Údarás Craolacháin na hÉireann
Treoirlínte maidir le Clúdach Reifreann
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1.

Intreoir
Eisítear na Treoirlínte seo de bhreis ar Riail 27 de Chód an BAI um Chothroime,
1
Oibiachtúlacht agus Neamhchlaontacht i Nuacht agus i gCúrsaí Reatha. Leagtar amach sna
Treoirlínte an cur chuige ba cheart do chraoltóirí a ghlacadh ina gclúdach reifreann a dhéantar
ar aon seirbhís a cheadúnaítear de bhreis ar fhorálacha Acht 2009 (dá dtagraítear anseo mar
“craoltóirí”).
Cuimsítear sna Treoirlínte comhairle faoin gcur chuige a ghlacfar i gclúdach agus cuirtear san
áireamh iontu roinnt ceanglas ba cheart do chraoltóirí a chomhlíonadh de bhreis ar cheanglais
Chód an BAI um Chothroime, Oibiachtúlacht agus Neamhchlaontacht i Nuacht agus i gCúrsaí
Reatha.
Beidh feidhm ag na Treoirlínte maidir le craoltóirí laistigh de dhlínse na hÉireann agus ní
bheidh feidhm acu maidir le seirbhísí eile a fhaightear de ghnáth sa Stát seo ach a
cheadúnaítear sa Ríocht Aontaithe nó i ndlínsí eile. Tugann an BAI spreagadh do chraoltóirí
atá lasmuigh den dlínse, a bhfuil a gcuid seirbhísí infhaighte in Éirinn agus a chlúdaíonn
nuacht Éireannach, a bheith aireach ar na Treoirlínte seo, nuair is iomchuí, agus cinneadh á
dhéanamh acu ar a gcur chuige maidir le clúdach reifreann.

Tagann na Treoirlínte seo in éifeacht ón 08/08/2013

Is imeacht poiblí tábhachtach é reifreann agus tá sé soiléir go dtagann sé faoin réimse nuachta
agus cúrsaí reatha. Imríonn craoltóirí ról tábhachtach sa dóigh a ndéantar faisnéis faoi reifreann
a chur in iúl agus a phlé agus tá sé iomchuí, dá bhrí sin, go bhfuil oibleagáidí ar leith acu i ndáil
leis an gcur chuige a ghlacann siad agus reifreann á chlúdach acu. Ina leith seo, ceanglaítear ar
chraoltóirí, de réir a n-oibleagáidí reachtúla, gach iarracht a dhéanamh chun cothroime,
oibiachtúlacht agus neamhchlaontacht a chinntiú sa chur chuige maidir le clúdach reifreann.
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Sonraítear i Riail 27: “Comhlíonfaidh clúdach toghcháin nó reifrinn Treoirlínte agus cóid chleachtais arna neisiúint ó am go chéile ag an BAI.”
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Ba cheart clúdach a dhéanamh gan tuairimí an chraoltóra a chur in iúl agus i gcomhréir le
ceanglais na dTreoirlínte seo agus leis na prionsabail agus na rialacha a chuirtear san áireamh i
gCód an BAI um Chothroime, Oibiachtúlacht agus Neamhchlaontacht i Nuacht agus i gCúrsaí
Reatha. Tá cóip den chód seo agus treoirnótaí gaolmhara ar fáil lena mbreithniú ar láithreán
Gréasáin an BAI anseo: http://www.bai.ie/?page_id=3206.

2.

Gearáin
Agus breithniú á dhéanamh aige ar ghearán faoi chlúdach reifrinn, beidh aird ag an BAI ar an
bpróiseas gearán reachtúil dá ndéantar foráil san Acht Craolacháin, 2009, agus déanfaidh sé
breithniú faoi ghearán agus aird á tabhairt aige ar an ábhar craolacháin atá mar ábhar an
ghearáin agus ar na haighneachtaí a chuir an gearánach agus an craoltóir isteach, i measc nithe
eile. Déantar soláthar d’fhaisnéis faoin bpróiseas láimhseála gearán (lena n-áirítear gearáin faoin
gclúdach reifreann) i dTreoir an BAI don Lucht Féachana agus don Lucht Éisteachta maidir leis
an bPróiseas Láimhseála Gearán atá ar fáil ar láithreán Gréasáin an BAI anseo:
http://www.bai.ie/?page_id=115.

