
 

 

 

“Féachann Modena le ról suntasach a 

bheith aige san aistriú fuinnimh seo” le 

cabhair óna phobail fuinnimh 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alessandra Filippi, méara ionaid Modena, An 

Iodáil 

 

Bhí Modena, an Iodáil, ar sínitheoir de Chúnant na Méaraí é, le feiceáil le déanaí san iris 

Iodálach Forum PA as a chuid iarrachtaí i réimse an dícharbónaithe agus san aistriú go 

fuinneamh inbhuanaithe. Leagadh béim ar acmhainneacht na bpobal fuinnimh, ach 

freisin ar a thábhachtaí atá sé a bheith mar bhall de Chúnant na Méaraí chun a gcuid 

spriocanna a bhaint amach.  
 

Ba é cruinniú mullaigh an G20 sa Róimh ar dtús agus an COP26 i nGlaschú ina dhiaidh sin a 

léirigh go soiléir riocht sláinte ár bpláinéad agus a thábhachtaí atá sé beart a dhéanamh gan 

a thuilleadh moille trí aistriú éifeachtach fuinnimh a chur i bhfeidhm agus trí struchtúr 

eacnamaíoch agus táirgthe a fhorbairt a gcuirtear inbhuanaitheacht chomhshaoil san áireamh 

iontu. Tá sé mar aidhm ag Bardas Modena ról suntasach a bheith aige san aistriú fuinnimh 

seo chun dul i ngleic leis an athrú aeráide. Ar an láimh eile, roimh an bpaindéim domhanda 

COVID-19, chuaigh na milliúin daoine amach ar na sráideanna chun ceartas aeráide a 

éileamh. Ós rud é go bhfuil na géarchéimeanna sóisialta, sláinte agus aeráide idirnasctha, tá 



 

 

gá le réitigh choiteanna ar na saincheisteanna sin. D’fhéadfadh pobail fuinnimh réiteach 

amháin a thairiscint ar na saincheisteanna seo ar fad. 

 

Cad is pobail fuinnimh ann? 

Bíonn pobal fuinnimh bunaithe ar chóras comhoibríoch idir comhlachtaí poiblí áitiúla, 

cuideachtaí, gnólachtaí, agus saoránaigh, a roghnaíonn bonneagair fuinnimh a fhorbairt ó 

fhoinsí in-athnuaite agus a úsáideann féintomhaltas trí shamhail atá bunaithe ar 

chomhroinnt. Is uirlis iontach é seo chun an t-athrú aeráide a chomhrac, agus freisin chun 

bochtaineacht fuinnimh a chomhrac, a bhfuil tionchar aige ar níos mó ná 2 mhilliún teaghlach 

Iodálach. Ós rud é go mbaineann sé go díreach leis an bpobal, cuireann sé dlús leis an 

bhfeasacht agus leis an oiliúint riachtanach maidir le saincheisteanna bunúsacha den sórt sin. 

Ba cheart go n-aithneofaí go hidirnáisiúnta go bhfuil pobail fuinnimh ríthábhachtach chun 

cuspóirí Chomhaontú Pháras a bhaint amach toisc gur ionstraimí iad a d’fhéadfadh roinnt 

fadhbanna a réiteach ag an am céanna. 

 

Feasacht agus rannpháirtíocht úsáideoirí 

Is féidir le pobail fuinnimh ról a thabhairt do líon mór gníomhaithe sóisialta i ndúshlán an 

dícharbónaithe. Mar thoradh ar a ghaire atá na gléasraí do thomhaltóirí, feicfear, i gcásanna 

go leor, suiteálacha ar dhíonta nó i gcóngaracht d‘fhoirgnimh, rud a aistreoidh an bhéim 

chuig cheist rannpháirtíocht ghníomhach na saoránach. Mar gheall ar rannpháirtíocht 

úsáideoirí aonair agus tairbhí eacnamaíocha na gcóras seo, leanfaidh iompraíochtaí tíosacha 

níos macánta agus, go ginearálta, feasacht níos fearr ar an dinimic is saintréith de chuid 

táirgeadh, tomhaltas agus díol leictreachais i measc bhaill na bpobal. 

D’fhéadfadh úsáid réitigh nuálacha teicneolaíochta a bheith mar thoradh ar na heilimintí sin, 

amhail samhail a mhúnlaíonn an phróifíl ualaigh ag brath ar riachtanais an líonra, agus mar 

sin ar ghníomhaíochtaí na dtomhaltóirí. Trí níos mó freagrachta a thabhairt do na custaiméirí 

deiridh, mothóidh siad faoi cheangal a bpróifílí ualaigh agus táirgeachta a ailíniú agus an 

chéad chothromú a dhéanamh ar a gcóras beag féin.  

