BEARTAS COMHLÍONTA AGUS
FORFEIDHMITHE AN BAI

Samhain 2014

BEARTAS COMHLÍONTA AGUS FORFEIDHMITHE AN BAI

Clár Ábhar

1. Réamhrá ...................................................................................................... 3
2. Cur Chuige an BAI maidir le Forbairt an Bheartais ...................................... 4
3. Creat an Bheartais Comhlíonta .................................................................... 6
4. Modhanna Comhlíonta agus Forfheidhmithe ............................................. 10
5. Forálacha maidir le hAthbhreithniú ar an mBeartas seo ............................ 17

www.bai.ie

2

BEARTAS COMHLÍONTA AGUS FORFEIDHMITHE AN BAI

1.

Réamhrá
Leis an Acht Craolacháin 2009 (“an tAcht”), bunaíodh Údarás Craolacháin na hÉireann (“an
BAI”) mar rialálaí neamhspleách do chraoltóirí raidió agus teilifíse in Éirinn. Chomh maith le
feidhmeanna comhlíonta a aistriú ó Choimisiún Craolacháin na hÉireann agus ón gCoimisiún
um Ghearáin Chraolacháin, sannadh roinnt freagrachtaí breise don BAI. Leis an Acht, bronntar
cumhachtaí comhlíonta ar an BAI i dtaca le monatóireacht, imscrúdú, tuairisciú agus
forfheidhmiú a dhéanamh ar a chinntí comhlíonta mar aon le feidhmeanna suntasacha
comhlíonta breise sa réimse um chraolachán seirbhíse poiblí.

Tá gníomhaíochtaí comhlíonta an BAI ar cheann de na príomhghnéithe dá chuid oibre.
Forbraíodh iad thar roinnt mhaith blianta, go príomha d’fhonn monatóireacht, spreagadh agus
cur chun cinn a dhéanamh ar chultúr comhlíonta laistigh den earnáil chraolacháin in Éirinn agus
cosaintí a chur ar fáil don lucht féachana/éisteachta. Ina theannta sin, tugann comhlíonadh
eolas do phríomhréimsí oibre amhail ceadúnais a dheonú agus cóid agus rialacha a fhorbairt
agus cuireann sé faisnéis úsáideach ar fáil faoi threochtaí tionscail iomlána.
D’fhorbair an BAI an Beartas Comhlíonta agus Forfheidhmithe seo (“Beartas”) chun creat a
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chur ar fáil le haghaidh gach gníomhaíochta comhlíonta craoltóra agus conraitheora . Leagtar
amach sa Bheartas cur chuige ginearálta an BAI um dhéileáil le comhlíonadh gach craoltóra
agus conraitheora atá ceadúnaithe sa Stát agus um dhéileáil le forfheidhmiú ina n-aghaidh.

Cuirtear an Beartas i láthair i gceithre rannán phríomha:
2.
3.
4.
5.

Cur chuige an BAI maidir le forbairt an bheartais: mionsonraítear na hoibleagáidí
reachtaíochta agus an straitéis eagrúcháin.
An Creat um Beartas Comhlíonta: mionsonraítear aidhmeanna agus prionsabail obair
chomhlíonta an BAI.
Na Modhanna Comhlíonta agus Forfheidhmithe: mionsonraítear na príomh-mhodhanna
comhlíonta agus forfheidhmithe.
Athbhreithniú: mionsonraítear ceangaltais maidir le hathbhreithniú an bheartais.

Is éard atá sa Bheartas ná treoir ghinearálta faoi conas a bheartaíonn an BAI oibriú faoi láthair i
ndáil le hábhair chomhlíonta agus forfheidhmithe sa ghnáthchúrsa. Cuirtear i láthair é trí bhíthin
faisnéise amháin agus níl sé uileghabhálach. Tá an ceart ag an BAI imeacht ón mBeartas ar
bhealach ar bith nó ar gach bealach a mheasann sé a bheith iomchuí i gcás ar bith. Dá réir sin,
níl an Beartas ina chúis le haon ionchas dlisteanach ná oibleagáidí dlíthiúla ceangailteacha.

1

Sa Bheartas seo, is í an chiall a thugtar dó in alt 2 den Acht an chiall atá le “craoltóir”.
Sa Bheartas sin, ia í an chiall a thugtar dó in Alt 50 (1) den Acht an chiall atá le “conraitheoir”, i.e. sealbhóir conartha
faoi Chuid 6 (Conarthaí Craolacháin agus Conarthaí Soláthair Lánais - Craoltóirí Tráchtála agus Pobail) nó faoi Chuid 8
(Craolachán Digiteach agus an Craolachán Analóige a Mhúchadh) den Acht. Áirítear leis sin conraitheoirí craoltóireacht
fuaime, conraitheoirí soláthar lánais, conraitheoirí seirbhísí clár teilifíse agus conraitheoirí ilphléacs.
2
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2.

