ceann díobh ná cabhrú leis
an CER a ráiteas misin a chomhlíonadh. Is iad seo a
leanas na tascanna sin, a phléitear go mion sna míreanna
a leanas den Tuarascáil.

Mar chuid de phróiseas pleanála gnó an CER, sainaithníodh
líon mór míreanna oibre lena dtosú, lena leanúint nó lena
soláthar le linn na bliana 2013. I gcás na míreanna sin,
roghnaíodh 5 cinn mar “5 Phríomhthasc don bhliain 2013”
don CER. Leithdháiltear na príomhthascanna sin ar fud
fhreagrachtaí an CER agus measadh go raibh siad ar na
tascanna straitéiseacha ba thábhachtaí don CER don bhliain
2013 maidir lena misean a chomhlíonadh. Cé gur díríodh
go príomha ar na “5 Phríomhthasc” sin in obair an CER le
linn na bliana 2013, chuir gach ceann de na míreanna oibre
le cuspóirí straitéiseacha foriomlána an CER.
Sa mhír seo a leanas den Tuarascáil Bhliantúil seo, dírítear
go príomha ar an obair a rinne an CER maidir leis na 5
phríomhthasc straitéiseacha sin, agus nithe gaolmhara, a
bhaint amach sa bhliain 2013. Pléitear iad san ord céanna
amhail a liostaítear thíos.
Cuirtear na torthaí i gcomparáid leis na “Príomhtháscairí
Feidhmíochta” (KPIs), sa Tuarascáil ina dhiaidh sin, táscairí
a comhlánaíodh leis an Roinn Cumarsáide, Fuinnimh
agus Acmhainní Nádúrtha mar chuid d’iarracht Roinn an
Taoisigh chun “Rialáil Níos Fearr” a bhaint amach.
Ar deireadh, déantar na Ráitis Airgeadais iniúchta don
bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2013 a chur ar fáil ag
deireadh na Tuarascála Bliantúla seo.
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1. Príomhthasc 1 – An Margadh Mórdhíola
a Chomhtháthú
2. Príomhthasc 2 – Clár um Méadrú Cliste
3. Príomhthasc 3 – Tionscadal um
Shábháilteacht Peitriliam
4. Príomhthasc 4 – Tionscadal Uisce
5. Príomhthasc 5 – Príomh-Mhíreanna Oibríochta:
(a) Monatóireacht miondíola agus
cosaint custaiméirí
(b) Gréasáin fuinnimh
(c) Sábháilteacht ar an gcladach
(d) Cúrsaí fuinnimh na hEorpa
Féach Clár Oibre an CER do 2013 le haghaidh tuilleadh
sonraí faoi gach ceann de na tascanna sin.

Tuarascáil Bhliantúil 2013
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Príomhthasc 1

An Margadh Mórdhíola a Chomhtháthú
Sainaithníodh na míreanna a leanas mar phríomhthascanna
sa Mhargadh Leictreachais Aonair (SEM) uile-oileáin le
haghaidh 2013:
• Páipéar comhairliúcháin a fhoilsiú, ina leagtar amach
moltaí Choiste an SEM leis na RAs, an DCENR, agus
an DETI, ar na chéad chéimeanna eile sa phróiseas
chun Spriocshamhail na hEorpa in Éirinn/Tuaisceart
Éireann a chur i bhfeidhm;
• Saineolaithe dearaidh mhargaidh idirnáisiúnta a
fhostú chun comhairle a chur ar na RAs (Údaráis
Rialála – an CER nó an NIAUR) ar na hathruithe ar
dhearadh margaidh Ardleibhéil a theastaíonn chun
Spriocshamhail na hEorpa a chur i bhfeidhm sa SEM;
• Tabhairt faoi phróiseas cuimsitheach comhairliúcháin
le gach páirtí leasmhar ar na hathruithe ar dhearadh
Ardleibhéil agus chun tabhairt faoi chinneadh a chur
chun cinn ar an gcéanna faoi dheireadh 2013;
• Sreabhadh oibre bliantúil, amhail Conarthaí faoi Threoir
agus muirir/caillteanais ghineadóra, a chur ar aghaidh;
• An tAthbhreithniú ar Íocaíochtaí Acmhainne a chur i
gcrích; agus,
• Na hathruithe rialála a cinneadh de bhun an
athbhreithnithe ar chumhacht agus ar leachtacht an
mhargaidh a chur chun feidhme.
Cuimsíonn deireadh na míre seo den tuarascáil
saincheisteanna mórdhíola/giniúna, chomh maith, a
bhaineann le hÉirinn amháin, i.e. daingneacht an tsoláthair,
ceadúnú giniúna agus an PSO (Oibleagáid Seirbhíse
Poiblí).

Cúlra an SEM
Is é an SEM an margadh mórdhíola leictreachais d’oileán
na hÉireann agus osclaíodh é an 1 Samhain 2007. Agus
é comhdhéanta de dhá mhargadh leictreachais in dhá
dhlínse ar leith, tá an SEM ar cheann de na chéad mhargaí
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dá leithéid san Eoraip. Tá sé deartha chun an fhoinse
giniúna leictreachais is lú costas a sholáthar ar mhaithe
le freastal ar éileamh custaiméirí ag aon am ar bith ar
fud an oileáin, agus inmharthanacht agus iontaofacht
fhadtéarmach á n-uasmhéadú ag an am céanna.
Cuimsíonn an SEM margadh linne (nó spotmhargadh)
uile-oileáin atá mór, éigeantach agus láraithe. Sa linn
sin, déantar leictreachas a dhíol agus a cheannach trí
mheicníocht imréitigh margaidh ina ndéanann gineadóirí
tairiscintí maidir lena gcostas imeallach agus faigheann
siad Praghas Imeallach an Chórais (PIC) le haghaidh
gach tréimhse trádála as a gcuid cainníochtaí seolta
sceidealta. Feidhmítear an gineadóir is saoire agus is féidir
chun freastal ar an éileamh ar fud an oileáin ina dhiaidh
sin. I gcás soláthraithe (a sholáthraíonn leictreachas do
chustaiméirí) a cheannaíonn fuinneamh ón linn, íocann
siad an PIC le haghaidh gach tréimhse trádála, mar aon
le costais acmhainne agus muirir chórais. Léirítear é sin
thíos, agus leagtar na rialacha mionsonraithe amach sa
Chód Trádála agus Socraíochta.
Is iad an CER agus a gcontrapháirtí i mBéal Feirste
- Údarás Thuaisceart Éireann um Rialáil Fóntais (an
Rialtóir Fóntais) - dá ngairtear, agus iad a áireamh le
chéile, na hÚdaráis Rialála nó na RAs, a dhéanann rialáil
ar an Margadh Leictreachais Aonair i gcomhpháirt le
chéile. Is é an comhlacht cinnteoireachta a rialaíonn an
margadh ná Coiste an Mhargaidh Leictreachais Aonair,
a chuimsíonn an CER, an Rialálaí Fóntais agus Comhalta
Neamhspleách (a bhfuil Leas-Chomhalta aige freisin). Tá
vóta amháin ag gach aonán díobh.
Le linn na bliana 2013, lean na hÚdaráis Rialála ar
aghaidh le faireachán agus le maoirseacht a dhéanamh
ar an Margadh Leictreachais Aonair agus ar an tsraith
rialacha a rialaíonn é, agus iad ag déanamh maoirseacht
ghníomhach ar an Margadh Leictreachais Aonair agus
ag seasamh le leasanna tomhaltóirí uile-oileáin. Léirítear
thíos an fhaisnéis is déanaí faoin SEM don bhliain 2013.

Tuarascáil Bhliantúil 2013
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Ag cruinniú na Comhairle Eorpaí i mí Feabhra 2011, gheall
na Ballstáit go soláthróidís margadh inmheánach fuinnimh
a bheidh lánfheidhmiúil, idirnasctha agus comhtháite faoin
mbliain 2014. Sa Teachtaireacht maidir leis an Margadh
Inmheánach Fuinnimh a d’fhoilsigh an Coimisiún Eorpach
an 15 Samhain 2012, tarraingíodh aird ar na tairbhí a
bhaineann le margadh fíor-chomhtháite Eorpach agus
sainaithníodh an gá atá le tuilleadh gnímh i roinnt réimsí,
lena n-áirítear cosaint tomhaltóirí, na rialacha atá ann
faoi láthair a fhorfheidhmiú agus infheistiú a dhéanamh i
nuachóiriú an bhonneagair fuinnimh.
Sa chomhthéacs seo, príomhfhócas don CER le linn
na bliana 2013 a bhí i bpleananna a fhorbairt chun
an Margadh Leictreachais Aonair a chomhtháthú sa
mhargadh uile-Eorpach leictreachais seo ar mhaithe le
hiomaíocht trasteorann a chur chun cinn agus le tairbhí
suntasacha a chur ar fáil do thomhaltóirí.
Tháinig ‘Spriocshamhail” leictreachais an AE as Tríú
Pacáiste Fuinnimh an AE sa bhliain 2009, rud atá
ina shraith bearta reachtaíochta arb é is aidhm dóibh
margadh Eorpach fuinnimh aonair atá iomaíoch a
chruthú. Shainaithin an Ghníomhaireacht um Chomhar
idir Rialálaithe Fuinnimh (an ACER), a bunaíodh faoi
Thríú Pacáiste reachtaíochta fuinnimh an AE, roinnt
gnéithe tábhachtacha de dhearadh na Spriocshamhla ar
mhaithe le comhtháthú margaidh a éascú. Áirítear leis
na gnéithe sin modhanna chun an acmhainn idirnascaire
atá ar fáil trasna teorainneacha a ríomh agus modhanna
chun criosanna cuí margaidh a shocrú. Áirítear leo,
freisin, modheolaíochtaí chun acmhainn trasteorann
a leithdháileadh idir creataí éagsúla ama – is iad sin,
réamh-leithdháileadh, leithdháileadh lá roimh ré agus
leithdháileadh ionlae.
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Tionscadal an Mhargaidh Leictreachais
Aonair um Chomhtháthú Margaidh (I-SEM)

measúnú tionchair ar dhearadh nua an mhargaidh ar
aon dul leis an gcleachtas is fearr; agus,

Mar gheall ar an struchtúr láraithe agus ar an olldearadh
linne éigeantaí atá aige, is dócha go mbeidh gá le roinnt
athruithe a dhéanamh ar an SEM chun gur féidir leis
an Spriocshamhail a chur chun feidhme. Agus é sin á
aithint, deonaíodh maolú dhá bhliain don Mhargadh
Leictreachais Aonair, is é sin, dhá bhliain bhreise chun an
Spriocshamhail a chur chun feidhme, i.e. ó 2014 go 2016.

• Toimhde oibre go leanfaidh an margadh nua de bheith
bunaithe ar shocruithe láraithe trédhearcacha trádála
lena ngabhann an seoladh is lú costas.

I mí Eanáir 2012, d’fhoilsigh Coiste an SEM Páipéar
Comhairliúcháin chun tuairimí a fháil ar na roghanna maidir
leis an Spriocshamhail a chur chun feidhme in Éirinn agus
i dTuaisceart Éireann ar bhealach atá comhsheasmhach
le cuspóirí beartais náisiúnta agus le cuspóirí beartais an
AE. Ina theannta sin, d’óstáil na hÚdaráis Rialála roinnt
ceardlanna tionscail agus chuaigh siad i dteagmháil
le raon leathan páirtithe leasmhara – Ranna Rialtais,
Oibreoirí Córais, Ofgem agus an ACER ina measc – chun
plé a dhéanamh ar na saincheisteanna a bhaineann leis
an SEM a chomhtháthú sa mhargadh Eorpach.
D’fhoilsigh Coiste an SEM páipéar cinnidh molta maidir
leis na chéad chéimeanna eile den phróiseas um
chomhtháthú margaidh i mí na Samhna 2012, mar aon le
páipéar cinnidh dheiridh i mí Feabhra 2013. Tá na nithe
seo a leanas i measc na bpríomhchonclúidí ar thángthas
orthu sa pháipéar sin:
• Sraith prionsabail ardleibhéil a bhunú, prionsabail a
rialóidh dearadh agus cur chun feidhme an mhargaidh
nua;
• Socruithe rialachais tionscadail a bhunú, lena
mbaineann rannpháirtíocht threisithe i measc páirtithe
leasmhara, chun a chinntiú go mbeidh baint chuí ag
grúpaí tomhaltóirí agus ag rannpháirtithe margaidh sa
tionscadal.
• Gealltanas go gcoinneofar struchtúr reatha an SEM
i bhfeidhm go dtí an bhliain 2016 agus go ndéanfar
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• Beidh an luach saothair iomlán ó íocaíochtaí fuinnimh,
íocaíochtaí acmhainne agus seirbhísí coimhdeacha
leordhóthanach le daingneacht an tsoláthair a chinntiú.
Tar éis gur foilsíodh páipéar cinnidh na Chéad Chéimeanna
Eile, chuir na hÚdaráis Rialála (RAs) tús le tionscadal
chun Dearadh Ardleibhéil nua an SEM a fhorbairt. Fuair
na RAs tacaíocht chomhairliúcháin chun comhairle a chur
ar na RAs ar an tionscadal seo i Meán Fómhair 2013. Mar
chuid d’fhorbairt an Pháipéir Chomhairliúcháin, bhunaigh
na RAs Grúpa Athbhreithnithe Dearaidh Ardleibhéil (DAL)
ina raibh saineolaithe ó gach áit sa tionscal fuinnimh agus
grúpaí tomhaltóirí. Chas an Grúpa Athbhreithnithe DAL
ar chéile ceithre huaire idir Deireadh Fómhair 2013
agus Eanáir 2014 agus phléigh siad gnéithe éagsúla den
Spriocshamhail Eorpach agus conas a d’fhéadfaí an SEM
a athrú chun freastal ar a gcuid riachtanas.
Go luath i bhFeabhra 2014, d’fhoilsigh Coiste an SEM
páipéar comhairliúcháin ar ‘Dhearadh Ardleibhéil d’Éirinn
agus do Thuaisceart Éireann ó 2016 ar Aghaidh’.
Cuimsítear sa pháipéar comhairliúcháin seo ceithre
rogha ar leith le haghaidh socruithe trádála fuinnimh, lena
n-áirítear measúnacht cháilíochtúil ar gach rogha i leith
na gcritéar Dearaidh Ardleibhéil. Éascaíonn na ceithre
rogha seo breithniú iomlán a dhéanamh ar na roghanna
atá ag an SEM le comhlíonadh na Spriocshamhla Eorpaí
a bhaint amach. Cuimsíodh sa pháipéar comhairliúcháin
seo, chomh maith, cur síos ar chur chuige féideartha i
leith luach saothair follasach na hacmhainne is féidir
a úsáid chun tacú le haon cheann de na ceithre rogha
a bheartaítear le haghaidh na socruithe ardleibhéil
trádála fuinnimh. Ar nós an Pháipéir Chomhairliúcháin,
d’ainmnigh Coiste an SEM an margadh nua a bheidh i
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bhfeidhm ó 2016 mar an SEM Comhtháite nó an I-SEM
mar ghiorrúchán.

• Pleanáil agus Sceidealú Oibríochtúil

D’fhoilsigh Coiste an I-SEM Cinneadh Beartaithe ar
Dhearadh Ardleibhéil an I-SEM i Meitheamh 2014.
Leanfaidh Cinneadh deiridh seo ar an Dearadh
Ardleibhéil i Lúnasa 2014, mar aon le measúnú iomlán
tionchair. Aistreoidh Tionscadal an I-SEM ansin go céim
mhionsonraithe dhearaidh agus tá sé beartaithe go
rachaidh an margadh nua beo faoi dheireadh 2016.

• Sruth Díreach Ardvoltais

Treoirlínte Creata agus Cóid Ghréasáin

I Márta 2013, d’eisigh an ACER Moltaí don Choimisiún
Eorpach chun glacadh leis an gCód Gréasáin maidir le
Leithdháileadh Acmhainne agus Bainistíocht Cúngaigh,
an Cód Gréasáin maidir le Riachtanais le Gineadóirí, agus
an Cód Gréasáin maidir le Ceangal Éilimh. D’iontráil an
Cód Gréasáin maidir le Leithdháileadh Acmhainne agus
Bainistíocht Cúngaigh an próiseas coisteolaíochta i
Nollaig 2013.

Is iad an Ghníomhaireacht um Chomhar idir Rialálaithe
Fuinnimh (an ACER) agus Líonra Eorpach na nOibreoirí
Córas Tarchuir Leictreachais (LETSOL) a fhorbraíonn
rialacha mionsonraithe na Spriocshamhla agus is iad an
Coimisiún Eorpach a thugann iad chun críche.
Cuireann an Ghníomhaireacht um Chomhar idir Rialálaithe
Fuinnimh (an ACER) tús leis an bpróiseas trí Threoirlínte
Creata a fhorbairt. Bunaithe ar na Treoirlínte Creata sin,
cuireann an LETSOL Cóid Ghréasáin mhionsonraithe le
chéile. Déantar an méid sin ar fad i gcomhairle le páirtithe
leasmhara. Déanfar Rialacháin cheangailteacha de na
Cóid Ghréasáin deiridh tar éis próiseas coisteolaíochta. Is
féidir tuilleadh faisnéise ar an bpróiseas sin agus ar na
Treoirlínte Creata aonair agus ar na Cóid Ghréasáin ar leith
a fháil ar láithreáin ghréasáin an ACER agus an LETSOL.
Tá naoi gCód Gréasáin a bheartaítear ann a bhaineann
leis an méid a leanas:
• Leithdháileadh Acmhainne agus Bainistíocht Cúngaigh
• Riachtanais le Gineadóirí
• Cothromú Leictreachais
• Leithdháileadh Acmhainne chun Cinn
• Ceangal Éilimh
• Slándáil Oibríochtúil

• Rialáil agus Cúltaca Minicíochta Ualaigh

Chríochnaigh an ACER an Treoirlíne Chreata dheiridh in
2012 agus leagadh an bhéim, ar an ábhar sin, i rith 2013
ar Thuairimí Réasúnaithe ar Chóid Ghréasáin an LETSOL.
Anuas air sin, d’iontráil líon Cóid Ghréasáin céimeanna
neamhfhoirmiúla an phróisis choisteolaíochta.

I Meán Fómhair 2013, d’athchuir an LETSOL an Cód
Gréasáin maidir le Slándáil Oibríochtúil agus an Cód
Gréasáin Deiridh maidir le Pleanáil agus Sceidealú
Oibríochtúil faoi bhráid an ACER, tar éis go ndearnadh
leasuithe ag féachaint do thuairimí an ACER agus do
thuairimí páirtithe leasmhara.
I Meán Fómhair 2013, d’eisigh an ACER tuairim agus
moladh dearfach réasúnaithe chun glacadh leis an gCód
Gréasáin maidir le Rialáil Minicíochta Ualaigh agus
Cúltacaí.
I nDeireadh Fómhair 2013, sholáthair an LETSOL Cód
Gréasáin maidir le Leithdháileadh Acmhainne chun
Cinn don ACER. I Nollaig 2013, d’fhoilsigh an ACER a
dTuairim ar an gCód seo, agus thug siad breac-chuntas
ar líon saincheisteanna a síleann siad a dteastaíonn
coigeartuithe uathu. Bhain na príomh-shaincheisteanna
a thug an ACER chun solais le daingne na hacmhainne
trasteorann agus tráthúlacht le haghaidh cur i bhfeidhm.
Tá athbhreithniú á dhéanamh faoi láthair ag an LETSOL ar
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thuairimí an ACER agus páirtithe leasmhara eile d’fhonn
an cód a athsheoladh ar aghaidh in 2014.
I Nollaig 2013, sholáthair an LETSOL an Cód Gréasáin
maidir le Cothromú Leictreachais don ACER. Tá tréimhse
trí mhí ag an ACER chun Tuairim Réasúnaithe a sholáthar.

Breithniú an CE ar Leordhóthanacht
Ghiniúna san AE
Go déanach in 2012, d’fhoilsigh an Coimisiún Eorpach
(DG Energy) Páipéar Comhairliúcháin ar leordhóthanacht
ghiniúna san AE i gcomhthéacs a gcumarsáide ar an
Margadh Leictreachais Aonair.
Tháinig sé chun solais, go háirithe, go bhfuil pleananna ann
i roinnt Ballstát chun bearta a ghlacadh chun acmhainn nua
ghiniúna a bhaint amach chun daingneacht an tsoláthair
a chinntiú. Ar cheann de phríomhtheachtaireachtaí na
Cumarsáide sin tá an tábhacht a bhaineann le ligean
don mhargadh oibriú agus a chinntiú go bhfuil aon
idirghabháil dea-dheartha agus éifeachtach. Sholáthair an
páipéar comhairliúcháin critéir fhéideartha le breithniú a
dhéanamh orthu ar mheicníochtaí luach saothair chumais
agus idirghabháil ghaolmhar eile a mheasúnú.
D’fhoilsigh an CE Cumarsáid, ina dhiaidh sin, i Samhain
2013 dar teideal “An margadh inmheánach leictreachais
a sholáthar agus an tairbhe is mó a bhaint as idirghabháil
phoiblí”. Sa chumarsáid, rinne an CE measúnú ar na
príomhghnéithe d’idirghabháil phoiblí chun teipeanna ar an
margadh a cheartú agus breithniú a dhéanamh ar conas
is féidir iad a dhearadh nó a oiriúnú go cúlghabhálach
chun a n-éifeachtacht a mhéadú. Príomhtheachtaireacht
i gcáipéis an CE go gceadaíonn idirghabháil atá deadheartha, sprioctha agus comhréireach do na húdaráis
inniúla phoiblí chun cuspóirí beartais phoiblí a bhaint
amach gan margaí a chur as riocht níos mó ná mar is gá.
Chomh maith leis sin, ní ba dhéanaí in 2013, d’fhoilsigh an
CE (DG Competition) Páipéar Comhairliúcháin dar teideal
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“Dréacht-Treoirlínte ar chúnamh Stáit chomhshaoil agus
Fuinnimh le haghaidh 2014-2020” go déanach in 2013.
Bhí an páipéar oscailte le haghaidh comhairliúcháin go
dtí an 14 Feabhra 2014. Lorg na dréacht-treoirlínte
comhairliúcháin leis na coinníollacha a leagan amach
faoina bhféadfaí a dhearbhú go bhfuil bearta cúnamh stáit
in oiriúint leis an margadh inmheánach. Tá an CE leis na
Treoirlínte deiridh a fhoilsiú ar chúnamh stáit chomhshaoil
agus fuinnimh in Aibreán 2014.

An Fhrainc-An Ríocht Aontaithe-Éire (FUI)
D’fhonn aistriú éifeachtúil go margadh aonair Eorpach
a chumasú, seoladh roinnt tionscnaimh réigiúnacha sa
bhliain 2006. Tugann na tionscnaimh sin Rialálaithe,
Oibreoirí Córas Tarchuir, an Coimisiún Eorpach, Rialtais na
mBallstát, an tionscal agus páirtithe leasmhara le chéile
chun comhbheartais a fhorbairt agus a chur chun feidhme
i leith leictreachas a thrádáil trasna teorainneacha i
ngach réigiún. Is cuid de réigiún na Fraince-na Ríochta
Aontaithe-na hÉireann (FUI) í Éire.
Lean Coiste an Mhargaidh Leictreachais Aonair le dul
chun cinn a dhéanamh ar obair a bhain leis an margadh
leictreachais a chomhtháthú tuilleadh, in éineacht le dlínsí
comharsanacha i réigiún an FUI i rith 2013. I measc na
bpríomhlimistéar comhoibrithe, bhí:
• Idirchaidreamh a dhéanamh idir Rialálaithe ar dhul
chun cinn le cur i bhfeidhm na Spriocshamhla Eorpaí
agus comhordú a chinntiú idir forbairtí i ndearadh an
mharaigh fuinnimh agus acmhainne.
• Dul chun cinn ag TSOs sa réigiún ar shocruithe níos
daingne fritrádála agus cothromaithe a fhorbairt sa
réigiún.
• Faomhadh a fháil, trí rialacha rochtana d’idirnascairí
Thoir Thiar agus na Maoile, lena n-áirítear rialacha ar
chiorrúchán agus ar cheantáil acmhainne.
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Caitheamh le Ciorrúchán i gcásanna
Réitigh sa SEM
An 1 Márta 2013, d’fhoilsigh Coiste an SEM a gcinneadh
deiridh ar Chaitheamh le Ciorrúchán i gcásanna Réitigh
(SEM-13-010). Bhí an cinneadh tábhachtach seo ar
bhuaicphointe líon blianta oibre leis an gcreat beartais a
fhorbairt chun an ceanglas a léiriú a bhí le riaradh ama
tosaíochta do ghineadóirí in-athnuaite sa SEM. Ceanglas
atá i riaradh ama tosaíochta do ghineadóirí in-athnuaite
faoi Threoir Athnuaiteán 2008. Lean cinneadh Choiste
an SEM ar chiorrúchán cinntí a rinne an Coiste in SEM11-062 agus SEM-11-105 a thóg an tsraith rialacha
oibríochtúil faoinar cheart do na TSOs oibriú nuair a
bheadh iarratas á dhéanamh ar riaradh ama tosaíochta
(agus ceisteanna eile) sa SEM. D’fhoráil an cinneadh seo
ar chiorrúchán gur cheart do na TSOs gineadóirí gaoithe a
chiorrú ar bhonn pro-rata (i.e. gineadóirí gaoithe a laghdú
den leibhéal comhréireach céanna) nuair a tharlaíonn
imeacht ciorrúcháin. Thug an páipéar breac-chuntas
ar an mbonn a bhí faoi imeacht ciorrúcháin agus conas
is féidir é a idirdhealú ó imeachtaí eile ar an gcóras a
cheanglaíonn ar an TSO giniúint a laghdú. Chomh maith
leis sin, thug an páipéar cinnidh breac-chuntas ar rún
Choiste an SEM chun tomhaltóirí a chosaint ó riosca
leibhéil mhéadaithe chiorrúcháin trí íocaíochtaí ciorrúcháin
a stopadh le gineadóirí ó dheireadh 2017 ar aghaidh. Sa
bhreis air sin, phléigh an páipéar an tábhacht a bhain leis
an gclár DS3 maidir le méideanna de chiorrúchán gaoithe
a laghdú, arb ionann é agus caillteanas eacnamaíoch do
ghineadóirí agus tomhaltóirí.