3.

Ceanglais Reachtúla
Tá sé beartaithe go léitear na Treoirlínte seo i gcomhar leis an gCód um Chothroime,
Oibiachtúlacht agus Neamhchlaontacht i Nuacht agus i gCúrsaí Reatha, atá reachtúil agus a
bhfuil éifeacht aige ón 1 Iúil 2013.
Chomh maith leis sin, tarraingítear aird ar na ceanglais reachtúla seo a leanas a leagtar amach
do chraoltóirí in Acht 2009 agus in Acht an Reifrinn, 1998 (arna leasú ag Acht an Reifrinn, 2001,
agus ag an Acht Craolacháin, 2009).
An tAcht Craolacháin, 2009:
Alt 39(1)
“Cinnteoidh gach craoltóir:a)

go ndéanfar an nuacht go léir a chraolfaidh an craoltóir a thuairisciú agus a chur i
láthair go hoibiachtúil agus go neamhchlaonta gan aon tuairimí de chuid an chraoltóra
féin a chur in iúl;
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b)

go ndéanfar, nuair a bheifear ag déileáil i gcraolacháin le cúrsaí reatha, lena n-áirítear
nithe is ábhair chonspóide poiblí nó is ábhair díospóireachta reatha poiblí, cothrom na
féinne a thabhairt do na leasanna uile lena mbaineann agus go gcuirfear an t-ábhar a
chraolfar i láthair go hoibiachtúil agus go neamhchlaonta gan aon tuairimí dá chuid féin
nó dá cuid féin a nochtadh, ach amháin i gcás nach mbeidh sé indéanta an mhír seo a
chur i bhfeidhm i ndáil le haon chraolachán aonair, go bhféadfar a mheas gur aonad
amháin dhá chraolachán ghaolmhara nó níos mó, má tharchuirtear na craolacháin
laistigh de thréimhse réasúnach óna chéile.”

Alt 39(2)
“(2) Ní choiscfidh aon ní i bhfo-alt (1)(a) nó (b) ar chraoltóir craolacháin páirtithe polaitíochta a
tharchur ar choinníoll nach ndéanfaidh craoltóir, le linn dó an t-am le haghaidh craolacháin den
sórt sin a leithroinnt, tosaíocht mhíchothrom a thabhairt d’aon pháirtí polaitíochta.”
Alt 41(3)
“Ní chraolfaidh craoltóir fógrán a bheidh dírithe ar chuspóir polaitíochta...”
Acht an Reifrinn, 2001
Alt 1
Leasaítear Acht an Reifrinn, 1998 “(a)

tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1) d’alt 3-

(1) Beidh ag an gCoimisiún, i dteannta aon fheidhmeanna a thugtar dó le haon fhoráil eile den
Acht seo, na príomhfheidhmeanna seo a leanas i ndáil leis an reifreann ar ina leith a bhunaítear
é:(a)

ráiteas amháin nó níos mó a ullmhú ina mbeidh míniú ginearálta ar ábhar an
togra agus ar théacs an togra sa Bhille iomchuí agus aon fhaisnéis eile a
bhaineann leis na nithe sin agus is cuí leis an gCoimisiún;
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(b)

(c)

na ráitis sin a fhoilsiú agus a dháileadh i cibé slí agus ar cibé modh, lena náirítear úsáid na teilifíse, an raidió agus meán leictreonach eile, is mó is dóigh
leis an gCoimisiún a tharraingeoidh aird na toghlachta orthu agus a áirithiú a
mhéid is indéanta, maidir leis na modhanna a úsáidfear, go gcumasóidh siad
do dhaoine a bhfuil míchumas radhairc nó éisteachta orthu na ráitis lena
mbaineann a léamh nó a chloisteáil;

eolas an phobail ar an reifreann a chur chun cinn agus an toghlacht a spreagadh chun
vótáil sa vótaíocht.”