Cur Chuige an BAI maidir le Forbairt an Bheartais
Freagrachtaí Reachtúla an BAI
Agus an Beartas seo á fhorbairt aige, thug an BAI aird ar a fheidhmeanna reachtúla agus ar a
chuspóirí straitéiseacha, lena n-áirítear an méid seo a leanas:
A chinntiú go bhfreastalaíonn líon agus catagóirí na seirbhísí craolacháin sa Stát ar
riachtanais mhuintir oileán na hÉireann ar an mbealach is fearr,
Spreagadh a dhéanamh ar chláir ardchaighdeáin, ilchineálacha agus nuálacha á soláthar
ag craoltóirí tráchtála, pobail agus seirbhíse poiblí agus ag léiritheoirí neamhspleácha,
Timpeallacht rialála a chur ar fáil a chothóidh comhlíonadh an dlí fostaíochta
infheidhmithe,
Timpeallacht rialála a chur ar fáil a chothóidh iriseoireacht neamhspleách neamhchlaonta,
agus
Timpeallacht rialála a chur ar fáil a éascóidh forbairt á déanamh ar earnáil chraolacháin in
Éirinn atá freagrúil do riachtanais lucht féachana/éisteachta agus, go háirithe, a bhfuil fáil
ag daoine faoi mhíchumas uirthi.
Agus na feidhmeanna sin á gcomhlíonadh aige, déanfaidh an BAI na nithe seo a leanas, i
measc ábhair eile:
Féachaint lena chinntiú gur comhréireach atá na bearta a ghlacann an BAI, agus aird á
tabhairt ar na cuspóirí a leagtar amach san Acht,
Féachaint lena chinntiú go gcruthóidh na bearta a ghlactar socraíochtaí rialála atá
seasmhach agus intuartha, agus
Athbhreithniú a dhéanamh ar fheidhmíocht chun a áirithiú nach é atá i gceist sa rialáil
ualaí neamhriachtanacha riaracháin a ghearradh.
Ráiteas Straitéise an BAI, 2014 - 2016
Cuireann forbairt an Bheartais Chomhlíonta agus Forfheidhmithe le baint amach a dhéanamh ar
roinnt príomhthéamaí agus príomhspriocanna straitéiseacha atá mar bhonn agus thaca ag
Ráiteas Straitéise an BAI, 2014-2016. Trí bhíthin achoimre, áirítear leis na téamaí agus na
spriocanna sin:
Follasacht agus freagracht na gcraoltóirí a neartú, agus
Craolachán freagrach a chur chun cinn agus an lucht éisteachta/ féachana a chumasú.
Róil an BAI agus an Choiste um Chomhlíonadh
Leagtar amach san Acht príomhfheidhmeanna an Choiste um Chomhlíonadh i leith craoltóirí
agus conraitheoirí; áirítear leis sin monatóireacht agus forfheidhmiú a dhéanamh ar an dóigh a
gcomhlíonann craoltóirí agus conraitheoirí a n-oibleagáidí reachtúla agus conartha agus cóid,
rialacha agus scéimeanna craolacháin lena mbaineann, lena n-áirítear fiosrú a dhéanamh ar
3
4
ghnóthaí conraitheora agus/nó craoltóra freisin.

3
4

Alt 50 (1)
Alt 53 (1)
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Tá feidhmeanna ar leith, cé go bhfuil siad gaolmhar, ag an BAI faoin reacht. Níl an Beartas seo
in ainm a bheith ina ráiteas uileghabhálach ar na feidhmeanna agus na cumhachtaí go léir de
chuid an BAI agus an Choiste um Chomhlíonadh, agus ba cheart do chraoltóirí agus do
chonraitheoirí aird a thabhairt ar fhorálacha an Achta agus an Beartas seo á léamh acu.
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3.

Creat an Bheartais Comhlíonta
Aidhm agus Cuspóirí:
Is é aidhm iomlán Bheartas Comhlíonta agus Forfheidhmithe an BAI:
Cur chuige comhsheasmhach agus follasach a chinntiú maidir le gníomhaíochtaí
comhlíonta an BAI a choinníonn craoltóirí agus conraitheoirí cuntasach go cothrom i leith
a n-oibleagáidí reachtúla agus conartha, agus aird á tabhairt ar leasanna an lucht
féachana agus an lucht éisteachta.
Is mar seo a leanas atá cuspóirí Bheartas Comhlíonta agus Forfheidhmithe an BAI:
Pleanáil agus oibriú éifeachtach ghníomhaíochtaí comhlíonta agus forfheidhmithe an BAI
a éascú le go gcomhlíonann sé a oibleagáidí reachtúla agus a chuspóirí straitéiseacha.
Obair an BAI a éascú trína chinntiú go ndéantar faisnéis chomhlíonta atá ábhartha agus
cruinn a bhailiú agus a thuairisciú.
Spreagadh agus cur chun cinn a dhéanamh ar chultúr comhlíonta laistigh den earnáil
chraolacháin in Éirinn.
Cabhrú le craoltóirí agus le conraitheoirí maidir leis an tuiscint atá acu ar chur chuige an
BAI maidir lena fheidhmeanna reachtúla a chur chun feidhme sna réimsí um
chomhlíonadh agus fhorfheidhmiú.
Eolas agus tacaíocht a thabhairt do réimsí eile d’obair an BAI, lena n-áirítear ceadúnú
agus cóid agus rialacha a fhorbairt.
Éifeacht a thabhairt do chur chuige bunaithe ar an riosca maidir lena ghníomhaíochtaí
comhlíonta agus forfheidhmithe.
Prionsabail:
An beartas ar a ndéantar forbairt agus cur chun feidhme ar ghníomhaíochtaí, phróisis agus
phleananna oibre comhlíonta agus forfheidhmithe an BAI, treoraítear é le cúig phrionsabal a
bhfuil sé mar rún acu cabhrú le cur chuige comhsheasmhach agus intuartha a chur ar fáil maidir
le conraitheoirí agus craoltóirí a rialáil. Is iad seo na heochairphrionsabail sin:
Cinnteacht agus follasacht
Craolachán freagrach a chur chun cinn
Freastal ar lucht féachana/ éisteachta Éireannach agus bheith freagrach dóibh siúd.
Éifeachtacht agus Freagrúlacht
Cur chuige bunaithe ar an riosca
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Cinnteacht agus follasacht:
D’fhonn méid cinnteachta a chur ar fáil do chraoltóirí agus do chonraitheoirí, déanann an BAI a
dhícheall a chinntiú gur cothrom, bunaithe ar fhianaise, comhréireach, cuntasach agus follasach
atá cur chun feidhme gníomhaíochtaí agus próisis chomhlíonta agus forfheidhmithe ó thaobh
breithniúcháin agus toraidh de.
Tá an BAI tiomanta do réasúnú soiléir mionsonraithe a chur ar fáil le haghaidh a chinntí d’fhonn
an tuiscint atá ag craoltóirí, ag conraitheoirí agus ag páirtithe leasmhara eile ar a réasúnaíocht a
éascú.
Déanfaidh an BAI forbairt agus athbhreithniú ar threoirlínte agus ar cháipéisí teimpléid le
haghaidh próisis chomhlíonta agus forfheidhmithe, agus cuireann sé rochtain ar fáil ar fhaisnéis
chruinn, soiléir agus thráthúil faoi na próisis sin chun tuiscint shoiléir a thabhairt ar ionchais
agus chun an t-ualach riaracháin a laghdú.
Déantar pleananna oibre comhlíonta bliantúla a cheapadh agus a chur in iúl do chraoltóirí agus
do chonraitheoirí agus tá an BAI tiomanta d’oibriú leis an earnáil trí chomhairle agus threoir a
chur ar fáil faoi ábhair chomhlíonta.

