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SAINMHÍNITHE 

 

Chun críocha an Chuiridh seo chun Tairisceana, beidh feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:  

 

 

- Fritháireamh astaíochtaí gás ceaptha teasa: creidmheasanna carbóin a cheannach chun 

astaíochtaí a tháirgtear in áiteanna eile a neodrú. 

- Creidmheas carbóin: coigilteas coibhéiseach de 1 tona CO2. 

- EMAS (Scéim um Éiceabhainistíocht agus um Éiciniúchóireacht): Córas bainistíochta 

comhshaoil atá bunaithe ar Rialachán (CE) Uimh. 1221/2009 ó Pharlaimint na hEorpa 

agus ón gComhairle an 25 Samhain 2009 maidir le rannpháirtíocht shaorálach 

eagraíochtaí i scéim an Chomhphobail um bainistíocht agus iniúchadh comhshaoil 

(EMAS), agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 761/2001, Cinneadh 

2001/681/CE ón gCoimisiún agus Cinneadh 2006/193/CE ón gCoimisiún. 

- EUETS: Scéim an Aontais Eorpaigh i ndáil le Trádáil Astaíochtaí. 

- ITL: Loga Idirbheartaíochta Idirnáisiúnta: ní mór aon tionscadal is mian le páirtí a 

chlárú i mbunachar sonraí na Náisiún Aontaithe a fhíorú chun a áirithiú go bhfuil siad 

de réir na rialacha a comhaontaíodh faoi Phrótacal Kyoto. A luaithe a dhéanfar an fíorú 

sin, leithdháilfear uimhir ITL ar an tionscadal agus taifeadfar sa bhunachar sonraí é.   

- GHG: Gáis ceaptha teasa 

 

 

1. Córais Bainistíochta Comhshaoil (EMS) na nInstitiúidí Eorpacha 

 

Na hinstitiúidí Eorpacha atá rannpháirteach sa nós imeachta soláthair seo, déanann siad Córas 

Bainistíochta Comhshaoil (EMS) a chur chun feidhme i gcomhréir le caighdeán EMAS. 

Déanann na hinstitiúidí go léir na tionchair chomhshaoil atá ag a ngníomhaíochtaí a thomhas, 

agus áirítear leis sin sonraí a bhailiú i dtaobh gnéithe comhshaoil ábhartha, amhail astaíochtaí 

gás ceaptha teasa, tomhailt acmhainní, táirgeadh agus bainistiú dramhaíola, fuinneamh 

inathnuaite, etc. 

 

 

2. Bainistiú astaíochtaí carbóin ag na hinstitiúidí rannpháirteacha 

 

Faoina EMSanna féin, déanann na hinstitiúidí rannpháirteacha go léir bainistiú ar a gcuid 

astaíochtaí gás ceaptha teasa agus é mar aidhm acu ar deireadh thiar na hastaíochtaí sin a laghdú 

a mhéid agus is féidir. Maidir leis an mbainistiú ar astaíochtaí gás ceaptha teasa do gach aon 

institiúid rannpháirteach, áirítear leis lorg carbóin na n-institiúidí a ríomh go bliantúil,1 cuspóirí 

agus/nó bearta i dtaobh laghdú na n-astaíochtaí a chur chun feidhme agus plean gníomhaíochta 

a bhainistiú.  

 

Is é atá i dtosaíocht na n-institiúidí rannpháirteacha go léir ná astaíochtaí carbóin a chosc i gcás 

inar féidir agus astaíochtaí a theorannú i réimsí nach féidir iad a sheachaint. Ós rud é go bhfuil 

