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Doiciméad Comhairliúcháin

Maidir leis an gComhairliúchán
Réamhrá don Chomhairliúchán
Baineann an doiciméad comhairliúcháin seo le Cód Maidir le Cumarsáidí Tráchtála Ginearálta de
chuid Údarás Craolacháin na hÉireann (“an BAI”). Céadtugadh isteach an Cód seo thiar sa
bhliain 2010 agus is ann a leagtar síos rialacha ceangailteacha nach foláir do sheirbhísí
craolacháin raidió agus teilifíse na hÉireann cloí leo nuair a chraoltar fógraíocht, urraíocht, suíomh
táirgí agus cineálacha eile cumarsáide tráchtála. Déanann an BAI monatóireacht agus
forghníomhaíonn comhlíonadh leis an gCód trí sheiceálacha rialta ar ábhar craolacháin agus trí
ghlacadh le gearáin ón bpobal mar a ndealraítear gur sháraigh an t-ábhar prionsabail agus/nó
rialacha an Chóid.
Is san Acht Craolacháin 2009 a leagtar amach an ceangaltas don BAI chun an Cód seo a
fhorbairt, agus cuirtear iallach ar an BAI leis an Acht sin chun tionchar an Chóid a athbhreithniú
gach ceithre bliana. Is ar an gcúis sin a chuaigh an BAI i mbun athbhreithnithe an Chóid sa bhliain
2015, agus a chríochnaigh siad é. De bhun an athbhreithnithe sin is amhlaidh a nuashonraigh
an BAI ár gCód reatha agus atáimid ag lorg do thuairimí anois faoi na hathruithe atáimid ag
moladh. Mionsonraítear na hathruithe sa Dréacht-Chód Cumarsáide Tráchtála Ginearálta (“an
dréacht-Chód”) a áirítear leis an gcáipéis seo.
Is achoimre atá sa mhéid thíos ar fhorbairt an dréacht-Chóid agus dá ábhair, lena n-áirítear a
phrionsabail agus a rialacha. Tugann an BAI cuireadh duit chun do dhearcadh a chur in iúl i leith
ábhar an dréacht-Chóid, agus bainfimid leas as an bhfaisnéis a bailíodh i rith an chomhairliúcháin
seo chun an Cód Cumarsáide Tráchtála Ginearálta deiridh a tháirgeadh.

An chaoi ar fhorbair an BAI an dréacht-Chód
Agus an dréacht-Chód seo á fhorbairt, chuaigh an BAI i mbun athbhreithniú ar thionchar an Chóid
Chumarsáide Tráchtála Ghinearálta reatha. Cuimsíodh san athbhreithniú roinnt sraitheanna
taighde lenar áiríodh athbhreithniú dlíthiúil agus dlínsiúil ar an rialúchán i dtíortha eile agus
athbhreithniú oibriúcháin ar an gCód reatha: Chuathas i mbun an athbhreithnithe sin sna blianta
2014 agus 2015. Ba mar chuid d’oibleagáidí an BAI faoin Acht Craolacháin 2009 a taisceadh
tuarascáil faoi thionchar an Chóid leis an Aire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha.
Thug an tAire ar a sheal féin cóip de thuarascáil an BAI os comhair Thithe an Oireachtais i mí
Dheireadh Fómhair 2015.
Múnlaítear an dréacht-Chód le conclúidí an athbhreithnithe gur "cuibheasach éifeachtach é an
Cód reatha agus go léirítear urraim dá phrionsabail agus go dtuigtear iad", ach go gcaithfear
tuilleadh machnaimh agus nuachóirithe ó roinnt limistéar, ar nós na rialacha faoi urraíocht agus
a ghéire agus a théann an pobal i gcaidreamh leis an gCód féin.. Tugtar aghaidh sa dréachtChód sa doiciméad seo ar na saincheisteanna úd.

Ábhar an dréacht-Chóid
Roinntear an dréacht-Chód Cumarsáide Tráchtála Ginearálta i roinnt codanna, de réir seo a
leanas:
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1. Réamhrá
Leagtar amach anseo an bunús reachtúil don Chód seo agus na haidhmeanna atá leis do
chraoltóirí, lucht féachana, lucht éisteachta agus don phobal i gcoitinne. Mínítear sa chuid
seo freisin infheidhmitheacht na rialacha le seirbhísí craolacháin raidió agus teilifíse na
hÉireann, agus an chaoi nach mbaineann siad le láithreáin ghréasáin, seinnteoirí ar líne ná
le haipeanna. Maítear an ceart ag lucht féachana agus éisteachta chun gearáin a thabhairt,
agus tugtar treoir maidir le ceapadh gearán.
2. Sainmhínithe agus Eisiaimh Ghinearálta
Sainmhínítear anseo na téarmaí as a mbaintear leas i gcoitinne i ndáil leis an bhfógraíocht,
urraíocht, suíomh táirgí, teilishiopadóireacht, srl. Soiléirítear sa chuid seo freisin na
cineálacha ábhair nach gcaitheann cloí leis an gCód nó nach ríomhtar mar nóiméid
fógraíochta. Baineann tábhacht leis sin toisc go mbaineann teorainneacha ama leis an méid
fógraíocht a cheadaítear in aghaidh na huaire agus an lae.
3. Prionsabail an Chóid
Tá ceithre phrionsabal ghinearálta ann a mbaineann feidhm leo i leith gach cumarsáid
tráchtála, bídís ina bhfógraíocht, urraíocht, suíomh táirgí nó cineálacha cumarsáide tráchtála
eile. Pléitear sna prionsabail leis an gcaoi ina gcinntítear gur dlíthiúil, cóir, ionraic agus
fírinneach iad an chumarsáid tráchtála agus go dtugtar cosaint leo do leas leanaí.
4. Rialacha i gcomhair gach Cumarsáid Tráchtála
Is rialacha sonracha iad seo a thagann ó na ceithre phrionsabal den Chód agus baineann
feidhm leo i leith gach cumarsáid tráchtála.
5. Fógraíocht agus Teilishiopadóireacht
Pléitear sna rialacha faoin gceannteideal seo go sonrach leis an bhfógraíocht agus leis an
teilishiopadóireacht, agus díorthaítear iad den chuid is mó ó Threoir an AE maidir le Seirbhísí
Meán Closamhairc.
6. Teicníochtaí Scáileáin Roinnte, Fógraíochta Idirghníomhaí agus Fíorúla
Pléitear sna rialacha faoin gceannteideal seo le cineálacha sonracha de theicníochtaí
fógraíochta arb éagsúil ón bhfógraíocht thraidisiúnta iad. Is de bharr an chaoi a
gcleachtaítear na teicníochtaí fógraíochta úd laistigh de chlár éigin nó ina theannta go
mbaineann priacail bhreise leo agus dírítear na rialacha den chuid seo den Chód chun
aghaidh a thabhairt ar na priacail úd.
7. Urraíocht ar an Teilifís
Eochair-chuspóir de chuid na rialacha seo is ea chun a chinntiú go mbíonn difríocht idir an
fhógraíocht agus an urraíocht. Baineann tábhacht leis sin toisc go mbaineann teorainneacha
ama leis an méid fógraíocht a cheadaítear, ach nach mbaineann teorainneacha leis an
urraíocht. Leagtar béim sna rialacha freisin ar an difríocht idir an urraíocht agus an suíomh
táirgí.
8. Urraíocht ar an Raidió
Is cosúil iad na rialacha faoin gcuid seo leis na rialacha don teilifís. Tá difríocht ann idir an
urraíocht agus an fhógraíocht agus tá na rialacha ceaptha chun cosaintí sonracha a thairiscint

www.bai.ie

3

Doiciméad Comhairliúcháin

do lucht féachana/éisteachta nuair a bhítear ag féachaint agus/nó ag éisteacht ar/le hábhar
urraithe.
9. Suíomh Táirgí
Ní bhíonn feidhm leis na rialacha faoin gcuid seo ach amháin don teilifís óir nach dtarlaíonn
aon suíomh táirgí ar an raidió. Is toisc go leabaítear an suíomh táirgí, neamhchosúil leis an
bhfógraíocht ná leis an urraíocht, laistigh de scéal an chláir féin a theastaíonn ardchéim
trédhearcachta sna cúinsí ina mbaineann craoltóir leas as an gcineál cumarsáide tráchtála
sin. Cuirtear teorainn leis an gcineál clár inar féidir leas a bhaint as freisin.
10. An tAlcól
Áirítear leis an gCód roinnt rialacha a phléann le táirgí nó seirbhísí sonracha. Aithnítear sna
rialacha úd gur chun leas an phobail é rialúchán breise na dtáirgí nó seirbhísí úd. Is é an talcól an chéad táirge díobh. Pléitear sna rialacha le roinnt saincheisteanna, ach is í an
chosaint leanaí an croí-ábhar sa chuid seo den Chód.
11. Táirgí Leighis
Aithnítear sa dréacht-Chód gurb ann do phriacail faoi leith a bhaineann le cur chun cinn táirgí
leighis. Rialaítear na táirgí úd go docht ag leibhéal Éireannach agus Eorpach, agus léirítear
sa Chód a mhéad agus a chuirtear srianadh leis na táirgí úd. I measc na rialacha a áirítear
leis tá toirmeasc ar chur chun cinn táirgí ar oideas.
12. Cóireálacha, Gairis agus Seirbhísí Leighis
Amhail na táirgí leighis, tá rialúchán láidir ann i leith cóireálacha, gaireas agus seirbhísí
leighis. Is amhlaidh in athuair a léirítear an méid sin i rialacha an BAI, agus áirítear i measc
na rialacha sa Chód toirmeasc ar bhronnadh cóireálacha, gaireas agus seirbhísí leighis mar
dhuaiseanna i gcomórtas éigin.
13. Cóireálacha, Táirgí agus Seirbhísí Cosmaideacha
Mionsonraítear sa chuid seo den Chód srianta sonracha i leith chur chun cinn na gcóireálacha
agus na seirbhísí cosmaideacha. Bíonn feidhm leis na rialacha seo i leith táirgí cúraim chnis
agus déidliachta, i measc táirgí eile, ach freisin i leith cóireálacha agus gnásanna ar nós na
máinliachta cosmaidí. Tá srianta breise ann i gcás na máinliachta cosmaidí a chiallaíonn
nach féidir dreasacht a thabhairt le cur chun cinn na seirbhíse sin d’úsáid na máinliachta trí
lascainí ná bearta eile a thairiscint chun úsáid na seirbhíse sin a spreagadh.
14. Hiopnóis, Hipniteiripe, Síceolaíocht, Síocanailís agus Síciatracht
Ceadaítear sa chuid seo den Chód do chur chun cinn seirbhísí ina soláthraítear an hiopnóis,
an hipniteiripe, an tsíceolaíocht, an tsíocanailís agus an tsíciatracht; ach toirmisctear léir
áireamh aon ábhair leo a d’fheidhmeoidh mar dhreasacht dá n-úsáid.
15. Bia, Cothú agus Sláinte
Aithnítear sna rialacha faoin gceannteideal seo den Chód go gcaitheann an fhógraíocht do
tháirgí bia agus do tháirgí agus seirbhísí ina maítear fíricí sláinte agus cothaithe bheith
fírinneach agus freagrach. Aithnítear sna rialacha freisin go rialaítear an cineál fógraíochta
seo faoi reachtaíocht na hÉireann agus na hEorpa. Áirítear leis an gcuid seo freisin riail faoi
chur chun cinn bianna Lán-Saille, Láin-Salainn agus Lán-Siúcra (HFSS), a thacaíonn leis na
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rialacha mionsonraithe maidir le táirgí agus seirbhísí HFSS i gCód an BAI maidir le

Cumarsáidí Tráchtála do Leanaí.