Ba cheart go gcabhróidh gníomhaíochtaí, próisis agus nósanna imeachta um chomhlíonadh
agus fhorfheidhmiú craoltóirí agus conraitheoirí le leibhéal ard iontaoibhe a spreagadh le gur
féidir le craoltóirí agus le conraitheoirí glacadh le cinntí rialála an BAI agus aird a thabhairt
orthu. Léireoidh breithniúcháin an BAI cothroime agus cothromaíocht i bpróisis, i nósanna
imeachta agus i gcinntí. Déanfaidh na hamlínte do phróisis cinnteoireacht thráthúil a chinntiú
agus aon mhoilleanna neamhriachtanacha a sheachaint.

Tacaíonn an BAI le forbairt a

dhéanamh ar mhodhanna straitéiseacha chun sonraí agus faisnéis a bhailiú ar mhaithe le
cinnteoireacht atá éifeachtach agus atá bunaithe ar fhianaise.
Éascóidh forbairt na dtreoirlínte agus na n-amscálaí cuspóir straitéiseach an BAI chun a
chinntiú go n-oibríonn gach craoltóir agus conraitheoir atá ceadúnaithe ag an BAI de réir
théarmaí agus coinníollacha an reachta agus/nó a gconarthaí. Déanfaidh sé cur chun cinn ar
thuilleadh tuisceana i measc craoltóirí agus conraitheoirí ar a n-áit i gcomhthéacs spriocanna
agus chuspóirí an BAI.
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Craolachán Freagrach a Chur Chun Cinn:
Tá an BAI tiomanta do chultúr comhlíonta agus cuntasachta a chur chun cinn agus a spreagadh
i measc craoltóirí agus conraitheoirí trí oibriú leis an earnáil agus trí fhéintuairisciú níos dírithe a
spreagadh. Beidh an BAI aireach ar na leibhéil rialúcháin agus beidh aird aige ar a oibleagáidí
reachtúla i gcomhthéacs an lucht féachana agus an lucht éisteachta.
Éascóidh an BAI plé oscailte follasach le craoltóirí agus le conraitheoirí maidir lena gceangaltais
chomhlíonta, tabharfaidh sé treoir, eolas agus oideachas do chraoltóirí agus do chonraitheoirí faoina
n-oibleagáidí agus tabharfaidh sé eolas agus oideachas don phobal faoi na hoibleagáidí sin agus faoi
fheidhmíocht. Chomh maith leis sin, cuirfidh féintuairisciú dírithe leis an tuiscint atá ag páirtithe
leasmhara ar a n-oibleagáidí comhlíonta. Éascóidh forbairt na bpróiseas TF an prionsabal sin ó
thaobh craoltóirí agus conraitheoirí araon agus an BAI de.
Freastal ar Lucht Féachana/ Éisteachta Éireannach agus Bheith Freagrach dóibh siúd:
Agus gníomhaíochtaí agus próisis chomhlíonta agus fhorfheidhmithe craoltóirí a ndéanamh
agus á gcur chun feidhme, tá an BAI tiomanta do chuntasacht don phobal ar a bhfreastalaíonn
sé a chinntiú, maidir le comhlíonadh craoltóirí agus conraitheoirí agus freisin maidir lena
chinntiú go bhfreastalaíonn seirbhísí craolacháin ar riachtanais na ndaoine ar an mbealach is
fearr agus go bhfreagraíonn siad do na luachanna daonlathacha a chumhdaítear sa
Bhunreacht, go háirithe iad sin a bhaineann le saoirse léirithe chóir.

Agus earnáil chraolacháin fhreagrach agus fhreagrúil á forbairt in Éirinn, tá an BAI aireach ar a
oibleagáidí reachtúil maidir le soláthar a dhéanamh do riachtanais féachana agus éisteachta
mhuintir na hÉireann agus maidir lena chinntiú go seasann craoltóirí agus conraitheoirí atá
ceadúnaithe chun na riachtanais sin a chomhlíonadh lena n-oibleagáidí conartha agus reachtúla.

Éifeachtacht agus Freagrúlacht
Tá an BAI tiomanta d’athbhreithniú a dhéanamh ar a ghníomhaíochtaí agus a phróisis
chomhlíonta agus forfheidhmithe ar bhonn rialta d’fhonn:
éifeachtacht, éifeachtúlacht agus luach ar airgead a mheas;
a ábhartha agus a éifeachtaí atá siad a chinntiú chun cuspóirí straitéiseacha an BAI
a chur chun cinn;
a chinntiú go n-úsáidtear na bealaí oibre is éifeachtaí agus is éifeachtúla;
measúnú a dhéanamh ar fhollasacht agus ar chomhsheasmhacht na
ngníomhaíochtaí, agus
measúnú a dhéanamh ar an ualach riaracháin a leagann siad ar chraoltóirí
Agus a ghníomhaíochtaí agus a phróisis chomhlíonta agus forfheidhmithe á ndéanamh agus á gcur
chun feidhme, déanann an BAI a dhícheall bheith chomh comhfhiosach agus is féidir ar chostas
agus an leas is mó a bhaint as an úsáid acmhainní eagraíochta. Déanfar próisis a athbhreithniú go
rialta chun an t-ualach riaracháin a leagtar ar chraoltóirí agus ar chonraitheoirí a íoslaghdú. Tacóidh
an úsáid éifeachtach TF leis na gníomhaíochtaí sin.
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Cur Chuige bunaithe ar an Riosca:
Tá aird ag an mbeartas seo ar thiomantas an BAI do ghlacadh, chur in iúl agus fhoilsiú a
dhéanamh ar chur chuige comhtháite bunaithe ar an riosca maidir lena chuid oibre agus, dá réir
sin, cuirfidh sé beartas riosca an BAI i bhfeidhm maidir le pleanáil oibre comhlíonta agus
forfheidhmithe d’fhonn gníomhaíochtaí oibre a chur in ord tosaíochta agus spriocanna
straitéiseacha an BAI a bhaint amach.
Éascóidh cur chuige comhréireach agus cothromaithe bunaithe ar an riosca oibriú éifeachtach
an BAI ar roinnt bealaí. Éascóidh cur chuige den chineál sin na nithe seo a leanas:
cumas an BAI chun freastal ar riachtanais agus leasanna an lucht féachana agus an
lucht éisteachta,
laghdú an ualaigh rialála ar chonraitheoirí agus ar chraoltóirí araon,
leithdháileadh acmhainní teoranta an BAI do réimsí tosaíochta oibre, agus
cinneadh na dtosaíochtaí agus na gclár tosaíochta, rud ar cheart go mbeadh sé ina
chúis le laghdú ar riosca clú agus rialála faoi seach.
Is éard atá i gceist sa chur chuige sin ná sainaithint agus measúnú a dhéanamh ar rioscaí de
réir na féidearthachta (ard, measartha agus íseal) go dtiocfaidh siad aníos agus de réir a
dtionchair fhéideartha (ard, measartha agus íseal) ar bhaint amach na gcuspóirí a bhaineann le
comhlíonadh agus na gcuspóirí eagrúcháin. Chuige sin, breithneoidh an BAI a phlean oibre
comhlíonta i gcomhthéacs na nithe seo:
Cineál, méid agus tionchar an neamhchomhlíonta fhéideartha nó na sáruithe
féideartha,
Riosca páirtithe leasmhara, lena n-áirítear cosaint lucht féachana / lucht éisteachta,
agus leanaí go háirithe,
Riosca clú,
Riosca oibriúcháin (acmhainní),
Riosca straitéiseach,
Riosca airgeadais (go háirithe le haghaidh imscrúduithe agus smachtbhannaí).
Beidh pleananna oibre comhlíonta bliantúla bunaithe ar na rioscaí agus na gníomhartha ag teastáil
lena mbainistiú a shainaithint agus a chur in ord tosaíochta, i gcoibhneas le leibhéal na n-acmhainní
ar fáil.