An Grúpa Samhaltaithe Margaidh
I rith 2013, lean Grúpa Samhaltaithe Margaidh (GSM) na
nÚdarás Rialála, atá bunaithe sa CER, le roinnt Conarthaí
Difríochtaí (DCs) le haghaidh rannpháirtithe san SEM
a fhorbairt agus monatóireacht a dhéanamh orthu. Go
háirithe, leagann an GSM síos praghas, cainníocht agus

incháilitheacht sholáthraí na gConarthaí Dírithe (DCs),
agus an praghas forchoimeádta do Chonarthaí Difríochtaí
a bhaineann leis an Oibleagáid Seirbhíse Poiblí (PSO).
Déanann an GSM faireachán freisin ar mhéid agus ar
phraghas na gConarthaí Neamhdhírithe (NDCs).
Chomh maith leis sin, rinne an GSM samhaltú ar
thorthaí an SEM do na RAs, chun iad a chur isteach i
mbreithniúcháin bheartais.

DCs
Mar chuid de Straitéis an SEM um Maolú Cumhachta
Margaidh, cuireann an GSM sraith Conarthaí Dírithe
i bhfeidhm thar ceann Choiste an SEM. Is é is aidhm
do Chonarthaí Dírithe ná na gineadóirí reatha (Giniúint
Cumhachta ESB agus Gnó Soláthair Chumhachta
Leictreachais NIE) a dhíspreagadh go mór ó thairiscintí a
chur isteach sa SEM atá níos airde ná leibhéil iomaíocha
agus ó acmhainn a shiarchoinneáil chun tionchar a imirt ar
spotphraghsanna an SEM nó ar phraghsanna conarthaí
amach anseo.
Socraítear cainníochtaí na gConarthaí Dírithe a fhorchuirtear
ar na gineadóirí reatha chun leibhéal inmhianaithe
comhchruinnithe a bhaint amach sa SEM - leibhéal a
thomhaistear de réir Innéacs Herfindahl-Hirschman (HHI).
Roghnaigh na hÚdaráis Rialála tairseach HHI de 1,150.
Ar an leibhéal sin, níor éilíodh ach amháin ar Ghiniúint
Cumhachta ESB (ESB PG) Conarthaí Dírithe a dhíol sa
bhliain 2012. D’éiligh na hÚdaráis Rialála ar Ghiniúint
Cumhachta ESB trí chineál Conarthaí Dírithe a thairiscint
chun comhchruinniú an mhargaidh a laghdú i ngach
deighleog do gach ráithe. Ba iad na cineálacha sin: conradh
bonnualaigh, conradh meánéilimh agus conradh buaice.
Tar éis comhairliúchán poiblí, tá Conarthaí Dírithe á
dtairiscint gach ráithe ar feadh tréimhse a fhad leis na
cúig ráithe atá le teacht, ar bhonn rollach, ó Shamhradh
na bliana 2012 ar aghaidh. Léirítear sa tábla thíos líon
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na gConarthaí Dírithe a thairg Giniúint Cumhachta ESB
do sholáthraithe incháilithe ó Ráithe 1 2013 go Ráithe
4 2013.
ESB

Conarthaí
Bonnualaigh
MW

Conarthaí
Meánualaigh
MW

Conarthaí
Buaice
MW

2013 R1

MW

-

-

2013 R2

788

19

-

2013 R3

795

153

-

2013 R4

868

142

51

Praghsáil Conarthaí Dírithe
Rinneadh praghsanna na gConarthaí Dírithe a ríomh gach
lá le linn na dtréimhsí suibscríbhinne trí leas a bhaint as
praghsanna réamhchonarthaí breosla agus carbóin agus
as foirmlí cúlchéimnithe arna gcinneadh ag na hÚdaráis
Rialála trí anailís eacnaiméadrach. Ba é ab aidhm do
na foirmlí sin aithris a dhéanamh ar thorthaí shamhail
bhailíochtaithe PLEXOS a úsáideann an SEM. Déanann
na hÚdaráis Rialála praghsanna na gConarthaí Dírithe a
fhoilsiú ar láithreán gréasáin an Tionscadail Uile-Oileáin
tar éis gach ceant ráithiúil.
Conarthaí a bhaineann leis an Oibleagáid
Seirbhíse Poiblí (PSO)
Chomh maith leis na conarthaí thuas, thairg Giniúint
Cumhachta ESB conarthaí a bhain le hOibleagáid
Seirbhíse Poiblí na hÉireann (PSO) freisin. Déanann na
hÚdaráis Rialála praghsanna forchoimeádta na gconarthaí
a bhaineann leis an Oibleagáid Seirbhíse Poiblí a ríomh trí
úsáid a bhaint as samhail fhormheasta PLEXOS agus as
praghsanna réamhchonarthaí breosla atá cothrom le dáta,
i.e. an praghas ar ar tairgeadh iad don mhargadh agus ar
ar ceantáladh iad do sholáthraithe.
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I rith na bliana 2013, rinneadh na Conarthaí Difríochtaí
a bhain leis an Oibleagáid Seirbhíse Poiblí a thairiscint
ar bhonn ráithiúil agus cuireadh na ceantanna ar siúl mí
amháin roimh an ráithe a bhí i gceist. Bhí na conarthaí
á dtairiscint ar bhonn míosúil. Áirítear leis na cineálacha
conarthaí a thairgtear: conarthaí bonnualaigh, conarthaí
meánéilimh 1 agus conarthaí meánéilimh 2. Mar thoradh
air sin, tá rogha leathan conarthaí ar fáil do rannpháirtithe
margaidh.
Conarthaí Neamhdhírithe
Cé gur le Conarthaí Dírithe den chuid is mó a bhaineann
an sainchúram dlí lena nglacann na hÚdarás Rialála thar
ceann Choiste an Mhargaidh Aonair Leictreachais, is
féidir le gineadóirí ceadúnaithe Conarthaí Neamhdhírithe
a thairiscint don mhargadh freisin. Ní leagann na
hÚdaráis Rialála síos praghas ná cainníocht na gConarthaí
Neamhdhírithe. Bíonn ról gníomhach acu, áfach, maidir le
faireachán agus le forbairt a dhéanamh ar mhargadh na
gConarthaí Neamhdhírithe.
Athrú Ceadúnais ESB
In 2012, d’eisigh Coiste an SEM, tar éis comhairliúchán
poiblí a bhí ar siúl roimhe sin, cinneadh ar chumhacht
agus leachtacht an mhargaidh, lenar áiríodh cinneadh
chun comhcheangal cothrománach aonaid ghiniúna
ESB a cheadú, agus aird ar na rioscaí ísle margaidh a
bhí i gceist. Le linn an chéid leath de 2013, leasaíodh
ceadúnas Giniúna ESB chun ligean do chomhcheangal
cothrománach giniúna. Lean comhairliúchán poiblí seo ar
an gceist nach bhfuair an CER aon aighneachtaí i leith
athrú beartaithe an cheadúnais lena linn.
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Tobhach PSO na hÉireann 2013
Fóirdheontas is ea an Oibleagáid Seirbhíse Poiblí (PSO)
a ghearrtar ar chustaiméirí leictreachais in Éirinn. Tá
sé deartha ag Rialtas na hÉireann agus tá ann roinnt
scéimeanna fóirdheontais chun tacú lena gcuspóirí
beartais náisiúnta a bhaineann le fuinneamh inathnuaite, breoslaí dúchasacha (móin) agus daingneacht
an tsoláthair fuinnimh. Úsáidtear fáltais an tobhaigh
chun cur leis na costais bhreise ábhartha a thabhaíonn
gineadóirí leictreachais a fhaigheann tacaíocht ón PSO
nach n-aisghabhtar sa mhargadh leictreachais.
Ríomhann an CER tobhach an PSO gach bliain i
gcomhréir le beartas an Rialtais. Tar éis comhairliúcháin,
foilsíodh páipéar cinnidh an CER ar thobhach an PSO
don tréimhse ón 1 Deireadh Fómhair 2013 go dtí an 30
Meán Fómhair 2014 an 31 Iúil 2013. B’ionann agus thart
ar €210.9 milliún an tobhach iomlán a socraíodh don
tréimhse seo.
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Príomhthasc 2

Clár um Méadrú Cliste
an fhaisnéis seo go léir ar chumas custaiméirí a
n-ídiú fuinnimh a laghdú agus bainistíocht níos fearr a
dhéanamh ar a mbillí.
• Billí Fuinnimh Níos Ísle: Trí úsáid leictreachais
a thaifeadadh thar eatraimh ghearra, cuirfidh
méadair chliste ar chumas soláthraithe praghsanna
athraitheacha a ghearradh ar chustaiméirí leictreachais,
agus tugtar Praghsáil ‘Am Úsáide’ air seo. Léiríonn

Cúlra
Is iad méadair chliste an chéad ghlúin eile de mhéadair,
ar féidir leo teacht in ionad méadair leictrimheicniúla agus
scairte. Cuireann siad réimse sochar ar fáil don tomhaltóir
aonair leictreachais agus gáis agus do na córais
leictreachais agus gháis go ginearálta. Tá níos mó i gceist
le córas méadraithe chliste a chur i bhfeidhm ná díreach
méadrú. Teicneolaíocht hibrideach atá ann, go bunúsach,
ina bhfuil trí shraith ardleibhéil; méadair fhisiciúla agus
fearais ghaolmhara, sraith cumarsáide a chuimsíonn
iompar sonraí agus bainistíocht líonra cumarsáide, agus
córais TF a bhainistíonn na sonraí, fearais, agus seirbhísí.
Go háirithe, féadfaidh méadair chliste níos mó seirbhísí
fíor-ama taifeadta agus faisnéise ídithe fuinnimh a chur ar
fáil do chustaiméirí, agus baineann na tairbhí a leanas leo:
• Faisnéis agus Rogha Níos Fearr do Chustaiméirí:
Féadfaidh méadair chliste úsáid fuinnimh i measc
custaiméirí a thaifeadadh thar eatraimh ghearra, mar
shampla, gach 30 nóiméad. Féadfaidh soláthraithe é
seo a úsáid chun faisnéis mhionsonraithe a sholáthar
do chustaiméirí maidir lena n-ídiú agus a gcostais
iarbhír leictreachais agus gháis, trí Bhillí Cliste. Anuas
air sin, féadtar scáileán Taispeána ‘Sa Bhaile’ a úsáid
le méadair chliste, a sholáthraíonn níos mó faisnéise
fíor-ama do chustaiméirí ar a n-ídiú fuinnimh. Cuirfidh
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seo an chaoi go gcosnaíonn leictreachas níos mó
ag amanna buaicéilimh, i.e. idir 5pm agus 7pm i
gcaitheamh na seachtaine, nuair a theastaíonn níos
mó stáisiúin chumhachta, agus níos lú le linn amanna
seachbhuaice. Trí phraghsanna níos ísle leictreachais a
bheith i gceist ag amanna seachbhuaice, spreagfaidh
méadair chliste custaiméirí chun úsáid leictreachais a
aistriú chuig amanna níos saoire seachbhuaice, agus a
mbillí leictreachais a laghdú dá bharr.
• Éifeachtúlacht Fuinnimh Níos Fearr agus Costais
Níos Ísle: Trí éascú a dhéanamh ar laghdú in úsáid
fuinnimh, cabhróidh méadair chliste le feabhas a chur
ar éifeachtúlacht fuinnimh agus le hastaíochtaí CO2 na
hÉireann a laghdú, rud atá chun leas an chomhshaoil.
Cabhróidh méadair chliste leis an oibreoir gréasáin
bheith níos éifeachtúla freisin, toisc nach mbeidh air
cuairt a thabhairt ar áitreabh an chustaiméara chun an
méadar a léamh. Chruthódh sé sin coigilteas costais,
coigilteas ba chóir a chur ar aghaidh chuig custaiméirí.
Agus iad ag oibriú go dlúth leis an Roinn Cumarsáide,
Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha (DCENR), bhunaigh
an CER an Clár um Méadrú Cliste. Bhí an clár struchtúrtha
i gcéimeanna éagsúla (féach thíos). Cuireadh tús le Céim
1 den Chlár ag deireadh na bliana 2007, agus é mar aidhm
acu trialacha ar mhéadrú cliste a bhunú agus a reáchtáil
agus an costas agus na tairbhí a bhaineann le méadrú
cliste a mheas chun go bhféadfaidís cinntí eolacha a
dhéanamh maidir le Clár Náisiúnta um Méadrú Cliste atá
deartha go huilíoch a chur i bhfeidhm ina iomláine.
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PHASE 1
Trials & CBAs
Completed 2008-11

PHASE 2
Requirements Definition
& Procurement 2012-16

PHASE 3
Build & Test

PHASE 4
Deployment

Fíor 1: Amlínte an Chláir

D’fhoilsigh an CER bunspriocanna inghnóthaithe
Chéim 1, is é sin, tuarascálacha torthaí na dtrialacha
cuimsitheacha ar mhéadrú cliste leictreachais agus
gáis agus d’fhoilsigh an CER tuarascálacha anailíse
costais is tairbhe i rith 2011/12. Is ionann agus mórchlár
bonneagair náisiúnta é méadrú cliste a thabhairt isteach,
a bhféadfadh go dteastaíonn infheistíocht a mhéid le
€1 billiún uaidh. Léirítear sna hanailísí costais is tairbhe
gur chóir go sáródh na tairbhí fadtéarmacha na costais
infheistíochta sin go héasca (faoi thart ar €229 milliún,
de réir an ghlanluacha reatha, thar thréimhse 20 bliain)
agus gur dócha go dtiocfaidh tairbhí dochainníochtaithe
eile chun cinn, amhail tomhaltóirí eolacha, nuálaíocht
teicneolaíochta agus sineirgí le réimsí eile.
Má chuirtear na nithe sin go léir san áireamh, is léir go
bhfuil cúis mhaith le dul ar aghaidh le cur i bhfeidhm
lánscála. Neartaítear an chúis sin arís eile nuair a chuirtear
ceanglais reachtaíochta ábhartha an AE sa mheá.
Tar éis pháipéar comhairliúcháin 2012, d’oibrigh an CER
le príomhpháirtithe leasmhara chun Céim 2 (Sainmhíniú
ar Riachtanais agus Soláthar) den Chlár Náisiúnta um
Méadrú Cliste a thosú agus a shlógadh go foirmiúil.
In 2013, chun riachtanais mhionsonraithe an bhailithe
agus an tsainmhínithe a theastaigh i gCéim 2 a éascú,
shainaithin an CER na sruthanna oibre a leanas, atá ar
bun go fóill agus a n-áirítear ionadaíocht ó pháirtithe
leasmhara an Tionscail leo:

• Sreabhadh oibre Taraifí Am Úsáide – a lorgaíonn chun
an sainchúram a shainmhíniú;
• Comhéadan Gréasáin Tomhaltóirí, Billeáil Chliste agus
Taispeáint Sa Bhaile (faoi Shainordú) (Comhéadan
Gréasáin Tomhaltóirí, Billeáil Chliste agus Taispeáint
Sa Bhaile) – tugann iad seo faoi na riachtanais a
shainmhíniú a theastaíonn chun tionchar a imirt ar
iompar ídithe tomhaltóirí agus an bealach cumarsáide
is fearr chun na riachtanais seo a sholáthar;
• ÍMAÚ (Íoc mar a Úsáidtear) – lorgaíonn seo chun na
riachtanais agus an tsamhail is fearr a shainaithint
chun táirge cliste ÍMAT a sholáthar do thomhaltóirí;
• Próisis an Mhargaidh Mhiondíola, atá faoi Stiúir an
Mhargaidh – a lorgaíonn chun na croísheirbhísí cliste
a shainmhíniú atá le soláthar ag na heagraíochtaí
gréasáin (i.e. ESB Networks agus Bord Gáis Networks)
agus chun anailís ardleibhéil a sholáthar ar na próisis
Mhiondíola Margaidh;
• Rannpháirtíocht Tomhaltóirí – lorgaíonn seo chun
modhanna idirghníomhaíochta tomhaltóirí a shainaithint
agus a fhorbairt lena chur ar chumas na tairbhí a
bhaineann le méadair chliste a fhíorú; agus,
• Cosaint Sonraí – lorgaíonn seo lena chinntiú go dtéitear
i ngleic le breithniúcháin chosanta sonraí i ndearadh an
réitigh chomhtháite mhéadraithe chliste.
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I rith 2013, chuaigh an CER i gcomhairle ar Dhearadh
Ardleibhéil an réitigh Mhéadraithe Chliste. Seoladh
comhairliúchán i Samhradh agus i bhFómhair 2013, agus
foilsíodh Cinneadh Beartaithe go gairid roimh Nollaig
2013.

An Plean le haghaidh 2014
Meastar go gcuirfear i gcrích sainmhíniú ar na riachtanais
Dearaidh Ardleibhéil de chuid chéim 2 in 2014 agus
go bhfoilseofar an cinneadh deiridh ar na riachtanais
ardleibhéil ar an réiteach méadraithe chliste.
Ina
dhiaidh seo, cuirfidh an ESBN agus BGN tús le réimse
gníomhaíochtaí soláthair chun na comhábhair ábhartha
den réiteach méadraithe chliste a fháil, a bhfuil siad
freagrach astu. Anuas air sin, glacfaidh na cuideachtaí
Gréasáin ceannas ar dhearadh mionsonraithe na
n-athruithe ar Chórais an Mhargaidh a theastaíonn chun
tacú le méadrú cliste. Meastar go mbeidh páirt ghníomhach
ag na páirtithe leasmhara tionscail sa phróiseas seo.
Anuas air sin, beidh réimse gníomhaíochtaí ar bun i measc
sruthanna oibre éagsúla eile (e.g., Páirtíocht Tomhaltóirí,
Aistriú, níos mó sonraí ar na Taraifí Am Úsáide) agus
cuirfidh an sonra seo ar chumas soláthraithe chun a
ngníomhaíochtaí féin soláthair agus tógála a phleanáil. Ar
feitheamh chríochnú rathúil na céime dearaidh, tá ar intinn
ag an CER páipéar faisnéise a fhoilsiú ina sonraítear
gníomhaíochtaí aistrithe agus um thabhairt isteach.
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Príomhthasc 3

Tionscadal um Shábháilteacht Peitriliam
Is éard a bhí i gceist leis an bpríomhthasc seo ná na
cuspóirí a leanas a chríochnú faoi Shamhain 2013:
• Forálacha an Achta um Shábháilteacht Peitriliam
(Taiscéaladh agus Astarraingt), 2010 a chur i bhfeidhm
go hiomlán; agus
• Na daoine, na próisis agus na nósanna imeachta a chur
i bhfeidhm chun oibriú agus forfheidhmiú éifeachtach
creat sábháilteachta a chur i bhfeidhm.

Cúlra
Bronnann an tAcht um Shábháilteacht Peitriliam
(Taiscéaladh agus Astarraingt), 2010 (“Acht 2010”),
a ritheadh an 3 Aibreán 2010 ar an CER ról rialálaí
sábháilteachta do ghníomhaíochtaí sainithe peitriliam
uas-srutha. Go bunúsach, ciallaíonn seo go mbíonn
gníomhaíochtaí sonracha taiscéalta agus astarraingthe
faoina dtugann gníomhaíochtaí peitriliam in Éirinn faoi réir
rialáil sábháilteachta ag an CER.
Is iad na príomhthairbhí a fhíordheimhneoidh an Creat um
Shábháilteacht Peitriliam:
1.

2.

Tá córas rioscabhunaithe ag an Stát chun
gníomhaíochtaí sainithe peitriliam a rialáil maidir
le sábháilteacht atá ar aon dul le dea-chleachtas
idirnáisiúnta;
Tabharfaidh siad faoi mhuinín agus dearbhú a chruthú
i measc an phobail i gcoitinne agus sa tionscal go
gcosnaíonn rialáil sábháilteachta gníomhaíochtaí
sainithe peitriliam an pobal agus go bhfuil siad ar aon
dul le leas an phobail; agus,

3.

Cruthóidh sé soiléireacht agus trédhearcacht níos
fearr maidir le rialáil gníomhaíochtaí peitriliam i
dtaobh sábháilteachta in Éirinn.

Cheangail Acht 2010 ar an CER chun creat
rioscabhunaithe um shábháilteacht peitriliam a bhunú
agus a chur ar fáil. Tá rialacháin agus cáipéisí scríofa
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rialála sa Chreat um Shábháilteacht Peitriliam (‘an Creat’),
a dhéanann cur síos ar an gcóras, i dteannta a chéile,
a úsáidtear chun gníomhaíochtaí peitriliam a rialáil, i
dtaobh sábháilteachta nuair atáthar ag tabhairt faoi
ghníomhaíochtaí sainithe peitriliam.
Leagtar amach sa Chreat scóip na ngníomhaíochtaí
peitriliam agus an bonneagar gaolmhar atá rialaithe
ag an CER. Mar aon leis an Acht, ceanglaíonn sé ar
ghníomhaíochtaí peitriliam chun cead a fháil ón CER
chun tabhairt faoi ‘ghníomhaíochtaí sainithe peitriliam’
trí chás sábháilteachta a sheoladh isteach agus a
fhaomhadh, a dhéanann cur síos, i measc rudaí eile, ar
conas a laghdaíodh rioscaí anuas go leibhéal atá a ísle
agus is indéanta go réasúnta (ALARP). Tugtar sainmhíniú
ar “ghníomhaíochtaí sainithe peitriliam” i rialachán agus
áirítear leo gníomhaíochtaí ar nós gníomhaíochtaí
taiscéalta (druileáil) agus astarraingthe (táirgeadh), agus
díchoimisiúnaithe ar an gcladach agus san fharraige
amuigh.
Cion coiriúil a bheidh i dtabhairt faoi ghníomhaíocht
shainithe peitriliam gan cead sábháilteachta ón CER a
bhféadfadh fíneáil a mhéid le €3 milliún agus/nó téarma
príosúnachta a mhéid le 3 bliana bheith mar thoradh air.
Cuimsíonn an Creat forbairtí peitriliam reatha agus
amach anseo in Éirinn. Taispeánann an léarscáil thíos
méid an cheantair in Éirinn agus thart ar Éirinn, áit ar
féidir taiscéaladh agus astarraingt peitriliam a cheadúnú.
Sa chás go dtarlaíonn gníomhaíochtaí sainithe peitriliam
laistigh den cheantar seo, tá siad faoi réir rialáil um
shábháilteacht peitriliam an CER faoin gCreat.
Baineann na feidhmeanna rialála sábháilteachta a
bronnadh ar an CER le gníomhaíochtaí ‘uas-srutha’, i.e.
na gníomhaíochtaí ar an gcladach agus san fharraige
amuigh atá bainteach i dtaiscéaladh agus in astarraingt
hidreacharbón agus a bpróiseáil, ina dhiaidh sin. Tá
feidhm rialála sábháilteachta ag an CER, chomh maith,
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Sampla de bhonneagar agus de ghníomhaíochtaí peitriliam, ina léirítear píblínte uas-srutha agus íos-srutha

maidir leis an ngréasán gáis íos-srutha, faoin gCreat
Sábháilteachta Gáis. Léirítear san fhíor thíos cén áit a
bhfuil gníomhaíochtaí agus bonneagar uas-srutha agus
íos-srutha roinnte: léiríonn na píobáin dhearga bonneagar
agus gníomhaíochtaí uas-srutha, agus léiríonn na píobáin
bhuí bonneagar agus gníomhaíochtaí íos-srutha.

Shábháilteacht Peitriliam . Leagadh amach sa pháipéar
seo cur chuige an CER i leith fhorbairt an Chreata
agus chuir sé faisnéis ar fáil do bhunús na gcáipéisí
mionsonraithe teicniúla agus rialála a leanfadh. Áiríodh
leo seo na cáipéisí a leanas a críochnaíodh mar chuid de
phlean oibre 2013:

Cistítear an Creat trí thobhach a ghearradh ar an tionscal
peitriliam. Bhí an creat go hiomlán oibríochtúil an 18
Nollaig 2013.

• •
Na Rialacháin Shainithe um Ghníomhaíochtaí
Peitriliam (I.R. 89 de 2013) a foilsíodh i bhFeabhra
2013; Leag an cháipéis seo amach i rialáil, na
gníomhaíochtaí peitriliam óna dteastaíonn cead
sábháilteachta ón CER sula dtosaítear iad;

Forbairt an Chreata
Lena chur ar chumas an CER chun tabhairt faoina
bhfeidhmeanna nua rialála um shábháilteacht peitriliam,
bunaíodh an Tionscadal um Chur i bhFeidhm an Chreata
um Shábháilteacht Peitriliam in 2010. Ba é cuspóir an
tionscadail a chinntiú go raibh na daoine, na próisis agus
na nósanna imeachta i bhfeidhm chun tabhairt faoina
bhfeidhmeanna um shábháilteacht peitriliam faoi Acht
2010.
I Meitheamh 2012, chuaigh an CER i gcomhairle den
chéad uair ar Dhearadh Ardleibhéil an Chreata um

• Treoirlínte maidir le hIarratas ar Chead Sábháilteachta
a foilsíodh i Samhain 2013. Foilsíodh na treoirlínte
iarratais seo chun cabhrú le gníomhaíochtaí peitriliam
lena gcur i bhfeidhm a sheoladh isteach le haghaidh
cead sábháilteachta don CER;
• Treoirlínte um Chás Sábháilteachta a foilsíodh i
Samhain 2013. Leagtar amach sna treoirlínte seo
riachtanais ábhar an cháis sábháilteachta atá le cur
faoi bhráid an CER;
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• Treoir ALARP a foilsíodh i Samhain 2013. Soláthraítear
sa pháipéar seo treoir mhionsonraithe maidir le
gníomhaíochtaí peitriliam ar cheanglais an CER maidir
leis na próisis is gá a úsáid lena dheimhniú an ionann
riosca agus ALARP;
• Na Rialacháin um Shábháilteacht Peitriliam (Teagmhas
Peitriliam) (I.R. 4 de 2014) a foilsíodh in Eanáir 2014;
Leagtar amach sna rialacháin seo teagmhais nach mór
a thuairisciú don CER;
• Córas Dearbhaithe Comhlíonta a foilsíodh i Samhain
2013. Déantar cur síos sa pháipéar seo ar conas is gá
do ghníomhaíochtaí peitriliam a ndualgais faoin Acht a
chomhlíonadh maidir le gníomhaíochtaí fíordheimhnithe,
tuairisciú ar fheidhmíocht sábháilteachta agus
athbhreithnithe cáis ar shábháilteacht neamhspleách;
Anuas air sin, leagtar amach feidhm iniúchta agus
chigireachta an CER ar ghníomhaíochtaí peitriliam; agus
• Dearadh Ardleibhéil an Chreata um Shábháilteacht
Peitriliam (Leagan 2) a foilsíodh i Nollaig 2013.
D’iontráil an Creat an chéim oibríochtúil i Nollaig 2013
tar éis gur achtaíodh na forálacha eile d’Acht 2010. Ón
bpointe seo ar aghaidh, bhí an CER réidh le glacadh le
cásanna sábháilteachta ó ghníomhaíochtaí peitriliam ar
mhaithe le ceadanna sábháilteachta a eisiúint. Is éard
atá san fhoireann oibríochtúil PSF ná foireann intí an
CER le tacaíocht theicniúil ó chomhairleoirí speisialta
seachtracha.