Acht an Reifrinn, 1998 (arna leasú ag alt 185 den Acht Craolacháin, 2009)
Alt 5
(1) Ní bheidh feidhm ag alt 41(3) den Acht um Údarás Craolacháin, 2009 maidir le fógráin a
chraolfar ar iarraidh ón gCoimisiún i ndáil le hábhar dá dtagraítear in alt 3 maidir leis an
reifreann.
(2) Déanfaidh an tAire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha, má iarrann an
Coimisiún air nó uirthi amhlaidh, tar éis don Choimisiún dul i gcomhairle le RTÉ nó le TG4 agus
tar éis breithniú a dhéanamh ar aon tograí ó RTÉ nó TG4 le haghaidh craoltaí i dtaca leis an
reifreann a chuireann RTÉ nó TG4 in iúl don Choimisiún, a ordú i scríbhinn do RTÉ agus TG4
am craolacháin a leithroinnt chun a urasú don Choimisiún a fheidhmeanna a chomhlíonadh.
Cloífidh RTÉ agus TG4 leis an treoir.
(3) Déanfaidh an tAire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha, má iarrann an
Coimisiún air nó uirthi amhlaidh tar éis don Choimisiún dul i gcomhairle leis an gCoimisiún um
Raidió agus Teilifís Neamhspleách (‘‘an Coimisiún Neamhspleách’’) agus tar éis breithniú a
dhéanamh ar aon tograí ón gCoimisiún Neamhspleách le haghaidh craoltaí i dtaca leis an
reifreann ag conraitheoirí craolacháin fuaime nó conraitheoirí seirbhíse clár teilifíse a chuireann
an Coimisiún Neamhspleách in iúl don Choimisiún, a ordú i scríbhinn don Choimisiún
Neamhspleách socrú a dhéanamh le haghaidh soláthair seirbhísí le haghaidh an Choimisiúin
agus thar a cheann (fara muirear nó gan mhuirear) lena n-áirítear leithroinnt ama craolacháin
chun a urasú don Choimisiún a fheidhmeanna a chomhlíonadh. Cloífidh an BAI leis an treoir.
Beidh feidhm ag na ceanglais seo thuas maidir leis an gcláreagrú ar fad a chuireann clúdach an
reifrinn ar fáil.
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4.