Cuimseoidh sé sin athbhreithniú ar threochtaí agus spriocanna comhlíonta bonnlíne

inghlactha a fhorbairt, agus aird á tabhairt ar na torthaí ar obair mhonatóireachta roimhe sin, ar an
gceanglas le haghaidh faisnéise ar an BAI tabhairt faoi thionscadail ar leith de bhun reachtaíocht na
hÉireann agus reachtaíocht an AE agus leibhéil riosca a shocrú i gcomhair gníomhaíochtaí
comhlíonta.
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4.

Modhanna Comhlíonta agus Forfheidhmithe
Ag éirí as forálacha an Achta, chomh maith le conarthaí a ndeachthas isteach iontu le
conraitheoirí, tabharfaidh an BAI faoi raon gníomhaíochtaí comhlíonta agus forfheidhmithe agus
é ag féachaint lena fheidhmeanna reachtúla agus lena chuspóirí straitéiseacha a bhaint amach.
A.

MODHANNA COMHLÍONTA

Áireoidh leis na príomh-mhodhanna comhlíonta a fhéadfaidh an BAI a chur chun feidhme lena
dhualgais reachtúla agus lena chuspóirí eagrúcháin a bhaint amach:
Monatóireacht ar lánas craolacháin:
Déantar an t-ábhar craolacháin fuaime nó closamhairc de chuid craoltóra nó conraitheora a
5

6

mheas maidir le comhlíonadh cód reachtúil, , rialacha agus oibleagáidí conartha.
Iniúchtaí ar an Láithreán:
I gcásanna áirithe, is gá go bhfaomhtar áiseanna stiúideo conraitheoirí áirithe sula núsáidtear iad chun críche craolacháin nó taifeadadh cláir. Tá áiseanna tarchuir faoi réir
iniúchadh rialta agus déantar toisí mionsonraithe chun cinntiú a dhéanamh ar
chomhlíonadh théarmaí an cheadúnais arna eisiúint ag ComReg, agus ar chomhlíonadh
oibleagáidí reachtúla agus téarmaí conartha de chuid conraitheora freisin.
Láimhseáil Gearán:
Déanann Fóram Feidhmiúcháin Gearán nó Coiste um Chomhlíonadh an BAI measúnú agus
cinntí ar ghearáin a dhéanann an lucht féachana nó an lucht éisteachta maidir le lánas
7

craolacháin agus ar ghearáin a bhaineann le hoibleagáidí conartha .
Formheas Conartha le haghaidh athruithe ar théarmaí Conartha:
Déanann an BAI measúnú ar aighneachtaí ó chonraitheoirí atá ag iarraidh formheasa
maidir le hábhair faoi réir réamh-fhormheas an BAI faoin gconradh. Is féidir go bpléann na
hiarratais sin leis na nithe seo, mar shampla: athruithe ar an úinéireacht agus ar an rialú,
soláthar foirne, gníomhaíochtaí teicniúla nó clár de chuid conraitheora.

5

Go háirithe, an Cód Ginearálta maidir le Cumarsáidí Tráchtála; an Cód maidir le Cumarsáidí Tráchtála do Leanaí;
agus an Cód Caighdeán Clár
6
Go háirithe, na Rialacha Fógraíochta agus Teilishiopadóireachta (Amanna in aghaidh an Lae agus in aghaidh na
hUaire); Rialacha Rochtana; agus an Treoir um Sheirbhísí Meán Closamhairc
7
Leagtar tuilleadh sonraí faoin bpróiseas Gearán amach ar shuíomh Gréasáin an BAI ag www.bai.ie.
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Athbhreithnithe ar Fheidhmíocht:
Déanann an BAI measúnú ar fheidhmíocht an chonraitheora i sé phríomhréimse
oibriúcháin, lena n-áirítear úinéireacht agus rialú, soláthar foirne, airgeadas, clár agus
innealtóireacht/cúrsaí teicniúla. Is féidir gurb é atá i gceist sa phróiseas sin ná féintuairisciú
agus féinmheasúnuithe arna ndéanamh ag conraitheoir agus an cóimheas faisnéise arna
bhailiú ag an BAI de bhun conarthaí craolacháin agus ilphléacs agus/nó trína phróisis
chomhlíonta.