16. Cóireálacha, Táirgí agus Seirbhísí Tanúcháin
Teastaíonn sna rialacha faoin gcuid seo go nglacann fógraí, urraíocht agus cineálacha
cumarsáide tráchtála eile do chóireálacha, táirgí agus seirbhísí tanúcháin cur chuige
freagrach nuair a thugtar eolas i leith a seirbhísí don phobal. Caitheann sé bheith soiléir
d’éisteoir nó do bhreathnóir faoin gcaoi ina dtiocfaidh laghdú nó cothabháil meáchain ó
tháirge nó seirbhís éigin, agus ní féidir leis na feachtais chur chun cinn an bonn a bhaint
d’aiste bia chuídheartha.
17. Cabhracha Scoir de Chaitheamh Tobac
Is ionann cabhracha scoir de chaitheamh tobac agus na táirgí agus seirbhísí úd atá ceaptha
chun cúnamh le daoine chun scor den chaitheamh tobac. Ceadaítear na táirgí sin sna
rialacha ach nach maítear leo go ngnóthófar an cuspóir léi gan féinsmacht an duine a
chleachtadh.
18. Seirbhísí agus Táirgí Airgeadais
Cinntítear leis na rialacha sin nach míthreoraíonn an chumarsáid tráchtála do sheirbhísí agus
táirgí airgeadais, agus nach bhfágann siad eolas tábhachtach in easnamh don lucht
féachana/éisteachta. Rialaítear an cineál cumarsáide tráchtála seo leis an mBanc Ceannais
freisin, a mbíonn rialacha acu a gcaithfear cloí leo.
19. An Cearrbhachas
Teastaíonn ó na rialacha faoin gceannteideal seo go gcuirtear chun cinn an cearrbhachas ar
bhealach freagrach go sóisialta. Glactar san áireamh sna rialacha an reachtaíocht agus
rialúchán ar leithligh atá i bhfeidhm don Chrannchur Náisiúnta agus ról rialtóir an Chrannchuir
Náisiúnta chun roinnt de na caighdeáin a shocrú do chur chun cinn na gcrannchur.
20. Seirbhísí Teileachumarsáide Ardráta
Pléitear sna rialacha seo leis an gcumarsáid tráchtála do sheirbhísí fóin, téacs agus
teileachumarsáide eile lena mbaineann costas níos mó ná gnáthghlao fóin ná ríomhphost.
Rialaítear an cineál cumarsáide tráchtála seo leis an rialtóir teileachumarsáide ComReg
freisin, a leagann amach rialacha a gcaithfear cloí leo. Sloinntear i rialacha an BAI an
riachtanas ginearálta chun a chinntiú gur dlíthiúil agus ionraic í an chumarsáid tráchtála faoin
gceannteideal seo.
21. Mná/Fir Feasa, Seirbhísí Síceacha, srl.
Tá na rialacha faoin gceannteideal seo ceaptha chun fir/mná feasa, seirbhísí síceacha agus
seirbhísí gaolmhara a thairgtear mar shiamsaíocht a rialú. Daoine aonair ná cuideachtaí a
mhaíonn gur féidir leo an todhchaí a réamhthuar nó dul i dteagmháil le daoine marbha nó gur
féidir leo seirbhísí comhchosúla a dhéanamh; ní cheadaítear dóibh fógraíocht a dhéanamh.
22. Cumarsáid Thoirmiscthe
Mionsonraítear sa chuid seo den Chód na cineálacha táirgí agus seirbhísí nach féidir
fógraíocht ná urraíocht, suíomh táirgí ná socrú tráchtála éigin eile a dhéanamh ina leith,
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Áirítear leis an gcuid seo toirmeasc ar fhógraíocht pholaitiúil agus ar chur chun cinn na dtoitíní
leictreonacha.

Cén Chaoi ar féidir liom Freagairt do Chomhairliúchán an BAI?
Is féidir leat freagra a thabhairt don chomhairliúchán ar roinnt bealaí. Táimid tar éis roinnt
ceisteanna a chur faoi gach aon cheann de na codanna thuas agus ag deireadh na cáipéise chun
cuidiú leat. B’fhéidir go dteastódh uait aghaidh a thabhairt ar gach aon cheann de na ceisteanna
a cuireadh, ach feartar fáilte romhat gan freagairt ach amháin do na codanna úd ar spéis leat iad.
Tá sé tábhachtach go dtugann tú fáthanna do do thuairimí ionas gur féidir leis an BAI gach freagra
a fuarthas a bhreithniú agus a chur i gcomparáid a chéile, agus na hargóintí a chuirtear in iúl a
thuiscint.
Foilsítear an doiciméad comhairliúcháin ina iomláine agus i gcodanna ar leithligh, ar láithreán
gréasáin an BAI ag www.bai.ie. Is féidir freagraí don chomhairliúchán a thaisceadh sna bealaí
seo a leanas:
Ríomhphost:: Taisctear d’fhreagra trí ríomhphost chuig gccc@bai.ie.
Post:
Taisctear d'fhreagra i scríbhinn chuig: Dréacht-Chód Cumarsáide Tráchtála
Ginearálta an BAI, Údarás Craolacháin na hÉireann, 2-5 Plás Warrington, Baile Átha
Cliath 2.
Má theastaíonn aon chúnamh uait le ceapadh an fhreagra, déan teagmháil leis an BAI trí
ríomhphost ar info@bai.ie, trí fhón ar 01 644 1200 nó trí mheán ár gcuntas Facebook nó Twitter.

Tráthchlár d’Fhreagraí
Caithfear gach freagra don chomhairliúchán poiblí a thaisceadh leis an BAI faoi 12 meánlae Dé
Máirt, 20 Meán Fómhair, 2016.

Úsáid na Faisnéise
Baileoidh an BAI d’ainm, seoladh ríomhphoist agus aon eolas pearsanta eile a chuireann tú le
d’fhreagra(í). Cuirfear d’ainm agus d’fhreagra(í) ar fáil go poiblí. Ní chuirfidh an BAI do shonraí
teagmhála ar fáil go poiblí ámh, ar nós do sheolta, uimhreach fóin ná ríomhphoist.
Ní bhainfear leas as an eolas a bailíodh ach amháin chun críocha an Cód deiridh a fhorbairt, agus
gan aon chuspóir eile leis. Seolfaimid an Cód Cumarsáide Tráchtála Ginearálta deiridh agus
eolas gaolmhar do gach freagróir ag deireadh an phróisis.

An tSaoráil Faisnéise
Tagann an fhaisnéis i seilbh an BAI faoi réir a hoibleagáidí faoin dlí, lena n-áirítear faoin Acht
um Shaoráil Faisnéise 2014. Cuirfear gach freagra a fuarthas sa chomhairliúchán poiblí ar fáil
go poiblí ag deireadh an phróisis. Dá mba mhian leat nach nochtfaí aon chuid den eolas a
soláthraíodh i d’fhreagra mar gheall ar a íogaireacht; ba cheart duit an méid céanna a aithint
nuair a sholáthraítear an t-eolas, agus fáthanna a thabhairt i leith a íogaireachta. Rachaidh an
t-eagras i gcomhairliúchán leat faoin eolas íogair sin sula nglactar cinneadh i leith aon iarratais
a fuarthas don tSaoráil Faisnéise.
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1. Réamhrá
Bunús Reachtúil
Is é Údarás Craolacháin na hÉireann (“an BAI”) a ullmhaíonn agus a fhoilsíonn cóid chraolacháin
do chraoltóirí, de réir mar is gá faoin dlí. Is sa Chód a léirítear an reacht, go sonrach riachtanais
na n-alt 42(2) (h) agus (j) den Acht Craolacháin 2009 (“an tAcht”):
42(2)

Déanfar a fhoráil le cóid chraolacháin—
(h) maidir le fógraíocht, bunábhar teilishiopadóireachta, urraíocht agus cineálacha eile
cuir chun cinn tráchtála a úsáidtear in aon seirbhís craolacháin, seachas fógraíocht agus
gníomhaíochtaí eile mar a dúradh a thagann faoi réim mhír (g), go ndéanfaidh sí leasanna
an lucht féachana nó an lucht éisteachta a chosaint,
(j) do na nithe a gceanglaítear foráil a dhéanamh dóibh le Caibidlí IIA, IV agus V den
Treoir ón gComhairle. 1

Foráiltear in Alt 42(2) den Acht freisin do chúrsaí craolacháin eile i ndáil le clárú agus ábhar
tráchtála, a léirítear i réimse Cód agus Rialacha de chuid an BAI. Leagtar amach i dtábla in
Aguisín a hAon na forálacha reachtúla agus na Cóid agus Rialacha BAI comhfhreagracha.