Breithniúcháin Ghinearálta
Tugtar spreagadh do chraoltóirí feachtais reifrinn a chlúdach a chuimsithí is féidir. Ó thús na
díospóireachta poiblí, ba cheart dóibh an raon is leithne tuairimí faoin leasú bunreachtúil
beartaithe/faoi na leasuithe bunreachtúla beartaithe a iarraidh. Ba cheart dóibh breithniú a
dhéanamh, agus rannpháirtithe i gcláir a roghnú, ar dhaoine a chur san áireamh nach
gcuireann leis an stáisiún go rialta ach a bhféadfadh nithe tábhachtacha le rá acu i gcomhthéacs
na díospóireachta reifrinn. Tá sé fiúntach a mheabhrú go bhféadfadh breithniú machnamhach ar
na saincheisteanna casta a bhíonn i gceist i ndíospóireacht reifrinn corruair a bheith ina thairbhe
níos fearr don rogha dhaonlathach a dhéanfaidh daoine aonair ná cur chuige sáraíochta amháin.
Ní mór do chraoltóirí a roghnaíonn reifreann a chlúdach cothroime, oibiachtúlacht agus
neamhchlaontacht a chinntiú i ndáil leis an nochtadh a thugtar do leasanna reifrinn. Chun
críocha na dTreoirlínte seo, is iad ‘leasanna reifrinn’ aon duine nó eagraíocht atá i mbun
feachtais le haghaidh toradh ar leith ar reifreann e.g. eagraíocht atá ag tacú le vóta ‘Tá’ nó le
vóta ‘Níl’. Folaíonn sé seo na nithe seo a leanas, ach níl sé teoranta dóibh: páirtithe polaitíochta,
ionadaithe tofa, an Rialtas, eagraíochtaí a bunaíodh go sonrach chun críocha dul i mbun
feachtais i rith reifrinn, daoine aonair, lena n-áirítear iad siúd atá nó a bhí i seilbh oifig phoiblí
agus atá i mbun feachtais le haghaidh toradh ar leith ar reifreann, chomh maith le grúpaí
sóisialta agus sochaí shibhialta atá ann cheana atá páirteach i bhfeachtas i leith reifrinn.
Ní mór do chraoltóirí atá ag clúdach reifreann meicníochtaí a fhorbairt atá oscailte, follasach
agus cothrom do gach páirtí leasmhar. Ba cheart breithniú agus forbairt a dhéanamh ar na
meicníochtaí seo ag céim luath agus ba cheart faisnéis faoin gcur chuige atá á ghlacadh a
bheith ar fáil do gach páirtí leasmhar.
Is le craoltóirí atá cinntí i leith ábhair i riocht nuachta. Dá réir sin, beidh sé faoi chraoltóirí aonair
cinneadh a dhéanamh ar an dóigh is éifeachtaí chun léiriú a dhéanamh ar na leasanna go léir
lena mbaineann ina gclúdach díospóireachta reifrinn ar bhealach a chloíonn leis na Treoirlínte
seo agus le Cód an BAI um Chothroime, Oibiachtúlacht agus Neamhchlaontacht i Nuacht agus i
gCúrsaí Reatha. Ní mór do chraoltóirí a chinntiú go dtugtar éisteacht chóir do gach taobh i
ndíospóireacht reifrinn. Ina dhiaidh sin is uile, ní mór aird a thabhairt ar na breithniúcháin seo a
leanas.
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4.1

Pearsanra Craolacháin
Ní thugtar cead do chraoltóirí, lena n-áirítear láithreoirí clár, formhuinithe duine ar leith i ndáil le
reifrinn.
Ba cheart d’fhoireann sinsir a bhfuil freagracht fhoriomlán orthu as clúdach reifrinn éirí láneolach
ar ábhar na dTreoirlínte seo agus ábhar an Chóid um Chothroime, Oibiachtúlacht agus
Neamhchlaontacht i Nuacht agus i gCúrsaí Reatha agus ba cheart dóibh a chinntiú go dtugtar
fógra faoin ábhar atá i gceachtar acu do gach duine atá freagrach as na cláir sin a ullmhú agus a
chraoladh, go háirithe na daoine sin a bhfuil freagracht orthu as cláreagrú nuachta agus cúrsaí
reatha.
Is é tuairim an BAI go bhfuil sé míchuí do dhaoine a bhfuil baint acu le leasanna reifrinn cláir a
láithriú i rith thréimhse feachtais an reifrinn. Chun críocha na dTreoirlínte sin, is é an tréimhse
feachtais an dáta óna dtagann na Treoirlínte seo in éifeacht go dtí dúnadh na stáisiún vótála.
Mar sin féin, is faoi chraoltóirí cinneadh a dhéanamh ar na socrúcháin iomchuí i gcomhthéacs an
chaidrimh chonarthaigh nó fostaíochta idir an láithreoir agus an craoltóir agus i gcomhthéacs a
n-oibleagáidí reachtúla.