8

Tuarascálacha Aireachta:
Féadfaidh an tAire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha tuarascáil a iarraidh
ón BAI, de bhun raon forálacha reachtúla, faoin dóigh ar chomhlíon craoltóir nó
conraitheoir cód nó riail ar leith de bhun an Achta.
Comhairle agus Treoir maidir le Dualgais, Cóid agus Rialacha a Chomhlíonadh:
Tairgeann an BAI comhairle do chraoltóirí agus do chonraitheoirí mar fhreagairt do
cheisteanna faoi chóid reachtúla chraolacháin agus rialacha craolacháin agus faoi na
dualgais atá ar chonraitheoir agus/nó ar chraoltóir. Féadann an BAI ceardlanna agus/nó
deiseanna eile oiliúna/oideachais a chur ar siúl ó am go chéile, lena ndírítear ar shaincheist
comhlíonta ar leith.
Pleananna Comhlíonta Bliantúla:
Arna dtreorú ag prionsabail an Bheartais seo, déanfaidh an BAI pleananna oibre
comhlíonta bliantúla a fhorbairt agus a chur chun feidhme. Tabharfaidh na pleananna oibre
sin aird ar chuspóirí straitéiseacha an BAI, ar a oibleagáidí reachtúla agus ar straitéis
riosca an BAI. Déanfar na pleananna a dhréachtú agus a chur faoi bhráid an Choiste um
Chomhlíonadh lena bhformheas ag tús gach bliana.

Féadfaidh an Coiste um

Chomhlíonadh spriocdhíriú ar thosaíochtaí agus réimsí dírithe ar leith ina Phlean Oibre
Comhlíonta in aon bhliain ar leith. Ag an am céanna, féadfaidh an Coiste um
Chomhlíonadh díriú ar réimse comhlíonta ar leith le linn na bliana sa chás go measann sé
go bhfuil sé riachtanach nó iomchuí déanamh amhlaidh.
Nochtadh Deonach Neamhchomhlíonta
Féadfaidh craoltóir nó conraitheoir tuairisciú go deonach don BAI am ar bith faoi imní
chomhlíonta a thagann as a ghníomhaíochtaí féin, de bhun an reachta agus/nó a
chonartha leis an BAI. Spreagann an BAI é sin go gníomhach. Níor cheart do chraoltóirí
agus do chonraitheoirí fanacht go ndéantar amach go cinntitheach na fíricí a bhaineann le
himní chomhlíonta ach spreagtar iad tuairisciú don BAI nuair a thagann imní aníos.
Pléitear é sin tuilleadh i rannán 3B.

8

Cuimsíonn roinnt conarthaí, cé nach gá go gcuimsíonn gach conradh, clásail atá deartha chun éascú a dhéanamh ar
athbhreithniú ar fheidhmíocht arna dhéanamh ag an BAI. Mar shampla, is féidir go gcuirtear san áireamh i bhforáil
amháin den chineál sin ceanglas ar an gconraitheoir trí bhíthin ráitis, ceistneora nó formáid eile, féinmheasúnú nó
féindeimhniú a dhéanamh ar a fheidhmíocht agus/nó ar an dóigh ar chomhlíon sé a oibleagáidí faoina chonradh nó
faoin dlí infheidhmithe.
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Cigireachtaí agus Iniúchtaí Conartha
Féadfaidh an BAI cigireachtaí agus/nó iniúchtaí a dhéanamh ar chonraitheoir de bhun a
chumhachtaí faoi chonradh idir an BAI agus conraitheoir.
Comhoibriú agus Soláthar Faisnéise de bhun Conartha agus/nó an Achta
De bhun an Achta agus/nó conradh craolacháin nó ilphléacs, féadfaidh an BAI ceangal a
chur ar chraoltóir nó ar chonraitheoir comhoibriú in ábhair a bhaineann le comhlíonadh a
oibleagáidí de bhun an chonartha sin agus/nó an Achta. Mar an gcéanna, féadfaidh an
BAI ceangal a chur ar chonraitheoir faisnéis a sholáthar (bíodh sí i bhfoirm dearbhuithe,
tuairisceán, cáipéisí, cuntais agus/nó faisnéis eile) de bhun an chonartha craolacháin nó an
chonartha ilphléacs.
B.

NOCHTADH DEONACH

Tugann an BAI spreagadh gníomhach do chraoltóir nó do chonraitheoir tuairisciú a thabhairt
don BAI go deonach faoi imní chomhlíonta a thagann as a ghníomhaíochtaí.

Éascaíonn

nochtadh deonach rannpháirtíocht ar bhonn oscailte agus neamhsháraíochta. Chomh maith
leis sin, cumasaíonn sé aghaidh a thabhairt ar an ábhar go mear agus ag céim luath.
Níor cheart do chraoltóir ná do chonraitheoir fanacht go dtí go ndéantar amach na fíricí a
bhaineann le himní chomhlíonta. Ina ionad sin, tugtar spreagadh dó tuairisciú don BAI a luaithe
is féidir nuair a thagann imní aníos.
Tabharfaidh an BAI aird ar an bhfíric gur thuairiscigh conraitheoir nó craoltóir dó faoi ábhar ar
leith go deonach agus cinneadh á dhéanamh aige ar an dóigh is oiriúnaí chun déileáil le hábhar
ar leith. Cé gur féidir go mbeidh ar an BAI ábhair ar leith a ghéarú chuig an gCoiste um
Chomhlíonadh, táthar ag súil go bhféadfadh tuairisciú deonach seachaint a dhéanamh ar an
ngá le déanamh amhlaidh i roinnt mhaith cásanna trí réiteach mear luath neamhchomhlíonta a
éascú ar bhealach cuiditheach agus comhoibríoch. Is ar mhaithe le gach páirtí lena mbaineann
atá sé sin.
C.

GNÍOMHAÍOCHT FORFHEIDHMITHE

Le Cuid a Cúig den Acht, bronntar cumhachtaí suntasacha forfheidhmithe ar an BAI, lena náirítear an chumhacht chun smachtbhannaí airgeadais agus smachtbhannaí eile a fhorchur ar
chraoltóirí agus ar chonraitheoirí.
Déanfaidh an BAI agus/nó an Coiste um Chomhlíonadh treoir/nósanna imeachta agus rialacha
a dhréachtú agus a athbhreithniú ó am go chéile de réir mar is cuí le haghaidh forálacha Chuid
5 den Acht a chur chun feidhme, lena n-áirítear imscrúduithe a dhéanamh agus smachtbhannaí
a fhorchur.