                                                 
1 Mar gheall ar a ngníomhaíochtaí, bíonn fíorthionchar ag gnóthaí agus eagraíochtaí ar théamh domhanda. Trína 

lorg carbóin a ríomh is féidir an tionchar seo a chainníochtú, trí na gáis ceaptha teasa uile a ghintear as na 

gníomhaíochtaí sin a shainaithint. Tá sé mhórchatagóir gáis mar bhunchúis le téamh domhanda agus is de réir 

an choibhéis de thonaí CO2 a dhéantar iad sin a thabhairt sa lorg carbóin. Tá lorg carbóin gnó nó eagraíochta 

sainithe trí na hastaíochtaí díreacha agus indíreacha a thagann as a ngníomhaíochtaí. 
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cásanna áirithe ann nach féidir astaíochtaí a theorannú tuilleadh iontu agus á mheabhrú go 

bhfuil sé dodhéanta astaíochtaí carbóin a laghdú go dtí nialas, tá sé comhaontaithe ag na 

hinstitiúidí rannpháirteacha go léir, trí Mheabhrán Comhthuisceana, a gcuid astaíochtaí carbóin 

dolaghdaithe ón mbliain 2019 a fhritháireamh i gcomhpháirt le chéile. Tá na coinníollacha don 

fhritháireamh comhpháirteach seo leagtha amach i gcinneadh ó Bhiúró Pharlaimint na hEorpa 

an 7 Deireadh Fómhair 2015, ina dtugtar sainordú córas fritháirimh a chur chun feidhme a 

mbeadh sé mar aidhm leis méid iomlán astaíochtaí carbóin dolaghdaithe na Parlaiminte a 

fhritháireamh. 
 

An 7 Deireadh Fómhair 2015, rinne Biúró Pharlaimint na hEorpa na cinntí seo a leanas: 

‘ 

 chomhaontaigh sé méid iomlán astaíochtaí carbóin na Parlaiminte a fhritháireamh, 

lena n-áirítear astaíochtaí ó eitiltí ag Feisirí idir a dtír dhúchais agus an Bhruiséil 

agus Strasbourg, ar bhonn bliantúil [...]; 

 

 cheadaigh sé tionscadail i nGrúpa na Stát san Afraic, i Muir Chairib agus san Aigéan 

Ciúin (tíortha ACC), nó, mura bhfuil na tionscadail sin ar fáil, i dtíortha atá cuimsithe 

ag Beartas Comharsanachta na hEorpa (BCE) ag a bhfuil Tionscadail faoi Phlean 

Gníomhaíochta Náisiúnta bunaithe nó i dtíortha a chuimsíonn an Chomhpháirtíocht 

Eora-Mheánmhara (EuroMed)/an tAontas don Réigiún Meánmhuirí (ARM), i dtíortha 

is iarrthóirí ar aontachas AE nó i mBallstáit AE; 

 d’aontaigh sé ar an Órchaighdeán atá aitheanta go forleathan mar chaighdeán 

cáilíochta do thionscadail fritháirimh i dtíortha i mbéal forbartha.’ 

 

Tá sé mar aidhm leis an gcuireadh seo chun tairisceana go dtabharfar i gcrích cur chun feidhme 

an chórais fritháirimh sin, arna fheidhmiú i leith iomlán astaíochtaí 2019 ó na hinstitiúidí 

rannpháirteacha.  

 

3. Ceanglais íosta shonracha 

Tá an cuireadh seo chun tairisceana á eisiúint ag Parlaimint na hEorpa chun conradh díreach a 

shíniú i ndáil le creidmheasanna fritháirimh astaíochtaí gás ceaptha teasa a cheannach de réir 

fhorálacha na sonraíochtaí seo.  

Is mian leis na hinstitiúidí Eorpacha rannpháirteacha méid iomlán a n-astaíochtaí dosheachanta 

CO2 do 2019 a fhritháireamh. Is é méid ríofa na n-astaíochtaí ná 188 000 tona. Ceannófar an 

chainníocht sin de chreidmheasanna fritháirimh in aon oibríocht aonair amháin faoin gconradh 

seo. 

 

Ní mór do na creidmheasanna fritháirimh astaíochtaí gás ceaptha teasa a thairgeann an tairgeoir 

na critéir seo a leanas UILE a chomhlíonadh: 
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(1) Ní mór don tairgeoir 188 000 creidmheas cúitimh astaíochta carbóin a thairiscint a 

fhaightear ó thrí thionscadal ar a laghad de dhá chineál éagsúla tionscadail2. Ní féidir le níos 

mó ná 70% de na creidmheasanna a thairgtear teacht ó aon tionscadal amháin. 