4.2

Rannpháirtíocht Lucht Féachana
Ní mór d’fhoireann sinsir a bhfuil freagracht fhoriomlán orthu as clúdach reifreann a chinntiú go
léirítear raon iomchuí tuairimí go leordhóthanach sna ceisteanna, sna ráitis agus sna
saincheisteanna a ardaítear i rith clár a chuireann gné de rannpháirtíocht lucht féachana san
áireamh.

4.3

Suirbhéanna Tuairimí
Sa chás go n-úsáidtear Suirbhéanna Tuairimí, ní mór do chraoltóirí sonraí a chur ar fáil faoi
dháta an tsuirbhé, faoin ní a choimisiúnaigh é, faoin ní a rinne é agus faoi líon na ndaoine a
cuireadh faoi shuirbhé.

4.4

Leithroinnt an Ama Craolta
Seachas leithroinnt an ama craolta a chuirtear ar fáil le haghaidh craoltaí páirtí polaitíochta, níl
aon uathcheanglas ann comhionannas dearbh ama craolta a leithroinnt do thuairimí freasúracha
i rith clúdach reifrinn. Mar sin féin, ní mór do leithroinnt an ama craolta a bheith cothromasach
agus cóir do gach leas agus ní mór í a dhéanamh ar bhealach follasach.
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Ba cheart do chraoltóirí a thabhairt faoi deara nach é leithdháileadh an ama craolta an t-aon
tomhas cothroime. Beidh sé riachtanach do chraoltóirí breithniú a dhéanamh ar an raon bealaí
ina mbaintear cothroime amach agus a chinntiú go ndéantar breithniú gníomhach ar a bhaint
amach, bíodh sé trí roghnú na rannpháirtithe, trí scóip na díospóireachta, trí struchtúr an chláir,
trí chomhdhéanamh an lucht féachana, trí ról an láithreora nó trí mhodh oiriúnach eile.
Ba cheart do chraoltóirí a thabhairt faoi deara freisin gur plé dinimiciúil é díospóireacht reifrinn
agus gur dóigh don chur chuige a ghlactar maidir le ham craolta i gcoitinne éabhlóidiú le linn
feachtais.
4.5

Gaeilge
Is é cuspóir an BAI forbairt an chláreagraithe Gaeilge a chur chun cinn agus a spreagadh. Sa
chomhthéacs seo, tugann an BAI spreagadh do sheirbhísí Béarla deiseanna a chur ar fáil
d’fhonn reifreann a chlúdach i nGaeilge.

5.

Fógraíocht
Déantar foráil in Alt 41(3) den Acht Craolacháin, 2009, nach gcraolfaidh craoltóir fógrán a bheidh
dírithe ar chuspóir polaitíochta.
Sa chomhthéacs seo, cinnteoidh craoltóirí go mbeidh fógraíocht saor ó ábhar a d’fhéadfaí a
léirmhíniú mar ábhar a thugann aghaidh ar shaincheisteanna reifrinn nó a d’fhéadfaí a mheas go
réasúnach a bheith dírithe ‘ar chuspóir polaitíochta’ ag sárú Alt 41(3).
Beidh feidhm ag an toirmeasc seo maidir le fógraíocht d’imeachtaí, fógraí faoi chruinnithe nó
imeachtaí eile atá á n-eagrú ag leasanna reifrinn mar chuid dá bhfeachtas reifrinn. De bhreis ar
Acht an Reifrinn, 1998 (arna leasú), ní chlúdaíonn an toirmeasc seo fógráin a chraoltar ar
iarratas an Choimisiúin Reifrinn. Dírítear aird ar alt 106 agus ar alt 185 den Acht Craolacháin,
2009, ina leith seo freisin.
Ba cheart aire a thabhairt chun seachaint a dhéanamh ar an gcraoladh fógrán a d’fhéadfaí a
mheas go réasúnach a bheith dírithe ‘ar chuspóir polaitíochta’, ag sárú Alt 43(1) den Acht
Craolacháin, 2009.
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Agus cinneadh á dhéanamh ar cé acu an sáraíonn fógrán an toirmeasc reachtúil nó nach
sáraíonn, tá an BAI den tuairim go bhfuil sé réasúnach do chraoltóirí na trí thoisc seo a leanas a
chur san áireamh: Ábhar an fhógráin;
 An comhthéacs ina gcraoltar an fógrán;
 Aidhmeanna agus cuspóirí an fhógróra agus an fheachtais fógraíochta.
Is é taithí an BAI go dtí seo go bhféadfadh ceann amháin nó níos mó ná ceann amháin de na trí
thoisc ról cinntitheach a imirt i gcinneadh a dhéanamh ar cé acu an gcomhlíonann fógrán an
toirmeasc reachtúil nó nach gcomhlíonann.