Cuspóirí an Chóid seo
•

•
•
•
•

Chun a chinntiú gur féidir muinín bheith ag an bpobal gur dlíthiúil, ionraic, fírinneach,
cóir iad an chumarsáid tráchtála, agus go dtugtar cosaint do leasanna an lucht
féachana/éisteachta/léitheoireachta tríothu.
Chun a chinntiú nach gcuireann an chumarsáid tráchtála isteach ar ionracas
eagarthóireachta na gcraolachán.
Chun treoir a sholáthar don phobal i gcoitinne i leith na gcaighdeán ar féidir leo bheith
ag dúil leo ón gcumarsáid tráchtála ar sheirbhísí craolacháin.
Chun treoir shoiléir a sholáthar do chraoltóirí i leith na gcaighdeán dá gcloíonn an
chumarsáid tráchtála.
Chun cód simplí, solúbtha agus cuimsitheach a sholáthar do chraoltóirí nach gcuireann
isteach ar bhealach gan choinne ar a gceart chun teachtaireachtaí tráchtála a chur i
gcumarsáid.

Cloí leis an gCód seo
•
•
•

Cloífidh seirbhísí craolacháin le brí chomh maith le briathar an Chóid.
Is doroinnte iad prionsabail an Chóid seo, is é sin le rá go gcloífidh gach cumarsáid tráchtála
le gach aon cheann de na prionsabail.
Cloífidh an chumarsáid tráchtála le gach riail is infheidhmithe sa Chód seo. B’fhéidir go
mb’éigean don chumarsáid tráchtála chun cloí le ní ba mhó ná riail amháin. Tugtar comhairle

1

Ciallaíonn ‘Treoir ón gComhairle’ Treoir ón gComhairle 89/552/CEE an 3 Deireadh Fómhair 1989 um
chomhordú forálacha faoi leith arna leagan síos leis an dlí, le rialachán nó le beart riaracháin sna Ballstáit
maidir le dul i mbun gníomhaíochtaí craolacháin teilifíse arna leasú ag Treoir 97/36/CE ó Pharlaimint na
hEorpa agus ag Treoir ón gComhairle an 30 Meitheamh 1997, agus ag Treoir 2007/65/CE ó Pharlaimint
na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2007. Tugadh isteach leagan simplithe agus códaithe de na
Treoracha úd sa bhliain 2010; an Treoir maidr le Seirbhísí Meán Closamhairc 2010/13/AE.
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do chraoltóirí chun iomláine fhorálacha an Chóid a bhreithniú agus gan aon riail amháin a
chur chun feidhme ar bhealach róchúng ná ródhírithe.

Cloí leis an Reachtaíocht Ábhartha agus le Cóid ó Údaráis Eile
•

•

•

Cloífidh gach cumarsáid tráchtála leis an reachtaíocht Éireannach agus Eorpach is
infheidhmithe. Áirítear léi sin, ach í gan bheith teoranta don Acht Craolacháin 2009, Treoir
2010/13/AE(Treoir Seirbhísí Meán Closamhairc) agusI.R. Uimh. 258/2010 (Rialacháin na
gComhphobal Eorpach (Seirbhísí Meán Closamhairc) 2010). Áirítear le hAguisín a Ceathair
liosta neamh-uileghabhálach den reachtaíocht a bhaineann leis an gcumarsáid tráchtála.
Beidh feidhm leis an Treoir maidir le Seirbhísí Meán Closamhairc, de réir mar is cuí, do
chainéil teilifíse atá saincheaptha go hiomlán don fhógraíocht agus don teilishiopadóireacht
chomh maith leis na cainéil teilifíse atá saincheaptha dá gcur chun cinn féin.
Caitheann an chumarsáid tráchtála cloí le gach cód ceangailteach is infheidhmithe arna neisiúint ag na húdaráis inniúla ábhartha, m.sh. ComReg, an tÚdarás Rialaitheach um Tháirgí
Sláinte, An Banc Ceannais, srl.

An Ceart chun Gearán a Thabhairt
Tá an Cód seo ceaptha chun cuidiú le baill den lucht féachana agus éisteachta a chreideann go
bhfuil gearán dlisteanach acu faoi chraolachán agus ar mian leo gearán a thabhairt. Mínítear ann
an chaoi ina ndéanfaidh an BAI measúnú ar ghearán éigin. Is é an rún chun breithniú do ghearáin
a dhéanamh chomh héasca agus is féidir.

Conas gearán a dhéanamh
•

•

•
•

Bíonn baill den lucht féachana agus éisteachta a chreideann nár chloígh an chumarsáid
tráchtála le forálacha an Chóid seo i dteideal gearán a thabhairt. Ba cheart gur chuig an
gcraoltóir sa chéad dul síos a thabharfaí na gearáin.
Ba chóir duit an chumarsáid tráchtála faoi leith a aithint, agus an chúis sa chraolachán ar
thug tú gearán ina choinne. Tá sé tábhachtach chun na forais le do ghearán a leagan
amach go soiléir nó chun an fáth go gcreideann tú nach gcloíonn an chumarsáid tráchtála
leis an gCód agus/nó leis na forálacha reachtúla a leagadh amach thuas.
Ba chóir go ndéanfaí tagairt i do ghearán do cheann amháin ar a laghad de na prionsabail
agus/nó na rialacha.
Ní mór do gach craoltóir na gearáin a bhreithniú i gcomhréir lena Chód Cleachtais do
Láimhseáil Gearán agus ba cheart go dtagrófá do Chód Cleachtais an chraoltóra nuair a
dhéanann tú do ghearán chuig an gcraoltóir. Ba chóir go míneofaí sa Chód Cleachtais an
chaoi a mbreithneoidh agus a ndéanfaidh an craoltóir measúnú ar do ghearán.

An Chaoi ina nDéanfaidh an BAI Measúnú ar Ghearáin
Sna cúinsí nár thug an craoltóir freagra ar do ghearán ná nach bhfuil tú sásta leis an bhfreagra,
is féidir leat do ghearán a thagairt don BAI. Breithneoidh an BAI an chumarsáid tráchtála ina niomláine agus sa chomhthéacs agus tagairt á déanamh do:
•
•
•
•
•

Na nithe a aithnítear sa ghearán;
Na prionsabail agus rialacha sa Chód seo;
Na forálacha den Acht Craolacháin 2009;
Na forálacha de Threoir 2010/13/AE maidir le Seirbhísí Meán Closamhairc; agus
Nósanna imeachta, cleachtais agus beartais an BAI.
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Ní rachaidh an BAI i mbun measúnú ar leithligh ná neamhspleách lasmuigh de na cúrsaí a thugtar
aníos leis an ngearán.
Tá a thuilleadh eolais i leith an phróisis ghearán ar fáil ar www.bai.ie nó trí ghlao gutháin a chur
ar (01) 6441200.

Raon Feidhme agus Dlínse
Beidh feidhm leis an gCód seo i leith gach cumarsáid tráchtála a dhéantar ar sheirbhísí
craolacháin a oibríonn ar conradh leis an BAI nó a bhunaítear de réir reacht na hÉireann. Ní
bheidh feidhm leis i leith na cumarsáide tráchtála a dhéantar ar sheirbhísí craolacháin a
cheadúnaítear i ndlínsí eile ná i leith na cumarsáide tráchtála a dhéantar ar sheirbhísí neamhchraolacháin.
Tuigtear an téarma ‘seirbhís craolacháin’ i gcomhthéacs an tsainmhínithe a thugtar san Acht
Craolacháin 2009 mar seo a leanas:
seirbhís arb é atá inti teaglaim de bhunábhar clár de thuairisc ar bith agus a tharchuirtear, a
leaschraoltar nó a leatar trí líonra cumarsáide leictreonaí, go díreach nó go neamhdhíreach
lena ghlacadh go comhuaineach nó go comhuaineach nach mór ag an bpobal i gcoitinne,
cibé acu a ghlactar an bunábhar sin nó nach nglactar iarbhír, agus i gcás ina soláthraítear na
cláir in ord réamhsceidealta líneach, ach ní fholaíonn sé:
(a) seirbhís a sholáthraítear ar mhodh neamhlíneach is seirbhís ina roghnaíonn gach
úsáidire de chuid na seirbhíse clár as catalóg clár, nó
(b) clos-seirbhísí agus seirbhísí closamhairc eile a sholáthraítear tríd an Idirlíon.
Is féidir seirbhísí craolacháin a thuiscint i gcoitinne mar na cainéil teilifíse agus raidió a
tharchuirtear chuig an lucht féachana/éisteachta trí mheán cábla, satailíte, bosca bairr,
teilifíseáin chomhtháite, nó i gcomhair an raidió thar ghlacadóir raidió traidisiúnta. Ní
chlúdaíonn sé seirbhísí a sholáthraítear thar an idirlíon. Ní chlúdaíonn sé seirbhísí closamhairc
arna n-éileamh a chuirtear ar fáil i bPoblacht na hÉireann. Rialaítear na seirbhísí closamhairc
arna n-éileamh faoin gCód Iompair ODAS do sholáthróirí seirbhíse meán de sheirbhís meán
closamhairc.

Treoir faoin gCód do Chraoltóirí
Ní sholáthraíonn an BAI seirbhís réitigh chóipe do chraoltóirí, fógróirí ná don phobal i gcoitinne.
Soláthróidh an BAI treoir ginearálta neamhcheangailteach maidir le forálacha an Chóid seo
agus/nó i ndáil le cumarsáid tráchtála ar iarratas nó faoi mar a mheastar é bheith riachtanach.
Forchoimeádann an BAI an ceart chun aon treoir mar sin a fhoilsiú agus a leasú ó thráth go
chéile de réir mar a mheasann sé é bheith oiriúnach.
Caithfear na hiarratais ar an treoir úd a thaisceadh i scríbhinn nó trí ríomhphost, caithfear an téacs
iomlán a áireamh leo, agus cóip fuaime/amhairc mar is ábhartha den chumarsáid tráchtála i
gceist. Ba cheart go sloinnfí go soiléir san aighneacht an t-alt/na hailt den Chód, a gcreideann
an t-iarratasóir fúthu gurb ábhartha iad, agus go leagfaí amach inti an cheist shonrach faoina
dteastaíonn dearcadh ón iarratasóir. Féadfar iarria ar chraoltóirí in imthosca áirithe chun an
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chumarsáid arna breithniú a choinneáil ón aer. Ní ghlacann an BAI le dliteanas ar bith i leith aon
chinnidh (ná na n-iarmhairtí ag éirí as) a cheapann na craoltóirí chun cumarsáid tráchtála a
choinneáil ón aer ar feitheamh treorach a fháil ón BAI. Ní ghlacann an BAI le haon dliteanas
cosúil leis sin as aon chinneadh a cheapann (ná na n-iarmhairtí ag éirí as) craoltóir chun
cumarsáid tráchtála a chur ar an aer tar éis treoir ghinearálta neamhcheangailteach a fháil ón
BAI.