Beidh na nósanna imeachta, na rialacha agus an treoir sin bunaithe ar na

prionsabail um chothroime nós imeachta, um cheartas nádúrtha agus bunreachtúil, ar
cheanglais dhlí an riaracháin agus ar an reachtaíocht um chearta an duine is infheidhme. Go
háirithe, freagróidh siad don riachtanas go ngníomhaíonn an BAI go cothrom agus go
comhréireach agus a dhualgais reachtúla agus a chuspóirí eagrúcháin á saothrú aige.
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BEARTAS COMHLÍONTA AGUS FORFEIDHMITHE AN BAI
Ón taobh leathan de, tá roinnt leibhéil éagsúla de ghníomhaíocht forfheidhmithe a d’fhéadfadh
an BAI a dhéanamh ar a thionscnamh féin nó mar thoradh ar theagmháil ó thríú pearsana.
Déantar iad a achoimriú thíos.

9

1. Fógraí Comhlíonta
Tugann an BAI fógra don chonraitheoir nó don chraoltóir nuair is cosúil go bhfuil
neamhchomhlíonadh ann. Féadfar é sin a dhéanamh i dtuarascáil, i bhfógra nó trí
mhodh éigin eile. Is é sin an leibhéal rannpháirtíochta is ísle. Is é an smaoineamh taobh
thiar de ná cur ar chumas an chonraitheora nó an chraoltóra é féin a thabhairt chun
comhlíonta go neamhspleách gan aon ghá le tuilleadh idirghabháil rialála, cé go
bhféadfaidh an BAI fiosrú a dhéanamh ina dhiaidh sin chun a fheiceáil cad atá déanta
ag an gconraitheoir nó ag an gcraoltóir leis an ábhar a réiteach.
Ní hionann an eisiúint fógra comhlíonta agus toradh nó réamhbhreith
neamhchomhlíonta arna dhéanamh ag an BAI nó ag an gCoiste um Chomhlíonadh.
2. Fógraí Rabhaidh
Tugann an BAI fógra don chonraitheoir nó don chraoltóir nuair is cosúil go bhfuil
neamhchomhlíonadh ann.

Sa chás sin, cuirtear in iúl don chonraitheoir nó don

chraoltóir gur “fógra rabhaidh” é an fógra agus iarrtar air cur ar fáil a dhéanamh don BAI
ar phlean chun an neamhchomhlíonadh dealraitheach a réiteach agus chun a chinntiú
nach dtarlóidh sé arís agus an plean sin a chomhaontú leis an BAI. Tá sé beartaithe go
n-eiseofaí fógra rabhaidh de ghnáth sa chás go measann an BAI gur de chineál
cuibheasach tromchúiseach atá an neamhchomhlíonadh nó sa chás go dtarlaíonn an tábhar céanna nó ábhar cosúil leis athuair.
Is é an réasúnaíocht a bhaineann le fógra rabhaidh a eisiúint ná a chinntiú go bhfuil
conraitheoir nó craoltóir eolach go meastar an t-ábhar a bheith cuibheasach
tromchúiseach agus, ag an am céanna, deis a chur ar fáil don BAI agus do
chonraitheoir nó do chraoltóir oibriú le chéile chun an tsaincheist a réiteach gan í a
tharchur go foirmiúil chuig an gCoiste um Chomhlíonadh.
Mura réitítear an t-ábhar chun sástacht an BAI, féadfaidh an BAI an t-ábhar a tharchur
chuig an gCoiste um Chomhlíonadh, rud a bheadh ina chúis sa deireadh le himscrúdú
agus le smachtbhannaí foirmiúla.
Ní hionann an eisiúint fógra rabhaidh agus toradh nó réamhbhreith neamhchomhlíonta
arna dhéanamh ag an BAI nó ag an gCoiste um Chomhlíonadh.

9

Cuimsíonn roinnt conarthaí, ach ní gá go gcuimsíonn gach conradh, forálacha a bhaineann leis an eisiúint fógraí
comhlíonta, fógraí rabhaidh agus forálacha gaolmhara eile. Sa chás go gcuimsíonn an conradh le conraitheoir ar leith
forálacha den chineál sin, tabharfaidh an BAI aird ar na forálacha sin i dtaca lena rannpháirtíocht leis an gconraitheoir
lena mbaineann.
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3. Imscrúdú an Choiste um Chomhlíonadh
Féadfaidh an Coiste um Chomhlíonadh a chinneadh tús a chur le himscrúdú reachtúil
de bhun Alt 50 nó Alt 53 den Acht sa chás ina bhfuil neamhchomhlíonadh dealraitheach
craoltóra nó conraitheora. Tabharfaidh an Coiste um Chomhlíonadh fógra don chraoltóir
nó don chonraitheoir lena mbaineann faoina rún chun imscrúdú, lena n-áirítear na forais
ar ar cuireadh tús leis an imscrúdú agus eiseoidh sé cúiseanna lena bhreitheanna.
Féadfaidh an Coiste um Chomhlíonadh, tar éis imscrúdú reachtúil den chineál sin, a
mholadh gan tuilleadh gníomhaíochta a dhéanamh nó, ina mhalairt de chás,
10
gníomhaíochtaí áirithe a mholadh. De bhreis ar imscrúdú alt 50, féadfaidh an Coiste
um Chomhlíonadh a mholadh gur cheart conradh conraitheora a chur ar fionraí nó
deireadh a chur leis. De bhreis ar imscrúdú alt 53, féadfaidh an Coiste um
Chomhlíonadh a aimsiú go bhfuil sárú déanta ag an gcraoltóir lena mbaineann, nó gur
theip ar an gcraoltóir comhoibriú in imscrúdú, agus a mholadh don Údarás go dtugann
sé fógra don chraoltóir faoinar aimsigh sé. Tá an ceart ag an gCoiste um Chomhlíonadh
freisin chun scor d’imscrúdú i gcásanna ina measann sé go bhféadfadh sé bheith
míchuí agus/nó neamhphraiticiúil leanúint le himscrúdú.
Tá sé beartaithe ag an BAI na cumhachtaí reachtúla um imscrúdú agus smachtbhanna
faoi Chuid 5 den Acht a úsáid go comhréireach. B’fhearr leis an BAI go réiteofaí ábhair
gan aon ghá le himscrúdú arna dhéanamh ag an gCoiste um Chomhlíonadh nuair is
féidir. Mar sin féin, féadfaidh an Coiste um Chomhlíonadh imscrúdú a dhéanamh i gcás
ar
bith
gan
aon
réamhchéimeanna
a
ghlacadh.
Agus breith á dhéanamh ar cé acu ba cheart, nó nár cheart, imscrúdú a dhéanamh de
bhun alt 50 nó alt 53 den Acht agus ar an smachtbhanna ar leith a shaothrófar, áirítear
leis na tosca a dtabharfar aird orthu na nithe seo a leanas, ach gan a bheith teoranta
dóibh:
Cineál agus/nó méid neamhchomhlíonadh dealraitheach na n-oibleagáidí
conartha agus/nó reachtúla, lena n-áirítear cóid nó rialacha ábhartha,
Sa chás go bhfuil patrún nó minicíocht le fógraí neamhchomhlíonta nó fógraí
rabhaidh á n-eisiúint,
An leibhéal freagrachta atá inchurtha i leith an chraoltóra nó an chonraitheora as
an tarlú/na tarluithe,
An leibhéal tuisceana agus/nó eolais a bheifí ag súil go réasúnach a bheith ag an
gcraoltóir nó ag an gconraitheoir,
Aon chinntí agus/nó treoir fasaigh arna mbunú nó arna gcur ar fáil ag an BAI
cheana,
Sa chás gur theip ar chraoltóir nó ar chonraitheoir beart ceartaitheach cuí a
dhéanamh mar thoradh ar fhógra neamhchomhlíonta nó fhógra rabhaidh,
Taifead comhlíonta an chraoltóra nó an chonraitheora,