6.

Craoltaí Páirtí Polaitíochta
Ceadaítear craoltaí páirtí polaitíochta i rith feachtas reifrinn de bhreis ar alt 39(2) den Acht
Craolacháin, 2009. Cé nach bhfuil aon oibleagáid ar chraoltóirí craoltaí páirtí polaitíochta a
tharchur i rith feachtas reifrinn, ní mór dóibh siúd a dhéanann amhlaidh a chinntiú gurb éard atá
san am iomlán a leithdháiltear ar na craoltaí sin ná am craolta cothrom atá á thabhairt dóibh
siúd ag tacú leis an athrú bunreachtúil beartaithe agus dóibh siúd ina aghaidh.
Tarchuirfear craoltaí páirtí polaitíochta ag amanna atá dírithe ar lucht féachana comhchosúil le
haghaidh na gcraoltaí go léir den chineál sin a bhaint amach. Ba cheart cóiriú cosúil craolacháin
a chur ar fáil le haghaidh na gcraoltaí páirtí polaitíochta go léir, agus iad á dtosú agus iad á gcur
i gcrích araon.
Chun a chinntiú nach rangaítear craoladh páirtí polaitíochta mar fhógrán (a thoirmisctear le hAlt
41(3) d’Acht 2009), ní bheidh feidhm ag íocaíocht nó comaoin chosúil maidir leis na craoltaí sin.
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7.

Moratóir
Comhlíonfaidh craoltóirí raidió agus teilifíse moratóir ar chlúdach reifrinn. Beidh an moratóir i
bhfeidhm ó 2pm ar an lá sula gcuirtear vótáil reifrinn ar siúl agus ar fud lá na vótála féin go dtí go
2
ndúntar stáisiúin vótála. I rith na tréimhse, cinnteoidh craoltóirí comhlíonadh na nithe seo a
leanas:


Moratóir a bhaineann le Clúdach Reifrinn
Ní chraolfar ábhar a bhaineann go díreach le saincheisteanna an reifrinn agus le
leasú bunreachtúil gaolmhar/leasuithe bunreachtúla gaolmhara agus an moratóir
i bhfeidhm. Áirítear leis seo ábhar a bhaineann leis na fiúntais nó na
neamhfhiúntais a ghabhann le saincheisteanna an reifrinn agus/nó leis na
leasuithe bunreachtúla a bheartaítear.
Bíonn feidhm ag an moratóir maidir leis an bpearsanra craolta ar fad, lena náirítear na nithe seo a leanas ach gan a bheith teoranta dóibh: láithreoirí agus
ionadaithe do leasanna reifrinn agus do ghrúpaí, páirtithe polaitíochta curtha san
áireamh.

Chun an moratóir a chur i bhfeidhm, beidh ar chraoltóirí cothromaíocht a bhaint amach idir
riachtanais leis an bpobal a choinneáil ar an eolas thar an tréimhse seo agus a chinntiú nach
sáraíonn an cláreagrú an moratóir mar a leagtar amach thuas.
Is féidir leis an BAI treoir a chur ar fáil faoi chur i bhfeidhm an mhoratóra, agus faoi chur i
bhfeidhm na dTreoirlínte go ginearálta, ach ní dhéanfaidh sé amhlaidh ach sa chás go ngabhann
cóip chraolta bheartaithe le hiarratais den chineál seo a chuirtear isteach de réir na nósanna
imeachta dá ndéantar foráil sna Treoirnótaí a ghabhann leis an gCód um Chothroime,
Oibiachtúlacht agus Neamhchlaontacht i Nuacht agus i gCúrsaí Reatha.