Dáta Éifeachtach
Tiocfaidh an Cód seo chun feidhme an [dáta le breithniú].

Faisnéis agus Ceisteanna Comhairliúcháin
Tá an chuid seo den Chód ceaptha chun soiléire a thabhairt do chraoltóirí faoin gcaoi a chuirfear
i bhfeidhm an Cód agus chun béim a leagan ar cheart an phobail chun gearán a dhéanamh sna
cásanna mar a gcreideann siad nár chloígh an t-ábhar cumarsáide le forálacha an Chóid ná na
reachtaíochta ábhartha. Áirítear leis an gcuid seo roinnt athruithe riaracháin don Réamhrá lena
dtugtar é níos gaire i bhformáid agus in ábhar do Chód an BAI um Chaighdeáin Chlár.
C: Cén dearcadh atá agat i leith an Réamhrá don Chód?
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2. Sainmhínithe agus Eisiaimh Ghinearálta
Sainmhínithe Ginearálta
Leagtar amach thíos na sainmhínithe a bhaineann le téarmaí arna n-úsáid tríd an gCód seo ar
fad. Leagtar amach in Aguisín a Dó na sainmhínithe i ndáil le táirgí agus seirbhísí sonracha.

Fógraíocht
Íomhánna le fógraí fuaime agus raidió nó gan iad a chraoltar, bíodh íocaíocht leo nó ar chúiteamh
comhchosúil nó bídís craolta chun cuspóirí féinbholscaireachta le gnóthas poiblí nó
príobháideach nó duine nádúrtha i ndáil le trádáil, gnólacht, ceird nó gairm chun soláthar earraí
nó seirbhísí a chur chun cinn, lena n-áirítear maoin dhoghluaiste, cearta agus oibleagáidí, ach
íocaíocht a fháil.

Leanbh/Leanaí
Chun críche an Chóid seo, tagraíonn na téarmaí ‘Leanbh’ agus ‘Leanaí’ do dhuine ar bith faoi
bhun 18 bliain d’aois.

Cumarsáid Tráchtála
Íomhánna le fógraí fuaime agus raidió nó gan iad atá deartha chun earraí, seirbhísí nó íomhá
eintitis nádúrtha nó dhleathaigh a chur chun cinn go díreach nó go hindíreach, a bhíonn i mbun
gníomhaíochta tráchtála. Bíonn na híomhánna agus fógraí raidió sin i dteannta le clár nó áirítear
le clár iad ar íocaíocht nó ar chúiteamh comhchosúil nó chun críocha féinbholscaireachta. Áirítear
leis na cineálacha cumarsáide tráchtála, i measc nithe eile:
•
•
•
•

fógraíocht,
urraíocht,
teilishiopadóireacht; agus
suíomh táirgí.

Ní cumarsáid tráchtáil iad na fógraí seirbhíse poiblí agus na hachainíocha carthanachta a
chraoltar saor in aisce.

Cumarsáid Tráchtála Chomparáideach
Cumarsáid tráchtála ina bhfaightear sainaithint fhollasach nó intuigthe d’iomaitheoirí nó táirgí nó
seirbhísí a thairgeann iomaitheoir éigin.

Fógraíocht Idirghníomhach
Teicníocht fógraíochta ina gceadaítear do dhuine sa lucht éisteachta/féachana chun
idirghníomhú leis an gcraolachán teilifíse nó raidió ach an t-ábhar fógraíocht a roghnú go
gníomhach ar mian leo bheith nochta di ar feadh chomh fada agus a theastaíonn uathu.
Ceadaíonn an fhógraíocht idirghníomhach don duine den lucht féachana/éisteachta chun faisnéis
a sholáthar go díreach don chraoltóir/fhógróir trí mheán cosáin fhillte, agus/nó chun bheith
rannpháirteach i gcomhshaol idirghníomhach ar leithligh ón ábhar craolacháin.

Cumarsáid Tráchtála Mhíthreomhar
Cumarsáid tráchtála ina bhfaightear gné de láithreoireacht labhartha nó amhairc a
mhíthreoraíonn nó ar dócha go míthreoróidh sí, bíodh sé go díreach nó trí impleacht, trí ghníomh
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nó neamhghníomh, maidir le fiúntais an táirge nó na seirbhíse a chuirtear chun cinn, nó lena
oiriúnacht don chuspóir a mholtar, agus ar dócha lena cineál míthreorach go mbeidh sí claonta i
gcoinne leasanna daoine aonair nó iomaitheora éigin.

Suíomh Táirgí
Aon chineál cumarsáide tráchtála ar an teilifís lena mbaineann áireamh nó tagairt do tháirge,
seirbhís nó an trádmharc leis ionas go bhfeictear mar chuid de chlár í. Chun críocha an Chóid
seo, tá idirdhealú idir dhá chineál suíomh táirge faoi mar a fhoráiltear sa Treoir maidir le Seirbhísí
Meán Closamhairc. Is iad seo a leanas iad:
Suíomh Táirgí Íoctha

Soláthraíonn tríú páirtí táirgí agus seirbhísí dá n-áireamh i gclár
teilifíse d’íocaíocht nó do chúiteamh comhchosúil ag an gcraoltóir.

Suíomh Frapaí

Soláthraíonn tríú páirtí táirgí agus seirbhísí dá n-áireamh i gclár
teilifíse saor in aisce, agus baineann luach suntasach le luach iomlán
na dtáirgí agus seirbhísí go léir a fheictear in eagrán sceidealaithe
amháin de chlár éigin, faoi mar a bhreithníonn an tÚdarás.

Táirgí agus seirbhísí a fheictear i gclár teilifíse saor in aisce, agus nach mbaineann luach
suntasach le luach iomlán na dtáirgí agus seirbhísí go léir a fheictear in eagrán sceidealaithe
amháin de chlár éigin, faoi mar a bhreithníonn an tÚdarás; ní hionann iad agus suíomh táirgí.
Is é an critéar cinntitheach a idirdhealaíonn an suíomh táirgí ón urraíocht an chaoi ina n-áirítear
mar chuid de shuíomh táirgí an tagairt do tháirge nó seirbhís éigin laistigh de ghníomhaíocht an
chláir féin. I gcodarsnacht leis sin, is féidir fógraí nó tagairtí urraitheoirí a thaispeáint le linn cláir,
ach nach cuid de phlota ná scéalaíocht an chláir iad.

Teicníocht scáileáin roinnte
Teicníocht ina gceadaítear do láithreoireacht chomhuaineach an ábhair eagarthóireachta agus
na faisnéise tráchtála ar an scáileán céanna, arna gcomhroinnt in dá chuid nó níos mó.

Urraíocht
Aon ranníocaíocht ó ghnóthas poiblí nó príobháideach nó ó dhuine nádúrtha nach mbíonn
bainteach le soláthar seirbhísí raidió ná teilifíse ná le táirgeadh craolacháin fhuaime ná saothair
chlosamhairc, agus maoiniú seirbhísí nó clár teilifíse agus/nó raidió sa tsúil chun a ainm, a
thrádmharc, a íomhá, a ghníomhaíochtaí, a tháirgí nó a sheirbhísí a chur chun cinn.
Is féidir fógraí nó tagairtí urraitheoirí a thaispeáint le linn cláir, ach nach cuid de phlota ná
scéalaíocht an chláir iad. Is ionann tagairtí do tháirge nó seirbhís éigin a áirítear le gníomhaíocht
an chláir agus suíomh táirgí, mar a sásaíonn na tagairtí úd do shainmhínithe an tSuímh Táirgí
Íoctha nó an tSuímh Fhrapa.

Cumarsáid Tráchtála Fho-Thairseachúil
Cumarsáid tráchtála lena n-áirítear aon ghaireas teicniúil, lena ndúshaothraítear, trí leas
íomhánna d’fhad fíorghairid nó trí mheán ar bith eile, féidearthacht chun teachtaireacht a chur in
iúl, nó chun tionchar éigin a fheidhmiú ar mheonta, na mball de lucht féachana/éisteachta gan iad
bheith feasach ná lánfheasach faoina ndearnadh.
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Cumarsáid Tráchtála Dhúrúnda
Cumarsáid tráchtála ina bhfaightear léiriúchán i mbriathra nó pictiúir de tháirgí, seirbhísí, ainm,
trádmharc nó gníomhaíochtaí táirgeora earraí nó soláthróra seirbhísí i gcláir nuair a bhíonn an
léiriúchán sin ceaptha ag an gcraoltóir chun fónamh mar chumarsáid tráchtála, agus a fhéadann
an pobal a mhíthreorú maidir lena cineál. Breithneofar an léiriúchán sin, go sonrach, mar bheart
d’aon ghnó má dhéantar é ar íocaíocht nó ar chúiteamh comhchosúil.

Teilishiopadóireacht
Craolachán tairisceana dírí don phobal sa tsúil chun earraí nó seirbhísí a sholáthar, lena n-áirítear
maoin, cearta agus oibleagáidí doghluaiste, ach íocaíocht a fháil. Áirítear leis sin ábhar atá
deartha go príomha chun seirbhísí teileachumarsáide ardráta a chur chun cinn.

Fógraíocht Fhíorúil
Teicníocht fógraíochta ina gceadaítear do chraoltóirí chun teachtaireachtaí tráchtála fíorúla a
ionsá go leictreonach i gcraolacháin ach comhartha an chraolacháin a mhodhnú é féin, mar
shampla, ach boird fhógraíochta reatha a athsholáthar ar réimse nó trí íomhánna nua a
fhorshuíomh (m.sh. trí-thoiseach).