Obair Oibríochtúil in 2013
Ghlac an CER le dhá iarratas ar Chead Oibre WellWork
i Nollaig 2013. Chuir an CER tús le measúnú ar an dá
cheann de na hIarratais seo ar Chead Sábháilteachta i
Nollaig. Bhain na hiarratais ar chead sábháilteachta le
gníomhaíochtaí WellWork a bhí pleanáilte le haghaidh 2014.
Faoi láthair in Éirinn, tá áis gháis amháin suite amach
ó chósta Chorcaí. Soláthraíonn seo thart ar 5% de
riachtanas iomlán gáis na hÉireann agus iompórtáiltear
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an chuid eile d’éileamh gáis na tíre ón RA. Tá údarú
peitriliam ag gáscheantar na Coiribe, atá á fhorbairt faoi
láthair, chomh maith, ón Aire Cumarsáide, Fuinnimh agus
Acmhainní Nádúrtha chun gás a astarraingt. Teastóidh
Cead um Shábháilteacht Táirgthe ó fhorbairt na Coiribe
ón CER chun tús a chur le hoibríochtaí táirgthe. Anuas
air sin, teastóidh cead sábháilteachta ón CER ó fhorbairt
Chionn tSáile chun leanúint ag oibriú agus ní mór seo a
sheoladh isteach roimh an 29 Samhain 2014.
Ar an gcladach faoi láthair, níl aon ghníomhaíochtaí
astarraingthe peitriliam ar bun. Léiríodh spéis, áfach, le
blianta beaga anuas ar thaiscéaladh ar an gcladach trí
scoilteadh hiodrálach (ar a dtugtar “fraiceáil” chomh
maith). Dá n-údarófaí na gníomhaíochtaí sin laistigh
d’Éirinn, rialófaí iad, chomh maith, maidir le sábháilteacht
tríd an gCreat.

Oibriú an Chreata
Tá measúnú ar chásanna sábháilteachta ar cheann de róil
Fhoireann um Shábháilteacht Peitriliam an CER. Anuas
ar cheadanna sábháilteachta a eisiúint, tá feidhmeanna
tábhachtacha ag an CER maidir le monatóireacht a
dhéanamh ar chomhlíonadh ghníomhaíochtaí peitriliam na
gceanglas faoin Acht. Mar chuid den Chreat foriomlán,
cuirfidh an CER clár iniúchta agus cigireachta i bhfeidhm
le haghaidh gach gníomhaíocht peitriliam a bhfuil
ceadanna sábháilteachta acu. Anuas air sin, ceanglófar
ar ghníomhaíochtaí peitriliam tuarascálacha rialta ar
fheidhmíocht sábháilteachta a chur faoi bhráid an CER
chun cabhrú leo lena bhfeidhm mhonatóireachta. Má
mheasann an CER nach gcomhlíonann gníomhaíocht
peitriliam a dualgais faoin Acht nó faoin gCreat, féadfaidh
siad dul i mbun forfheidhmiú i leith na gníomhaíochta
peitriliam. Áirítear leis seo fógra feabhsúcháin nó fógra
toirmisc a eisiúint. Cion atá i neamhchomhlíonadh fógra
feabhsúcháin nó fógra toirmisc a bhféadfaí fíneáil a mhéid
le €3 milliún agus/nó téarma príosúnachta a fhad le 3
bliana a ghearradh dá thoradh.
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Príomhthasc 4

Tionscadal Uisce
Faisnéis Chúlra

3. Foilseacháin

In 2011, chuir an Rialtas tús le clár chun an earnáil
uisce agus fuíolluisce phoiblí a athchóiriú in Éirinn. Tá an
t-athchóiriú seo mar chuid de chlár an Rialtais agus an
clár tacaíochta airgeadais d’Éirinn ón AE/IMF/ECG.

I nDeireadh Fómhair 2013, d’fhoilsigh an CER páipéar
faisnéise, An CER agus Rialáil Uisce in Éirinn, chun
réamhbhlaiseadh a thabhairt do pháirtithe leasmhara ar
ról amach anseo an CER san earnáil seirbhísí uisce poiblí,
a thug breac-chuntas ar luachanna an CER, agus ar na
sochair ar féidir le rialáil neamhspleách a chruthú don
earnáil. Áiríodh leis an bpáipéar seo amlínte táscacha le
haghaidh bhunspriocanna inghnóthaithe an tionscadail in
2014:

Leathnaíodh sainchúram an CER sa reachtaíocht in
2013 le réiteach a dhéanamh feidhmiú mar rialálaí
neamhspleách eacnamaíoch na hearnála uisce poiblí agus
chun comhairle a chur ar an Aire Comhshaoil, Pobail agus
Rialtais Áitiúil ar cheisteanna maidir le rialáil Eacnamaíoch
na hearnála uisce poiblí in Éirinn.
Leagtar amach feidhmeanna agus dualgais an CER
san Acht um Sheirbhísí Uisce, 2013 agus an tAcht um
Sheirbhísí Uisce (Uimh. 2), 2013.

Gníomhaíochtaí 2013
1. Tionscadal Bunaithe Uisce
Bhunaigh an CER tionscadal inmheánach chun ceanglais
an Achta um Sheirbhísí Uisce, 2013 a chur i bhfeidhm
agus chuir siad tús leis na daoine, na próisis agus na
nósanna imeachta a chur i bhfeidhm chun muirearú uisce
tí a chumasú in 2014.
2. Rannpháirtíocht Páirtithe Leasmhara
In 2013, chuir an CER tús le rannpháirtíocht leis na
páirtithe ábhartha chun ról an rialálaí neamhspleách
eacnamaíoch don earnáil uisce phoiblí a fhorbairt. Is iad
na príomhpháirtithe leasmhara:
• Uisce Éireann
• An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil
• An Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil
• An Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní
Nádúrtha
• Údaráis Seirbhísí Uisce
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• An Creat Rialála Eacnamaíche (comhairle dheiridh don
Aire)
• Struchtúr na Taraife Tí
• Struchtúir na Taraife Neamh-Thí
• Beartas Muirearaithe Ceangail
• Lámhleabhar Custaiméara
• Plean Muirir Uisce (PMU) lena n-áirítear ioncam
ceadaithe,
struchtúir
agus
leibhéil
taraife,
Comhairliúcháin ar mhodheolaíocht um muirearú
ceangail
• Páipéar cinnidh an Lámhleabhair Chustaiméirí Uisce.
• PMU – Cinneadh
I gcomhthráth, d’fhoilsigh an CER comhairliúchán ar an
gCreat Eacnamaíoch Rialála d’earnáil seirbhísí uisce
poiblí na hÉireann. Chuimsigh an comhairliúchán seo na
sruthanna oibre ar bheartaigh an CER tabhairt fúthu agus
an creat eacnamaíoch á bhunú acu agus na míreanna
oibre a bhain le gach ceann de na sruthanna oibre seo.
Go luath in 2014, foilseofar na chéad chinn de na
comhairliúcháin le haghaidh aighneachtaí ón bpobal mar
fhreagairt. Beidh gach ceann de na comhairliúcháin seo
mar chuid de Chomhairliúchán an Phlean Muirir Uisce
agus tá siad an-tábhachtach ina gceart féin chun todhchaí
an chórais uisce in Éirinn a chruthú.

Tuarascáil Bhliantúil 2013
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Príomhthasc 5

Príomh-Mhíreanna Oibríochta
5(a) Monatóireacht
Miondíola agus Cosaint
Custaiméirí
Margaí Miondíola Cúlra
Teastaíonn creat níos cuimsithí ó iomaíocht agus dírialáil
mhéadaithe i margaí miondíola, amhail a cheanglaíonn an
Tríú Pacáiste, a tras-suíodh i Reachtaíocht na hÉireann
chun monatóireacht a dhéanamh ar staid na hiomaíochta
agus measúnú a dhéanamh ar cibé acu an bhfuil nó
nach bhfuil sochair á mbaint ag tomhaltóirí ón iomaíocht.
Tagraíonn an Tríú Pacáiste do phacáiste Reachtaíochta
an AE ar mhargaí leictreachais agus gáis na hEorpa, a
leagann béim athnuaite ar chosaint custaiméirí. Tá ar
rialálaithe náisiúnta (an CER san áireamh) monatóireacht
a dhéanamh ar mhargaí miondíola i measc réimse táscairí,
chun dul i mbun gnímh nuair is gá, chun cosc a chur
ar rudaí a chur as riocht nó srian a chur ar iomaíocht i
soláthar leictreachais agus gáis do chustaiméirí deiridh,
agus a chinntiú go bhfuil sochar á bhaint ag custaiméirí
deiridh ó iomaíocht i soláthar leictreachais.
Bhí creat nua monatóireachta miondíola á fhorbairt ag an
CER chun na ceanglais nua seo a bhaint amach agus
chun freagairt don iomaíocht mhéadaithe a d’eascair ó
dhírialáil na margaí leictreachais agus gáis. Bainfidh
ríthábhacht leis an gcreat monatóireachta maidir lena
chinntiú go leanann tomhaltóirí le sochar a bhaint ó
iomaíocht. D’fhoilsigh an CER comhairliúchán, i Nollaig
2013, ar chreat feabhsaithe monatóireachta margaidh
(an dara ceann de dhá pháipéar comhairliúcháin ar an
ábhar seo).

Monatóireacht an Mhargaidh Mhiondíola
I gcaitheamh 2013, lean an CER lena gcreat reatha
monatóireachta margaidh a chur i bhfeidhm a chuimsíonn
líon príomhtháscairí ar nós cion margaidh, rátaí aistrithe,
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gearáin, dícheangail, comhlíonadh soláthraithe Cóid
Chleachtais agus ceadúnais soláthair, agus eispéiris
dhíreacha chustaiméirí (trí shuirbhé bliantúil agus gearáin).
Foilsíodh líon tuarascálacha le linn na bliana a sholáthair
táscairí margaidh do pháirtithe leasmhara sna limistéir
thuas. Cinnteoidh na gníomhaíochtaí monatóireachta
margaidh seo, i gcomhar leis na bearta ginearálta cosanta
custaiméirí go mbaineann tomhaltóirí sochar trí fheidhmiú
éifeachtach na margaí miondíola, agus comhlíonfaidh
siad na príomhchuspóirí miondíola den Tríú Pacáiste a
chomhlíonadh trí amhlaidh a dhéanamh.

Cion an Mhargaidh Mhiondíola
Lean forbairt ag teacht ar iomaíocht sna margaí
leictreachais agus gáis in 2013. D’iontráil Pinergy an
margadh leictreachais tí agus léirigh sonraí gur lean
an soláthraí reatha sa mhargadh miondíola gáis Nach
Méadraítear gach Lá (NDM), Bord Gáis Energy, le cion
margaidh a chailleadh.
Sa leictreachas, leanann Electric Ireland bheith mar
an soláthraí is mó i dtaobh custaiméirí ar fud gach
deighleoige agus i dtaobh MWhs (seachas sa mhargadh
gnólachtaí meánmhéide). Tá Energia ar an soláthraí is mó,
go fóill (i dtaobh MWhs) sa mhargadh gnó meánmhéide
ach ní hiad an soláthraí is mó, a thuilleadh, i dtaobh ídiú
sa mhargadh gnó beagmhéide. Tá cion margaidh intíre
(MWhs) de chuid Electric Ireland (57.2%) faoi bhun na
tairsí ar ar dírialaíodh í (60%).
I dtaobh Cúrsaí gáis, is iad Bord Gáis Energy an soláthraí
is mó go fóill, i dtaobh custaiméirí agus ídiú sna margaí
intíre, TT (an Tionscal agus Tráchtáil) agus TAB (Taraif
Athraithigh Breosla). Sa mhargadh FTR (Foirmle Tharaife
Rialaithe), tá na GWhs is airde agus an cion is airde líon
custaiméirí ag Energia. Cé go raibh cion custaiméirí
57.19% ag Bord Gáis Energy sa mhargadh gáis intíre i
Ráithe 4 2013, thug siad laghduithe suntasacha faoi
deara ar an gcion le bliain anuas. Táthar ag súil leis
go mbainfidh Bord Gáis Energy an tairseach amach le
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AN MARGADH LEICTREACHAIS INTÍRE

AN MARGADH GÁIS INTÍRE
0.72%

0.07%
3.10%

3.32%

17.32%

14.65%

20.30%

18.51%
57.19%

62.80%

Electric Ireland
Airtricity
Bord Gáis Energy

Fíor: Cion líon na gcustaiméirí, an margadh
Leictreachais intíre, Ráithe 4 2013

Fíor: Líon na gCustaiméirí, an
Margadh Gáis Intíre, Ráithe 4 2013

PrePay Power
Flogas
0.91%
3.10%

Others

16.77%

22.02%

0.01%
5.19%
17.86%
16.53%
60.41%

57.20%

Fíor: Cion líon na gcustaiméirí, an margadh
Leictreachais intíre, Ráithe 4 2013

haghaidh drírialála (55% gan athbhrandáil a dhéanamh) i
Meitheamh 2014 agus rialófar iad in Iúil 2014.
Léiríonn na cairteacha a leanas cion margaidh na
bpríomhsholáthraithe fuinnimh sna margaí leictreachais
agus gáis intíre ag deireadh 2013:
Aistriú Custaiméirí
Tá aistriú ina thomhas tábhachtach maidir le hiomaíocht
agus le rannpháirtíocht tomhaltóirí sna margaí miondíola.
Tá aistriú ar bith sna margaí leictreachais agus gáis
araon agus tá na rátaí aistrithe os cionn 10% sa dá
mhargadh. Faoin gcur síos a dhéanann VaasaETT ar na
leibhéil aistrithe, meastar gur margadh “teolaí gníomhach”

Fíor: Cion ídithe (GWh), an
Margadh Gáis Intíre, Ráithe 4 2013

margadh leictreachais na hÉireann agus go bhfuil dóthain
gníomhaíocht aistrithe ar bun. Meastar gur “margadh te”
margadh gáis na hÉireann. Tá Éire i measc na dtíortha is
mó ar domhan i dtaobh rátaí aistrithe.
B’ionann an líon iomlán aistrithe a críochnaíodh sa
mhargadh leictreachais in 2013 agus 266,224. Léirigh
seo méadú +5.6% ar an líon iomlán ó 2012 i leith. Tugadh
méaduithe faoi deara i ngach deighleog den mhargadh.
Bhí an leibhéal aistrithe i leictreachas ar leibhéal sách
cobhsaí ó Mheán Fómhair 2011 i leith. B’ionann an líon
iomlán aistrithe a críochnaíodh sa mhargadh gáis in 2013
agus 117,002. Léirigh seo méadú +5.8% ar an líon iomlán
ó 2012 i leith.
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Fiachas Custaiméirí agus Dícheangail
Tá dualgas reachtúil ar an CER a chinntiú go soláthraítear
ardchaighdeán de chosaint do chustaiméirí deiridh sna
margaí leictreachais agus gáis. I gcomhlíonadh an Chóid
Chleachtais um Dhícheangail, ní mór do sholáthraithe a
chinntiú go bhfuil dícheangal ar an rogha dheiridh i gcónaí.
Leagtar amach sa Lámhleabhar Soláthraithe na híosleibhéil
seirbhíse nach mór do sholáthraithe leictreachais agus
gáis a sholáthar dá gcustaiméirí.
Tá sé ina cheanglas sa Lámhleabhar Soláthraithe
nach mór cúnamh íosta a sholáthar do chustaiméirí atá
thíos le fíor-chruatan airgeadais lena mbillí a bhainistiú
agus tá ar sholáthraithe caitheamh le dícheangal mar
rogha dheiridh. Mar chuid de na forálacha seo, ní mór
do sholáthraithe pleananna íocaíochta a chur ar fáil
a chuireann san áireamh acmhainn an chustaiméara
chun íocaíocht a dhéanamh agus ní dhícheanglóidh aon
soláthraí custaiméir tí gan méadar saor in aisce ÍMAÚ (Íoc
mar a Úsáidtear) a chur ar tairiscint dóibh. In 2013, rinne
an CER iniúchadh ar chomhlíonadh na bhforálacha seo.
Foilsítear torthaí an iniúchta ar láithreán gréasáin an CER
(féach CER/13/248) agus thaispeáin siad gur sholáthair
soláthraithe an cúnamh íosta, ar a laghad, do chustaiméirí
a raibh riaráistí acu chun a mbillí a bhainistiú. Léirigh
monatóireacht leanúnach an CER ar an margadh, freisin,
gur suiteáladh 26,591 méadar leictreachais ÍMAÚ agus
18,519 méadar gáis ÍMAÚ in 2013. I Nollaig 2013, shín
an CER, go dtí deireadh 2014, an ceanglas nach féidir
le soláthraithe ach 50% den mhuirear atá ar dhícheangal
nó athcheangal a ghearradh ar chúis neamhíocaíochta ar
chustaiméir atá thíos le cruatan airgeadais.
Anuas ar chinntiú go bhfuil soláthraithe ag cloí leis na
ceanglais seo den Lámhleabhar Soláthraithe, lean an CER
le hoibriú ní ba mhó leis an tionscal agus leis na grúpaí
tacaíochta agus abhcóideachta custaiméirí lena chinntiú
go bhfuil custaiméirí feasach orthu. Tugadh faoin obair
seo trí ghrúpa oibre, a raibh Naomh Uinseann de Póil
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(SVP), an tSeirbhís Bhuiséadta agus Chomhairle Airgid
(an SBCA) agus an Roinn Coimirce Sóisialaí (DSP) mar
chomhaltaí de. D’fhorbair an grúpa oibre treoracha ar an
gcúnamh ginearálta atá ar fáil do chustaiméirí a bhfuil
riaráistí acu agus ar mhéadair Íoc mar a Úsáidtear chomh
maith. Úsáideadh na treoracha mar áiseanna faisnéise
chun cabhrú le comhaltaí an ghrúpa oibre chun faisnéis a
scaipeadh níos mó. Sampla de seo is ea foilsiú na faisnéise
ar na “Tacaíochtaí do Chustaiméirí lena mBillí Fuinnimh” ag
an DSP.
Tugadh bratach fiachais isteach i bhfianaise na himní
leanúnaí a bhí ar sholáthraithe fuinnimh agus ar eagraíochtaí
tomhaltóirí go bhfuil an leibhéal fiachais i measc custaiméirí
agus an tionscail á méadú sa timpeallacht Eacnamaíoch
atá ann faoi láthair mar gheall go bhfuil custaiméirí áirithe
ag athrú soláthraí chun nach mbeidh orthu an riaráiste a
íoc agus chun go mbeidh siad in ann dícheangal fuinnimh
a sheachaint. Meastar go n-ardaíonn an “tseachaint
fiachais” sin costais do sholáthraithe fuinnimh, agus do
gach tomhaltóir dá bharr, agus cuireann sí le staid fiachais
an duine aonair toisc go n-éiríonn sé níos deacra dó an
fiachas sin a bhainistiú san fhadtréimhse. I gcás bratach
fiachais, crochann an soláthraí atá thíos le caillteanas
bratach fiachais sa chás go bhfuil custaiméir ag iarraidh
aistriú uathu agus go bhfuil fiachas gan íoc ag an
gcustaiméirí atá os cionn an suimeanna atá leagtha amach
an CER. Féadfaidh an soláthraí gnóthaithe, tar éis dó an
bhratach fiachais a fháil, a roghnú chun leanúint leis an
aistriú chun é a chur ar ceal. Leagtar amach na rialacha atá
leis an bpróiseas seo in CER/11/181, an Cód Tionscail
um Bratach Fiachais. Tá bratach fiachais á hoibriú ó
Dheireadh Fómhair 2011 i leith, agus thug an CER faoi
athbhreithniú ar a próisis. Thaispeáin an t-athbhreithniú go
raibh soláthraithe ag cloí le rialacha an phróisis agus nach
raibh os cionn 0.8% d’aistrithe custaiméara in aon earnáil
den mhargadh á gcealú mar gheall ar bhratach fiachais.
Thaispeáin an t-athbhreithniú, chomh maith, nach sínfí
bratach fiachais ach chuig céatadán beag custaiméirí (a
mhéid le 4% d’aon earnáil de mhargadh) trí na tairseacha
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reatha a laghdú faoi fiú 20%. Ar bhunús na dtorthaí seo,
laghdaigh an CER na tairseacha um bratach fiachais.
Laghdaíodh an tairseach um bratach fiachais le haghaidh
custaiméir tí anuas ó €250 go dtí 225 (le haghaidh os
cionn 60 lá ón dáta dlite). Níor laghdaíodh an tairseach ní
ba mhó, mar gheall go mbeadh sé ag druidim le meánbhille
démhíosúil custaiméir tí, agus ar machnamh dóibh (ar
leas an tomhaltóra agus an tsoláthraí), chreid an CER go
mbeadh sé beagán sriantach agus go gcinnteodh sé nach
gcarntar fiachais mhóra trí sheachaint fiachais. Is féidir súil
a chaitheamh ar na tairseacha nua, a tháinig i bhfeidhm an
1 Iúil 2013, ar láithreán gréasáin an CER (CER/13/135).
Praghsanna Miondíola
Is éard atá i bpraghsanna fuinnimh ná líon comhábhair
éagsúla, lena n-áirítear costais ghréasáin, costais
mhórdhíola, costais soláthair agus mhiondíola agus
tosca eile atá faoi thiomáint bheartas an Rialtais, ar nós
thobhach an PSO (Oibleagáid Seirbhíse Poiblí), ráta CBL
agus an cháin charbóin.
Tá ar gach soláthraí sonraí a fhoilsiú ar na pleananna
taraife atá ar fáil do chustaiméirí tí.
In 2011, d’fhoilsigh an CER a gcinneadh ar an
gcreat creidiúnaithe le haghaidh láithreáin ghréasáin
chomparáide praghsanna. Faoin gcreat creidiúnaithe, ní
chreidiúnaíonn an CER láithreán gréasáin a sholáthraíonn
seirbhís chomparáide praghsanna fuinnimh ach amháin
má chomhlíonann sé na caighdeáin shainithe le haghaidh
cruinnis, trédhearcachta agus iontaofachta. Anuas air
sin, déanfaidh an CER iniúchadh ar láithreán gréasáin
creidiúnaithe ar a laghad dhá uair sa bhliain lena chinntiú
go leanann sé le hardchaighdeán de sheirbhís a sholáthar.
Anuas ar na hiniúchtaí bliantúla seo, tugann an CER faoi
spotseiceálacha rialta. Cruthaíonn an córas creidiúnaithe
a sholáthraíonn an CER muinín do chustaiméirí fuinnimh
chun láithreáin ghréasáin chomparáide praghsanna
a úsáid, chun cabhrú leo tairiscintí taraife a chur i
gcomparáid agus an margadh taraife is fearr a bhaint

amach. In 2012, chreidiúnaigh an CER an chéad láithreán
gréasáin chomparáide praghsanna. Ba é an láithreán
gréasáin a bhí i gceist Bonkers.ie. In 2013, thug an CER
faoina gcéad iniúchadh bliantúil ar Bonkers.ie. Is féidir
teacht ar thorthaí an iniúchta seo ar láithreán gréasáin
an CER; féach CER/13/280. In 2013, chreidiúnaigh an
CER an dara láithreán gréasáin chomparáide praghsanna,
uSwitch.ie.
Ar an iomlán, léiríonn na sonraí is déanaí gurb
ionann praghsanna gáis tí na hÉireann agus thart ar
mheánphraghas an AE don bhanda ceannasach ídithe in
Éirinn, agus bíonn praghsanna níos ísle agus níos airde ag
brath ar an mbanda ídithe. Tá praghsanna leictreachais tí
in Éirinn os cionn mheánphraghas an AE. Tá praghsanna
le haghaidh custaiméirí gnó os cionn an mheánphraghais,
chomh maith, ach rinneadh comparáid fhabhrach idir an
t-athrú praghais do chustaiméirí leictreachais ghnó agus
an t-athrú san AE idir Eanáir-Meitheamh 2013 agus IúilNollaig 2013. Tháinig méadú ar phraghsanna i measc
soláthraithe i dtreo dheireadh 2013 agus go luath in 2014.
Comhréir mhór iad costais fuinnimh agus soláthair den
phraghas deiridh in Éirinn i gcomparáid le tíortha eile
an AE. Is dóchúil go gcuirtear cion suntasach de seo i
gcuntas ag costais bhreosla iontaise.

Suirbhé ar Thomhaltóirí
Chun cabhrú le faisnéis a chur ar fáil i limistéar na
cosanta custaiméirí, thug an CER faoi shuirbhé bliantúil, ó
2010 i leith, ar mheonta agus eispéiris chustaiméirí faoin
margadh miondíola. Foilsíodh an suirbhé ar chustaiméirí le
haghaidh 2013 in Iúil agus i measc cuid de na torthaí, bhí:
• Bhí ardsásamh leis an tseirbhís a sholáthair gnólachtaí
soláthair i measc custaiméirí tí agus an SEM. Léiríonn
seo iontaofacht na croísheirbhíse a sholáthraítear i
gcomparáid le measúnuithe níos fairsinge ar sheirbhís
do chustaiméirí nó ar luach do chustaiméirí. B’ionann
agus 83% an sásamh leis an tseirbhís a sholáthair
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na soláthraithe leictreachais tí; soláthraithe gáis tí:
85%; soláthraithe leictreachais an SEM: 77% agus
soláthraithe gáis an SEM: 85%;
•

luaigh 6% de thomhaltóirí leictreachais tí agus 3% de
thomhaltóirí gáis tí go raibh siad anois nó go mbíonn
siad corruair i bhfiachas. Tá seo níos ísle ná mar sin a
thug soláthraithe le fios agus tugann sé le fios go bhfuil
bearna bhraistinte ann idir tuiscint na dtomhaltóirí ar
riaráistí agus sainmhínithe na soláthraithe ar riaráistí.
Luaigh 20% breise sa ghás agus 21% breise sa
leictreachas go bpáirtíocann siad a mbille agus go
mbíonn a mbille íoctha go hiomlán acu, de ghnáth, sula
n-eisítear an chéad bhille eile.