2

Aithníonn an BAI go dtosóidh vótáil ar chuid de na hoileáin in Éirinn níos luaithe ná in áiteanna eile in Éirinn.
Beidh feidhm ag an moratóir, áfach, ó 2pm ar an lá sula n-osclaítear formhór na stáisiún vótála in Éirinn go dtí go
ndúntar iad ar lá na vótála.
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Agus an tsaincheist seo á breithniú acu, ba cheart do chraoltóirí na nithe seo a leanas a
thabhairt faoi deara:


Níl an moratóir beartaithe le cosc a chur ar chlúdach scéalta dlisteanacha nuachta agus
cúrsaí reatha nach mbaineann le reifreann i rith na tréimhse seo. Mar sin féin, ba cheart
do chraoltóirí seachaint a dhéanamh ar ábhar (lena n-áirítear scéalta nuachta úra ag
teacht isteach) a chraoladh a chreideann an craoltóir a bheith beartaithe le tionchar a
imirt nó ionramháil a dhéanamh ar chinntí vótálaithe i rith thréimhse an mhoratóra
agus/nó ar dóigh dó amhlaidh a dhéanamh.



Ba cheart bearta a dhéanamh chun a chinntiú nach bhfuil ábhar a sháródh an moratóir
in athchraoltaí cláir thar oíche a sceidealaítear i rith an mhoratóra. Moltar do chraoltóirí
cláir a chur in eagar (más praiticiúil) nó clár malartach a sceidealú le go seachnaítear
sáruithe teagmhasacha an mhoratóra.



A luaithe is a chloíonn sé leis an moratóir, is ceadmhach a bhíonn clúdach míreanna
nuachta ar nós uaireanta oscailte na stáisiún vótála, freastal vótálaithe, tuairiscí
fíorasacha faoi vótáil arna dtabhairt ag ceannairí páirtithe polaitíochta agus ionadaithe
eile do leasanna reifrinn etc.



Ba cheart aire ar leith a thabhairt faoi na tuairimí a chuireann aon rannpháirtithe i gcláir
in iúl i rith na tréimhse a chlúdaíonn an moratóir.



Leathnaíonn an moratóir chuig gach réimse cláreagraithe, lena n-áirítear léirmheasanna
nuachtáin, clúdach suirbhéanna tuairimí, fógraí faisnéise etc. Bíonn aire ar leith
riachtanach agus ráiteas á thabhairt ar léirmheasanna nuachtáin nó iad á gclúdach mar
nach mbíonn na meáin chló faoi réir moratóra.

Tagraíonn na Treoirlínte seo don reifreann ar an 08/08/2013. Níl siad beartaithe chun
fasach a dhéanamh le haghaidh reifrinn eile agus ní airbheartaíonn siad a bheith ina
ráiteas cuimsitheach ar an dlí.
Coimeádann an tÚdarás an ceart aige féin chun na
Treoirlínte seo a leasú má mheasann sé go bhfuil sé riachtanach nó stuama amhlaidh a
dhéanamh. Féadfaidh an tÚdarás treoir neamhfhoirmiúil a chur ar fáil gan dliteanas. Ní
rachaidh sé seo i bhfeidhm ar a rogha chun cinneadh a dhéanamh ar chásanna/ar
ghearáin i ndiaidh a gcraolta ná ar fheidhmiú a dhualgas rialála. Ba cheart do chraoltóirí a
gcomhairle dlí féin a iarraidh maidir le saincheisteanna comhlíonta.
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