Eisiaimh
Eisiaimh do Líon Nóiméad Fógraíochta
Is cineálacha cumarsáide tráchtála iad na heisiaimh seo a leanas, agus is amhlaidh dá réir a
chaitheann siad cloí leis na prionsabail agus leis na rialacha infheidhmithe den Chód seo, ach ní
áirítear iad le líon na nóiméad fógraíochta agus teilishiopadóireachta.
1. Fógraí faisnéiseacha a dhéanann an craoltóir i ndáil lena chláir féin agus na táirgí
coimhdeacha a dhíorthaítear go díreach uathu siúd. Tagraíonn an téarma ‘coimhdeach’ do
tháirgí ceaptha go sonrach chun ceadú don phobal féachana chun lántairbhe a bhaint as na
cláir úd, nó chun idirghníomhú leo.
2. Fógraí faisnéis a chraoltar ar sheirbhísí RTÉ do cheolchoirmeacha, ceadail nó léirithe, bídís
ceaptha dá gcraoladh nó ná bídís, arna dtabhairt ag an gCeolfhoireann Shiansach Náisiúnta,
ag Ceolfhoireann Ceolchoirme RTÉ, agus ag grúpaí léiriúcháin RTÉ eile nó ag aon ghrúpa
inchomparáideacha a fhostaítear nó a bhíonn ar conradh ag RTÉ nó a fhostaítear nó a bhíonn
ar conradh ag craoltóir éigin agus dá gceadaítear isteach don phobal.
3. Fógraí urraíochta agus suímh tháirgí.
4. Fógraí d’imeachtaí craolta sheachtraigh nó d’imeachtaí neamh-chraolta arna n-eagrú ina niomláine nó i bpáirt ag an gcraoltóir má cheadaítear isteach don phobal saor in aisce. I gcás
fógraí d’imeachtaí craolacháin seachtracha agus fógraí d’imeachtaí neamh-chraolta le nasc
chuig socrú urraíochta éigin, is féidir leis an gcraoltóir creidmheas a thabhairt don urraitheoir
i gcomhréir leis na rialacha i ndáil leis an urraíocht sa Chód seo.

Eisiaimh Chóid
Ní cineálacha cumarsáide tráchtála atá sna heisiaimh seo a leanas agus ní gá iad chun cloí leis
an gCód seo.
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1. Meastar ‘réamhfhógráin’ lena mbaineann sleachta de chláir agus/nó tuairisc ghairid ar ábhar
cláir de bheith ina gcláir ach a mbaineann siad le cláir a thugtar ar an tseirbhís chraolacháin
chéanna. Meastar réamhfhógráin a chraoltar ar sheirbhís nó seirbhísí craolacháin eile ina nábhar tráchtála, agus caitheann siad cloí leis an gCód seo agus a áireamh leis an líon
nóiméad fógraíochta agus teilishiopadóireachta.
2. Fógraí seirbhíse poiblí agus na hachainíocha carthanachta a chraoltar saor in aisce.

Faisnéis agus Ceisteanna Comhairliúcháin
Díorthaítear na sainmhínithe agus eisiaimh ghinearálta a áirítear leis an gcuid seo den Chód den
chuid is mó ón Acht Craolacháin 2009 agus ó Threoir an AE maidir le Seirbhísí Meán Closamhairc;
agus is beag athrú a bhaineann leo ón gCód Maidir le Cumarsáidí Tráchtála Ginearálta reatha.
Ba mhaith leis an BAI d’aird a thabhairt d’fhorfheidhmiú na sainmhínithe den suíomh táirgí agus
den urraíocht. Is ionann suíomh táirgí agus seirbhísí tríú páirtí i gclár teilifíse saor in aisce agus
suíomh táirgí nuair a thugtar íocaíocht do dhéantóir an chláir i leith an tsuímh nó nuair nach bhfuil
íocaíocht i gceist ach go mbaineann ‘luach suntasach’ leis na táirgí agus seirbhísí úd. Ní
shainmhínítear ‘luach suntasach’ sa Chód Maidir le Cumarsáidí Tráchtála Ginearálta, ach
socraítear sna nótaí treorach don Chód tairseach airgid €5,000 i leith luach iomlán gach táirge
agus seirbhís a sholáthraítear saor in aisce agus a fheictear in eagrán aonair den chlár. Ceaptar
i nóta treorach breise don Chód reatha go mbreithnítear áireamh táirgí agus seirbhísí mar urraíocht
seachas mar shuíomh táirgí nuair is lú a luach ná €5,000 in aghaidh an chláir. Leagadh béim san
athbhreithniú ar an gCód reatha ar dheacrachtaí i bhfeidhmiú na dtéarmaí úd, go sonrach mar ar
catagóiríodh ábhar de bheith ina urraíocht a dealraíodh bheith ina shuíomh táirgí.
Tá an BAI ag moladh chun ‘luach suntasach’ a fhágáil gan sainmhíniú sa Chód agus lena
bhreithniú de réir mar a éiríonn cásanna aníos chun monatóireacht a dhéanamh ar ábhar
craolacháin do chomhlíonadh leis an gCód. Ina theannta sin is amhlaidh nach mbreithneofar na
táirgí agus seirbhísí i gclár éigin ina n-urraíocht atá faoi bhun ‘luach suntasach’. Táthar ag
ceapadh an urraíocht a theorannú do na tagairtí agus fógraí neamhbhalbha ar nós ‘le tacaíocht
ó’, ‘faoi urraíocht ag’ srl. agus do chomórtais urraithe laistigh de chláir. Áirítear leis na sainmhínithe
den urraíocht agus suíomh táirgí sa dréacht-Chód soiléiriú gur suíomh táirgí atá sna tagairtí do
tháirgí agus seirbhísí a áirítear le gníomh an chláir (má shásaíonn siad an sainmhíniú) agus nach
urraíocht atá iontu.
Baineann dhá cheannteideal le fo-chuid na n-eisiamh chun ábhar a dhealú is ábhar
neamhthráchtála, nach gcaitheann cloí leis an gCód, ón ábhar is ábhar tráchtála. Caitheann an
dara ceann, ar a dtugtar eisiaimh líon nóiméad fógraíochta, cloí leis an gCód; ach ní áirítear iad le
teorainneacha don mhéid ama a cheadaítear in aghaidh na huaire agus in aghaidh an lae do líon
nóiméad fógraíochta agus teilishiopadóireachta. Tá an BAI den tuairim go léiríonn sé sin níos
fearr forálacha na Treorach maidir le Seirbhísí Meán Closamhairc.
C: Cad é an dearcadh faoin gcaoi ina moltar sa Chód chun dul i ngleic le suíomh táirgí agus le
hurraíocht, go sonrach faoin gcaoi ina gcuirfear coincheap ‘luach suntasach’ i bhfeidhm?
C: Cad é an dearcadh atá agat i leith na Sainmhínithe agus Eisiaimh Ghinearálta far mar ar
cuireadh i láthair iad?
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3. Prionsabail an Chóid
Prionsabal 1: Dlíthiúil, Ionraic, Cóir agus Fírinneach
Ullmhófar an chumarsáid tráchtála le freagracht don duine aonair agus don tsochaí araon, agus
beidh sí dlíthiúil, ionraic, cóir, fírinneach; agus tabharfaidh siad cosaint do leasanna an lucht
féachana/éisteachta.
Ní fheidhmeoidh fógróirí, urraitheoirí agus soláthróirí táirgí agus seirbhísí suite aon tionchar
eagarthóireachta thar ábhar ná sceidealú na gclár. Teastaíonn cúram speisialta i gcásanna mar
a n-áirítear cumarsáid tráchtála le hábhar cláir seachas mar mhíreanna ábhair shaintiomanta. Ní
bheidh an chumarsáid tráchtála ró-fheiceálach sna cásanna úd, agus caithfear bunús
eagarthóireachta bheith lena n-áireamh sa chlár.
Caitheann an fhógraíocht, an urraíocht, an teilishiopadóireacht, suíomh táirgí nó aon chineál
cumarsáide tráchtála eile bheith sothuigthe don lucht féachana/éisteachta, agus ní foláir nach
gcuireann siad mearbhall nó scanradh ar lucht féachana agus éisteachta agus ní mór nach
míthreoraíonn siad an pobal, bíodh sé go díreach nó go hindíreach. Caitheann na héilimh a
mhaítear sa chumarsáid tráchtála bheith fíor agus gan áibhéil bheith leo. Beidh meicníochtaí ag
na craoltóirí chun iad féin a shásamh go réasúnta gur dlíthiúil, ionraic, cóir agus fírinneach iad na
mionsonraí, éilimh srl. a dhéantar sa chumarsáid tráchtála.

Prionsabal 2: Dínit Dhaonna, Múisiam agus Díobháil
Ní dhéanfaidh cumarsáid tráchtála dochar don dínit dhaonna, bheith ina cúis do mhúisiam géar
nó forleathan, bheith ina cúis le díobháil ná spreagadh a thabhairt d’iompar díobhálach. Is
iomchuí agus inchosanta an chaoi ina léirítear daoine agus grúpaí sa tsochaí sa chumarsáid
tráchtála, agus ní dhéanfaidh sí dímheas do dhaoine agus grúpaí sa tsochaí ná ní thacóidh ná ní
ghlacfaidh sí le leithcheal ná ní ghríosóidh sí an fuath ina gcoinne, bunaithe ar ghnéas, bunús
ciníoch ná eitneach, reiligiún ná creideamh, míchumas, aois, gnéaschlaonadh ná ballraíocht den
lucht siúil.
Ní bheidh an chumarsáid tráchtála ina cúis le múisiam géar ná forleathan. Féachfaidh craoltóirí
go cuí do chuibhiúlacht agus/nó do chosaint chraoladh na cumarsáide tráchtála lena n-áirítear,
léiriúcháin agus/nó tuairiscí ar fhoréigean, iompar gnéasach agus teanga gháirsiúil agus/nó
mhaslach.
Ní thabharfaidh an chumarsáid tráchtála spreagadh d’iompar a dhéanann dochar do shláinte nó
sábháilteacht ná atá thar a bheith dochrach do chosaint an chomhshaoil.

Prionsabal 3: Trédhearcacht
Baineann prionsabal na trédhearcachta lena chinntiú gur lánfheasach do lucht
féachana/éisteachta faoi chineál na cumarsáide a fheiceann siad agus/nó a n-éisteann siad leo.
Caitheann ancraoltóir a chinntiú gur soiléir agus inaitheanta don lucht féachana/éisteachta é an
t-idirdhealú idir ábhar eagarthóireachta agus cumarsáid tráchtála. Beidh aon socrú tráchtála
laistigh de na cláir soaitheanta mar sin, agus beidh an t-éisteoir/breathnóir lánfheasach faoina
leithéid de shocrú.
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A dhlúithe an t-ábhar tráchtála le hábhar an chláir, trí úsáid na hurraíochta agus an tsuímh tháirgí
mar shampla, is é is mó trédhearcachta a theastaíonn.