• Tá moilliú tagtha ar na rátaí aistrithe le linn an dá mhí
dhéag roimhe sin sna margaí gáis agus leictreachais
intíre ó 2011 i leith, ach tá siad fós dearfach go leor
(leictreachas – 12% agus gás – 14%).
Thug an CER faoina mhacasamhail de shuirbhé go luath
in 2014 agus foilseoidh siad tuarascáil i Meitheamh
2014. Beidh seo ar an gcúigiú bliain ar thug an CER faoi
shuirbhé ar thomhaltóirí agus leanann siad le léargais
fhiúntacha a sholáthar ar an CER agus cabhraíonn seo le
beartas cosanta tomhaltóirí a chruthú.

Cinneadh ar Dhírialáil an Mhargaidh
Gháis Intíre
I mí Dheireadh Fómhair 2012, d’fhoilsigh an CER cáipéis
chomhairliúcháin leantaigh chun scrúdú a dhéanamh
ar cé acu an raibh nó nach raibh an mhodheolaíocht
agus na torthaí a leagadh amach sa Treochlár fós bailí.
Chríochnaigh an comhairliúchán go déanach sa bhliain
2012 agus rinne an CER breithniú iomlán ar na freagraí
a fuarthas. D’fhoilsigh an CER a chinneadh maidir
leis na critéir le haghaidh dírialála i Ráithe 2 de 2013.
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Chinn an CER nach mór na coinníollacha seo a leanas a
chomhlíonadh má táthar chun caitheamh leis an margadh
miondíola gáis mhéadraithe neamhlaethúil mar mhargadh
iomaíoch agus má táthar chun an margadh sin a dhírialáil:
• Ní mór triúr soláthraithe, ar a laghad, a bheith ann, nach
bhfuil dhá cheann díobh ina soláthraithe de chuid Bord
Gáis Energy;
• Ní mór cion os cionn 10% den mhargadh a bheith ag
gach soláthraí nach bhfuil ina sholáthraí de chuid Bord
Gáis Energy; agus,
• Ní mór rátaí aistrithe soláthraithe i measc custaiméirí a
bheith os cionn 10% in aghaidh na bliana.
Ina theannta sin, socraíodh ceanglais maidir le cion Bord
Gáis Energy den mhargadh. Maidir leis sin, má chinneann
Bord Gáis Energy a ngnó miondíola a athbhrandáil
roimh dhírialáil, chinn an CER go ndéanfaí an tairseach,
ó thaobh cion den mhargadh de, le haghaidh dírialála
san earnáil mhiondíola gáis mhéadraithe neamhlaethúil
(NDM) a shocrú ag 60%, faoi mar a bhí i gcás an
mhargaidh leictreachais mhiondíola. Má chinneann Bord
Gáis Energy gan a n-oibríocht mhiondíola a athbhrandáil,
déanfar an tairseach mhargaidh le haghaidh dírialála sa
mhargadh miondíola gáis mhéadraithe neamhlaethúil
(NDM) a shocrú ag 55%.
Lena dheimhniú cathain a chomhlíonfar na critéir seo,
tugann an CER faoi athbhreithnithe míosúla ar iomaíocht
a chaitheann súil ar choinníollacha an mhargaidh do
na 6 mhí atá amach romhainn (is féidir teacht ar an
modheolaíocht a úsáidtear do na hathbhreithnithe seo in
CER/13/124). Rinneadh an cinneadh sa chéad leath in
2014 chun Bord Gáis Energy a dhírialáil go hiomlán ón
1 Iúil 2014 i leith.
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Príomhthasc 5

Príomh-Mhíreanna Oibríochta
5(b) Gréasáin Fuinnimh
Cuspóir agus Cúlra
I dtaobh gréasáin leictreachais, lean an CER, in 2013, le
monatóireacht a dhéanamh ar an rialáil reatha praghsanna
(PR3) agus le hí a chur i bhfeidhm le haghaidh ESB
Networks agus EirGrid, a bheidh ar siúl go dtí deireadh
2015. Tá luach ar airgead á sholáthar ag an rialáil seo do
chustaiméirí, infheistíochtaí nua sna gréasáin leithdháilte
agus tarchuir leictreachais agus tá sé ag cabhrú lena
chinntiú gur féidir gineadóirí in-athnuaite a cheangal
leis na gréasáin chun sprioc in-athnuaite 40% 2020 na
hÉireann a bhaint amach.
Díríodh go leor d’obair an CER in 2013 ar
phríomhshruthanna oibre atá dírithe ar an gcuspóir inathnuaite seo a bhaint amach; i measc na sruthanna oibre
seo bhí maoirsiú a dhéanamh ar phróiseas ceangail inathnuaite Gheata 3 agus aird air gur bhliain thábhachtach
a bhí in 2013 agus gur eisigh EirGrid tuarascálacha
ciorraithe agus coisc; glacadh le tairiscintí Gheata 3 agus
obair shuntasach bhreise ag na TSOs agus na hÚdaráis
Rialála ar chlár DS3 na TSOs (a sholáthraíonn córas
cumhachta slán inmharthana). Thug an CER tús áite
in 2013 don ghnáthobair bhliantúil agus athbhreithniú
á dhéanamh ar aighneachtaí ó ESB Networks agus ó
EirGrid le haghaidh taraifí leithdháilte agus taraifí tarchuir,
faoi seach, mar aon le réimse de mhuirir agus caighdeáin
eile ghréasáin.
Ar a bharr sin, chríochnaigh an CER, ag oibriú le Coiste
an SEM, a n-athbhreithniú ar an iarratas a rinne ESB ar
dheimhniú an TSO faoi Airteagal 9,9 de Threoir 2009/72/
CE, a raibh cinneadh an CER chun EirGrid a dheimhniú
mar TSO mar thoradh air.
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I ngás nádúrtha, tar éis gur críochnaíodh Rialú Praghsanna
3 in 2012, lean an CER lena ndíriú oibríochtúil lena chinntiú
go raibh gás á sholáthar go slán agus go sábháilte do
chustaiméirí agus go raibh na muirir éifeachtúil agus gur
leanadh leis na leibhéil seirbhíse do chustaiméirí a bhaint
amach i leith na gcaighdeán idirnáisiúnta is fearr.
I Márta 2013, d’eisigh an CER a réamhchinneadh maidir
le hiarratas deimhnithe BGÉ ar Oibreoir Neamhspleách
Tarchuir (ISO), agus i mBealtaine 2013, fuair siad Tuairim
an Choimisiúin Eorpaigh maidir le deimhniú ISO BGÉ. In Iúil
2013, rinne an CER an cinneadh chun réamhdheimhniú
a dheonú don BGÉ mar ISO, faoi réir go gcríochnóidís
gach mír ISO gan réiteach a sainaithníodh i gcinneadh
réamhdheimhnithe an CER. Mar gheall go raibh Bord Gáis
Energy le díol go luath, as a n-eascródh go mbeadh BGE
Díchuachta go hIomlán i dtaobh Úinéireachta (FOU) bhí
moill ar dheimhniú iomlán ISO. Go sonrach, bhí an CER
faoin tuairim go ngearrfaí costais neamhriachtanacha
idirbhirt ar BGE trí shamhail iomlán ISO a chur i bhfeidhm,
ar nós athbhrandála, sa chás neamhdhóchúil go ndéanfaí
BGE FOU faoi 2014.
I Nollaig 2013, thug an Ard-Chúirt a mbreithiúnas ar
Athbhreithniú Breithiúnach ar chinneadh an CER, “The
regulatory treatment of the BGÉ Interconnectors and
future transmission tariff regime”. Sheas an Ard-Chúirt le
cinneadh an CER; sa bhreis air sin, cuirfidh an CER tús, in
2014, leis an bpróiseas chun na socruithe taraifí a leasú
ar aon dul le cinneadh 2012.
I gcás gréasáin fuinnimh, bhí go leor oibre i gceist a
bhain leis an Eoraip agus tagraítear di i gcuid (d) den
phríomhthasc seo.
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Spriocanna Leictreachas
Beartas Ceangail na nGréasán Leithdháilte agus
Tarchuir
The CER continued to monitor the connection policy and
principles that apply to the system operators and their
customers. This monitoring involved regular meetings with
the System Operators (SOs) and customers to ensure
that all aspects of policy continued to be implemented in
a fair and non discriminatory manner.
Lean an CER le monatóireacht a dhéanamh ar na beartais
agus prionsabail cheangail a bhaineann leis na hoibreoirí
córais agus a gcustaiméirí. Is éard a bhí i gceist leis an
monatóireacht seo ná cruinnithe rialta leis na OSs agus
le custaiméirí lena chinntiú go leantar le gach gné den
bheartas a chur i bhfeidhm ar bhealach cothrom agus
neamh-idirdhealaitheach.
D’fhoilsigh an CER Iarratais Mhionathraithe ar Pháipéar
Cinnidh do Thairiscintí Ceangail – Táillí agus Próisis in
2013 (CER/13/094). Foilsíodh an Páipéar Cinnidh tar
éis comhairliúchán poiblí ar leasú beartaithe na nOibreoirí
Córais ar chaitheamh le hiarratas ar mhionathruithe
do thairiscintí ceangail leis an ngréasán leictreachais.
D’eascair laghdú a mhéid le 14.7% as an gcinneadh den
táille a bheartaigh na hOibreoirí Córais ina dtogra.
Lean an CER le monatóireacht a dhéanamh ar an
mbeartas ceangail maidir leis an gCur chuige Próiseála
Neamhghrúpa (Neamh-GPA) agus leis an mbeartas
ceangail níos fairsinge le linn 2013. Cinneadh go
mbeadh sé ní b’éifeachtaí athbhreithniú a dhéanamh ar
an mbeartas Neamh-GPA a dhéanamh i gcomhthráth
le hathbhreithniú beartais ar cheangal níos fairsinge a
bheidh ar siúl in 2014.

D’fhoilsigh an CER páipéar comhairliúcháin ar shraith
beartas na Caidhpe Acmhainne Suiteáilte a leagtar amach
sa Bheartas agus sa Phróiseas Tairisceana Ceangail. Lorg
an CER tuairimí ar a dtogra chun an Chaidhp Acmhainne
Suiteáilte a ardú aníos ó 105% go dtí 120% den AUE
(Acmhainn Uasta Easpórtála). Rinneadh cinneadh ar an
gcomhairliúchán seo go luath in 2014 a cheadaigh an
méadú beartaithe.
Taraifí Gréasáin agus Ioncaim an Idirnascaire
Thoir-Thiar
In 2013, thug an CER faoi athbhreithniú bliantúil ar
ioncaim ar féidir le EirGrid, ESB Networks agus EirGrid
Interconnector Limited a aisghabháil. Tugadh faoi na
hathbhreithnithe seo mar nuashonruithe bliantúla le
cinneadh foriomlán ioncaim an CER le haghaidh thréimhse
2011-2015 PR3 (Ioncam Praghais 3). Úsáidtear na
hioncaim seo, ansin, lena dheimhniú na taraifí gréasáin
atá infheidhme do bhliain taraife 2013-2014. D’úsáid an
CER na socruithe a deimhníodh faoi PR3 agus iad ag
tabhairt faoi na hathbhreithnithe seo.
Rinne an CER athbhreithniú agus faomhadh ar
chaiteachais EirGrid Interconnector Ltd, oibreoir an
Idirnascaire Thoir Thiar, i gcomhréir le hAirteagal 16(6)
de Rialachán 714/2009 an AE.
I Lúnasa 2014, tar éis an athbhreithnithe seo, d’fhoilsigh
an CER na taraifí gréasáin do na gréasáin Tarchuir agus
Leithdháilte. Bhí méaduithe 9.2% agus 2.4% i gceist,
faoi seach. Léirigh na méaduithe seo na cláir mhóra
chaiteachas caipitil a bhí ar siúl mar aon le brúnna a raibh
leibhéil laghdaithe éilimh mar chúis leo.
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Faoi mar a réamhfhíoraítear i bpáipéar cinnidh PR3 an CER,
chuir an CER tús, in 2013, le hathbhreithniú ar an WACC
(Meánchostas Ualaithe Caipitil) a úsáideadh chun an
t-ioncam a shocrú a ghnóthaigh an TAO (Úinéir Sócmhainn
Tarchuir) agus na SOs (Oibreoirí Córais) óna sócmhainní
caipitiúla. Ag an tráth, thug an CER faoi deara go raibh
WACC ní b’airde socraithe acu chun dul i ngleic luaineacht
shuntasach airgeadais a d’eascair ón nGéarchéim
Dhomhanda Airgeadais, agus go bhféadfadh nach mbeadh
na costais iarmharacha níos airde cistithe ach sealadach.
I ndiaidh a gcomhairliúcháin agus a n-athbhreithnithe,
dheimhnigh an CER go raibh na costais ní b’airde sealadach
go deimhin. Dá thoradh, d’fhoilsigh an CER cinneadh go
luath in 2014 a laghdaigh an WACC anuas ó 5.95% go dtí
5.2% don chuid eile de thréimhse PR3.
Monatóireacht agus Seachadadh Capex
Rinne an CER monatóireacht éifeachtach ar chaiteachas
caipitiúil EirGrid agus ESB Networks trí scrúdú agus
faomhadh a dhéanamh ar Thuarascálacha Monatóireachta
Caiteachais Chaipitiúil lena bhfoilsiú. Ina theannta sin,
chas an CER leis na cuideachta chun plé mionsonraithe a
dhéanamh ar a ndul chun cinn agus aon saincheisteanna
a bhféadfadh tionchar bheith á imirt acu ar bhonneagar
tarchuir a sholáthar. Tá fáil ar na tuarascálacha ráithiúla le
haghaidh 2013 ar láithreán gréasáin an CER.
Monatóireacht ar Gheata 3
Leanann an CER le monatóireacht a dhéanamh ar
phróiseas ceangal Gheata 3 agus éascaíonn siad malartú
faisnéise trí Ghrúpa Idirchaidrimh an Tionscail. Gné
ríthábhachtach is ea Geata 3 d’iarrachtaí na hÉireann chun
ár Spriocanna in-athnuaite 40% den ídiú leictreachais a
fháil ó fhoinsí in-athnuaite faoi 2020. Eisíodh tairiscintí
do 3,900MW de ghineadóirí in-athnuaite in 2010 agus
2011 tar éis treoracha an CER CER/08/260 agus
CER/09/191.
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D’fhoilsigh Coiste an SEM a gcinneadh ar Chaitheamh
le Ciorrúchán i gcásanna Réitigh an 1 Márta 2013. Chuir
seo ar chumas EirGrid tús a chur le samhaltú sriain agus
chun tuarascálacha sriain a fhorbairt do ghineadóirí aonair.
Eisíodh tuarascálacha sriain i gcaitheamh Ráithe 2 agus
Ráithe 3 2013. Faoi dheireadh Ráithe 1 2014, ghlac thart
ar 3,590MW lena dtairiscint Gheata 3.
Thionóil an CER ceithre Chruinniú Ghrúpa Idirchaidrimh
Gheata 3 idir Ráithe 4 2012 agus Ráithe 4 2013.
Leasaíodh na téarmaí tagartha don ghrúpa agus aird ar
dhul chun cinn phróiseas Gheata chun rith próiseas agus
tionscadal a thógáil a chur ar tairiscint. Agus aird air go
bhfuil Geata 3 ag druidim linn, athraíodh ainm an ghrúpa,
chomh maith, go dtí an Grúpa Idirchaidrimh Cheangail
Ghineadóirí
Córas Slán Inmharthana Leictreachais a Sholáthar
(DS3)
Clár uile-oileáin is ea clár DS3 atá faoi stiúir na TSOs
(EirGrid in Éirinn agus SONI i dTuaisceart Éireann) a
bhfuil sé de chuspóir na beartais, uirlisí agus nósanna
imeachta riachtanacha a chur i bhfeidhm lena chinntiú
gur féidir leis an gcóras leictreachais oibriú ar bhealach
slán agus sábháilte le hardleibhéil de ghiniúint inathnuaite (go fuinneamh gaoithe). In 2013, chuir an CER
clár DS3 chun cinn, lena n-áirítear tograí ar an RoCoF
(Ráta Athraithe Minicíochta), mionathrú chód na heangaí
a fhaomhadh agus, oibriú le Coiste an SEM. D’eisigh siad
cinneadh ar na Sainmhínithe Teicniúla do Sheirbhísí an
Chórais (SEM-13-098) anuas ar thús a chur le hanailís
Eacnamaíoch ar ghnéithe tráchtála Sheirbhísí an Chórais.
I rith 2014, déanfaidh an CER agus Coiste an SEM cinntí
tábhachtacha ar shruthanna tábhachtacha oibre sa DS3,
ar nós mionathruithe a bheartaítear ar chaighdeáin Chód
na hEangaí agus seirbhísí nua córais a bheartaítear.
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Deimhniú TSO

Gás

I Nollaig 2013, dheimhnigh Rialtas na hÉireann gur
roghnaíodh an rogha táirgeora chun Bord Gáis Energy
a cheannach, agus go gcuirfí an díol deiridh i gcrích in
2014. Dá thoradh, in 2014, beidh an CER ag oibriú i
dtreo athbhreithniú a dhéanamh ar iarratas ar dheimhniú
FOU BGÉ, agus BG a dheimhniú i gcomhréir le treoir
2009/73/CE (a bhaineann le rialacha coiteanna maidir
leis an margadh inmheánach i ngás nádúrtha) agus
Rialachán (CE) 715/2009 (coinníollacha le haghaidh
rochtana ar an ngréasán tarchuir gháis nádúrtha).

PC3

Idirnascairí

I ngás nádúrtha, tar éis gur críochnaíodh Rialú Praghsanna
3 in 2012, lean an CER lena ndíriú oibríochtúil lena chinntiú
go raibh gás á sholáthar go slán agus go sábháilte do
chustaiméirí agus go raibh na muirir éifeachtúil agus gur
leanadh leis na leibhéil seirbhíse do chustaiméirí a bhaint

I Meitheamh 2012, d’eisigh an CER a gcinneadh ar “The
regulatory treatment of the BGÉ Interconnectors and
future transmission tariff regime”. Ceadaíodh an cinneadh
seo chun Grúpa Idirchaidrimh Tharaif Ghréasáin (GITG) a
bhunú chun oibriú le páirtithe leasmhara an tionscail chun
cabhrú leis an CER le dearadh mionsonraithe na struchtúr
taraife a chur i bhfeidhm a chuirfear i bhfeidhm ón 1
Deireadh Fómhair 2014 ar aghaidh. Sceidealaíodh an
GITG le casadh ar a chéile don tréimhse ó Mheán Fómhair
2012 go dtí tráth déanach in 2013. I Lúnasa 2012,

Le linn 2012, bhí an CER, trí Choiste an SEM, ag
tabhairt faoi mheasúnú a dhéanamh ar iarratais ESB
ar dheimhniú TSO faoi théarmaí Threoir 2009/72/CE.
Chuir Coiste an SEM an Coimisiún Eorpach ar an eolas
ar a ndréachtchinneadh ar an iarratas seo go luath in
2013. In Aibreán 2013, d’eisigh an Coimisiún Eorpach a
gcinneadh go ndeimhneofaí EirGrid mar TSO.

amach i leith na gcaighdeán idirnáisiúnta is fearr.
Deimhniú TSO
I Márta 2013, d’eisigh an CER a réamhchinneadh maidir
le hiarratas deimhnithe BGÉ ar Oibreoir Neamhspleách
Tarchuir (ISO), agus i mBealtaine 2013, fuair siad Tuairim
an Choimisiúin Eorpaigh maidir le deimhniú ISO BGÉ. In Iúil
2013, rinne an CER an cinneadh chun réamhdheimhniú
a dheonú do BGÉ mar ISO, faoi réir go gcríochnóidís
gach mír ISO gan réiteach a sainaithníodh i gcinneadh
réamhdheimhnithe an CER, agus an cinneadh seo á chur
sa mheá. Mar gheall go raibh Bord Gáis Energy le díol go
luath, as a n-eascródh go mbeadh BGE Díchuachta go
hIomlán i dtaobh Úinéireachta (FOU) bhí moill ar dheimhniú
iomlán ISO. Go sonrach, bhí an CER faoin tuairim go
ngearrfadh samhail iomlán ISO a chur i bhfeidhm, ar nós
athbhrandála, costais neamhriachtanacha idirbhirt ar BGÉ
sa chás neamhdhóchúil go ndéanfaí BGÉ FOU faoi 2014.

cuireadh tús le himeachtaí Athbhreithnithe Bhreithiúnaigh
maidir leis an gcinneadh seo. I Nollaig 2013, thug an ArdChúirt a mbreithiúnas ar Athbhreithniú Breithiúnach ar
chinneadh an CER, “The regulatory treatment of the BGÉ
Interconnectors and future transmission tariff regime”.
Sheas an Ard-Chúirt le cinneadh an CER; sa bhreis air
sin, cuirfidh an CER tús, in 2014, leis an bpróiseas chun
na socruithe taraifí a leasú ar aon dul le cinneadh 2012.
I gcás gréasáin fuinnimh, beifear ag díriú go príomha,
chomh maith, ar obair na hEorpa – féach cuid (d) den
phríomhthasc seo, le do thoil.
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Príomhthasc 5

Príomh-Mhíreanna Oibríochta
5(c) An Córas Reatha
Sábháilteachta ar an
Gcladach a Chur Chun Cinn
Cuspóir agus Cúlra
Tá an CER tiomanta do chreataí sábháilteachta
leictreachais agus gáis íos-srutha a chur i bhfeidhm go
hiomlán agus monatóireacht a dhéanamh orthu. Is éard
atá i gceist le maoirsiú a dhéanamh ar an gcreat ag an
CER ná gníomhaíochtaí ceadúnais a rialáil (soláthraithe/
lastóirí gáis agus oibreoirí gréasáin gháis) agus na
comhlachtaí faofa maoirsithe sábháilteachta chun saol
agus réadmhaoin a chosaint.
Díríonn an plean oibre le haghaidh 2013 ar leanúint
le forbairt an phróisis agus na nósanna imeachta
riachtanacha a theastaíonn chun éifeacht a thabhairt
d’fhreagrachtaí reachtúla an CER ina leith seo, lena
n-áirítear cumhachtaí forfheidhmithe dhlíthiúil an CER
agus a bhfeidhmeanna nua rialála sábháilteachta LPG.
Cinnteoidh seo go gceartaítear sáruithe sainaitheanta
an chreata sábháilteachta gáis ag gníomhaíochtaí gáis
nádúrtha agus Gás Peitriliam Leachtaigh (LPG) go
héifeachtach.
Chomh maith leis sin, leanfaidh an CER le monatóireacht
agus forfheidhmiú a dhéanamh ar fhorálacha Acht 1999
(arna leasú ag, i measc rudaí eile, an tAcht Fuinnimh
(Forálacha Ilghnéitheacha), 2006, agus na forálacha siúd
a chur i bhfeidhm, trí oibriú na gcóras rialála le haghaidh
suiteálaithe gáis agus conraitheoirí leictreacha.
Thug forálacha an Achta Fuinnimh (Forálacha
Ilghnéitheacha), 2006 feidhmeanna reachtúla don CER
maidir le sábháilteacht sna limistéir a leanas:
• Rialáil na ngníomhaíochtaí gnóthais gháis nádúrtha
agus suiteálaithe gáis nádúrtha agus LPG maidir le
sábháilteacht;
52

• Sábháilteacht custaiméirí gáis nádúrtha agus an
phobail i gcoitinne a chur chun cinn;
• Creat rialála sábháilteachta gáis nádúrtha a bhunú
agus a chur i bhfeidhm; agus,
• Rialáil gníomhaíochtaí conraitheoirí leictreacha in Éirinn
maidir le sábháilteacht.
Mar thoradh ar reachtaíocht a achtaíodh in 2012,
fairsingíodh feidhmeanna an CER chun gníomhaíochtaí
LPG a chuimsiú agus cuireadh breis feabhais
ar chumhachtaí forfheidhmithe an CER i dtaobh
gníomhaíochtaí gáis nádúrtha agus sealbhóirí ceadúnais
sábháilteachta LPG. Cé gur cuireadh tús le cuid de na
forálacha go déanach in 2012, beidh ar an CER forbairt a
dhéanamh ar na próisis eile in 2013 agus beidh tús le cur
le forálacha gaolmhara ag an tráth oiriúnach.