 

Creat dlíthiúil atá ag teacht chun cinn 

Is iad an Treoir um Fhuinneamh In-athnuaite (RED II), a trasuíomh páirteach agus tiontú 

fhoraithne Milleproroghe na hIodáile ina dlí araon a shainíonn creat dlíthiúil na bpobal 

fuinnimh. Bunaítear leis an fhéidearthacht pobail a chruthú a mhalartóidh fuinneamh chun 

críche féintomhaltas comhchoiteann ar an toirt agus iarchurtha araon. 

Rinne tuarascáil Legambiente i mBealtaine 2021 dar teideal "Bardais In-athnuaite" suirbhé ar 

30 cumraíocht áitiúil ar a laghad de phobail fuinnimh a úsáideann foinsí in-athnuaite agus a 



 

 

bhí páirteach i bhféintomhaltas comhchoiteann. Is gluaiseacht é atá ag dul níos tapúla ná 

suiteálacha gléasraí móra a léiríonn dúil shoiléir i gcur chuige ón mbun aníos. 

 

Tiomantas Bhardas Modena do Chúnant na Méaraí 

Tá luasghéarú mór déanta ar an bpróiseas dícharbónaithe le blianta beaga anuas agus tá 

saincheisteanna na hinbhuanaitheachta comhshaoil, eacnamaíoch agus sóisialta tar éis éirí 

lárnach ní hamháin ar an leibhéal Eorpach, ach freisin i mbeartais na n-údarás áitiúil. Tá 

suíomh ag Modena atá ríthábhachtach do cháilíocht an aeir, agus dá bhrí sin tá an t-aistriú 

go fuinneamh glas práinneach ach go háirithe chun folláine daoine a fheabhsú.  

Tá tromlach na mbardas atá ina gcomhaltaí  den AESS tar éis dul isteach i líonra Chúnant na 

Méaraí agus tá Pleananna um Fhuinneamh Inmharthana agus um Ghníomhaíocht (maidir leis 

an Aeráid) (SECAP) dréachtaithe acu. I mBardas Modena, formheasadh an Plean i mí Feabhra 

2021 leis an gcuspóir sonraithe astaíochtaí CO2 a laghdú de 55% ar a laghad faoi 2030, i 

gcomhréir le cuspóirí AE. Bhí tionchar dearfach ag tionscnamh Chúnant na Méaraí ar an 

gcríoch náisiúnta, le rannpháirtíocht ó líon mór cathracha agus geallsealbhóirí agus méadú ar 

fheasacht ar cheist na haeráide.  

Ós rud é go bhfuil fadhbanna inmheánacha ag roinnt bardais bheaga agus mheánmhéide, ba 

cheart uirlisí nua a chumasú agus/nó na cinn atá ann cheana a dhéanamh níos éifeachtaí 

ionas gur féidir leo a bheith rannpháirteach go hiomlán i gcur chun feidhme a bPleananna 

Gníomhaíochta. Dealraíonn sé go n-oibríonn an plean seo go maith mar go bhfuil méadú ag 

teacht ar líon na gcathracha atá ag teacht le chéile lena bpáirtithe leasmhara áitiúla agus a 

bhfuil ag éirí leo pobail fuinnimh a chruthú. 

 

Tionscadail ar leith de chuid pobail fuinnimh 

Mar thoradh ar chómhaoiniú chiste Eorpach EIT Climate-KIC, i mí Mheán Fómhair 2019, sheol 

AESS, ENEA agus Ollscoil Bologna an tionscadal GECO (Pobal Fuinnimh Ghlais) le 

rannpháirtíocht ó shaoránaigh, cumainn áitiúla agus gnólachtaí. Faoi 2023 cruthófar an chéad 

Pobal Fuinnimh Emilia-Romagna fíorúil dá bharr, is é sin in Bologna. 

Éascóidh GECO forbairt 8 ngléasra cumhachta fuinnimh in-athnuaite nua as a ndéanfar 

gléasra le haghaidh ionad agra-thionsclaíoch an CAAB/FICO, gléasra bithgháis chun dramhaíl 

orgánach a dhiúscairt, gléasraí gréine fótavoltach ar roinnt foirgneamh cónaithe, ionad 

siopadóireachta, ar dhíonta na hInstitiúide um Thaighde Faisin, ZR Experience agus 

cuideachtaí comharsanachta.  