Prionsabal 4: Cosaint Leanaí
Is breathnóir agus éisteoirí le héilimh shonracha iad leanaí, agus bíonn freagracht ar chraoltóirí i
dteannta le tuismitheoirí agus caomhnóirí as a n-éisteann leanaí leis agus as a bhféachann siad
air. Táthar ag dúil go dtabharfaidh craoltóirí cosaint dóibh ó ábhar mí-oiriúnach nach dócha go
dtiocfaidh díobháil cholanda nó mhorálta as. Aithnítear sa phrionsabal seo go dteastaíonn leibhéil
éagsúla cosanta ó leanaí d’aoiseanna agus d’aibíocht éagsúla.
Ní ghríosóidh an chumarsáid tráchtála leanaí go díreach chun táirge nó seirbhís a cheannach nó
a fhruiliú trína n-easpa taithí nó sochreidiúnta a dhúshaothrú; ní thabharfaidh siad spreagadh
díreach do leanaí chun a dtuismitheoirí, caomhnóirí nó daoine eile a spreagadh chun na táirgí nó
na seirbhísí á gcur chun cinn a cheannach; ní dhúshaothróidh siad an iontaoibh speisialta a
chuireann leanaí i dtuismitheoirí, caomhnóirí, oidí agus daoine eile; agus ní léireoidh siad leanaí
i ndálaí contúirteacha go míréasúnta.
Tá Cód maidir le Cumarsáidí Tráchtála do Leanaí ar leithligh ag an BAI ina bpléitear go sonrach
leis an gcumarsáid tráchtála ina gcuirtear chun cinn táirgí, seirbhísí nó gníomhaíochta a mheastar
de bheith ríleasmhar do leanaí agus/nó a chraoltar le linn cláir do leanaí agus idir eatarthu. Tá
sé seo ar fáil lena íoslódáil ó www.bai.ie.

Faisnéis agus Ceisteanna Comhairliúcháin
Táthar tar éis an dréacht-Chód a fhorbairt chun prionsabail agus rialacha ar leithligh agus soiléire
bheith ann. Beidh feidhm leis na prionsabail do gach fógraíocht, urraíocht, suíomh táirgí agus
cineálacha eile de chumarsáid tráchtála. Cuirtear in iúl gach prionsabal ar chur chuige
comhchosúil do Chód Caighdeán Cláir an BAI agus don Chód Cothroime, Oibiachtúlachta agus
Neamhchlaontachta. Tagann na rialacha do gach cumarsáid tráchtála ó na prionsabail úd, agus
táthar tar éis iad a shuíomh sa chéad chuid eile den dréacht-Chód.
Tá an BAI ag moladh trí de na ceithre phrionsabal reatha ón gCód Maidir le Cumarsáidí Tráchtála
Ginearálta reatha, le roinnt athruithe do na ceannteidil. Is iad na trí phrionsabal sin ná: Prionsabal
1: Dlíthiúil, Ionraic, Cóir agus Fírinneach; Prionsabal 2: Dínit Dhaonna, Múisiam agus Díobháil;
agus Prionsabal 3: Trédhearcacht. Táthar tar éis an prionsabal den Chomhlíonadh agus
Measúnacht a bhaint, agus tugtar aghaidh ar a fhorálacha faoi Thabhairt Isteach an Chóid.
Áirítear prionsabal nua, Prionsabal 4: Cosaint Leanaí; leis. Cuirtear in iúl leo siúd forálacha na
Treorach maidir le Seirbhísí Meán Closamhairc an AE a bhaineann le cosaint leanaí ó ábhar a
fhéadann díobháil cholanda nó mhorálta a dhéanamh agus ón gcumarsáid tráchtála ina
ndúshaothraítear a gcuid easpa taithí agus a róchreidhmeachta.
C: Cén dearcadh atá agat i leith na gceithre phrionsabal sa dréacht-Chód?
C: An bhfuil aon ní ann nach n-aontaíonn tú leis nó a chreideann tú go bhfuiltear in easnamh ó na
prionsabail úd?
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4. Rialacha i gcomhair gach Cumarsáid Tráchtála
4.1

Toirmisctear an chumarsáid tráchtála fholaitheach, fho-thairseachúil agus mhíthreorach.

4.2

Sloinnfear gach mionsonra ábhartha de thairiscint a fhaightear i gcumarsáid tráchtála ar
bhealach soiléir agus intuigthe, agus ní bhfaighfear sa téacs fonóta ar teilifís ná na sluáin
ag deireadh na cumarsáide tráchtála ar an raidió.

4.3

Cloífidh an chumarsáid tráchtála leis na nithe seo a leanas:
a) Ní bhréagnóidh séanadh agus faisnéis le réiltín nó fonóta léi a áirítear/theastaíonn
sa chumarsáid tráchtála gnéithe níos feiceálaí den teachtaireacht, agus beidh siad
suite agus curtha i láthair sa chaoi is go mbíonn siad sofheicthe agus/nó inchloiste.
b) Bainfidh craoltóirí leas as gnáth-theanga más féidir, ar sothuigthe d’éisteoirí agus
breathnóirí iad.
c) Caitheann an fhaisnéis labhartha bheith ag luas iomchuí ionad gur féidir ábhar d’aon
fhaisnéis breise a sholáthraítear de bheith sothuigthe.
d) Beidh craoltóir ar an eolas faoi chumais éagsúla an phobail nuair a bhaintear leas as
teachtaireachtaí ar an scáileán, ó thaobh a gcumais cholanda agus oideachasúil
chun téacs ar an scáileán a léamh.
e) Tabharfaidh craoltóirí san áireamh freisin an t-achar ama a theastaíonn chun téacs
sonrach a léamh agus cúrsaí inléiteachta, lena n-áirítear an chodarsnacht idir an
téacs agus an pictiúr cúlra ar a gcuirtear é.

4.4

Ní fhógróidh ná ní mholfaidh láithreoirí ná pearsanra eile ar an aer táirgí ná seirbhísí i rith
ábhair eagarthóireachta.
Ní chuireann sé sin teorainn leis an tráchtaireacht
eagarthóireachta mar ar féidir táirgí ná seirbhísí a athbhreithniú agus ar féidir tuairimí a
thabhairt ina leith, mar shampla, i gcláir do thomhaltóirí ná in athbhreithnithe ar chúrsaí
cultúrtha.

4.5

Bíonn cumarsáid tráchtála chomparáideach ina bhfaightear comparáidí díreacha nó
intuigthe le táirgí nó seirbhísí eile incheadaithe ar an gcuntas go ndéantar comparáid
oibiachtúil leo ar tháirgí nó seirbhísí a shásaíonn na héilimh chéanna nó atá ceaptha don
chuspóir céanna. Beidh na pointí comparáide bunaithe ar fhíricí ar féidir iad a chruthú. Ní
roghnófar ábhar na comparáide sa chaoi is go dtabharfar buntáiste saorga nó míchothrom
don dream a chuirfidh chun cinn táirge nó seirbhís éigin.

4.6

Beidh craoltóirí ar an eolas faoin bhféidearthacht go gcuirfidh éifeachtaí fuaime sa
chumarsáid tráchtála mearbhall agus/nó imní ar an lucht féachana/éisteachta. Beifear
ríchúramach nuair a áirítear éifeachtaí fuaime ar nós bonnán, corn, fón clingireachta agus
boinn scréacha. Ní áireofar iad ag tús cumarsáide tráchtála. Beidh feidhm leis an riail sin
beag beann ar shuíomh na cumarsáide tráchtála i mbriseadh fógraíochta .i. Bíodh sé ag
tús, lár nó deireadh bhriseadh fógraíochta.
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4.7

Sceidealófar an chumarsáid tráchtála go hiomchuí maidir le tráth an chraolacháin; cineál
an chláir; cineál an chainéil nó seirbhíse craolacháin; ionchais dóchúla lucht
féachana/éisteachta an chláir nó na seirbhíse craolacháin; cineál an táirge nó na seirbhíse
á gcur chun cinn; agus maidir le méid agus comhdhéanamh dóchúil an lucht
féachana/éisteachta.

4.8

Ní léireofar ná ní dhéanfar tagairt de ghnáth do dhaoine aonair bheo sa chumarsáid
tráchtála gan a gcead a fháil. Is iondúil nach gceadaítear aon tagairt dá leithéid de dhuine,
i bhfoirm scigcharachtair ná aithrise,nár thug an duine i gceist cead dóibh. Is féidir tagairtí
a dhéanamh do dhaoine beo de ghnáth áfach sa chumarsáid tráchtála i gcomhair leabhar,
scannán, cláir raidió nó teilifíse, nuachtán, irisí srl. ina léirítear na daoine dá dtagraítear sa
chumarsáid, ar an gcuntas nach maslach ná míchruinn iad.

4.9

Ní cheapfar an chumarsáid tráchtála chun eagla gan chúis a cur ar an lucht féachana ná
éisteachta. Caithfear bunús a thabhairt d’aon tagairt don eagla i gcumarsáid tráchtála i
gcomhthéacs an táirge, na seirbhíse nó na gníomhaíochta a chuirtear chun cinn sa
chumarsáid féin. Tabharfaidh craoltóirí machnamh faoi leith do chuibhiúlacht agus do
sceidealú na cumarsáide úd.