Spriocanna
Mar chuid dá bplean oibre le haghaidh 2013, tabharfaidh
an CER faoin méid a leanas:
• Leanúint le próisis a fhorbairt a bhaineann le borradh
an chreata sábháilteachta gáis chun sealbhóirí
ceadúnais ghníomhaíochtaí/sábháilteachta LPG a
chur san áireamh. Anuas air sin, léireofar an méid a
foghlaimíodh ó athbhreithniú a dhéanamh ar an gcreat
reatha agus ar a chur i bhfeidhm i bhforbairt agus cur i
bhfeidhm próisis nua forfheidhmithe ag an CER faoin
gcreat borrtha;
• Dearadh agus cur i bhfeidhm próiseas agus nósanna
imeachta daingne forfheidhmithe a chríochnú
chun éifeacht a thabhairt do chumhachtaí borrtha
forfheidhmithe an CER;
• Dul i gcomhairle ar shainmhíniú oibreacha gás
tráchtála, as a n-eascróidh go mbeidh sé in aghaidh an
dlí go dtabharfaidh duine ar bith eile, seachas Suiteálaí
Cláraithe Gáis, faoi obair shonraithe gás tráchtála;
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• Cosc dlíthiúil a chur ar shaghsanna áirithe d’oibreacha
leictreacha i suíomh baile (oibreacha coiscthe
leictreacha) ach amháin ar Chonraitheoirí Cláraithe
Leictreacha;
• Na teachtaireachtaí sábháilteachta a bhaineann le
húsáid shábháilte a bhaint as gás nádúrtha agus LPG
a chur chun cinn, trí fheachtais náisiúnta fógraíochta
do thomhaltóirí. Díreoidh na feachtais, chomh maith,
ar thomhaltóirí a spreagadh chun lorg le Suiteálaí
Cláraithe Gáis nó Conraitheoir Cláraithe Leictreach a
úsáid d’aon obair gáis nó leictreach atá le déanamh;
• Tabhairt faoi ionchúisimh mar gheall ar thabhairt faoi
Oibreacha Coiscthe Leictreacha nó Oibreacha Gáis
ag Conraitheoirí Neamhchláraithe Leictreacha nó
Suiteálaithe Neamhchláraithe Gáis, faoi seach; agus,
• Teagmhais gháis nádúrtha agus LPG a fhiosrú leis an
mbunchúis a dheimhniú agus le torthaí feabhsaithe
sábháilteachta a éascú.

Suiteálaithe Gáis agus Conraitheoirí
Leictreacha
Faoin Acht Fuinnimh (Forálacha Ilghnéitheacha) 2006,
tugadh freagracht reachtúil don CER as gníomhaíochtaí
suiteálaithe gáis agus conraitheoirí leictreachais a rialáil
maidir le sábháilteacht. D’fhonn a gcuid feidhmeanna
a chomhlíonadh, d’ainmnigh an CER Comhlachtaí
Maoirseachta Sábháilteachta (SSBs) chun bainistíocht
laethúil a dhéanamh ar na scéimeanna rialála gáis agus
leictreachais do Shuiteálaithe Cláraithe Gáis (RGIs) agus
Conraitheoirí Cláraithe Leictreacha (RECs). Ceapadh Clár
Suiteálaithe Gáis na hÉireann (RGII) i ndáil le suiteálaithe
gáis, agus ceapadh Clár Conraitheoirí Leictreachais
na hÉireann (CCLÉ) agus Cumann na gConraitheoirí
Leictreachais um Chaighdeáin agus um Shábháilteacht
(ECSSAI) i ndáil le conraitheoirí leictreachais.

Chuir an CER dhá Cháipéis Chritéar i dtoll a chéile inar
leagadh amach conas a oibreofar scéimeanna na RGIs
agus na RECs, lena n-áirítear freagrachtaí na SSBs, na
RGIs agus na RECs. Chun dearbhú a sholáthar don CER
go raibh a gcuid dualgas faoin gCáipéis Chritéar ábhartha
á gcomhlíonadh ag na SSBs, tuairiscíonn na SSBs i leith
méadracht sábháilteachta ar bhonn ráithiúil. Ceadaíonn
seo don CER chun treochtaí a shainaithint i measc na
scéimeanna gáis agus leictreacha.

Staitisticí do Shuiteálaithe Gáis agus
Conraitheoirí Leictreacha
Sa bhliain 2013, lean an CER le faireachán a dhéanamh
ar fheidhmíocht na scéimeanna gáis agus leictreachais
agus d’oibrigh siad chun feabhsuithe a bhaint amach sna
réimsí céanna.
Léirítear sna tuairiscí ráithiúla go raibh 2,982 SCG
in Éirinn i Ráithe 4 de 2013. D’fhan an líon RGIs sách
cobhsaí ó Ráithe 4 2012 ar aghaidh agus i rith 2013. Tá
líon mór deimhnithe á ndíol go fóill, agus bhí na daoine sin
a bhaineann le fearais a sheirbhísiú freagrach as níos mó
ná 90% de líon iomlán na ndeimhnithe a díoladh.
Baineann figiúirí don scéim leictreachais, ar a dtugtar
scéim Safe Electric, le Clár Conraitheoirí Leictreachais
na hÉireann (RECI) agus le Cumann na gConraitheoirí
Leictreachais um Chaighdeáin agus um Shábháilteacht
(ECSSAI) araon. Léirítear sna figiúirí sin gur lean líon na
RECs de bheith ag laghdú beagán sa bhliain 2013 anuas
chuig 3,990. Bhí méadú suntasach tagtha ar an líon
deimhnithe a díoladh le linn 2013, agus bhí méadú 80%
tagtha ar dhíolacháin deimhnithe i gcomparáid le 2012.
Tháinig an méadú sin chun cinn, go príomha, i ngeall ar an
méadú ar líon na ndeimhnithe de chineál Mionchórais a
díoladh (ar ar tháinig méadú 257% i gcomparáid le 2012).
Tháinig feabhas 20% ar dhíol deimhnithe de chineál intíre
(deimhniú den chineál <50kVA) i rith 2013.
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Oibreacha Srianta Leictreachais

Cúrsaí Sábháilteachta Gáis

Tar éis don CER comhairiúchán fairsing a dhéanamh leis
an tionscal agus toiliú a fháil ón Aire, agus trí Ionstraim
Reachtúil, rinne siad aicme oibreacha leictreacha a
ainmniú mar Oibreacha Srianta Leictreacha. Chuir an
tAire an ionstraim sin faoi bhráid an Chomhchoiste
Iompair agus Cumarsáide an 3 Iúil 2013 agus faomhadh
é. Socraíodh gurbh é an 1 Deireadh Fómhair 2013 dáta
an achtaithe.

Rinne an CER cathaoirleacht ar mheitheal tionscail chun
cabhrú le dhá chaighdeán dámhachtana a bhaineann
le sábháilteacht gáis – an caighdeán dámhachtana
i Sábháilteacht Gáis Tí (DGS) agus an caighdeán
dámhachtana i Sábháilteacht Gás Intíre (SGI). Tiocfaidh
an caighdeán dámhachtana DGS in ionad na gCúrsaí
oiliúna atá ann faoi láthair i Sábháilteacht Suiteálaí Gáis
(SSG) agus in oiliúint Suiteálaí Gáis Tí (DGS), agus má
chríochnófar na Cúrsaí, éascófar clárú le RGII. Tabharfaidh
an dámhachtain i Sábháilteacht Gáis Tráchtála (CGS) deis
do sholáthraithe oiliúna Cúrsaí creidiúnaithe oiliúna gáis a
fhorbairt. Tá an dámhachtain ag teastáil chun ballraíocht
de Chlár Suiteálaithe Gáis na hÉireann a leathnú chun
suiteálaithe tráchtála a chur san áireamh.

Ón 1 Deireadh Fómhair 2013, ní féidir ach le Conraitheoirí
Cláraithe Leictreacha tabhairt faoi obair leictreach in
áitreabh tí faoi dhlí na hÉireann. Níl mionoibreacha
leictreacha, ar nós dhíolacháin na bliana seo i gcomparáid
leis an mbliain seo caite, lasc a athrú, soicéad a chur le
ciorcad reatha nó feisteas solais a aistriú, cumhdaithe ag
an reachtaíocht seo. Chuir an CER tús le mórfheachtas
fógraíochta poiblí chun an pobal mór a chur ar an airdeall
maidir leis na ceanglais nua dhlíthiúla seo a bhí in ainm is
sábháilteacht leictreachais sa bhaile a fheabhsú.

Ionchúisimh mar gheall ar Oibreacha
Neamhdhleathacha Gáis
Is ceanglas dlíthiúil é nach mór do dhaoine a thugann faoi
oibreacha gáis a bhaineann le fearais tí gáis nádúrtha, lena
n-áirítear fearais de chineál tí atá suiteáilte i dtimpeallacht
tráchtála nó thionsclaíoch, a bheith cláraithe le Clár
Suiteálaithe Gáis na hÉireann (RGII).
Rinneadh ionchúiseamh rathúil amháin sa réimse sin
i Deireadh Fómhair 2013. Rinneadh duine aonair a
ionchúiseamh mar gheall ar thabhairt faoi oibreacha gáis
i gCiarraí (an 25 Deireadh Fómhair 2013) cé nach raibh
siad cláraithe le RGII. Is ionann seo agus an ceathrú
ionchúiseamh den saghas seo ó tugadh isteach scéim
rialála an RGI.
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Tá na caighdeáin dámhachtana foilsithe ag Cáilíocht agus
Cáilíochtaí Éireann (QQI), agus amhlaidh déanta, beidh
soláthraithe ábhartha oiliúna in ann iarratas a dhéanamh
chun bailíochtú a fháil dá gCúrsaí.

Measúnú Leanúnach ar Shuiteálaithe Gáis
D’fhonn a chinntiú go gcoinneofar inniúlachtaí cothrom le
dáta gach cúig bliana, éileofar ar gach SCG pas a bhaint
amach i measúnú atá creidiúnaithe de réir chaighdeán
ISO/IEC 17024. Le linn na bliana 2013, lean an CER
le hidirghníomhú a éascú idir páirtithe leasmhara an
tionscail, ionadaithe suiteálaí, comhlachtaí deimhniúcháin,
soláthraithe oiliúna agus comhlachtaí creidiúnaithe chun
cabhrú le cur chun feidhme na scéime. Samhlaítear go
dtiocfaidh an scéim um measúnú leanúnach i bhfeidhm i
lár na bliana 2014.

Creat Sábháilteachta Gáis
Tá freagrachtaí reachtúla ar an CER a bhaineann le
sábháilteacht chustaiméirí gáis agus an pobal mór maidir
le soláthar, stóráil, tarchur, leithdháileadh agus úsáid gáis.
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Comhlíonann an CER na freagrachtaí sin tríd an “gCreat
Rialála um Shábháilteacht Gáis Nádúrtha” a d’fhoilsigh
siad i mí Dheireadh Fómhair 2007 a oibriú agus a
athbhreithniú go leanúnach. Déantar cur síos sa Chreat
seo conas a rialálann an CER Gníomhaíochtaí Gáis
Nádúrtha trí shé phríomhchuspóir Rialála a úsáid:

Sa bhliain 2013, chomhlánaigh dhá ghníomhaíocht LPG,
chomh maith, chun aon teagmhais a thuairisciú ina raibh
baint ag LPG don CER ar bhonn deonach. Cuireadh
an comhlánú seo i bhfeidhm mar chuid de cheanglas
reachtúil a bheartaítear a thabhairt isteach maidir leis na
teagmhais seo a thuairisciú.

1.

An caillteanas coimeádta a íoslaghdú;

2.

Brú sábháilte oibriúcháin an chórais a choimeád ar
bun;

3.

Íoslaghdú a dhéanamh ar an riosca go n-insteallfar
gás atá ar chaighdeán neamh-chomhréireach;

4.

Freagairt chomhordaithe éifeachtúil a sholáthar
d’éigeandálaí gáis;

5.

Íoslaghdú a dhéanamh ar na rioscaí sábháilteachta a
bhaineann le gás a úsáid; agus,

In 2013, cuireadh an CER ar an eolas faoi 16 theagmhas
intuairiscithe faoi threoir ann, dhá theagmhas gáis
(Cineál B) agus teagmhas gáis amháin (Cineál C). Tharla
teagmhais Chineál B in Eanáir agus i nDeireadh Fómhair
2013 agus bhain siad le Cúrsaí custaiméirí na suiteála
gáis. Tharla teagmhas Chineál C i Lúnasa 2013 agus
bhain sé le damáiste tríú páirtí a rinneadh don ghréasán
leithdháilte gáis nádúrtha. Thug Oifigeach Sábháilteachta
Gáis an CER líon moltaí chun solais agus táthar ag súil
leis go gcuirfidh BGN iad i bhfeidhm agus go ndéanfaidh
an CER monatóireacht orthu go luath in 2014.

6.

Feasacht an phobail ar shábháilteacht gáis a chur
chun cinn.

Chuir an CER roinnt sruthanna oibre i gcrích sa bhliain
2013 maidir leis na feidhmeanna sábháilteachta sin. Is
iad seo a leanas na sruthanna oibre sin:

Teagmhais Sábháilteachta Gáis
Éilítear le dlí ar Bhord Gáis cineálacha sonracha
teagmhais a thuairisciú don CER; baineann Cineál A
le bás; baineann Cineál B le cóireáil daoine aonair san
Ospidéal; baineann Cineál C le damáiste réadmhaoine de
bhreis ar luach sonraithe. Tugtar teagmhais “Intuairiscithe”
ar an gcineál sin teagmhas. Is féidir go dtabharfaidh Bord
Gáis fógra, chomh maith, don CER faoi theagmhais eile i
gcásanna ina bhfuil Bord Gáis faoin tuairim go mba spéis
leis an CER na torthaí a bhaineann leis an teagmhas/(na
teagmhais). Tugtar teagmhais “intuairiscithe faoi threoir”
ar an gcineál sin teagmhas.

Cásanna Sábháilteachta Gáis agus
Athruithe Ábhartha
Go luath sa bhliain 2013, ghlac an CER le cás
sábháilteachta stórála nuashonraithe ó Chionn tSáile;
bhain na nuashonruithe go príomha le roinnt mionathruithe
i mbainistíocht na háise agus amhlaidh, níor ghá don CER
measúnú foirmiúil a dhéanamh ar an gcáipéis.
Cuireadh an CER ar an eolas faoi athruithe ábhartha a bhí
ag teacht aníos ar chásanna sábháilteachta leithdháilte
agus tarchuir Gaslink in 2013. Seoladh na nuashonruithe
iarmharacha siúd ar na cásanna sábháilteachta seo ar
aghaidh ar bhealach céimnithe chuig an CER; ghlac an
Coimisiún i Ráithe 1 2014 leis na cásanna leasaithe
sábháilteachta do tharchur agus leithdháileadh araon.
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Iniúchadh agus Cigireachtaí

Cur chun Cinn agus Feasacht an Phobail

Mar chuid den Chreat foriomlán, rinneadh clár iniúchta
agus cigireachta a chuimsigh gach ceann de na
Gníomhaíochtaí Náisiúnta Gáis a chur i dtoll a chéile
don bhliain 2013, agus bhí roinnt de na hiniúchtaí agus
de na hábhair iniúchta bunaithe ar leibhéil riosca agus
ar thorthaí. Rinneadh dhá iniúchadh theicniúla ar Bord
Gáis Networks sa bhliain 2013 agus díríodh ar chosaint
Chatóideach agus ar chosc a chur ar dhamáiste a
dhéanamh do phlandaí. Rinneadh 12 iniúchadh ar lastóirí
agus ar sholáthraithe le linn na bliana 2013. Cuireadh
iniúchadh amháin ar lastóirí agus ar sholáthraithe siar
go dtí an tráth sin a chríochnófar aistriú pleanáilte gnó.
Anuas air sin, tugadh faoi 18 gcigireacht ar tharchur
agus leithdháileadh. Cuireann torthaí na ngníomhaíochtaí
monatóireachta seo faisnéis ar fáil don sceideal iniúchta
agus cigireachta do 2014.

Is an-tábhachtach don CER feasacht an phobail
ar shaincheisteanna sábháilteachta a bhaineann le
leictreachas agus le gás. Mar thoradh air sin, tugadh faoi
fheachtais fheasacht an phobail inar tugadh chun solais
na saincheisteanna seo, amhail na feachtais Safe Electric
agus Feasacht ar Aonocsaíd Charbóin, sa bhliain 2013.
Tugtar tuilleadh sonraí ina leith sin thíos.

Feachtas Safe Electric

An tAcht um Rialáil Leictreachais
(Oibreacha Gáis Pheitriliam Leachtaithe)
Lean an CER le hoibriú ar chóras chun rialáil shábháilte
a dhéanamh sa Tionscal LPG a chur i bhfeidhm agus a
fhorbairt. Tugadh faoi roinnt comhairliúchán in 2013 ar
ghnéithe den Chreat Rialála Sábháilteachta, inar tugadh
breac-chuntas ar an gcur chuige beartaithe Ardleibhéil
agus ar na Treoirlínte Cás Sábháilteachta a bheartaítear do
Ghníomhaíochtaí LPG. Leagann an reachtaíocht dualgais
áirithe sábháilteachta ar ghníomhaíochtaí LPG agus
tugtar cumhacht don CER gníomhaíochtaí áirithe LPG,
mar aon le gníomhaíochtaí gáis nádúrtha, a cheadúnú
agus a rialáil. Leanfaidh an CER le hathruithe a chur chun
cinn ar an gCreat reatha in 2014; tá sé beartaithe chun
gníomhaíochtaí LPG a cheadúnú a sholáthraíonn LPG trí
ghréasáin phíobaithe leithdháilte ó Aibreán 2014 i leith.
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In 2013, reáchtáil an CER feachtas nuashonraithe
feasachta sábháilteachta ar tugadh “Safe Electric” air.
Reáchtáladh é sin ar fud roinnt meáin éagsúla, lena
n-áirítear an teilifís, raidió, an preas. Nuashonraíodh an
feachtas seo chun tabhairt isteach Oibreacha Srianta
Leictreachais a léiriú a tharla cúpla mí sular tugadh an
reachtaíocht nua isteach (an 1 Deireadh Fómhair 2013)
agus a bhí an feachtas ar siúl go dtí Samhain 2013. Ba
é ab aidhm don fheachtas daoine a chur ar an eolas gur
chóir dóibh Conraitheoir Cláraithe Leictreachais (CCL) a
fhostú nuair a bhíonn obair leictreachais le cur i gcrích
sa teach (gan Mionoibreacha a áireamh) agus deimhniú
a iarraidh nuair a bhíonn an obair i gcrích. Threoraigh
na fógraí daoine i dtreo an láithreáin ghréasáin www.
safeelectric.ie chun teacht ar bhreis faisnéise.
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Feasacht ar Aonocsaíd Charbóin

Ba iad seo a leanas trí chroítheachtaireacht an fheachtais:

Mar chuid dá sainchúram a bhaineann le Cur Chun Cinn
agus le Feasacht an Phobail, tugann an CER faoi roinnt
tionscnamh gach bliain, i gcomhar le Bord Gáis Networks
agus le páirtithe leasmhara ábhartha eile sa tionscal, chun
sábháilteacht gáis a chur chun cinn.

• Cuimhnigh ar na cúiseanna: Is féidir Aonocsaíd
Charbóin a tháirgeadh nuair a dhóitear aon chineál
breosla ar bith, lena n-áirítear ola, gás, adhmad agus
gual;
• Cuimhnigh ar fhearais a sheirbhísiú: Chun Aonocsaíd
Charbóin a chosc, seirbhísigh do chuid fearas gach
bliain agus coinnigh gaothairí, múcháin agus simléir
saor ó chosc;
• Cuimhnigh ar an aláram: Le haghaidh tuilleadh cosanta,
suiteáil aláram inchloiste Aonocsaíd Charbóin.

Ceann de na tionscnaimh sin a bhí i Seachtain Feasachta
ar Aonocsaíd Charbóin, a bhí ar siúl idir Dé Luain an 23
Meán Fómhair agus Dé Domhnaigh an 29 Meán Fómhair
2013. Is é a bhí i gceist leis sin ná seoladh caidrimh phoiblí
ag Pat Rabbitte, an tAire Cumarsáide, Fuinnimh agus
Acmhainní Nádúrtha, mar aon le feachtais fógraíochta,
raidió, phreasa agus teilifíse, áit a ndearnadh plé ar an
mbaol a bhaineann le nimhiú Aonocsaíd Charbóin agus ar
an tábhacht a bhaineann le haláraim Aonocsaíd Charbóin.
Gné thábhachtach den fheachtas a bhí sa rannpháirtíocht
ghníomhach i measc daoine a ndéanann Aonocsaíd
Charbóin difear díreach dóibh.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi na cúiseanna a bhíonn
le hAonocsaíd Charbóin, faoi shiomptóim a bhaineann
léi, faoi bhearta chun í a chosc agus faoi bhearta chun
cosaint uirthi, cuir glaoch ar 1850 79 79 79 nó tabhair
cuairt ar www.carbonmonoxide.ie.

Ba é cuspóir na seachtaine feasachta ná feasacht a
chruthú agus a choinneáil ar na Contúirtí a bhaineann
le hAonocsaíd Charbóin agus bearta coisctheacha nach
mór don phobal a dhéanamh a chur in iúl.
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Príomhthasc 5

Príomh-Mhíreanna Oibríochta
5(d) Ceisteanna Eorpacha
Lean an CER lena n-obair in 2013 ar leibhéal na hEorpa
ar Threoirlínte ábhartha Chreat agus Chóid Ghréasáin
ghaolmhara an ACER (an Ghníomhaireacht um Chomhar
idir Rialálaithe Fuinnimh) a fhorbairt (lena n-áirítear tasc 1
don “Spriocshamhail”), agus ar chur i bhfeidhm Rialachán
994 (Daingneacht an tSoláthair Gháis) agus REMIT
(‘Rialáil shláine agus thrédhearcacht an mhargaidh
fuinnimh’ de chuid an AE).
Cuireadh obair chun cinn, chomh maith, ar chur i bhfeidhm
Threoirlínte agus Chóid an Chreata Eorpaigh ag na pointí
idirnaisc gháis san Albain agus ag an bPíblíne Thuaidh
Theas.
Limistéar breise amháin ba ea ár n-idirghníomhú le
páirtithe leasmhara agus le comhpháirtithe Eorpacha
ar chríochnú liosta Tionscadail Chomhleasa (PCIs) an
Choimisiúin i dtaobh gáis agus leictreachais araon in
Eanáir 2014.

Cuspóir agus Cúlra
Lean an CER lena n-obair in 2013 ar leibhéal na hEorpa
ar Threoirlínte ábhartha Chreat agus Chóid Ghréasáin
ghaolmhara an ACER (an Ghníomhaireacht um Chomhar
idir Rialaithe Fuinnimh) a fhorbairt (lena n-áirítear tasc 1
don “Spriocshamhail”), agus ar chur i bhfeidhm Rialachán
994 (Daingneacht an tSoláthair Gháis) agus REMIT
(‘Rialáil shláine agus thrédhearcacht an mhargaidh
fuinnimh’ de chuid an AE).
Rinneadh dul chun cinn ar an gclár um chur i bhfeidhm
Chóid Ghréasáin Gháis an AE in 2013. Thug an DCENR
(an Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní
Nádúrtha) tacaíocht don phróiseas coisteolaíochta
ar Bhainistíocht Leithdháilte Acmhainne (CAM) agus
ar Chóid Chothromaithe agus Idir-Inoibritheachta.
Sa mhullach air sin, d’imir an CER ról tábhachtach i
bhforbairt an ACER ar na treoirlínte creata le haghaidh
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taraifí. D’oibrigh an CER go dlúth leis na TSOs (Oibreoirí
Chóras Tarchuir) agus leis na hÚdaráis Náisiúnta Rialála
(NRAs) fhogasacha ar chur i bhfeidhm an chóid CAM
agus bhí sraith cruinnithe tríthaobhacha ar siúl i dtreo
dheireadh na bliana. Ar iarraidh Gaslink, d’fhaomh an
CER PRISMA a úsáid – Ardán Acmhainne na hEorpa
le haghaidh ceantanna acmhainne don CAM. Rinneadh
an t-ardán caighdeánach den ardán seo san Eoraip agus
bhí baint ag an CER ar leibhéal na hEorpa i bhforbairt
théarmaí agus choinníollacha úsáid ardán PRISMA ag
rannpháirtithe an mhargaidh. Áiríodh leis an obair seo
measúnú a dhéanamh ar leithdháileadh costais agus
leanfaidh seo ar aghaidh in 2014. Cuireadh Prionsabail
Bhainistíochta Cúngaigh i bhfeidhm ag Píblíne Moffat
agus an Phíblíne Thuaidh Theas faoin 1 Deireadh Fómhair,
faoi mar a cheangail spriocdháta an AE. Áiríodh leis seo
Ró-Shuibscríbhinn agus meicníocht Ceannaigh Ar Ais
(OSS&BB) a fhaomhadh i gcás cúngaigh. Thuairiscigh an
CER don ACER ar chur i bhfeidhm an CMP, tuairisciú
cúngaigh, an córas cothromaithe agus ceisteanna eile an
mhargaidh gháis amhail a iarradh ó am go ham.
Limistéar breise amháin is ea idirghníomhú leanúnach
an CER le páirtithe leasmhara agus le comhpháirtithe
Eorpacha ar chur i bhfeidhm liosta Tionscadail Chomhleasa
(PCIs) an Choimisiúin i dtaobh gáis agus leictreachais
araon a foilsíodh i nDeireadh Fómhair 2013.

Spriocanna
Cóid Ghréasáin do Ghás
Cuimsítear i dTríú Pacáiste an AE forálacha a bhaineann le
coinníollacha comhchuibhithe a bhunú i leith córais tarchuir
gháis nádúrtha le feidhmiú ceart an mhargaidh inmheánaigh
sa ghás a chinntiú. Tá forbairt Cóid Ghréasáin atá ar fud an AE
lárnach leis na forálacha seo in 12 limistéar ábhair a bheidh
i gceist le pointí idirnaisc gháis ar fud na hEorpa. Áirítear
leis na limistéir ábhair seo prionsabail chomhchuibhithe do
tharaifí, leithdháileadh acmhainne, bainistíocht cúngaigh,
riachtanais trédhearcachta agus cothromú.