Gheofar é seo go léir ar 14 MW san iomlán de chumhacht nua a ghinfidh gléasraí 

fótavoltacha, trína dtáirgfear faoi 2023 os cionn 15.4 milliún kWh sa bhliain, le laghdú de 120 

MWh/bliain fuinnimh, trína seachnófar astú 58,000 tonna de CO2 in aghaidh na bliana isteach 

san atmaisféar. 

about:blank
about:blank


 

 

Tá an tionscadal ar siúl agus is éard atá i gceist leis ardán a fhorbairt chun anailís a dhéanamh 

ar shreafaí fuinnimh (táirgeadh, stóráil agus tomhaltas), atá úsáideach chun solúbthacht 

fuinnimh a áirithiú laistigh de na Pobail ionas go mbeidh comhaltaí na bPobal in ann 

faireachán a dhéanamh ar a n-ídiú fuinnimh agus ar an méid a rannchuidíonn siad leis an 

bPobal.  

 

Pobail fuinnimh: ceisteanna oscailte 

Mar gheall ar thrasuíomh páirteach na dtreoracha Eorpacha maidir le féintáirgeadh agus 

malartú fuinnimh cuireadh tús le go leor tionscnamh, agus fuarthas torthaí dochreidte nuair a 

chuirtear san áireamh nach bhfuil ach bliain go leith ann ó formheasadh an dlí sin. Ach 

tháinig roinnt saincheisteanna ríthábhachtacha chun cinn agus tá roinnt ceisteanna fós ar 

oscailt. 

 

Toisiú na bpobal fuinnimh 

Is minic go gcuireann méid na bpobal fuinnimh, bunaithe ar pharaiméadar leictriteicniúil, 

teorainn leis an acmhainneacht rannpháirtíochta a fhaightear de ghnáth in eispéiris 

tionscadail, go háirithe i gcás struchtúir os cionn 150 kW. 

Sna dreasachtaí atá ar fáil inniu, ní thugann siad luach saothair ach d‘fhuinneamh 

comhroinnte beag beann ar mhéid na ngléasraí. Tá baint ag ceann de na saincheisteanna 

ríthábhachtacha a aithníodh le cumraíochtaí gléasraí beaga, nach mbíonn inmharthana ach trí 

asbhaintí cánach agus tríd an sárbhónais. Chun a chinntiú go mairfidh na heispéiris seo ón 

mbun aníos, ní mór do na tionscadail seo a bheith inmharthana ó thaobh an gheilleagair de, 

leis. 

 

Rialachas na meicníochta 

Saincheist íogair is ea rialachas an tsásra: cuireadh dúshlán faoi san Eoraip i leasú ina 

bhforáiltear do dhíchuachadh na sochar atá dlite do chomhaltaí go díreach óna gcuid billí, 

fágann sé go bhféadfadh castacht teacht chun cinn ó thaobh na bainistíochta agus go 

bhféadfaí na samhlacha gnó atá á bhforbairt faoi láthair a chur ar neamhní. Ina theannta sin, i 

dtéarmaí rialachais, is gá smaoineamh ar shamhlacha ar féidir iad a bhainistiú ón mbun aníos 

i gcás cumraíochtaí beaga, gan an baol go bhféadfadh costais chasta bhainistíochta cur 

isteach ar na tairbhí agus iad a dhéanamh neamhtharraingteach. Ba cheart dúinn 

smaoineamh freisin ar ról gníomhach do na bainisteoirí sa chiall seo, tríd an asbhaint a chur i 

bhfeidhm go díreach sa bhille, ar shlí neamhshrianta. 

 

Luasghéarú riachtanach chun sprioc aeráid-neodrachta a bhaint amach 

San Iodáil inniu, sásaíonn níos mó ná 1.1 milliún gléasra foinse fuinnimh in-athnuaite 37.6% 

den tomhaltas iomlán leictreachais agus 19% den tomhaltas iomlán fuinnimh, trí mheascán 



 

 

de theicneolaíochtaí atá dírithe ar raon fuinnimh leictreach agus/nó teirmeach a bhaint 

amach ar fud na mbardas go léir. Chun na gealltanais a rinneadh a choinneáil agus na 

spriocdhátaí a chomhlíonadh, tá gá le hidirghabháil thapa agus nithiúil chun an próiseas a 

bhrostú. Sa chiall seo, d'fhéadfadh rannchuidiú bailí teacht ón bpobal fuinnimh. 