 

(2) Ní mór do thionscadail i dtíortha i mbéal forbartha3 a bheith ina dtionscadail Órchaighdeáin 

nó Órchaighdeáin SGF4, agus, i ngach cás, is fearr go mór tionscadail Órchaighdeáin ná 

tionscadail neamh-Órchaighdeáin. Is é an cuspóir ná méid iomlán astaíochtaí carbóin 

dosheachanta na n-institiúidí Eorpacha rannpháirteacha go léir a fhritháireamh.  

 

(3) Caithfidh na tionscadail bheartaithe a bheith suite go heisiach sna tíortha seo a leanas: 

 

 i gceann amháin nó níos mó de na tíortha i nGrúpa na Stát san Afraic, i Muir 

Chairib agus san Aigéan Ciúin5 (Tíortha ACC), nó, mura mbeidh tionscadail 

den sórt sin ar fáil 

                                                 
2 Gaoth, Hidreathionscadal shní na habhann, Bithmhais, Bithghás, Grian, Mór-hidreathionscadail, 

Crannphlandáil, Bainistíocht foraoise feabhsaithe, Líonadh Talún meatáin, etc.  

3 Aon tír nach liostaítear in Iarscríbhinn B de Phrótacal Kyoto measfar gur “tír i mbéal forbartha” í chun críche 

shonraíochtaí na tairisceana seo. Dá bhrí sin, folaíonn an chatagóir seo gach tír seachas na 38 dtír seo a leanas: 

an Astráil, an Bheilg, an Bhulgáir, Ceanada, Cónaidhm na Rúise, an Chróit, an Danmhairg, an Eastóin, an 

Eilvéis, Éire, an Fhionlainn, an Fhrainc, an Ghearmáin, an Ghréig, an Iodáil, an Iorua, an Íoslainn, an Ísiltír, 

an Laitvia, Lichtinstéin, an Liotuáin, Lucsamburg, Monacó, an Nua-Shéalainn, an Ostair, Poblacht na Seice, 

an Pholainn, an Phortaingéil, an Ríocht Aontaithe, an Rómáin, an tSeapáin, an tSlóivéin, an tSlóvaic, an 

Spáinn, na Stáit Aontaithe, an tSualainn, an Úcráin, an Ungáir. 

4 Is é atá san Órchaighdeán ná caighdeán chun tionscadail laghduithe astaíochtaí ard-chaighdeán a chruthú sa 

Sásra Glanfhorbraíochta (SGF), sa Chur chun feidhme ar bhonn Comhpháirteach (JI) agus sa Mhargadh 

Carbóin Deonach. Dearadh é chun a áirithiú nach é amháin go mbeadh creidmheasanna carbóin fíor agus 

infhíoraithe ach go rannchuideoidís ar bhonn intomhaiste le forbairt inbhuanaithe ar fud an domhain. Is é an 

tÓrchaighdeán an caighdeán de rogha do na rialtais éagsúla, do na hilnáisiúntaigh agus do na Náisiúin 

Aontaithe agus an t-aon chaighdeán deimhniúcháin amháin a bhfuil muinín ag níos mó ná 80 ENR ar fud an 

domhain as agus atá formhuinithe acu. Bhunaigh WWF agus ENRanna idirnáisiúnta eile an tÓrchaighdeán 

in 2003 mar chaighdeán dea-chleachtais chun tionscadail a áirithiú a laghdódh astaíochtaí carbóin faoi Shásra 

Glanfhorbraíochta na Náisiún Aontaithe (SGF). Tá ceanncheathrú Fhondúireacht an Órchaighdeáin sa 

Ghinéiv. Tá sé cláraithe mar fhondúireacht neamhbhrabúis faoi dhlí na hEilvéise: 

http://www.goldstandard.org/ 

5 Is é atá i nGrúpa ACC faoi láthair ná 79 mBallstát, iad ar fad ina sínitheoirí de Chomhaontú Cotonou a 

chónascann iad leis an Aontas Eorpach: 48 dtír ón Afraic Fho-Shahárach, 16 ó Mhuir Chairib agus 15 ón 

Aigéan Ciúin: an Aetóip - an Afraic Theas - Angóla - Antigua agus Barbúda - na Bahámaí - Barbadós - an 