Tuarascáil Bhliantúil 2013

Dréachtóidh an Gréasán Eorpach d’Oibreoirí Córas
Tarchuir do Ghás (GETSOG) na Cóid Ghréasáin seo ar
fud an AE ar aon dul leis na Treoirlínte Creata a leag an
Ghníomhaireacht um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh
(an ACER) amach. Chríochnaigh Rialálaithe na hEorpa
forbairt na dTreoirlínte Creata maidir le Meicníocht
Leithdháilte Acmhainne (CAM), Cothromú, Taraifí agus
Idir-Inoibritheacht, agus déanfaidh gach ceann díobh seo
athrú suntasach ar mhargadh gáis na hÉireann. Sholáthair
an CER ionchur tábhachtach i bhforbairt Threoirlínte an
Creata, agus na gCód Gréasáin, ina dhiaidh sin, agus is
éard atá i gceist leis sin ná measúnú a dhéanamh ar na
himpleachtaí atá i gceist do mhargadh na hÉireann.
In 2013, chuir an CER le críochnú an CAM agus na
gCód Gréasáin Chothromaithe agus le breis forbartha a
dhéanamh ar na Treoirlínte Creata maidir le Taraifí agus
Idir-Inoibritheacht. Anuas air sin, tháinig na Nósanna
Imeachta Bainistíochta Cúngaigh, a foilsíodh in Iris Oifigiúil
an Aontais Eorpaigh an 24 Lúnasa 2012 agus Innéacs I
leasaithe de Rialachán CE 715/2009, i bhfeidhm an 1
Deireadh Fómhair 2013. Is éard a bhí i gceist le cur i
bhfeidhm na nósanna imeachta NIBC ag Pointe Idirnaisc
Moffat, ná gur fhorbair an CER, a bhí ag oibriú le Ofgem
agus leis an Rialálaí Fóntais agus le TSOs ábhartha chun
plean oibre agus comhshocruithe oibre a fhorbairt le cur
i bhfeidhm a chinntiú faoin dáta riachtanach sin. Anuas
air sin, sholáthair an CER agus Gaslink, agus TSO na
hÉireann, nuashonruithe rialta ar na forbairtí Eorpacha
seo ar an tionscal trí fhóraim thionscail, agus d’oibrigh
siad go dlúth leis an Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus
Acmhainní Nádúrtha.
Cóid Ghréasáin do Leictreachas
Is éard a bhí i gceist le hobair an CER in 2013 ná oibriú tríd
an ACER ag cur le dréachtú na dTreoirlínte Creata agus
tuairimí agus dearcthaí a sholáthar ar Chóid Ghréasáin i
limistéar gréasáin leictreachais, faoi mar a cheanglaítear
faoin tríú pacáiste de reachtaíocht Fuinnimh na hEorpa. Ba
iad na Dréachtchóid Ghréasáin ar Oibriú an Chórais agus

na Dréachtchóid ar Cheangal na hEangaí príomhlimistéir
obair na hEorpa i limistéar rialála na n-eangacha in 2013.
Tagraítear d’obair a bhain le Spriocshamhail na hEorpa do
leictreachas i bpríomhthasc 1 den tuarascáil seo.
Daingneacht an tSoláthair Gháis
Chuir an CER obair chun cinn i rith 2013 i dtaobh
cheanglais Rialacháin 994 (Daingneacht an tSoláthair
Gháis) a chur i bhfeidhm. Is éard a bhí i gceist leis an
obair seo ná tús a chur le Measúnú réigiúnach Riosca a
fhorbairt idir an RA agus Éirinn. Anuas air sin, i gcomhréir
le I.R. 336 (2013), chuir an CER Tuarascáil Bhliantúil faoi
bhráid an Aire maidir lena gcur i bhfeidhm ar Rialachán
(AE) 994/2010.
Tionscadail Chomhleasa
Bhí ról tábhachtach le comhlíonadh ag an CER in 2013 le
hiarratais ar an TCL (Tionscadail Chomhleasa na hEorpa)
a chur chun cinn faoi Rialachán Bhonneagar na hEorpa.
D’fhoilsigh an Coimisiún Eorpach an Rialachán Bonneagar
Fuinnimh agus críochnaíodh an liosta tionscadail TCL i
nDeireadh Fómhair 2013. Tá 14 TCL Leictreachais na
hÉireann ann, idir idirnascaire beartaithe na Fraince-na
hÉireann agus hidrithionscadail chaidéalaithe i Maigh
Eo, agus Tionscadal Eangach Chliste Chreasa Ghlais
an Atlantaigh Thuaidh a bhfuil an ESBN agus EirGrid
ag tabhairt faoi i gcomhar le SOs (Oibreoirí Córais)
Thuaisceart Éireann.In 2013, lean an CER lena n-obair trí
chur leis an méid a leanas:
• Ionchur isteach sa Choimisiún Eorpach agus an ACER
ar fhorbairt socruithe seasmhacha chun tionscadail a
roghnú lena mbaineann comhleas agus tabhairt faoi na
tascanna a sannadh do NRAs.
• Forbairt modheolaíochta agus na gcritéar a úsáidfear
chun measúnú a dhéanamh ar infheistíochtaí i
dtionscadail tarchuir gháis agus leictreachais agus
na rioscaí níos airde a bhaineann leo. Chuir an
CER le forbairt modheolaíocht Leithdháilte Costais
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Trasteorann, agus le modheolaíocht Anailíse Costais
is Tairbhe a d’fhorbair ENTSO-E agus ENTSO-G; na
heagraíochtaí Eorpacha le haghaidh na n-oibreoirí
gréasán leictreachais agus gáis.
• Ionchur an CER i measúnuithe ar thionscadail
réigiúnacha gháis agus leictreachais.
REMIT
Is é REMIT “Rialachán an AE maidir le Sláine agus
Trédhearcacht an Mhargaidh Fuinnimh” agus tháinig sé
isteach i ndlí na AE an 28 Nollaig 2011. Tugtar isteach
le REMIT rialacha nua margaidh agus faireachán nua
ar an margadh i bhfuinneamh ar fud an AE. Áirítear le
scóip REMIT conarthaí mórdhíola leictreachais agus gáis
nádúrtha do tháirgeadh, trádáil, iompar agus soláthar/
leithdháileadh do chustaiméirí a úsáideann 600 GWh sa
bhliain nó níos mó.
Forálann REMIT do rialacha toirmisc ar mhí-úsáid an
mhargaidh a thabhairt isteach ar fud an AE agus bunófar
leis córas nua clárúcháin, tuairiscithe agus faireacháin
maidir le hidirbhearta fuinnimh, mar aon le sonraí áirithe
faoi idirbhearta fuinnimh ar fud an AE atá le cur ar
aghaidh chuig an ACER i Liúibleána. I dtaobh Cúrsaí
gáis de, is gá socruithe tuairiscithe ar thrádáil gáis ag
Pointe Cothromaithe na hÉireann (IBP) agus ar thrádáil
acmhainne a chur chun cinn níos mó in 2014.
In 2013, lean an CER lena dtuairimí a nochtadh ar leibhéal
na hEorpa ar an gcóras beartaithe cláraithe/tuairiscithe
idirbheart fuinnimh ag cruinnithe an ACER, agus le
tabhairt faoi fhorbairtí sa limistéar seo. Ba é an cuspóir
a bhí leis seo ná chun iarracht a dhéanamh chun córas
a bhaint amach ar féidir leis cásanna amhrasta de mhíúsáid an mhargaidh a ghabháil ach nach leagann ualach
mór riaracháin agus nach gcosnaíonn go leor airgid ar
rannpháirtithe an mhargaidh.
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Príomhtháscairí Feidhmíochta
Bhí sé mar aidhm ag Ráiteas an Rialtais ar Rialáil
Eacnamaíoch, a d’fhoilsigh Roinn an Taoisigh i mí
Dheireadh Fómhair 2009, an próiseas measúnaithe ar
fheidhmíocht rialálaithe a neartú ar fud príomhearnálacha
eacnamaíocha. Áiríodh leis sin ceanglas nach mór
feidhmíocht na rialálaithe a thomhas gach bliain de réir
táscairí soiléire agus nach mór an fheidhmíocht sin a
thuairisciú sa Tuarascáil Bhliantúil.
Ar aon dul leis sin, chomhlánaigh an CER ar
“Phríomhtháscairí Feidhmíochta” (KPIs) leis an Roinn
Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha don
bhliain 2013, a foilsíodh i gClár Oibre 2014 an CER.
Roghnaíodh na KPIs chun bheith sonrach agus intomhaiste
agus baineann cuid mhór acu le “5 phríomhthasc” an
CER don bhliain 2013, a thuairiscítear níos luaithe sa
cháipéis seo. Léireofar na torthaí in aghaidh na KPIs
sin thíos. Féadfaidh an CER na KPIs sin a leathnú/a
athrú sa todhchaí. Déanfar amhlaidh ar mhaithe leis an
gcleachtas rialála is fearr a bhaint amach agus measúnú
a dhéanamh ar fheidhmíocht rialála an CER.
Tabhair faoi deara go léiríonn na KPIs torthaí fíorasacha
sonracha in aghaidh nithe intomhaiste ar leith – tugtar sna
“5 phríomhthasc” a phléitear thuas faisnéis ghinearálta ar
an dóigh ar chomhlíon an CER a dtascanna is straitéisí
don bhliain 2013, rud a chabhraigh leis an CER a misean
foriomlán a bhaint amach.

Tuarascáil Bhliantúil 2013

Miondíol
Saincheist

PTF

Torthaí

Agus faireachán á dhéanamh ar iomaíocht sna
margaí miondíola leictreachais agus gáis, ceann
de na nithe a bhféachann an CER orthu is ea rátaí
aistrithe soláthraithe i measc custaiméirí.

– Líon iomlán na gcustaiméirí tí (cónaithe)
leictreachais agus gáis a d’aistrigh a soláthraí, gach
bliain ó 2009 go 2013, agus comparáid, sa chás
go bhfuil fáil ar shonraí gan stró, a dhéanamh idir
tíortha eile an AE.
– Líon na gcustaiméirí leictreachais agus gáis a
d’aistrigh soláthraí, gach bliain ó 2009 go 2013, de
réir cineál custaiméara (custaiméir cónaithe agus
neamhchónaithe) agus an cion den mhargadh a bhí
mar thoradh de chuid na soláthraithe.

Aistrithe Custaiméirí - Leictreachas
2009 2010 2011
Tí

2012

2013

410,470 431,409 306,295 215,196 228,544

Gnólacht Beag

39,021

33,455

29,597

33,358

34,114

Gnólacht
Meánmhéide

5,206

3,028

2,072

3,271

3,363

Mórúsáideoir
Fuinnimh

267

286

215

231

203

Iomlán

454,964 468,178 338,179

252,056 266,224

Aistrithe Custaiméirí - Gás
2010
2011

2012

2013

Custaiméirí Tí

106,712

112,216

90,036

108,938

Tionscal/Tráchtáil

3,901

4,342

3,867

4,786

Iomlán

93,937

113,280

110,579

117,002

Cosaint Tomhaltóirí
Saincheist

PTF

Torthaí

Leanúint ar aghaidh le seirbhís réitigh gearán atá
– Líon na ngearán a chuir custaiméirí in iúl don
2009 = 262
éifeachtúil agus ar ardchaighdeán a chur ar fáil do CER maidir le soláthraithe/oibreoirí gréasáin de réir 2010 = 231
chustaiméirí tí agus do chustaiméirí gnólachta bhig bliana, 2009 go 2013.
2011 = 415
trí Fhoireann Chustaiméirí Fuinnimh an CER.
2012 = 431
2013 = 586
Faireachán a dhéanamh ar an dóigh a n-úsáideann
custaiméirí an tseirbhís energycustomers.ie agus
ar an bhfeasacht atá ag custaiméirí ar an tseirbhís
chéanna.

– Líon iomlán na dteagmhálacha a rinne
custaiméirí, lena n-áirítear an líon uaireanta a
tugadh cuairt ar an láithreán gréasáin www.
enegycustomers.ie de réir bliana, ó 2009 go 2013.

2009 = 17,937
2010 = 18,811
2011 = 21,267
2012 = 33,491
2013 = 39,887

Seirbhís do Chustaiméirí

– 80% nó níos airde de ghearáin “neamhchasta”
réitithe ag an CER laistigh de 10 lá oibre.

– Bainte amach. Réitíodh 97% de ghearáin
“neamhchasta” laistigh de 10 lá oibre.
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Sábháilteacht
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Saincheist

PTF

Torthaí

Conraitheoirí leictreachais agus suiteálaithe gáis in
Éirinn a rialáil ó thaobh sábháilteacht de.

– Líon na gconraitheoirí leictreacha agus na
suiteálaithe gáis atá cláraithe.

–
–
–
–
–
–

Ba é an líon RGIs ag deireadh gach bliana:
2013 – 2,982;
2012 – 2,969;
2011 – 2,843;
2010 – 2,733;
2009 – 2,667

–
–
–
–
–
–

Ba é an líon RECs ag deireadh gach bliana:
2013 – 3,990;
2012 – 4,022;
2011 – 4,264;
2010 – 4,561;
2009 – 5,006.

Feidhmíocht an Chreata Sábháilteachta Gáis.

– Líon na dteagmhas intuairiscithe sábháilteachta
gáis nádúrtha de réir bliana, 2009 go 2013.

– Líon na dteagmhas intuairiscithe sábháilteachta
gáis nádúrtha de réir bliana, 2009 go 2013.
2013: 3 theagmhas intuairiscithe gáis nádúrtha
2012: 1 theagmhas intuairiscithe gáis nádúrtha
2011: 1 theagmhas intuairiscithe gáis nádúrtha
2010: 3 theagmhas intuairiscithe gáis nádúrtha
2009: 3 theagmhas intuairiscithe gáis nádúrtha

Dul chun cinn maidir le Creat Sábháilteachta
Peitriliam a fhorbairt.

– Tá an CER in ann glacadh le cásanna
sábháilteachta ó Shamhain 2013 ar aghaidh

– Leagadh an fhreagracht ar an CER as rialáil
sábháilteachta gníomhaíochtaí taiscéalta agus
astarraingthe peitriliam ón 18 Nollaig 2013 ar
aghaidh.
– Ghlac an CER le dhá iarratas ar chead
sábháilteachta WellWork i Nollaig 2013.

Tuarascáil Bhliantúil 2013

Foinsí In-Athnuaite
Saincheist

PTF

Torthaí

Leanúint ar aghaidh le cruinnithe rialta an Ghrúpa
Idirchaidrimh a óstáil leis an tionscal foinsí inathnuaite agus le hoibreoirí córais. Is é a bhíonn go
príomha i gceist leis na cruinnithe sin ná faireachán
a dhéanamh ar thabhairt isteach thairiscintí Gheata
3, arb iad an príomhbhealach chun an sprioc 40%
do 2020 a bhaint amach.

– Líon na gcruinnithe de chuid an Ghrúpa
Idirchaidrimh a bhí ar siúl le linn na bliana.
– Nuashonruithe rialta ar thairiscintí Gheata 3 a
fhoilsiú ar láithreán gréasáin an CER.
– Faireachán a dhéanamh ar eisiúint tuarascálacha
ar shrianta Gheata 3 ag EirGrid i gcomhréir le
plean comhantaithe an chláir, cinneadh an SEM ar
Chásanna Réitigh i Seoladh a iarchríochnú.
– Tús a chur le breithniú a dhéanamh ar bheartas
nasctha tar éis Gheata 3 sa bhliain 2013.

– 3
– 3
D’eisigh an TSO gach tuarascáil faoi dheireadh Iúil
2013
Cuireadh tús le breithniú inmheánach ar roghanna
beartas ceangail tar éis Gheata 3 sa bhliain 2013.

An méid giniúint leictreachais in-athnuaite in Éirinn
a mhéadú, ag dul i dtreo na sprice 40% do 2020.

– An méid giniúint in-athnuaite a bhí nasctha leis
an ngréasán, de réir bliana, 2009 go 2013.
– Céatadán den ídiú leictreachais a thagann ó
fhoinsí in-athnuaite, de réir bliana, 2009 go 2013.

Réamh-Mheastacháin MW – foinse: EirGrid
2009: 1,558 MW
2010: 1,668 MW
2011: 1,902 MW
2012: 2,013 MW
2013: 2,307 MW
Céatadán den ídiú leictreachais a thagann ó fhoinsí
in-athnuaite, de réir bliana, 2009 go 2013:
Ídiú Leictreachais a Thagann ó Fhoinsí In-Athnuaite
i bPoblacht na hÉireann mar %: An SEAI
“Normalaithe”
2013: 20.5% (sealadach)
2012: 19.6%
2011: 17.6%
2010: 14.9%
2009:13.7%
Ídiú Leictreachais a Thagann ó Fhoinsí InAthnuaithe i bPoblacht na hÉireann: An SEAI
“Neamhnormalaithe”
2012: 18.9% (sealadach)
2011: 19.4%
2010: 12.9%
2009:14.3%
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Foinsí In-Athnuaite
Saincheist

PTF

Torthaí

A bheith ag oibriú le hOibreoirí Córais, ó thuaidh
agus ó dheas, chun dul chun cinn a dhéanamh
ar chlár DS3, arb é is aidhm dó daingneacht
leanúnach an tsoláthair agus oibríocht leanúnach
an chórais a chinntiú de réir mar a mhéadaíonn
leibhéil ghaoithe ar an gcóras.

– Cinneadh le heisiúint ag Coiste an SEM maidir le – A chinntiú go bhfoilseofar lánphleananna
hathbhreithniú ar sheirbhísí córais na TSOs in 2013. do chlár DS3 faoi dheireadh na bliana 2011:
Críochnaithe.
– Faireachán a dhéanamh ar dhul chun cinn ar
phleananna cláir le linn na bliana 2012: Cruinnithe
míosúla agus nuashonruithe rialta le TSOs.
– A chinntiú go ndéanfaidh SOs dul chun cinn ar
an Sruth Oibre a bhaineann le Seirbhísí Córais agus
go bhfoilseofar páipéar comhairliúcháin i Ráithe 1
2012: Trí chomhairliúchán le linn na bliana 2012.
– Foilsíodh Cinneadh Choiste an SEM in 2013
(SEM-13-098)
– Cuireadh tús le breis anailís Eacnamaíoch ar
dhearadh soláthair agus tá sé le críochnú in 2014

Faireachán a dhéanamh ar an dul chun cinn atá
déanta ag EirGrid agus ESB Networks maidir le
clár comhaontaithe caiteachais chaipitil ghréasáin i
Rialú Praghsanna 3

– Tuarascálacha ráithiúla faireacháin ar
chaiteachas caipitiúil a fhoilsiú.
– 2 chruinniú a thionól le ESB Networks agus le
EirGrid le linn na bliana chun soláthar caiteachais
chaipitil a phlé.

– Lean clár faireacháin an CER ar chaiteachas
caipitiúil ar tharchur i rith 2013. Déanann seo
faireachán ar an dul chun cinn leanúnach atá á
dhéanamh ag EirGrid agus ag ESB Networks i
dtaobh bonneagar nua tarchuir a sholáthar i leith
sprioc nó bonnlíne shocraithe agus chomhaontaithe.
Foilsíodh nuashonruithe do gach ráithe in 2013 ar
láithreán gréasáin an CER an ráithe ina dhiaidh,
agus tá treochtaí soiléire i roinnt limistéar ag teacht
chun cinn.

Méadrú Cliste
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Saincheist

PTF

Torthaí

Céim 2 de Dhearadh Ardleibhéil a Chríochnú

Tabhairt faoi rannpháirtíocht shuntasach na
Foilsíodh Dréachtpháipéar Cinnidh ar Dhearadh
bpáirtithe leasmhara (lena n-áirítear ceardlanna
Ardleibhéil i Nollaig 2013. Tá an cinneadh deiridh le
tionscail, díriú ar ghrúpaí/shuirbhéanna tomhaltóirí foilsiú in 2014.
agus comhairliúcháin iomlána phoiblí) chun faisnéis
a sholáthar do Pháipéar/Pháipéir Chinnidh an CER
ar Riachtanais Rialála Beartais Mhéadrú Cliste a
fhoilseofar faoi dheireadh 2013.

Cinneadh chun Dul ar Aghaidh nó Gan Dul ar
Aghaidh le Réiteach a Sholáthar

Tabhairt faoi anailís arís eile ar chostas is tairbhe
um méadrú cliste leictreachais agus gáis i rith
Ráithe 3/4 in 2013 chun faisnéis a sholáthar do
chinneadh an CER maidir le leanúint ar aghaidh
chuig an gcéim um Sholáthar Réitigh.

Cuireadh tús le tabhairt faoin anailís costais
is tairbhe i nDeireadh Fómhair 2013, agus tá
athbhreithniú le déanamh air seo in 2014.

Tuarascáil Bhliantúil 2013

Comhtháthú an Mhargaidh Leictreachais
Saincheist

PTF

Torthaí

Maoirisú an ACER ar an Spriocshamhail a chur i
bhfeidhm ag an SEM
Páipéar comhairliúcháin ar na hathruithe atá le
déanamh ar an dearadh Ardleibhéil
Cinneadh ar an Dearadh Ardleibhéil nua

Treoirphlean a fhad le 2016 a chur faoi bhráid an
ACER agus nuashonruithe ráithiúla a sheoladh
chuig an ACER ar dhul chun cinn
Comhairliúchán Choiste an SEM ar Dheardh
Ardleibhéil a fhoilsiú faoi lár na bliana 2013
Cinneadh ar Dhearadh Ardleibhéil a dhéanamh faoi
dheireadh 2013

Seoladh treoirphlean chuig an ACER in 2013
Foilsíodh Páipéar Comhairliúcháin ar Dhearadh
Ardleibhéil i bhFeabhra 2014
Foilseofear cinneadh i Meán Fómhair 2014

Rannpháirtíocht le páirtithe leasmhara ar
shaincheisteanna chomhtháthú an mhargaidh

Líon na n-imeachtaí faisnéise/comhairliúcháin
phoiblí le páirtithe leasmhara in 2013

Thit 8 n-imeacht den saghas sin amach i rith 2013.

Comhtháthú an Mhargaidh Gháis
Saincheist

PTF

Torthaí

Nósanna imeachta Bainistíochta Cúngach Gais a
chur i bhfeidhm ag pointí idirnaisc.
Bainistíocht Leithdháilte Acmhainn Gháis a chur
i bhfeidhm, agus Treoirlínte Creata agus Cóid
chothromaithe agus idir-inoibritheacht a chur i
bhfeidhm.

Cuireadh an nós imeachta i bhfeidhm ag Moffat
agus ag an bPíblíne Thuaidh Theas faoi Dheireadh
Fómhair 2013.
Clár comhaontaithe oibre le Ofgem agus leis an
Rialálaí Fóntais faoi Mheán Fómhair 2013.

Baineadh an spriocdháta amach.
Rinneadh dul chun cinn leanúnach i dtreo na
n-amlínte um chur i bhfeidhm a bhaint amach.
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RÁITIS AIRGEADAIS

Eolais
don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2013

Comhaltaí an Choimisiúin
Dermot Nolan, Cathaoirleach
Garrett Blaney, Coimisinéir
Paul McGowan, Coimisinéir

Banc
Bainc-Aontas Éireann,
7/12 Sráid Dáma,
Baile Átha Cliath 2
Éire

Seoladh an CER
An Coimisiún um Rialáil Fuinnimh
The Exchange
Cearnóg Belgard Thuaidh
Tamhlacht
Baile Átha Cliath 24
Éire

Iniúchóirí
Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste,
Bloc an Státchiste,
Caisleán Bhaile Átha Cliath,
Baile Átha Cliath 2,
Éire
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Tuarascáil an Choimisiúin
don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2013

Is cúis áthais dom ráitis airgeadais iniúchta an Choimisiúin
um Rialáil Fuinnimh (CER) a chur i láthair don bhliain dar
críoch 31 Nollaig 2013.
An Bhliain Airgeadais
Cuimsítear dhá mhí dhéag sa tréimhse cuntasaíochta go
dtí 31 Nollaig 2013.
Príomhghníomhaíochtaí
Chuir Éire an Treoir um Leictreachas na hEorpa i bhfeidhm
nuair a ritheadh an tAcht um Rialáil Leictreachais, 1999,
lenar bunaíodh an Coimisiún um Rialáil Leictreachais
(CER) an 14 Iúil 1999. Leagtar amach sa reachtaíocht seo
agus i síniú Ionstraim Reachtúil 445 de 2000 cumhachtaí
agus dualgais an CER agus foráiltear ann an creat chun
iomaíochas a thabhairt isteach maidir le giniúint agus
soláthar leictreachais in Éirinn. Bunaíodh an CER leis an
Acht Gáis (Eatramhach) (Rialáil) 2002 mar rialtóir ghás
nádúrtha na hÉireann faoin ainm an Coimisiún um Rialáil
Fuinnimh. Thug an acht sin cumhachtaí riachtanacha don
CER chun tarchur, dáileadh, stóráil agus soláthar gás
nádúrtha a cheadúnú agus a rialáil agus orduithe a eisiúint
maidir le soláthar, tarchur, dáileadh agus díol gáis. Leagtar
amach in Acht Fuinnimh (Forálacha Ilghnéitheacha) 2006
na cumhachtaí agus na dualgais maidir le sábháilteacht
phoiblí a bhaineann le tarchur, dáileadh, stóráil, soláthar
agus iompar gás nádúrtha a rialáil; agus an mhaoirseacht
sábháilteachta a dhéantar ar Shuiteálaithe Gáis Cláraithe
agus ar Chonraitheoirí Leictreacha Cláraithe. Leasaíodh
an tAcht um Rialáil Leictreachais (1999) leis an Acht um
Shábháilteacht Peitriliam (Taiscéaladh agus Astarraingt)
2010 (an tAcht Sábháilteachta) ina leagtar amach
cumhachtaí agus dualgais an CER i dtaca leis sin.
Bhunaigh an CER, ag obair i gcomhar leis an Roinn
Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha
(DCENR), an Clár Náisiúnta um Méadrú Cliste (NSMP)
go deireanach in 2007. I gCéim 1, rinneadh triail d’fhonn
measúnú a dhéanamh ar na costais agus na buntáistí

a bheadh le méadair chliste agus chun cinntí maidir le
forchéimniú iomlán a threorú. I mí Iúil 2012 fógraíodh
go mbeadh méadair chliste leictreachais agus gáis le
forchéimniú le haghaidh ghnóthaí cónaitheacha agus
beaga agus ar mheánmhéid. Ó shin i leith, ainmníodh
freisin an CER mar an tÚdarás Inniúil ar mhaithe le
forchéimniú an Chláir um Méadrú Cliste.
Tá sé socraithe ag an Rialtas trí chinneadh foirmiúil de
chuid an Rialtais sainchúram an CER a leathnú chun rialáil
eacnamaíoch earnáil uisce poiblí agus dramhuisce a chur
san áireamh. Chuige sin tá reachtaíocht rite ag an Rialtas,
an tAcht Seirbhísí Uisce 2013, chun feidhm a thabhairt
don CER tabhairt faoi gach rud is gá nó is caoithiúil nó
ullmhú i gcomhair fheidhmiú a chuid feidhmeanna rialála
uisce go léir agus comhairle a chur ar an Aire maidir le
beartas a fhorbairt i dtaca leis an soláthar seirbhísí uisce
a rialú. Bronnann an tAcht Seirbhísí Uisce (Uimh.2) 2013,
cumhachtaí rialála ar an CER as an earnáil uisce poiblí
agus dramhuisce, go háirithe chun rialáil a dhéanamh
ar ghníomhaíochtaí an fhóntais uisce ó pheirspictíocht
eacnamaíoch agus seirbhíse custaiméara de.
Maoinítear an Coimisiún trí thobhach agus ioncam
ceadúnais a fhaightear ó na rannpháirtithe leictreachais,
gáis agus peitriliam ábhartha. Fuair an CER saoráid
iasachta tráchtála gearrthéarmach chun gníomhaíochtaí
sábháilteachta peitriliam a mhaoiniú, a bhfuarthas
faomhadh Aireachta ina leith, maidir le Costais Bhunaíochta
Dearadh Ardleibhéil an Chreata Sábháilteachta Peitriliam.
Gearrann an CER tobhach ar ghnóthais pheitriliam as
gach costas bunaíochta a tabhaítear go dtí seo chomh
maith le costais oibríochta leanúnacha an Chreata. Tá an
cinneadh deiridh maidir le riar an tobhaigh sábháilteachta
peitriliam leagtha amach i bPáipéar Cinnidh an CER
CER/13008. In 2013, thug an Roinn Comhshaoil, Pobail
agus Rialtais Áitiúil maoiniú chun costais an Choimisiúin
maidir le feidhmiú a chuid feidhmeanna faoin Acht
Seirbhísí Uisce 2013 a chumhdach.
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Torthaí
Tugtar sonraí maidir le torthaí airgeadais an Choimisiúin
don bhliain sna Ráitis Airgeadais agus sna nótaí
gaolmhara.
Iniúchóirí agus Cuntais
Éilíonn Mír 25 den Sceideal a ghabhann leis an Acht um
Rialáil Leictreachais, 1999 arna leasú ar an gCoimisiún
ráitis airgeadais a ullmhú ar bhealach a cheadóidh an
tAire Cumarsáid, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha le
comhthoiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.
Cuireann an Coimisiún cuntais isteach i dtaca le gach
bliain chuig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste.
Chomh luath agus is féidir tar éis an iniúchta iarrtar ar
an gCoimisiún cóip de na cuntais sin a chur faoi bhráid
an Aire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha
mar aon le tuarascáil iniúchta an Ard-Reachtaire Cuntas
agus Ciste.
An Coiste Iniúchóireachta
Is iad comhaltaí an Choiste Iniúchóireachta ag deireadh na
Nollag, 2013 ná an tUasal Tom O’Higgins (Cathaoirleach
– seachtrach), Coimisinéir Garrett Blaney, Coimisinéir
Paul McGowan agus an tUasal Tom Mason (seachtrach).
Is iad príomhfheidhmeanna an Choiste ná comhairle
a thabhairt ar conas atá an Coimisiún ag bainistiú
príomhrioscaí airgeadais agus oibríochta, chun measúnú
a dhéanamh ar éifeachtacht na rialuithe inmheánacha
airgeadais, breithiúnas a thabhairt ar shaincheisteanna
luach ar airgead agus monatóireacht a dhéanamh ar chur
i bhfeidhm chinntí an Choimisiúin ag eascairt as moltaí an
Choiste Iniúchóireachta.