10

Ba cheart a thabhairt faoi deara go bhféadfadh conarthaí, i roinnt cásanna, foráil a dhéanamh do scor díobh in
imeachtaí sonraithe áirithe amhail dócmhainneacht nó nuair a mheasann an BAI gur gá scor díobh chun cloí leis an dlí
is infheidhme, gan imscrúdú á dhéanamh ag an gCoiste um Chomhlíonadh roimhe sin.
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An leibhéal riosca atá ceangailte leis an neamhchomhlíonadh dealraitheach, lena
n-áirítear
cineál
agus
méid
an
neamhchomhlíonta
dhealraithigh.
Cuimsíonn roinnt conarthaí, ach ní gá go gcuimsíonn gach conradh, liosta nach bhfuil
uileghabhálach de tharluithe áirithe ar dóigh dóibh go háirithe a bheith ina chúis le
11
hábhar á tharchur chuig an gCoiste um Chomhlíonadh lena imscrúdú.
Áirítear leis
sin mainneachtain an chonraitheora plean leasúcháin a chomhaontú leis an BAI, nó an
plean sin a chur chun feidhme go cuí, tar éis don BAI fógra rabhaidh a eisiúint.
Pléitear imscrúduithe an Choiste um Chomhlíonadh agus na smachtbhannaí
comhfhreagracha go mion i rannán D.
De bhreis air sin, ceanglaítear ar an BAI faoin Acht bearta breise forfheidhmithe a
dhéanamh a thagann as foirmeacha sonracha gearán agus iarratas a ndéanann daoine
aonair dó. Déantar iad sin a achoimriú thíos:
4. Gearáin
De réir Alt 47 agus Alt 48 den Acht, déanfaidh an BAI próiseáil ar ghearán tríú páirtí ar
cheann amháin nó níos mó ná ceann amháin de na forais a leagtar amach in alt 48 den
Acht. Déanfaidh an BAI próiseáil ar na hiarratais sin ar aon dul lena chleachtais agus
lena nósanna imeachta féin, mar a leagtar amach i gcáipéisí beartais ábhartha agus de
réir alt 48 den Acht.
Má sheasann an Coiste um Chomhlíonadh le gearán, féadfar go gceanglófar ar
chraoltóir ráiteas arna ullmhú ag an gCoiste um Chomhlíonadh a chraoladh. Féadfar
cinntí an Choiste a fhoilsiú freisin.
5. Athbhreithniú ar an gCeart Freagartha
Má dhéanann duine iarratas chuig an gCoiste um Chomhlíonadh athbhreithniú ar
chinneadh craoltóra diúltú d’iarratas ar “ceart freagartha” de réir alt 49(17) den Acht,
athbhreithneoidh an Coiste um Chomhlíonadh cinneadh an chraoltóra.
Tabharfaidh an BAI fógra don chraoltóir lena mbaineann faoina rún chun imscrúdú, lena
n-áirítear na forais ar ar cuireadh tús leis an imscrúdú agus eiseoidh sé cúiseanna lena
bhreitheanna.
Féadfaidh an Coiste um Chomhlíonadh, de réir alt 49(17) den Acht, ceangal a chur ar
an gcraoltóir breith an Choiste um Chomhlíonadh a chraoladh, lena n-áirítear ceartú ar
bith ar fhíorais mhíchruinne nó ar fhaisnéis mhíchruinn maidir leis an duine lena
mbaineann.
11

Rangaítear na tarluithe sin i gcoitinne mar “Mainneachtain Thromchúiseach” i gconarthaí den chineál sin. Ní hionann
an fhíric go liostaítear tarlú mar “Mainneachtain Thromchúiseach” i gconradh agus toradh nó réamhbhreith arna
dhéanamh ag an gCoiste um Chomhlíonadh nó ag an BAI maidir leis an Mainneachtain Thromchúiseach lena
mbaineann agus cé acu atá, nó nach bhfuil, údar le haon smachtbhanna ar leith.
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Má theipeann ar chraoltóir cloí le breith de réir alt 49(17), féadfaidh an Coiste um
Chomhlíonadh, tar éis dó alt 49(22) den Acht a chomhlíonadh, a mholadh don Údarás
sa deireadh (agus, sa chás sin, leanfaidh an tÚdarás an moladh sin) gur cheart don
Údarás iarratas a dhéanamh chuig an Ard-Chúirt ar ordú den chineál sin de réir mar is
12

cuí d’fhonn comhlíonadh bhreith an Choiste um Chomhlíonadh a chinntiú .
Níl an fhaisnéis thuas beartaithe a bheith ina hachoimre iomlán agus ba cheart do léitheoirí aird
a thabhairt ar théarmaí an Achta freisin.
Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara nach gceanglaítear ar an BAI aon réim gníomhaíochta
ar leith a leanúint sular féidir leis aon réim gníomhaíochta eile a ghlacadh.