Bheilís - Beinin - an Bhotsuáin - Buircíne Fasó - An Bhurúin - Camarún - an Chéinia - Ciribeas - an Congó 

(Brazzaville) - an Congó (Cinseasa) - an Cósta Eabhair - Cúba - Djibouti - Doiminice - an Eiritré - Fidsí - an 

Ghabúin - an Ghaimbia - Gána - Grenada - an Ghuáin - Guine Bissau - an Ghuine Mheánchriosach - Háítí - 

Iamáice - Leosóta - an Libéir - Madagascar - an Mháratáin - Mailí - an Mhaláiv - an Mhicrinéis - Mósaimbíc 

- Oileáin Chomóra - Oileáin Cook - Oileáin Marshall - Oileán Mhuirís - Oileáin Palau - Oileáin Sholamón - 

Oileán na Tríonóide agus Tobága - an Namaib - Nárúis - an Nigéir - an Nígir - Niue - Nua-Ghuine Phapua - 

Poblacht na hAfraice Láir - an Phoblacht Dhoiminiceach - Poblacht na Guine - Cabo Verde - Ruanda - an 

tSaimbia - Samó - San Críostóir-Nimheas - San Lucia - San Uinseann agus na Greanáidíní - Sao Tome agus 

Príncipe - Sead - na Séiséil - an tSeineagáil - Siarra Leon - an tSiombáib - an tSomáil - an tSuasalainn - an 

tSúdáin - Suranam - an Tansáin - Timor Leste - Tóga - Tonga - Túvalú - Uganda - Vanuatú 
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 i gceann amháin nó níos mó de na tíortha a chuimsíonn Beartas Comharsanachta 

na hEorpa (ENP) ag a bhfuil Tionscadail faoi Phlean Gníomhaíochta Náisiúnta 

bunaithe6; 

 nó i gceann amháin nó níos mó de na tíortha a chuimsíonn an Chomhpháirtíocht 

Eora-Mheánmhara (EuroMed)/an tAontas don Réigiún Meánmhuirí (ARM)7; 

 nó i gceann amháin nó níos mó de na tíortha is iarrthóirí ar aontachas AE8; 

 nó i gceann amháin nó níos mó de Bhallstáit AE9. 

 

(4) Tá cruthúnas scoir (cealú críochnaitheach) de na creidmheasanna ón gclár ábhartha le 

soláthar. Ní mór go mbeadh léiriú soiléir ann ar an líon iomlán creidmheasanna a bheidh 

ceannaithe agus ar an líon creidmheasanna a bheidh ceannaithe ag gach ceann de na hinstitiúidí 

Eorpacha rannpháirteacha. Ní mór d’ainmneacha iomlána na n-institiúidí Eorpacha 

rannpháirteacha go léir ar thar a gceann a rinneadh creidmheasanna a cheannach agus a scor a 

bheith sa taifead oifigiúil ar scor creidmheasanna. 

 

(5) Ní mór do na tairgeoirí cur síos tionscadail mionsonraithe a chur ar fáil ina léirítear suíomh 

díreach an tionscadail agus béim á cur ar na tairbhí comhshaoil. 

 

(6) I gcás tionscadal Órchaighdeáin, ní mór an cruthúnas deimhniúcháin Órchaighdeáin don 

tionscadal a chur ar fáil. I gcás tionscadal Órchaighdeáin SGF, ní mór do na tairgeoirí an uimhir 

aitheantais tionscadail in ITL (Loga Idirbheartaíochta Idirnáisiúnta) a chur ar fáil mar aon leis 

an nasc le suíomh gréasáin UNFCCC (Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Athrú 

Aeráide) ar a bhfuil uimhir chláraithe an tionscadail, a dhoiciméadúchán teicniúil agus an cur 

síos ar an tionscadal.  I gcás aon chaighdeáin eile, ní mór do na tairgeoirí cruthúnas iomchuí 

deimhniúcháin tionscadal a chur ar fáil. 