72

Le linn 2013, bhuail an Coiste Iniúchóireachta le chéile
ceithre huaire agus iad i mbun na bhfeidhmeanna seo a
leanas
• Rinne an Coiste athbhreithniú agus thug siad a gcead
chun Tuarascálacha Iniúchta Inmheánaigh maidir leis
an Athbhreithniú ar Rialú Inmheánach Airgeadais,
Nósanna Imeachta Tionscadal, Bainistíocht Conartha
agus Athbhreithniú maidir le Feidhmíocht agus
Comhlíonadh ar Chosaint Sonraí agus reachtaíocht um
Shaoráil Faisnéise a chur isteach chuig an gCoimisiún;
• Rinne an Coiste monatóireacht ar bheartas agus ar
obair feabhsúcháin cleachtais a rinne an Coimisiún
maidir le TF; agus
• Bhí an Coiste i mbun cainte go rialta leis an lucht
bainistíochta maidir le hiompar bainistíochta riosca
agus obair maolaithe laistigh den Choimisiún.

Thar ceann an Choimisiúin
Garrett Blaney, Cathaoirleach
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An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste Tuarascáil
le cur i láthair Thithe an Oireachtais

An Coimisiún um Rialáil Fuinnimh

Raon Feidhme an Iniúchta ar na Ráitis Airgeadais

Rinne mé iniúchadh ar ráitis airgeadais an Choimisiúin um
Rialáil Fuinnimh don bhliain dar chríoch 31 Nollag 2012
faoin Acht um Rialáil Leictreachais, 1999 arna leasú leis
an Acht Gáis (Eatramhach) (Rialáil), 2002. Tá na ráitis
airgeadais, a ullmhaíodh faoi na beartais chuntasaíochta
arna leagan amach sna ráitis, comhdhéanta de na Beartais
Chuntasaíochta, an Cuntas Ioncaim agus Caiteachais, an
Ráiteas Gnóthachan agus Caillteanas Aitheanta Iomlán,
an Clár Comhardaithe, an Ráiteas ar Shreabhadh Airgid
agus na nótaí gaolmhara. Ullmhaíodh na ráitis airgeadais
san fhoirm atá forordaithe i mír 25 den Sceideal a
ghabhann leis an Acht um Rialáil Leictreachais 1999
arna leasú le hAlt 22 den Acht Gáis (Eatramhach) (Rialáil)
2002, agus i gcomhréir le cleachtas cuntasaíochta a
nglactar leis go ginearálta in Éirinn.

Is éard atá i gceist le hiniúchadh ná fianaise a fháil faoi na
méideanna agus faoin nochtadh sna Ráitis Airgeadais, a
mhéid is gá chun dearbhú réasúnach a thabhairt go bhfuil
na Ráitis Airgeadais saor ó mhíráiteas ábhartha ar bith,
cibé acu trí chalaois nó trí earráid. Áirítear air sin measúnú

Freagrachtaí an Choimisiúin
Tá an Coimisiún freagrach as ullmhú na ráiteas airgeadais,
as a chinntiú go dtugann siad léargas fíor agus cothrom
ar staid ghnóthaí an Choimisiúin agus ar a ioncam agus ar
a chaiteachas, agus as rialtacht na n-idirbheart a chinntiú.
Freagrachtaí an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste
Táim freagrach as iniúchadh a dhéanamh ar na ráitis
airgeadais i gcomhréir leis an dlí is infheidhme.
Rinne mé m’iniúchadh agus mé ag cur san áireamh
na cúinsí speisialta a bhaineann le bainistíocht agus le
feidhmiú na gcomhlachtaí Stáit.
Chuir mé m’iniúchadh i gcrích de réir na gCaighdeán
Idirnáisiúnta maidir le hIniúchóireacht (an Ríocht Aontaithe
agus Éire) agus i gcomhréir leis na Caighdeáin Eiticiúla
d’Iniúchóirí atá leagtha síos ag an mBord um Chleachtais
Iniúchóireachta.

ar an méid seo a leanas:
• cibé an bhfuil na beartais chuntasaíochta oiriúnach
maidir le cúinsí an Choimisiúin nó nach bhfuil, cibé ar
cuireadh na beartais sin i bhfeidhm go comhsheasmhach
nó nár cuireadh agus cibé ar nochtadh iad ar bhealach
sásúil nó nár nochtadh
• a réasúnaí is a bhí meastacháin suntasacha
cuntasaíochta a rinneadh in ullmhú na ráiteas
airgeadais, agus
• cur i láthair foriomlán na ráiteas airgeadais.
Déanaim iarracht chomh maith le linn m’iniúchta fianaise
a fháil ar rialtacht na n-idirbheart airgeadais.
Chomh maith leis sin, léim tuarascáil bhliantúil an
Choimisiúin chun neamhréireachtaí ábhartha leis na
ráitis airgeadais iniúchta a aithint. Breathnaím ar na
himpleachtaí ó thaobh mo thuarascála má thagann sé
chun m’fheasa go bhfuil aon mhíráitis dhealraitheacha nó
neamhréireachtaí ábhartha ann.
Tuairim maidir leis na Ráitis Airgeadais
Is é mo thuairim gur ullmhaíodh na ráitis airgeadais de
réir cleachtais chuntasaíochta a nglactar leis go coitianta
in Éirinn agus go dtugann siad léargas fírinneach cóir ar
staid ghnóthaí an Choimisiúin amhail an 31 Nollaig 2012
agus ar a ioncam agus a chaiteachas don bhliain dar
críoch an dáta sin.
Is é mo tuairim gur choinnigh an Coimisiún leabhair
chuntais chuí. Tagann na ráitis airgeadais leis na leabhair
chuntasaíochta.
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Nithe ar a dtugaim Tuairisc trí Eisceacht
Tuairiscím trí eisceacht más rud é
• nach bhfuair mé an fhaisnéis agus na mínithe a
theastaigh uaim i gcomhair m’iniúchta, nó
• má thug mé aon chás ábhartha ar bith faoi ndearna
le linn m’iniúchta inar úsáideadh airgead do chuspóir
eile seachas don cheann a bhí beartaithe dó, nó mura
ndearnadh na hidirbhearta de réir na n-údarás a bhí á
rialú, nó
• nuair nach bhfuil an fhaisnéis a tugadh i dtuarascáil
bhliantúil an Choimisiúin ag teacht leis na ráitis
airgeadais, nó
• mura léiríonn an Ráiteas maidir le Rialú Inmheánach
Airgeadais go bhfuil an Coimisiún ag cloí leis an gCód
Cleachtais do Rialáil Chomhlachtaí Stáit, nó
• go bhfaighim amach go bhfuil cúrsaí ábhartha eile
ann a bhaineann leis an gcaoi ar cuireadh gnó poiblí i
gcrích.
Níl rud ar bith le tuairisciú agam maidir leis na cúrsaí sin a
dtugtar tuairisc orthu trí eisceacht.
Patricia Sheehan
Le haghaidh agus thar ceann
An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste
30 MEITHEAMH 2014
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Ráiteas Maidir le Freagrachtaí na Gcomhaltaí
don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2013

Éilíonn Mír 25 den Sceideal a ghabhann leis an Acht um
Rialáil Leictreachais, 1999 arna leasú le hAlt 20 den
Acht um Shábháilteacht Peitriliam (Taiscéaladh agus
Astarraingt) 2010 ar an gCoimisiún ráitis airgeadais
a ullmhú ar bhealach a cheadóidh an tAire Cumarsáid,
Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha le comhthoiliú an
Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe agus iad a
chur isteach i gcomhair iniúchta chuig an Ard-Reachtaire
Cuntas agus Ciste. Agus é ag ullmhú na ráiteas airgeadais
sin, iarrtar ar an gCoimisiún:
• beartais chuntasaíochta chuí a roghnú agus iad a chur
i bhfeidhm go comhsheasmhach
• breithiúnais agus meastacháin a dhéanamh atá
réasúnta agus stuama
• na ráitis airgeadais a ullmhú ar an mbonn gnóthais
leantaigh, ach amháin má tá an bunús sin míchuí
• aon imeachtaí ábhartha ó chaighdeáin chuntasaíochta
infheidhmithe a nochtadh agus a mhíniú.
Tá an Coimisiún freagrach as leabhair chuntais chearta a
choimeád a nochtann le cruinneas réasúnta ag aon tráth
staid airgeadais an Choimisiúin agus a chuireann ar a
chumas cinntiú go gcomhlíonann na ráitis airgeadais Alt
20 den Acht um Shábháilteacht Peitriliam (Taiscéaladh
agus Aistarraingt), 2010. Tá freagracht ar an gCoimisiún
chomh maith a chuid sócmhainní a chosaint agus
céimeanna réasúnacha a ghlacadh le cosc a chur ar
chalaois agus ar neamhrialtachtaí eile agus iad a aimsiú.
Thar ceann an Choimisiúin
Garrett Blaney, Cathaoirleach
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Ráiteas Maidir le Rialú Inmheánach Airgeadais
don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2013

Ar son an Choimisiúin um Rialáil Fuinnimh, aithním go
bhfuil sé de fhreagracht orainn a chinntiú go gcoinnítear
agus go bhfeidhmítear córas éifeachtach rialaithe
inmheánaigh airgeadais.
Ní féidir leis an gcóras ach dearbhú réasúnta, nach
absalóideach é a thabhairt go ndéantar sócmhainní a
chosaint, idirbhearta a údarú agus a thaifeadadh i gceart,
agus go ndéantar earráidí nó mírialtachtaí ábhartha a
chosc nó go dtabharfaí faoi deara iad in achar ama tráthúil.
Tá bearta curtha i gcrích ag an gCoimisiún le cinntiú go
bhfuil timpeallacht rialaithe chuí i bhfeidhm trí:
• Freagrachtaí agus cumhachtaí
shainmhíniú go soiléir

bainistíochta

a

• Nósanna imeachta foirmiúla a bhunú chun
monatóireacht a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí na
heagraíochta agus chun a sócmhainní a chosaint
• Cultúr cuntasachta a fhorbairt ar gach leibhéal ar fud
na heagraíochta.
Tá próisis leagtha síos ag an gCoimisiún chun rioscaí gnó
a aithint agus a mheas trí bhíthin:
• Nádúr, méid agus impleacht airgeadais na rioscaí atá
mar bhaol don chomhlacht a aithint, lena n-áirítear
an méid agus na catagóirí a mheasann sé a bheith
inghlactha;
• Measúnú a dhéanamh ar an dealraitheacht go dtarlódh
na rioscaí aitheanta;
• Oibriú i gcomhar leis an Rialtas agus le Gníomhaireachtaí
éagsúla chun a chinntiú go bhfuil tuiscint shoiléir ar
spriocanna an Choimisiúin agus tacaíocht á tabhairt
do straitéisí an Choimisiúin chun na spriocanna sin a
ghnóthú.
Tá an córas rialaithe inmheánaigh airgeadais bunaithe ar
chreat a chuireann eolas rialta ar fáil don bhainistíocht,
nósanna imeachta riaracháin, lena n-áirítear deighilt
dualgas agus córas tarmligthe agus cuntasachta. Áirítear
leo go háirithe:
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•

Córas cuimsitheach buiséadaithe mar aon le
buiséad bliantúil a ndéanann an Baill den Choimisiún
athbhreithniú air agus comhaontú faoi;

•

Athbhreithnithe rialta ag an gCoimisiún ar
thuarascálacha
airgeadais
tréimhsiúla
agus
bliantúla a léiríonn feidhmíocht airgeadais i gcoinne
réamhaisnéisí;

•

Spriocanna a leagan síos chun feidhmíocht airgeadais
agus eile a thomhas;

•

Disciplíní foirmiúla um bainistíocht tionscadail.

Tá feidhm iniúchta inmheánaigh ag an gCoimisiún, a
fheidhmíonn de réir an Chreatchóid Dea-Chleachtais.
Leagtar an creatchód sin amach sa Chód Cleachtais Um
Rialachas Comhlachtaí Stáit. Cuireann an anailís ar an
riosca a bhfuil an comhlacht nochta dó bonn eolais ar fáil
d’obair an iniúchta inmheánaigh agus bunaítear pleananna
iniúchta inmheánaigh bliantúla ar an anailís sin. Tacaíonn an
Coiste Iniúchóireachta leis an anailís ar riosca agus leis na
pleananna don iniúchóireacht inmheánach, agus faomhann
an Coimisiún iad. Gach bliain ar a laghad, cuireann an
tIniúchóir Inmheánach tuairisc faoi ghníomhaíocht iniúchta
inmheánaigh faoi bhráid an Choimisiúin. Sa tuarascáil sin,
tugann an tIniúchóir Inmheánach a thuairim faoi éifeachtacht
agus faoi chuibheas an chórais rialaithe inmheánaigh
airgeadais. Faigheann monatóireacht agus athbhreithniú an
Choimisiúin ar éifeachtacht an chórais rialaithe inmheánaigh
airgeadais treoir ó obair an iniúchóra inmheánaigh, ón
gcoiste iniúchóireachta a mhaoirsíonn obair an iniúchóra
inmheánaigh, ó na bainisteoirí feidhmiúcháin sa Choimisiún
atá freagrach as an gcreat rialála airgeadais a fhorbairt
agus a chothabháil agus ó na barúlacha a thugann an tArdReachtaire Cuntas agus Ciste ina litir bhainistíochta.
Rinneadh athbhreithniú ar éifeachtacht an chórais rialaithe
inmheánaigh airgeadais in 2013.
Thar ceann an Choimisiúin
Garrett Blaney, Cathaoirleach
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Ráiteas Maidir le Beartais Chuntasaíochta
don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2013

1. Bunús na gCuntas

5. Pinsin

Ullmhaítear na ráitis airgeadais faoin modh fabhraithe de
chuntasaíocht, ach amháin mar atá sonraithe thíos, agus
de réir an chleachtais chuntasaíochta a ghlactar leis go
ginearálta faoi choinbhinsiún an chostais stairiúil. Glactar
le Caighdeáin Tuairiscithe Airgeadais a mholann na
comhlachtaí cuntasaíochta aitheanta, de réir mar a théann
siad i bhfeidhm.

Tá scéim pinsin sochair shainithe i bhfeidhm do gach fostaí
de chuid an Choimisiúin um Rialáil Fuinnimh. Déantar an
scéim a mhaoiniú le ranníocaíochtaí ón gCoimisiún agus
ó fhostaithe, a aistrítear go ciste ar leith atá á riar ag
iontaobhaí ar leith.

2. Ioncam a Aithint
Tugtar cuntas ar an ioncam ón tobhach ar Leictreachas
agus Gás thar an tréimhse lena mbaineann sé. Tugtar
cuntas ar ioncam ón Tobhach Sábháilteachta Peitriliam as
costais bhunaíochta sa tréimhse seo maidir leis na blianta
2010 go dtí 2013.
Tugtar cuntas ar ioncam ó cheadúnais chun údarú a
fháil fuinneamh a thógáil, a ghiniúint agus a sholáthar sa
bhliain ina n-eisítear an ceadúnas.
3. Sócmhainní Seasta agus Dímheas
Sonraítear na sócmhainní seasta de réir an chostais lúide
an dímheas carntha. Ríomhtar an dímheas d’fhonn na
sócmhainní seasta a dhíscríobh ar bhonn líne dírí thar a
saol úsáideach a mheastar ag na rátaí seo a leanas:

Tá an táille pinsean sa Chuntas Ioncaim agus Caiteachais
comhdhéanta den chostas seirbhíse reatha móide an
difríocht idir an toradh ionchais ar shócmhainní na scéime
agus costas an úis ar dhliteanais na scéime.
Aithnítear gnóthachain agus caillteanais achtúireacha a
eascraíonn as athruithe ar bhoinn tuisceana achtúireacha
agus ó thaithí de barrachais agus easnaimh sa ráiteas
de ghnóthachain agus caillteanais iomlán aitheanta don
bhliain ina dtarlaíonn siad.
Tomhaistear sócmhainní na scéime pinsin ag luach cóir.
Déantar dliteanais scéime pinsean a thomhas ar bhonn
achtúireach ag úsáid mhodh an aonaid réamh-mheasta.
Taispeántar farasbarr dliteanais scéime thar sócmhainní
scéime ar an gClár Comhardaithe mar dhliteanas.
Léiríonn an Cúlchiste Pinsin an t-easnamh maoinithe ar
an scéim pinsean sochair shainithe.

Daingneáin agus Feistis

15%

6. Cánachas

Trealamh Oifige

15%

Crua-earraí Ríomhairí

33 1/3%

Bogearraí Ríomhairí

50%

Ní gá don Choimisiún Cáin Chorparáide a íoc. Tá foráil
déanta maidir le cánachas ar ús taiscí a fhaightear. Níl
ioncam a bhailíonn an Coimisiún faoi réir CBL.

Feabhsúchán Léasach

4%

4. Airgeadraí Coigríche
Aistrítear na hidirbhearta atá ainmnithe in airgeadraí
coigríche a bhaineann le hioncam agus costais go euro
ag na rátaí malairte a bhí i réim ag dáta na n-idirbheart.
Tiontaítear na sócmhainní agus na fiachais airgeadaíochta
atá ainmnithe in airgeadraí coigríche go euro ag na rátaí
malairte ar dháta an Chláir Comhardaithe.

7. Cuntas Caipitil
Is é an cuntas caipitil an luach gan amúchadh den ioncam
a úsáideadh chun críocha caipitil.
8. Leithdháileadh costas
Agus feidhmeanna an Choimisiúin á gcomhlíonadh faoi
alt 20 den Acht um Shábháilteacht Peitriliam (Taiscéaladh
agus Astarraingt) 2010, aithnítear go leithligh sna ráitis
airgeadais gach gné den chostas agus den ioncam
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a bhaineann leis na hearnálacha leictreachais, gáis
agus peitriliam. Agus feidhmeanna an Choimisiúin á
gcomhlíonadh faoin Acht um Sheirbhísí Uisce 2013,
aithnítear go leithligh sna ráitis airgeadais gach gné de na
costais a bhaineann le hearnáil an uisce.
Agus cuntais ar leithligh an Choimisiúin á ndréachtú,
cloítear le sraith nósanna imeachta cuntasaíochta
chun sócmhainní, dliteanais, ioncam agus caiteachas a
leithdháileadh:
Déantar ioncaim, costais agus caiteachas caipitiúil a
thabhaíonn gach earnáil go díreach a thaifeadadh i
gcuntais ar leithligh na n-earnálacha leictreachais, gáis,
peitriliam agus uisce. Leithdháiltear costais roinnte ar
gach earnáil i gcomhréir leis an líon foirne atá fostaithe
san earnáil chuí.
9. Saoráid Iasachta Tráchtála
Aithnítear iasachtaí tráchtála úsmhara ar dtús báire
glan ar tháillí socrúcháin. Déantar amúchadh ar na
táillí socrúcháin sin thar shaolré na saoráide iasachta.
Déantar costais maoinithe fabhraithe a mhéid is go bhfuil
siad iníoctha, a áireamh i bhfabhruithe seachas i suim
ghlanluacha an fhiachais.
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Cuntas Ioncaim agus Caiteachais
don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2013

2013
Leictreachas
Nótaí
€

2013
Gás
€

2013
Peitreal
€

2013
Uisce
€

2013
Iomlán
€

2012
Iomlán
€

8,663,237

5,029,486

2,870,000

0

16,562,723

10,094,500

23,486

0

0

0

23,486

13,675

19,837

11,837

0

780,904

812,578

55,436

8,706,560

5,041,323

2,870,000

780,904

17,398,787

10,163,611

106,471

81,512

(2,126)

(3,644)

182,213

211,252

8,813,031

5,122,835

(2,867,874)

777,260

17,581,000

10,374,863

3

2,818,777

1,935,139

409,917

303,157

5,466,990

5,070,825

9 (a)

618,393

422,814

88,429

65,364

1,195,000

713,000

Táillí Coiste SEM

45,043

0

0

0

45,043

91,447

Earcaíocht agus Oiliúint

62,483

45,377

108,719

17,361

233,940

156,547

Taisteal & Cothú

66,514

57,814

9,741

554

134,623

134,283

Costais Cóiríochta Oifige

397,740

270,993

58,370

48,988

776,091

874,459

Cumarsáid agus TF

237,180

148,687

29,891

24,044

439,802

348,480

Costais Seirbhíse Oifige

17,785

16,428

4,981

1,166

40,360

35,476

Préimheanna Árachais

39,698

25,871

5,501

3,248

74,318

103,653

Fógraíocht

90,006

15,293

627

0

105,926

75,325

2,987,079

1,482,163

1,668,498

317,610

6,455,350

2,692,475

6,669

4,542

1,045

659

12,915

12,408

Táillí Iniúchta Inmheánaigh

17,819

11,372

2,266

1,594

33,051

30,950

Costais eile

33,922

23,345

4,915

2,072

64,254

67,540

Ús iníoctha

0

0

140,081

0

140,081

127,434

144,696

82,902

1,040

0

228,638

260,538

7,583,804

4,542,740

2,534,021

785,817

15,446,382

10,794,840

Barrachas/ (Easnamh) i leith na bliana

1,229,227

580,095

333,853

(8,557)

2,134,618

(419,977)

Barrachas tugtha ar aghaidh

2,458,690

957,323

(3,229,195)

0

186,818

906,281

63,627

42,826

9,789

6,117

122,359

(299,486)

3,751,544

1,580,244

(2,885,553)

(2,440)

2,443,795

186,818

IONCAM
Tobhach

2

Táillí Ceadúnaithe
Ioncam Eile

2

Ollioncam
Aistriú ón/(chuig an) gCuntas Caipitil

8

Glan-Ioncam
CAITEACHAS
Pá & Tuarastail Dhíreacha
Costais Phinsean

Táillí comhairleachta agus dlí
Táillí Iniúchóireachta

Dímheas

Cúlchiste don Chostas Pinsin
Barrachas / (Easnamh)
Oibriúcháin amhail 31 Nollaig

4

Is cuid de na ráitis airgeadais seo an Ráiteas faoi Bheartais Chuntasaíochta agus na Nótaí 1 go 14.
Thar ceann an Choimisiúin
Garrett Blaney, Cathaoirleach
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Ráiteas um Ghnóthachain agus Chaillteanais Aitheanta Iomlána
don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2013

2013
Iomlán
€

2012
Iomlán
€

2,134,618

(419,977)

9 (biii)

1,352,784

739,514

9 (d)

1,205,000

433,000

Athruithe i dtoimhdí mar bhonn taca ag luach reatha dliteanais na scéime pinsean

9 (bii)

1,800,575

(5,335,000)

Aistrithe istigh le haghaidh seirbhís roimh ré

9 (biii)

0

0

Gnóthachan / (Caillteanas) Achtúireach

4,358,359

(4,162,486)

Gnóthachain / (Caillteanais) Aitheanta Iomlána a bhaineann leis an mbliain airgeadais

6,492,977

(4,582,463)

Nótaí
Barrachas/ (Easnamh) i leith na bliana
Toradh iarbhír lúide toradh ionchais ar shócmhainní scéime pinsin
Gnóthachain / (caillteanais) ó thaithí ar dhliteanais na scéime pinsean