13

Tá sé tábhachtach

a thuiscint freisin nach bhfuil an Beartas seo in ainm a bheith ina ráiteas uileghabhálach ar na
nósanna imeachta, na bearta, na modhanna agus na rialacha a fhéadfaidh an BAI a chur i
bhfeidhm agus/nó a eisiúint agus é ag saothrú a chumhachtaí forfheidhmithe.

D.

IMSCRÚDUITHE AGUS SMACHTABHANNAÍ ALT 50 AGUS ALT 53 AN CHOISTE
UM CHOMHLÍONADH

Tá dhá chineál éagsúla imscrúduithe reachtúla an Choiste um Chomhlíonadh a bheartaítear le
Cuid 5 den Acht, agus tiocfaidh smachtbhannaí éagsúla aníos ag brath ar an gcineál
imscrúdaithe leis an BAI.
1. Alt 50: Imscrúdú ar Ghnóthaí Conraitheora
Is imscrúdú é sin ar ghnóthaí oibríochta, clár, airgeadais, teicniúla nó ar ghnóthaí eile
sealbhóra conartha faoi Chuid 6 nó 8 den Acht sa chás go bhfuil forais réasúnacha
ag an gCoiste um Chomhlíonadh le creidiúint nach bhfuil seirbhís á cur ar fáil ag
conraitheoir de réir théarmaí chonradh an chonraitheora.
Mar thoradh ar imscrúdú den chineál sin, féadfaidh an Coiste um Chomhlíonadh
fionnachtain a dhéanamh nach bhfuil an tseirbhís á cur ar fáil ag an gconraitheoir de
réir théarmaí chonradh an chonartha nó aon fhionnachtain eile den chineál sin a
mheasann sé a bheith iomchuí a dhéanamh.
Féadfaidh an tÚdarás, mar thoradh ar mholadh ón gCoiste um Chomhlíonadh, conradh
a chur ar fionraí nó deireadh a chur leis tar éis imscrúdú alt 50.

12

Is féidir cóip de Scéim an BAI maidir le Ceart Freagartha a aimsiú ar shuíomh Gréasáin an BAI ag www.bai.ie
Mar shampla, is féidir leis an gCoiste um Chomhlíonadh tús a chur le himscrúdú gan fógra comhlíonta nó fógra
rabhaidh a eisiúint do chraoltóir nó do chonraitheoir roimhe sin.
13

www.bai.ie

16

BEARTAS COMHLÍONTA AGUS FORFEIDHMITHE AN BAI
2. Alt 53: Imscrúdú ar Shárú Dealraitheach ag Craoltóir
Is imscrúdú é sin ina bhfuil an Coiste um Chomhlíonadh den tuairim go bhfuil imthosca
ann a thugann le fios gur cuí aon sárú dealraitheach ag craoltóir ar cheanglas de chuid
alt 39 (1), 40 (1), (2) nó (3), 41(2), (3) nó (4), 106(3) nó 127(6) den Acht nó ar chód
craolacháin nó riail chraolacháin a imscrúdú agus tuarascáil a thabhairt faoi. Ciallaíonn
sárú, chun críche imscrúdú alt 53, mainneachtain thromchúiseach nó leantach craoltóra
cloí le ceann ar bith de na ceanglais sin.
Féadfaidh an Coiste um Chomhlíonadh, tar éis dó tuarascáil ag oifigeach
imscrúdúcháin a bhreithniú, a aimsiú go bhfuil sárú déanta ag an gcraoltóir lena
mbaineann ar na forálacha reachtúla, nó gur theip ar an gcraoltóir comhoibriú in
imscrúdú.
Sa chás sin, eiseoidh an tÚdarás fógra don chraoltóir faoi bhreithmheas an Choiste um
Chomhlíonadh agus sonróidh sé cé acu atá, nó nach bhfuil, sé beartaithe aige iarratas
a dhéanamh chuig an Ard-Chúirt ar chinneadh agus ar fhorchur smachtbhanna
airgeadais. Déanfaidh an tÚdarás méid an smachtbhanna airgeadais (méid nach mó ná
€250,000) a mholann sé a chur in iúl má dhéileálann an tÚdarás leis an ábhar agus
féadfaidh an tÚdarás cur in iúl a dhéanamh ar mhéid an smachtbhanna airgeadais
(méid nach mó ná €250,000) a bheartaíonn sé a mholadh don Ard-Chúirt má
dhéileálann an Ard-Chúirt leis an ábhar. Tabharfaidh an tÚdarás aird ar raon ábhar,
mar a leagtar amach in alt 56 den Acht, agus cinneadh á dhéanamh aige ar leibhéal an
smachtbhanna airgeadais a bheartaíonn sé nó a mholfaidh sé don Ard-Chúirt.
Déanfaidh an tÚdarás ansin an t-iarratas cuí chuig an Ard-Chuirt ar chinneadh ag an
Ard-Chúirt, mura n-iarrann an craoltóir go ndéanann an tÚdarás cinneadh san ábhar.
Má roghnaíonn an craoltóir go ndéileálfaidh an tÚdarás leis an ábhar, féadfaidh an
tÚdarás treoir a thabhairt don chraoltóir íoc as smachtbhanna airgeadais.
Tá na foirmeacha imscrúdaithe agus smachtbhannaí in alt 50 agus in alt 53 ar leith ó na
himscrúduithe agus na smachtbhannaí dá ndéantar foráil faoi alt 48 (gearán) agus faoi alt 49
(ceart freagartha) a phléitear i rannán 3C thuas.

5.

Forálacha maidir le hAthbhreithniú ar an mBeartas seo
Tiomnaíonn an BAI do thabhairt faoi athbhreithniú ar an mBeartas seo tráth nach déanaí ná
ceithre bliana tar éis a fhoilsithe.
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BEARTAS COMHLÍONTA AGUS FORFEIDHMITHE AN BAI
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