 

(7) Ní mór dóibh a bheith eisithe cheana féin, i.e. ní mór an laghdú astaíochtaí a bheith déanta 

cheana féin, nuair a cheannaítear an creidmheas. Go sonrach, ní mór do na laghduithe 

astaíochtaí is cúis leis an gcreidmheas carbóin tarlú idir an 1 Eanáir 2014 agus an 31 Nollaig 

2019 (bliain/tionscnamh an chreidmheasa in 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 agus 2018). 

 

Eisiann an conradh seo creidmheasanna a fhaightear ó thionscadail a bhaineann le scrios 

gás tionsclaíoch (go háirithe NOx agus HFCanna), gléasraí núicléacha, gléasraí giniúna 

leictreachais guail agus gléasraí hidrileictreacha a ghineann breis agus 20 MW.  
 

                                                 
6 An Airméin, an Asarbaiseáin, an Éigipt, an Iordáin, Iosrael, an Liobáin, Maracó, an Mholdóiv, an Phalaistín, an 

tSeoirsia, an Túinéis, an Úcráin 

7 An Ailgéir, an Albáin, an Bhoisnia-Heirseagaivéin, an Éigipt, an Iordáin, Iosrael, an Liobáin, Maracó, an 

Mháratáin, Prionsacht Mhonacó, Montainéagró, an Phalaistín, an Túinéis, an Tuirc 

8 An Albáin, Montainéagró, Poblacht na Macadóine Thuaidh, an tSeirbia, an Tuirc 

9 Tabhair do d’aire, le do thoil, ag leanúint as teacht i bhfeidhm an Chomhaontaithe um Tharraingt Siar idir AE 

agus an Ríocht Aontaithe an 1 Feabhra 2020 agus go háirithe Airteagail 127(6), 137 agus 138 de, go bhfuil 

na tagairtí do dhaoine nádúrtha nó dlítheanacha a bhfuil cónaí orthu i mBallstát den Aontas Eorpach nó atá 

bunaithe i mBallstát den Aontas Eorpach le tuiscint mar thagairtí ina n-áirítear daoine nádúrtha nó 

dlítheanacha a bhfuil cónaí orthu sa Ríocht Aontaithe nó atá bunaithe inti. Dá bhrí sin, tá cónaitheoirí agus 

eintitis den Ríocht Aontaithe incháilithe le bheith rannpháirteach faoin tairiscint seo. 
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Nuair a bheidh a thairiscint á cur isteach aige, ní mór don tairgeoir an fhianaise uile is gá a 

sholáthar chun a thaispeáint go gcomhlíonann an tionscadal nó na tionscadail na ceanglais íosta 

a leagtar síos sa chuireadh seo chun tairisceana. 

 

Forchoimeádann Parlaimint na hEorpa an ceart go ndéanfadh sé aon rialú a mheasann 

sé a bheith riachtanach, lena n-áirítear rialuithe ex post ar an láthair. 

 

 

4. Nithe insoláthraithe agus tuairisciú 

Ní mór don chonraitheoir an fhianaise dhoiciméadach seo a leanas a sheoladh chuig Ceann 

Aonaid EMAS i bParlaimint na hEorpa laistigh de 30 lá oibre ón dáta a shíneofar an conradh:  

 

1. Deimhniú leis an scríbhinn ‘Fritháireamh astaíochtaí gás ceaptha teasa déanta ag 

Parlaimint na hEorpa, an Banc Ceannais Eorpach, Cúirt Bhreithiúnais an Aontais 

Eorpaigh, Cúirt Iniúchóirí na hEorpa, Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus 

Coiste Eorpach na Réigiún i gcomhair 2019’. Ní mór a áireamh sa deimhniú freisin cad 

é an líon tonaí CO2 de fhritháireamh coibhéiseach, arna léiriú mar an líon iomlán agus an 

líon de réir gach institiúide rannpháirtí, cad é an méid a íocadh agus cad é ainm agus 

suíomh na dtionscadal a úsáidtear, agus i gcás tionscadail/tionscadal Órchaighdeáin ní 

mór an méid seo a leanas a lua: ‘Tá deimhniúchán an Órchaighdeáin ag an tionscadal/na 

tionscadail, a fhreagraíonn don chaighdeán is airde tionscadal chun astaíochtaí gás 

ceaptha teasa a laghdú agus tá sé comhoiriúnach do chóras Eorpach na trádála astaíochtaí 

gás ceaptha teasa’. 