Is cuid de na ráitis airgeadais seo an Ráiteas faoi Bheartais Chuntasaíochta agus na Nótaí 1 go 14.
Thar ceann an Choimisiúin
Garrett Blaney, Cathaoirleach
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Clár Comhardaithe Amhail
an 31 Nollaig 2013

Nótaí

2013
€

2012
€

5

2,180,270

2,362,483

6

868,789

933,858

Airgead sa bhanc agus ar láimh

2,024,467

400,345

Taiscí Gearrthéarmacha

5,479,742

3,784,110

8,372,998

5,118,313

7

(2,129,203)

(1,131,495)

10

(3,800,000)

(3,800,000)

(5,929,203)

(4,931,495)

2,443,795

186,818

(3,097,000)

(7,333,000)

Glansócmhainní Reatha lena n-áirítear dliteanas pinsin

(653,205)

(7,146,182)

Iomlán na sócmhainní lúide dliteanais reatha

1,527,065

(4,783,699)

8

2,180,270

2,362,483

Cuntas Ioncaim & Caiteachais

11(b)

2,443,795

186,818

Cúlchiste Pinsin

11(a)

(3,097,000)

(7,333,000)

1,527,065

(4,783,699)

SÓCMHAINNÍ SEASTA
Sócmhainní Intadhaill
SÓCMHAINNÍ REATHA
Féichiúnaithe

CREIDIÚNAITHE (Méideanna dlite laistigh d’aon bhliain amháin)
Creidiúnaithe
Iasacht Gearrthéarmach

Glansócmhainní Reatha gan dliteanas pinsin san áireamh
Dliteanas pinsin

9(bi)

ARNA MAOINIÚ AG
Cuntas Caipitil

Is cuid de na ráitis airgeadais seo an Ráiteas faoi Bheartais Chuntasaíochta agus na Nótaí 1 go 14.
Thar ceann an Choimisiúin
Garrett Blaney, Cathaoirleach
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Ráiteas Maidir le Sreabhadh Airgid
don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2013

2013
€

2012
€

2,134,618

( 419,977)

Difríocht idir Costais Phinsin agus Ranníocaíocht Fostóra

122,359

(299,486)

Dímheas

228,638

260,538

Ús Bainc

(29,593)

(50,008)

(182,213)

(211,252)

Laghdú / (Méadú) i bhFéichiúnaithe

65,069

(554,722)

Méadú i gcreidiúnaithe

997,708

196,801

3,336,586

(1,078,106)

3,336,586

(1,078,106)

29,593

50,008

(46,425)

(49,285)

(1,695,632)

(870,977)

0

2,200,000

1,624,122

251,640

Méadú ar airgead ar láimh sa tréimhse

1,624,122

251,640

Airgead tirim a úsáideadh chun acmhainní leachtacha a mhéadú

1,695,632

870,977

0

(2,200,000)

Athrú i nglanchistí

3,319,754

(1,077,383)

Glanchistí tosaigh

384,455

1,461,838

Glanchistí deiridh

3,704,209

384,455

Réiteach barrachas oibriúcháin le glan-insreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin
Easnamh ar Ioncam agus Caiteachas

Aistriú ó Chuntas Caipitil

Glan-insreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin
Ráiteas Sreabhadh Airgid
Glan-insreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin
Torthaí ar Infheistíochtaí
- ús bainc
Caiteachas caipitiúil
- ceannach sócmhainní seasta
Bainistiú acmhainní leachtacha
- taiscí gearrthéarmacha
Maoiniú – Méadú ar fhiachas
Méadú ar Iarmhéideanna Airgid
Réiteach glan-sreabhadh airgid chuig gluaiseacht i nglanchistí

(Insreabhadh) / (Eis-sreabhadh) Airgid ó mhéadú / laghdú i bhFiachas

Is cuid de na ráitis airgeadais seo an Ráiteas faoi Bheartais Chuntasaíochta agus na Nótaí 1 go 14.
Thar ceann an Choimisiúin
Garrett Blaney, Cathaoirleach
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Nótaí leis na Ráitis Airgeadais
don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2013

1. Bunú an Choimisiúin
Bunaíodh an Coimisiún um Rialáil Leictreachais an chéad lá riamh an 14 Iúil 1999 faoi fhorálacha an Achta um Rialáil
Leictreachais 1999 (Uimh. 23 de 1999). Le hachtú an Achta Gáis (Eatramhach) (Rialachán), 2002 leathnaíodh dlínse an
Choimisiúin chun rialú mhargadh an gháis nádúrtha a áireamh an 30 Aibreán 2002. Athainmníodh an Coimisiún mar an
Coimisiún um Rialáil Fuinnimh (CER) mar léiriú ar an bhfreagracht bhreise sin.
Leathnaigh an tAire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha, le comhaontú an Aire Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe an Coimisiún agus é anois mar Choimisiún triúr comhaltaí an 13 Deireadh Fómhair 2004, de réir mar a
fhoráiltear dó faoi Sceideal 1 den An tAcht um Rialáil Leictreachais, 1999. Ceapadh an Coimisinéir Dermot Nolan mar
Chathaoirleach an 29 Bealtaine 2011. Is iad Comhaltaí eile an Choimisiúin ná Coimisinéir Garrett Blaney a chuir tús lena
cheapachán an 15 Feabhra 2010 agus Coimisinéir Paul McGowan a chuir tús lena cheapachán féin an 1 Márta 2013.
2. Ioncam
Tobhach: Ar mhaithe lena chostais a sheasamh faoin Acht um Rialáil Leictreachais, 1999 arna leasú, féadfaidh
an Coimisiún tobhach a ghearradh ar na gnóthais éagsúla fuinnimh agus peitriliam atá i mbun taiscéalaíochta agus
astarraingthe. Ghearr an Coimisiún tobhach ar na gnóthais fuinnimh ábhartha as gach gníomhaíocht a bhain le tarchur,
dáileadh, giniúint, soláthar nó iompar a dhéantar in Éirinn mar seo a leanas:
2013
Leictreachas
€

2013
Gás
€

2013
Peitreal
€

2013
Uisce
€

2013
Iomlán
€

2012
Iomlán
€

Giniúint

1,882,194

0

0

0

1,882,194

1,506,616

Tarchur

2,255,032

1,676,488

0

0

3,931,520

2,803,836

Dáileachán

2,345,228

1,676,488

0

0

4,021,716

3,044,204

Soláthar

2,180,783

0

0

0

2,180,783

1,652,912

Muiriompar

0

1,676,510

0

0

1,676,510

1,086,932

Bunú: Sábháilteacht

0

0

2,870,000

0

2,870,000

0

8,663,237

5,029,486

2,870,000

0

16,562,723

10,094,500

17,756

11,837

0

0

29,593

50,008

780,904

780,904

0

Ioncam Eile
Ús Bainc
DECLG
Eile

2,081

0

0

0

2,081

5,428

19,837

11,837

0

780,904

812,578

55,436

Chuir an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil (DECLG) maoiniú ar fáil le linn 2013 chun costais CER a bhain
le feidhmiú a chuid feidhmeanna faoin Acht um Sheirbhísí Uisce 2013 agus feidhmeanna a bhí le comhlíonadh faoi Acht
ina dhiaidh sin, de réir Meabhrán Tuisceana arna shíniú ag an CER agus ag an Roinn (DECLG). I ráithe a haon de 2014
gearrfaidh an Coimisiún tobhach ar Uisce Éireann as soláthar seirbhísí uisce agus fuíolluisce.
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3. Fostaithe agus Luach Saothair
(a) Costais fostaithe i gcaitheamh na bliana:

Tuarastail
ÁSPC Fostóra

2013
Leictreachas
€

2013
Gás
€

2013
Peitreal
€

2013
Uisce
€

2013
Iomlán
€

2012
Iomlán
€

2,578,418

1,772,206

373,923

275,015

4,999,562

4,634,518

240,359

162,933

35,994

28,143

467,428

436,307

2,818,777

1,935,139

409,917

303,157

5,466,990

5,070,825

41

27

6

4

78

69

Is mar seo a leanas a bhí meánlíon na bhfostaithe le
linn na bliana, agus anailís déanta orthu de réir earnála:

Oibríonn an Coimisiún scéim luach saothair atá ceangailte le feidhmíocht a cheadaigh an Roinn Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe agus an Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha. As na costais tuarastail iomlána le linn
2013 bhain €273,798 (2012 €260,043) díobh le híocaíochtaí a rinneadh leis an bhfoireann agus a bhain le forálacha
na scéime luach saothair atá ceangailte le feidhmíocht.
(b) Asbhaint a Bhaineann le Pinsean dá bhforáiltear faoin Acht um Bearta Airgeadais Éigeandála ar mhaithe
le Leas an Phobail, 2009
Le linn 2013 rinneadh €363,470 (2012 €337,242) d’asbhaintí a bhain le pinsean ó fhoireann CER agus íocadh é leis an
Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha (€342,802) agus leis an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais
Áitiúil (€20,667).
(c) Luach Saothair Chomhaltaí an Choimisiúin
Is mar seo a leanas a bhí Pacáiste Luach Saothair an Chathaoirligh in 2013:
Buntuarastal bliantúil €171,459 (2012: €180,910) agus Ranníocaíocht Pinsin Fostóra €39,093 (2012: €28,765). Ba í an
asbhaint a bhain le pinsean a baineadh den Chathaoirleach le haghaidh 2013 ná €15,953 (2011€16,946). Ní fhaigheann
an Cathaoirleach ná Comhaltaí an Choimisiúin aon íocaíochtaí a bhaineann le feidhmíocht. Ní théann teidlíochtaí pinsin an
Chathaoirligh thar na teidlíochtaí caighdeánacha i scéim aoisliúntais sochar sainithe na hearnála poiblí.
2013

2012

Costais
€

Iomlán
€

Costais
€

Iomlán
€

932

932

6,269

6,269

Garrett Blaney

12,368

12,368

5,981

5,981

Paul McGowan

3,972

3,972

0

0

17,272

17,272

12,250

12,250

Ball den
Dermot Nolan, Cathaoirleach
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4. Táillí Comhairleachta agus Dlí
Soláthraíonn an Coimisiún soláthraithe seirbhíse maidir le seirbhísí eacnamaíocha, teicniúla, dlí lena n-áirítear táillí
dlíthíochta, ar bhonn táille seasta de ghnáth, ar feadh tréimhse ama sainithe d’fhonn tascanna nó tionscadail faoi leith a
dhéanamh go neamhspleách. Le linn 2013, sholáthair an Coimisiún seirbhísí maidir le gach gníomhaíocht a bhain le rialáil
leictreachais, gáis, sábháilteachta (sábháilteacht peitriliam ina measc) agus rialáil uisce mar seo a leanas;
Leictreachas
€

Gás
€

Peitreal
€

Uisce
€

Iomlán
€

303,405

110,670

0

0

414,075

0

50,635

1,418,527

0

1,469,162

180,793

97,783

0

295,173

573,749

2,005,912

565,770

0

0

2,571,682

Táillí Gairmiúla móide Taighde Margaíochta

166,279

109,070

12,654

20,779

308,782

Dlíthiúil lena n-áirítear Táillí Dlíthíochta an Athbhreithnithe Bhreithiúnaigh

330,690

548,235

237,317

1,659

1,117,900

2,987,079

1,482,163

1,668,498

317,610

6,455,350

Teicniúil: Seirbhísí Comhairleachta
Teicniúil: Seirbhísí Comhairleachta maidir le Sábháilteacht
Geilleagrach: Seirbhísí Comhairleachta
An Clár Náisiúnta um Méadrú Cliste: Seirbhísí Comhairleachta

5. Sócmhainní Inláimhsithe
Léasacht Daingneáin &
Feabhsúchán
Feistis
€
€

Oifig
Trealamh
€

Ríomhaire
Crua-Earraí
€

Ríomhaire
Bogearraí
€

Iomlán
€

Costas:
Amhail 31 Nollaig 2012

2,960,977

639,171

221,978

482,403

312,320

4,616,849

0

0

3,875

29,358

13,192

46,425

2,960,977

639,171

225,853

511,761

325,512

4,663,274

Amhail 31 Nollaig 2012

739,404

589,929

202,755

417,514

304,764

2,254,366

Muirear na bliana

118,440

48,678

14,682

37,111

9,727

228,638

Amhail 31 Nollaig 2013

857,844

638,607

217,437

454,625

314,491

2,483,004

Amhail 31 Nollaig 2013

2,103,133

564

8,416

57,136

11,021

2,180,270

Amhail 31 Nollaig 2012

2,221,573

49,242

19,223

64,889

7,556

2,362,483

Breiseanna
Amhail 31 Nollaig 2013
Dímheas Carntha:

Glanluach de réir na Leabhar:
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6. Féichiúnaithe (dlite taobh istigh de bhliain amháin)

Tobhach – Gás
Tobhach – Leictreachas
Costais SEM dlite ó NIAUR
Eile
Réamhíocaíochtaí

2013
€

2012
€

69,193

564,513

620,701

135,175

923

65,032

23,128

43,337

154,844

125,801

868,789

933,858

Tháinig an Margadh Aonair Leictreachais (‘SEM’) i bhfeidhm i mí na Samhna 2007. Leagann an creat dlí síos cumhachtaí
agus dualgais nua don Choimisiún agus d’Údarás Thuaisceart Éireann um Rialáil Fóntas (UR) maidir le rialú an SEM.
Roinntear go cothrom na costais maidir le táillí an Choiste SEM agus tacaíocht comhairleachta.
7. Creidiúnaithe (Suimeanna dlite taobh istigh de bhliain amháin)
2013
€

2012
€

(1,393)

0

1,197,928

328,708

Fabhrú – Athbhreithniú Breithiúnach Dlíthiúil

244,478

239,611

Fabhrú – Creidiúnaithe eile

207,176

184,666

ÍMAT / ÁSPC

308,517

283,191

(4,226)

(1,945)

176,723

97,264

2,129,203

1,131,495

Creidiúnaithe Trádála
Fabhrú – Táillí Gairmiúla agus Comhairleachta

Párolla
Cáin Shiarchoinneálach ar Sheirbhísí Gairmiúla
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8. Cuntas Caipitil
2013
Leictreachas
€

2013
Gás
€

2013
Peitreal
€

2013
Uisce
€

2013
Iomlán
€

1,825,619

534,510

2,354

0

2,362,483

1,390

38,225

3,166

3,644

46,425

Méid amúchta de réir dímheas sócmhainne

(82,902)

(144,696)

(1,040)

0

(228,638)

Glanmhéid an aistrithe

(81,512)

(106,471)

2,126

3,644

(182,213)

1,744,107

428,039

4,480

3,644

2,180,270

Iarmhéid tosaigh
Cistí a leithdháileadh chun sócmhainní seasta a ghnóthú

9. Pinsin
2013
€’000

2012
€’000

1,316

828

731

642

(617)

(530)

Lúide: Ranníocaíochtaí Fostaithe

(235)

(227)

Iomlán

1,195

713

17,191

18,307

(14,094)

(10,974)

3,097

7,333

18,307

12,071

a) Costais phinsin
Costas seirbhíse reatha
Costas Úis
Toradh ionchais ar Shócmhainní Scéime

bi) Glandliteanas Pinsin
Luach reatha na n-oibleagáidí maoinithe
Luach cóir shócmhainní na scéime
Glandliteanas

bii) Luach Reatha na nOibleagáidí Scéime ag tús na bliana
Costas Seirbhíse Reatha

1,316

828

731

642

(2,982)

4,902

(181)

(136)

Luach Reatha Oibleagáidí na Scéime ag deireadh na bliana

17,191

18,307

biii) Athrú i sócmhainní na Scéime Luach cóir Shócmhainní na Scéime ag tús na bliana

Costas Úis
Caillteanas / (Gnóthachan) Achtúireach
Sochair Íoctha

10,974

8,601

Toradh ionchais ar Shócmhainní Scéime

617

530

Gnóthachan / (Caillteanas) achtúireach

1,353

740

Ranníocaíochtaí Fostóirí

1,096

1,012

235

227

0

0

(181)

(136)

14,094

10,974

Ranníocaíochtaí Comhaltaí
Aistrithe istigh le haghaidh seirbhís roimh ré
Sochair íoctha ón Scéim
Luach cóir shócmhainní na scéime ag deireadh na bliana
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Agus an oibleagáid maidir le sochar sainithe á meas, cuirtear an cleachtas reatha san áireamh maidir le méadú tuarastail
i gcomhréir le boilsciú san earnáil phoiblí.
c) Cur síos ar an Scéim agus Boinn Tuisceana Achtúireacha
Is éard atá sa scéim pinsean ná socrú críochnúil faoi thuarastail le sochar sainithe. Dá réir, déantar sochair a shainiú
trí chomparáid a dhéanamh le rialacháin “shamplacha” reatha i scéimeanna san earnáil phoiblí. Leagtar síos rátaí
ranníocaíochta fostóirí agus fostaithe agus aird ar chomhairle achtúireach agus ar athbhreithniú tréimhsiúil ar an ráta
maoinithe a theastaíonn le haghaidh na scéime. Sa scéim, soláthraítear pinsean (ochtóduithe in aghaidh na bliana
seirbhíse), aisce nó cnapshuim (trí ochtódú in aghaidh na bliana seirbhíse) agus pinsin do chéilí agus do pháistí. De
ghnáth, is é an Aois Scoir do bhaill ná a 65ú breithlá, agus tá daoine a bhí ina mbaill roimh 2004 i dteideal dul ar scor
gan laghdú achtúireach ó aois 60 ar aghaidh. Téann pinsin atá á n-íoc (agus á n-iarchur) i méid de ghnáth i gcomhréir le
boilsciú ginearálta tuarastail san earnáil phoiblí.
2013

2012

Ráta Lascaine

3.75%

3.75%

Méaduithe i dTuarastail

3.25%

3.75%

Méaduithe i bPinsin

2.00%

3.25%

Méaduithe i mBoilsciú

2.00%

2.00%

Ba iad na toimhdí airgeadais a úsáideadh chun críche FRS17 ná:

Leagtar síos toimhdí maidir le taithí básmhaireachta sa todhchaí bunaithe ar tháblaí básmhaireachta foilsithe (PMA92/
PFA92) arna n-ullmhú don Ghairm Achtúireach sa Ríocht Aontaithe le táblaí an Continuous Mortality Investigation Bureau.
Tá na toimhdí básmhaireachta a roghnaíodh bunaithe ar tháblaí caighdeánacha ina léirítear gnáth-bhásmhaireacht
pinsinéirí agus cuireann siad ionchas saoil mhéadaithe thar am san áireamh.
An meán-ionchas saoil ualaithe do tháblaí básmhaireachta a úsáideadh chun oibleagáidí sochair a chinneadh ag:
2013

2033

Ionchas saoil - fir

23.5

26.0

Ionchas saoil - mná

24.9

27.0

2013

2012

Cothromais

64.7%

64.0%

Ús Seasta

29.1%

28.7%

Maoin

2.6%

3.1%

Eile

3.6%

4.2%

100.0%

100.0%

Bliain Sroichte aois 65

Cuimsíodh le sócmhainní na scéime ag deireadh na bliana:
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Toradh iarbhír lúide toradh ionchais ar shócmhainní scéime

2013
€’000

2012
€’000

Toradh Iarbhír

1,970

1,270

Lúide: Toradh ionchais

(617)

(530)

1,353

740

Chun an ráta toraidh ionchais fadtéarmach ar thoimhdí sócmhainní a fhorbairt, bhreithnigh an Coimisiún leibhéal reatha na
dtorthaí ionchais ar infheistíochtaí gan riosca (go príomha bannaí rialtais), leibhéal stairiúil na préimhe riosca a bhaineann
le haicmí eile sócmhainní ina mbíonn an phunann infheistithe agus na hionchais maidir le torthaí gach aicme sócmhainne
amach anseo. Déantar an toradh ionchais do gach aicme sócmhainne a ualú ansin bunaithe ar an dáileadh spriocsócmhainne chun ráta fadtéarmach ionchais a fhorbairt ar thoimhde sócmhainní don phunann. Dá bharr sin roghnaíodh
an toimhde 5.01% (tar éis tobhach pinsin 0.75% iníoctha in 2014 a bheith curtha san áireamh).
d) Stair na n-oibleagáidí sochair sainithe, sócmhainní agus gnóthachain agus caillteanais ó thaithí
2013
€’000

2012
€’000

2011
€’000

2010
€’000

2009
€’000

Oibleagáidí sochair sainithe

17,191

18,307

12,071

10,040

9,594

Luach cóir Shócmhainní na Scéime

14,094

10,974

8,601

8,126

6,497

Barrachas/ (Easnamh) le haghaidh na scéime maoinithe

(3,097)

(7,333)

(3,470)

(1,914)

(3,097)

Gnóthachan/(caillteanas) achtúireach ar dhliteanais

2,982

(4,902)

(960)

752

99

Coigeartú ó thaithí ar shócmhainní

1,353

740

(1,067)

211

714

e) Maoiniú Pinsean
Tá an Coimisiún ag súil go gcuirfidh sé €1,185,000 lena scéim pinsean in 2014.
f) Seirbhís inphinsin roimhe sin
Baineann sócmhainní agus dliteanais na scéimeanna pinsean le sochair scoir a eascraíonn as seirbhís leis an gCoimisiún.
Tá teidlíochtaí aoisliúntais ag comhaltaí den Choimisiún agus ag seisear ball foirne ag eascairt as seirbhís a rinne siad le
comhlachtaí eile san earnáil phoiblí sular fostaíodh sa Choimisiún iad. Tá an Coimisiún i dteideal an costas a bhain le maoiniú na
seirbhíse roimhe sin a fháil ar ais ó chomhlachtaí poiblí eile faoi théarmaí a bhallraíochta sa Líonra um Aistriú sa tSeirbhís Phoiblí.
10. Iasacht Gearrthéarmach
I gcomhréir le mír 24 den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht um Rialáil Leictreachais, 1999, arna leasú, tá
comhaontú um iasacht gearrthéarmach ag an CER le Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta le haghaidh
suim nach mó ná €5,000,000. Fuarthas toiliú an Aire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha agus an Aire
Airgeadais an 29 Meitheamh 2011. Tá an iasacht sin ag teastáil chun freastal do riachtanais airgeadais an Choimisiúin
ar mhaithe leis an gCreat Sábháilteachta Peitriliam a bhunú agus é a chur i bhfeidhm. Tosófar ag aisíoc na hiasachta i mí
Eanáir 2014 thar thréimhse dhá bhliain.
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11 (a) Réiteach na ngluaiseachtaí i gCúlchistí
Cuntas Ioncaim & Caiteachais
€’000
Leictreachas

€’000
Gás

€’000
Peitreal

€’000
Uisce

Caipitiúil
Cuntas
€’000

Pinsean
Cúlchiste
€’000

Iomlán
€’000

Iarmhéid Oscailte an 1 Eanáir

2,459

957

(3,229)

0

2,362

(7,333)

(4,784)

Barrachas/(Easnamh) don bhliain airgeadais

1,229

580

334

(9)

Glanghluaiseacht i gCaipiteal

2,135
(182)

Gnóthachan/ (Caillteanas) achtúireach
Gluaiseacht sa Chúlchiste
Iarmhéid Deiridh amhail an 31 Nollaig

64

43

10

6

3,752

1,580

(2,885)

(2)

2,180

(182)
4,358

4,358

(122)

0

(3,097)

1,527

Is ionann an cúlchiste pinsin agus costas carnach na bpinsean lúide méideanna a íocadh amach go dtí seo. Is ionann an
t-aistriú sa bhliain agus an difríocht idir costas iomlán na bpinsean atá aitheanta sa chuntas ioncaim agus caiteachais sa
bhliain agus na méideanna a íocadh amach sa bhliain.
11 (b) Barrachas/ Easnamh Carntha i leith na bliana
I gcomhréir le Mír 20 den Sceideal a ghabhann leis an Acht um Rialáil Leictreachais, 1999 iarrtar ar an gCoimisiún aon
farasbarr ioncaim thar chaiteachas a chur i bhfeidhm in aon bhliain chun freastal ar a chuid costais. Dá réir sin cuireadh
an barrachas carntha a bhí inchurtha i leith na hearnála leictreachais de €3,751,544 san áireamh agus an t-ordú tobhaigh
le haghaidh 2014 á chinneadh. Cuireadh an barrachas carntha a bhí inchurtha i leith na hearnála gáis de €1,580,244
san áireamh agus an t-ordú tobhaigh le haghaidh 2014 á chinneadh.
Taispeántar easnamh de €2,885,553 le haghaidh 2014 sa tobhach peitriliam thuas. Baileofar iarmhéid na gcostas
bunaíochta sna chéad dhá bhliain eile.
12. Leasanna Chomhaltaí an Choimisiúin
Ghlac an Coimisiún le nósanna imeachta de réir an Chóid Chleachtais um Rialú Comhlachtaí Stáit arna n-eisiúint ag an
Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe maidir le nochtadh leasanna Chomhaltaí an Choimisiúin agus cloíodh leis
na nósanna imeachta sin i gcaitheamh na bliana. Ní raibh aon idirbheartaíochtaí sa bhliain maidir le gníomhaíochtaí an
Choimisiúin a raibh aon leas tairbhiúil ag Comhaltaí an Choimisiúin iontu.
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13. Ceangaltais – Caipiteal agus Eile
13.1 Ceangaltais chaipitil:
Ní raibh aon chonradh déanta ná aon údarás tugtha ag an gCoimisiún maidir le haon chaiteachas caipitiúil ar dháta an
chláir chomhardaithe.
13.2 Léasanna Oibriúcháin
Tá ceangaltais bhliantúla de €411,933 ag an gCoimisiún atá iníoctha i leith léas cúig bliana fichead ar chóiríocht oifige
ag The Exchange, Cearnóg Belgard Thuaidh, Tamhlacht, Baile Átha Cliath 24, ar léas ó GH Investments Limited, agus níl
aon oifigí eile ag an CER.
14. Faomhadh na Ráiteas Airgeadais
D’fhaomh an Coimisiún na Ráitis Airgeadais seo ar an 25.06.2014.
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An Coimisiún um Rialáil Fuinnimh
The Exchange, Cearnóg Belgard Thuaidh, Tamhlacht, Baile Átha Cliath 24, Éire
T: +353 1 4000 800
F: +353 1 4000 850
E: info@cer.ie