4.10 Ná bí daoine a chuireann cláir nuachta i láthair go rialta sa chumarsáid tráchtála (m.sh.
feasacháin nuachta gach uair an chloig agus feasacháin nuachta sínithe). Ní thagann an
chumarsáid tráchtála ina gcuirtear chun cinn achainíocha ó charthanachtaí cláraithe nó ó
fheachtais seirbhíse poiblí maidir leis an tsábháilteacht, sláinte, oideachas, srl. laistigh den
chatagóir seo.
4.11 Is féidir leas a bhaint as teistiméireachtaí sa chumarsáid tráchtála, is é sin le rá, ráitis a
thugann daoine aonair ina léirítear a dtuairimí fíora maidir le táirge nó seirbhís éigin. Beidh
na teistiméireachtaí úd fíor, ábhartha agus comhuaineach; agus bainfidh siad leis an duine
a thugann an teistiméireacht féin. Toirmisctear an chumarsáid tráchtála ina léirítear
teistiméireacht nach teistiméireacht fhíor í. Caithfidh sé bheith soiléir don lucht
féachana/éisteachta nuair is aisteoir a láithríonn teistiméireacht fhíor. Coinneoidh an
craoltóir fianaise fhaisnéiseach de na teistiméireachtaí.
4.12 Beidh an teanga as a mbaintear leas i ndáil le ráthaíochtaí, barántais agus earraí agus
seirbhísí saora in aisce soiléir agus gan débhrí, agus ní dhéanfaidh sí dochar do chearta
dlíthiúla na dtomhaltóirí. Ní bheidh tagairt dhíreach ná intuigthe in aon chumarsáid
tráchtála ina maítear go mbainfear de cheartadlíthiúla an cheannaitheora ná chun iad a
laghdú.
4.13 Ní chuirfear síos sa chumarsáid tráchtála ar tháirgí ná seirbhísí de bheith ‘saor in aisce’
mura soláthraítear na táirgí ná na seirbhísí gan costas ar bith ná ag costas breise (seachas
an postas nó iompar iarbhír) chuig an bhfaighteoir. Is féidir triail a thuairisciú mar ‘shaor in
aisce’ fiú má chaitheann an custaiméir íoc as na costais a bhaineann le tabhairt ar ais na
n-earraí, ar an gcuntar go gcuirtear é sin iúl go soiléir sa chumarsáid.
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Faisnéis agus Ceisteanna Comhairliúcháin
Tá na rialacha faoin gceannteideal seo gan mórán athrú uathu siúd sa Chód Maidir le Cumarsáidí
Tráchtála Ginearálta reatha. Áiríodh roinnt de na rialacha ón gCód reatha leis an gcuid Prionsabal
den dréacht-Chód seo (féach an chuid roimhe seo). Áirítear le mionathruithe eile don chuid seo
den Chód baint na bhforálacha dúblacha agus cur roinnt foclaíochta úsáidí ó na nótaí treorach leis
an gCód reatha.
C: Cad iad do thuairimí i leith na Rialacha do gach Cumarsáid Tráchtála?
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5. Fógraíocht agus Teilishiopadóireacht
Rialacha a fheidhmíonn don teilifís agus raidió
5.1

Beidh an fhógraíocht agus an teilishiopadóireacht so-aitheanta agus so-idirdhealaithe ón
ábhar eagarthóireachta. Gan dochar a dhéanamh d’úsáid teicníochtaí scáileáin roinnt,
fógraíochta fíorúla nó idirghníomhacha, is amhlaidh a choinneofar an fhógraíocht agus an
teilishiopadóireacht idirdhealaithe go maith ó chodanna eile den chlár trí mheán optúil
agus/nó fuaime agus/nó spásúil. Ní bhfaighfear aon chumarsáid tráchtála sa mheán úd,
ar nós fógra urraíochta.

5.2

Ní rachaidh ionsá fógraíochta agus teilishiopadóireachta i bhfeidhm ar shláine
eagarthóireachta agus ar luach na gcláracha. Ionsófar na sleachta fógraíochta agus
teilshiopadóireachta sna cláracha sa chaoi ina dtugtar san áireamh na bristeacha nádúrtha
i bhfad agus i gcineál na gcláracha lena mbaineann, agus ní dhéanfaidh siad dochar do
chearta na ndaoine i seilbh na gceart sin.

5.3

Ní ionsófar míreanna fógraíochta ná teilishiopadóireachta in aon chraolachán mar chuid
de sheirbhís reiligiúnach éigin.

5.4

Glacfaidh na craoltóirí gach beart réasúnta chun a chinntiú nach airde fuaim na bhfógraí
ná na cláracha in aice leo. Socróidh na craoltóirí teorainneacha soiléire d’úsáid an
chomhbhrúite, an teorannaithe agus an chothromaithe de réir mar a fheidhmíonn siad siúd
d’fhógraí, i gcomhréir leis an dea-chleachtas.

Rialacha nach bhfeidhmíonn ach amháin don Teilifís
5.5

Ní ionsófar míreanna fógraíochta ná teilishiopadóireachta:
a) Mar chuid d’aon chraoladh scannán don teilifís (seachas sraitheanna, sraithchláracha
agus cláracha faisnéiseacha), saothar cineamatagrafaíochta agus nuachta nuair is lú
a bhfad ná 30 nóiméad.
b) Níos mó ná uair amháin i ngach aon tréimhse sceidealaithe de 30 nóiméad ar a laghad
i rith tharchur na scannán don teilifís (seachas, sraitheanna, sraithchláracha agus
cláracha faisnéiseacha), saothar cineamatagrafaíochta agus cláracha nuachta.

5.6

Is í an eisceacht fós iad míreanna fánacha fógraíochta agus teilifíse, seachas i dtarchur
spórt. Tuigtear mír leithlisithe i gcoitinne mar fhógraíocht aonair.

5.7

Ní ghríosófar leanaí le teilishiopadóireacht chun táirgí agus seirbhísí a fháil ar díol ná le
fruiliú trína easpa taithí ná a n-inchreidteachta a dhúshaothrú. Déantar tagairt do Chód ar
leithligh an BAI maidir le Cumarsáidí Tráchtála do Leanaí i gcomhair a thuilleadh sonraí.

5.8

Ní bhainfidh táirgí leighis (lena n-áireofar cógais ar oideas), cóireálacha, gairis agus
seirbhísí leighis ná cóireálacha agus seirbhísí cosmaideacha leis an teilishiopadóireacht.
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Faisnéis agus Ceisteanna Comhairliúcháin
Léirítear sna rialacha seo forálacha Threoir an AE maidir le Seirbhísí Meán Closamhairc. Níl aon
athruithe suntasacha ann sa chuid seo óna bhfuil sa Chód Maidir le Cumarsáidí Tráchtála
Ginearálta reatha.
C: Cad iad do thuairimí i leith na rialacha a bhaineann leis an bhFógraíocht agus leis an
Teilishiopadóireacht?
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6. Teicníochtaí Scáileáin Roinnte, Fógraíochta
Idirghníomhaí agus Fíorúla
6.1

Áireofar an fhógraíocht scáileáin roinnte agus fhíorúil leis an líon nóiméad don fhógraíocht
ar an mbealach céanna leis an bhfógraíocht thraidisiúnta.

6.2

Ceadaítear don fhógraíocht scáileáin roinnt le linn bristeacha nádúrtha agus i rith na
luanna. Is féidir an fhógraíocht scáileáin roinnt a ionsá freisin i rith cláracha spórt fada
nach mbíonn briseadh nádúrtha iontu m.sh. Rásaíocht Fhoirmle 1.

6.3

Ní sháróidh an fhógraíocht scáileáin roinnte 50% den spás sa scáileán, agus ní nochtfar
ach fógraíocht scáileáin roinnte amháin ag aon tráth amháin.

6.4

Ní cheadaítear an fhógraíocht scáileáin roinnte agus fhíorúil i gcláir nuachta ná cúrsaí
reatha, gné-scannáin ná craolacháin de sheirbhísí reiligiúnacha.

6.5

Ní thabharfaidh an fhógraíocht idirghníomhach an lucht féachana/éisteachta go
díreach/láithreach chuig táirgí ná seirbhís a fhógraítear. Tabharfar foláireamh do
bhreathnóirí agus éisteoirí trí mheán iomchuí go bhfuil siad chun dul isteach chuig
comhshaol idirghníomhach nach rialaítear leis an gCód seo. Déanfar é sin trí mheán
próisis dhá chéim mar nach féidir leis an mbreathnóir/éisteoir rochtain a fháil ar an ábhar
idirghníomhach ach amháin tar éis an dara céim.

Faisnéis agus Ceisteanna Comhairliúcháin
Is éagsúil iad an fhógraí scáileáin roinnt, idirghníomhacha agus fíorúla ón bhfógraíocht
thraidisiúnta toisc go ndealraítear iad i dteannta leis nó ag an am céanna le hábhar cláir. Is ar an
gcúis sin is amhlaidh arb ann do phriacail bhreise don lucht féachana/éisteachta, agus a
theastaíonn rialacha ar leithligh dá réir. Fanann na rialacha sa chuid seo gan athrú ón gCód Maidir
le Cumarsáidí Tráchtála Ginearálta reatha, le cur riail amháin leis (6.1) maidir le fógraíocht
scáileáin roinnt á háireamh le líon na nóiméad fógraíochta. Tagann an riail sin ó na nótaí treorach
neamhcheangailteacha a d’eisigh an BAI don Chód reatha. Baintear leas as na nótaí treorach
seo chun soiléirithe agus mínithe a sholáthar, de réir mar is gá, i ndáil le forálacha an Chóid.
C: Cad iad do thuairimí i leith na rialacha a bhaineann le Teicníochtaí Fógraíochta Scáileáin
Roinnt, Idirghníomhcha agus Fíorúla?
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7. Urraíocht ar Theilifís, lena n-áirítear comórtais
7.1

Ní fheidhmeoidh an urraíocht tionchar ar ábhar agus sceidealú na gcláracha sa chaoi is go
rachfar i bhfeidhm ar fhreagracht agus neamhspleáchas eagarthóireachta an chraoltóra.

7.2

Beidh idirdhealú soiléir ann idir urraíocht agus fógraíocht don lucht féachana. Níl aon
toirmeasc ar an áireamh le linn bristeacha fógraíochta d’fhógraí i gcomhair urraitheora cláir.
Beidh na craoltóirí cúramach chun a dóthain idirdhealaithe idir fógraí urraíochta cláir
fhoirmiúla arna sceidealú roimh nó ag deireadh na mbristeacha fógraíochta agus fógraíocht
do tháirgí nó seirbhísí an urraitheora a chraoltar i mbriseadh fógraíochta ar leithligh a
chinntiú.

7.3

Beidh idirdhealú soiléir ann idir urraíocht agus suíomh táirgí. Is féidir fógraí nó tagairtí
urraitheoirí a thaispeáint le linn cláir, ach nach cuid de phlota ná scéalaíocht an chláir iad.
Is ionann tagairtí do tháirgí nó seirbhísí a áirítear le gníomhaíocht an chláir agus suíomh
táirgí, mar a sásaíonn na tagairtí úd do shainmhínithe an tSuímh Tháirgí Íoctha nó an
tSuímh Tháirgí Frapa.