 

2. Sainaitheantas nithiúil (mar shampla sraithuimhir) na gcreidmheasanna a úsáideadh agus 

an cruthúnas riachtanach i gcláir iomchuí chun a thaispeáint go bhfuil gach creidmheas 

inrianaithe go hiomlán. Caithfidh na creidmheasanna a bheith cealaithe go hiomlán agus 

go críochnaitheach chomh maith le bheith tarraingthe siar ón margadh thar ceann 

Pharlaimint na hEorpa, an Bhainc Ceannais Eorpaigh, Chúirt Bhreithiúnais an Aontais 

Eorpaigh, Chúirt Iniúchóirí na hEorpa, Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa 

agus Choiste Eorpach na Réigiún. Ní mór don Chonraitheoir fianaise a chur ar fáil sna 

cláir thuas go bhfuil na gníomhaíochtaí sin déanta. Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó 

eagraíocht arna coimisiúnú aici socrú a dhéanamh le haghaidh iniúchadh ar an láthair 

chun gníomhaíochtaí inrianaitheachta agus cealaithe do na creidmheasanna a sheiceáil. 

 

3. Cur síos agus cur i láthair mionsonraithe den tionscadal/de na tionscadail, a mbeidh na 

nithe seo a leanas ag gabháil leis: 

 

– Ní mór tuarascáil maidir leis na tairbhí comhshaoil a bhaineann leis na creidmheasanna 

agus leis an tionscadal/na tionscadail a cheannaíonn na hinstitiúidí Eorpacha thuasluaite 

a sholáthar;  

 

– Ar a laghad 10 ngrianghraf i bhfoirm leictreonach (JPG nó i bhformáid atá 

comhoiriúnach, toisí íosta 5 000 x 5 000 picteilín). Forchoimeádann Parlaimint na hEorpa 

an ceart glacadh leis na grianghraif nó diúltú dóibh agus cinn nua a éileamh mura measfar 

iad a bheith de cháilíocht leormhaith; 

 

– Comhad físe i bhformáid leictreonach (mpeg4 nó formáid chomhoiriúnach) a 

mhaireann idir 2 nóiméad agus 5 nóiméad ina gcuirtear i láthair agus ina mínítear, don 
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tionscadal, na gníomhaíochtaí dearfacha ar an aeráid agus ar fhorbairt inbhuanaithe. Ní 

mór don chur i láthair Parlaimint na hEorpa, an Banc Ceannais Eorpach, Cúirt 

Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh, Cúirt Iniúchóirí na hEorpa, Coiste Eacnamaíoch agus 

Sóisialta na hEorpa agus Coiste Eorpach na Réigiún a lua go sainráite agus tuairisc 

shoiléir a thabhairt ar na tairbhí comhshaoil agus sóisialta a ghabhann lena dtacaíocht 

airgeadais agus lena dtiomantas freagrach. Forchoimeádann Parlaimint na hEorpa an 

ceart glacadh leis an bhfíseán nó diúltú dó agus ceann nua a éileamh mura measfar é a 

bheith de cháilíocht leormhaith. 

 

Tiocfaidh na doiciméid agus an t-ábhar uile a sholáthraítear i dtaca leis an gconradh seo chun 

bheith ina maoin de chuid Pharlaimint na hEorpa. 

 

Beidh tréimhse seacht lá oibre ag Ceann Aonaid EMAS i bParlaimint na hEorpa chun fianaise 

fhorlíontach a iarraidh nó glacadh leis na seirbhísí go críochnaitheach i scríbhinn.  

 

Má iarrtar tuilleadh faisnéise, beidh cúig lá oibre ag an gConraitheoir chun an doiciméadacht 

nua a chur isteach, agus na barúlacha á gcur san áireamh aige.  

 

Ar fhógra a fháil go bhfuil Parlaimint na hEorpa ag glacadh leis na seirbhísí go críochnaitheach 

i scríbhinn, cuirfidh an Conraitheoir a shonrasc isteach i gcomhréir le téarmaí agus 

coinníollacha an chonartha. 