7.4

Cuirfear na luchtanna féachana ar an eolas i leith comhaontú urraíochta bheith ann.
Aithneofar na cláracha urraithe go soiléir mar sin de réir ainm, suaitheantais agus/nó aon
siombaile eile den urraitheoir ar nós tagairt dá tháirge/tháirgí nó sheirbhís(í) nó de réir
sainchomhartha de ar bhealach cuibhiúil do chláir ag tús, i lár agus/nó ag deireadh na
gcláracha.

7.5

Caithfidh nach fógraíocht atá san urraíocht, arna sainmhíniú sa Chód seo, agus ní
thabharfaidh cláracha urraithe spreagadh díreach do cheannach ná d'fhruiliú earraí ná
seirbhísí. Is amhlaidh i gcás fhógra nó thagairt urraíochta:
a) Nach ndéanfar tagairtí chur chun cinn do tháirge ná seirbhís éigin m.sh., díolacháin
agus lascainí.
b) Nach n-áireofar leo cóip, praghsanna, moltaí ná glaonna chun ceannacháin ná a
mhacasamhail,
c) Nach dtabharfar suntas míchuí iontu do tháirge ná seirbhís an urraitheora.

7.6

Is féidir comórtais don lucht féachana laistigh d’ábhar cláracha a urrú. Ní hionann fógraí i
ndáil le comórtais urraithe agus fógraíocht, arna sainmhíniú sa Chód seo. Ní thabharfar
suntas míchuí don urraitheoir sna ceisteanna den chomórtas, meicníochtaí iontrála agus
sna duaiseanna, go sonrach dá shaoráidí, táirgí ná seirbhísí.

7.7

Tabharfar cothrom na féinne do rannpháirtithe sna comórtais chun comórtas urraithe a
bhuachan agus cuirfear na craoltóirí faisnéis chomhbhainteach ina leith ar fáil don lucht
éisteachta, lena n-áireofar, ach gan bheith teoranta do:
a) An chaoi chun iontráil a dhéanamh sa chomórtas,
b) Spriocthráthanna agus spriocdhátaí,
c) An chaoi ina roghnaítear buaiteoir,
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d) Eochairthéarmaí agus eochairchoinníollacha lena gcuirfí iontráil ar neamhní nó lena
dtoirmiscfí buaiteoir ó ghlacadh leis an duais,
e) An chaoi chun rochtain a fháil ar an tacar iomlán téarmaí agus coinníollacha i ndáil leis
an gcomórtas, agus
f)
Aon athruithe do théarmaí agus coinníollacha an chomórtais agus/nó do na próisis
agus/nó don duais.
7.8

Ní thabharfar urraíocht do chláracha nuachta agus cúrsaí reatha. Ní thoirmisctear leis an
riail sin urraíocht réamhaisnéis na haimsire, ná míreanna siamsaíochta agus tráchta. Ní
thaispeánfar suaitheantais urraitheoirí le linn míreanna eagarthóireachta de chláracha
faisnéiseacha agus reiligiúnacha.

7.9

Is féidir ainm nó íomhá an urraitheora a chur chun cinn sna cláracha urraithe ag
urraitheoir(í) a n-áirítear déantúsaíocht nó díol táirgí leighis nó cóireálacha leighis lena
(n)g(h)níomhaíochtaí, ach ní chuirfear chun cinn iontu táirgí leighis sonracha ná
cóireálacha leighis nach mbíonn ar fáil sa Stát ach ar oideas amháin.

7.10 Ní urrófar cláracha le hurraitheoir(í):
a) Arb í a (b)p(h)ríomhghníomhaíocht déantúsaíocht ná díol toitíní agus táirgí tobac eile,
b) Nach gceadaítear do chur chun cinn a (d)t(h)áirgí ná a s(h)eirbhísí chuig an
ngnáthlucht éisteachta don chlár úd, ná
c) A bhíonn bainteach le déantúsaíocht, cur ar fáil ná soláthar táirge ná seirbhíse nach
gceadaítear dá gcur chun cinn faoin gCód seo.

Faisnéis agus Ceisteanna Comhairliúcháin
Léirítear go dlúth sna rialacha don urraíocht ar an teilifís an fhoclaíocht i dTreoir an AE maidir le
Seirbhísí Meán Closamhairc.
Eochair-athrú a mholtar sa chuid sin is ea cur rialach nua léi (7.3), ina leagtar amach idirdhealú
soiléir idir an urraíocht agus an suíomh táirgí; ina measfar tagairtí do tháirgí nó seirbhísí a áirítear
le gníomhaíocht an chláir de bheith ina suíomh táirgí seachas mar urraíocht (mar a sásaíonn siad
sainmhíniú suímh íoctha nó frapa).
Toirmisctear sa Chód Maidir le Cumarsáidí Tráchtála Ginearálta reatha fógraí urraíochta ó thagairt
a dhéanamh do níos mó ná táirge nó seirbhís amháin agus ó “ghlaonna chun gnímh” a áireamh
leo. Ceadaítear faoi Riail 7.5 den dréacht-Chód seo do thagairt a dhéanamh do níos mó ná táirge
nó seirbhís amháin laistigh de na fógraí urraíochta, agus toirmisctear na “glaonna chun ceannaigh”
níos sonraí (m.sh. ‘ceannaigh anois@, ‘ceannaigh ar líne ag’, srl.) seachas na “glaonna chun
gnímh” (m.sh. ‘Ceadaigh ár láithreán gréasáin’, ‘faigh a thuilleadh eolais ag’, srl.). Tugtar aghaidh
leis sin ar dhá cheann de na príomh-shaincheisteanna a tugadh aníos san athbhreithniú ar an
gCód reatha.
Ina theannta is amhlaidh a áiríodh ní ba mhó mionsonraí i leith comórtas urraithe le rialacha 7.6
agus 7.7 leis an rún chun leasanna an lucht féachana/éisteachta a chosaint. Tagann na
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mionsonraí ó na nótaí treorach neamhcheangailteacha a d’eisigh an BAI don Chód reatha.
Baintear leas as na nótaí treorach seo chun soiléirithe agus mínithe a sholáthar, de réir mar is gá,
i ndáil le forálacha an Chóid.
C: Cad iad do thuairimí i leith na rialacha don urraíocht ar an teilifís?
C: Cad iad do thuairimí i leith an idirdhealaithe idir an urraíocht agus an suíomh táirgí?
C: Cad iad do thuairimí i ndáil le tagairt a cheadú do níos mó ná táirge nó seirbhís amháin i bhfógra
urraíochta?
C: Cad iad do thuairimí i ndáil le hathrú an tsrianta i leith fógraí urraíochta ó ‘ghlaonna chun gnímh’
ina ‘nglaonna chun ceannaigh’?
C: Cad iad do thuairimí i leith na rialacha breise i ndáil le comórtais urraithe?
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8. Urraíocht ar Raidió, lena n-áirítear comórtais
8.1

Ní fheidhmeoidh an urraíocht tionchar ar ábhar agus sceidealú na gcláracha sa chaoi is go
rachfar i bhfeidhm ar fhreagracht agus neamhspleáchas eagarthóireachta an chraoltóra.

8.2

Beidh idirdhealú soiléir ann idir urraíocht agus fógraíocht don lucht éisteachta. Níl aon
toirmeasc ar an áireamh le linn bristeacha fógraíochta d’fhógraí i gcomhair urraitheora cláir.
Beidh na craoltóirí cúramach chun a dóthain idirdhealaithe idir fógraí urraíochta cláir
fhoirmiúla arna sceidealú roimh nó ag deireadh na mbristeacha fógraíochta agus fógraíocht
do tháirgí nó seirbhísí an urraitheora a chraoltar i mbriseadh fógraíochta ar leithligh a
chinntiú.

8.3

Caithfidh nach fógraíocht atá san urraíocht, arna sainmhíniú sa Chód seo, agus ní
thabharfaidh cláracha urraithe spreagadh díreach do cheannach ná d'fhruiliú earraí ná
seirbhísí. Is amhlaidh i gcás fhógra nó thagairt urraíochta:
a) Nach ndéanfar tagairtí chur chun cinn do tháirge ná seirbhís éigin m.sh., díolacháin
agus lascainí.
b) Nach n-áireofar leo cóip, praghsanna, moltaí ná glaonna chun ceannacháin ná a
mhacasamhail,
c) Nach dtabharfar suntas míchuí iontu do tháirge ná seirbhís an urraitheora.

8.4

Cuirfear na luchtanna éisteachta ar an eolas i leith comhaontú urraíochta bheith ann.
Aithneofar na cláracha urraithe go soiléir mar sin de réir ainm, bhrandáil an urraitheora,
agus/nó tagairt dá tháirge/tháirgí nó sheirbhís(í) nó de réir sainchomhartha de ar bhealach
cuibhiúil do chláracha ag tús, i lár agus/nó ag deireadh na gcláracha.

8.5

Is féidir comórtais don lucht éisteachta laistigh d’ábhar cláracha a urrú. Ní hionann fógraí
i ndáil le comórtais urraithe agus fógraíocht, arna sainmhíniú sa Chód seo. Ní thabharfar
suntas míchuí do shaoráidí, táirgí ná seirbhísí an urraitheora sna ceisteanna den
chomórtas, meicníochtaí iontrála agus sna duaiseanna.

8.6

Tabharfar cothrom na féinne do rannpháirtithe sna comórtais chun comórtas urraithe a
bhuachan agus cuirfear na craoltóirí faisnéis chomhbhainteach ina leith ar fáil don lucht
éisteachta, lena n-áireofar, ach gan bheith teoranta do:
a)
b)
c)
d)

An chaoi chun iontráil a dhéanamh sa chomórtas,
Spriocthráthanna agus spriocdhátaí,
An chaoi ina roghnaítear buaiteoir,
Eochairthéarmaí agus eochairchoinníollacha lena gcuirfí iontráil ar neamhní nó lena
dtoirmiscfí buaiteoir ó ghlacadh leis an duais,
e) An chaoi chun rochtain a fháil ar an tacar iomlán téarmaí agus coinníollacha i ndáil leis
an gcomórtas, agus
f)
Aon athruithe do théarmaí agus coinníollacha an chomórtais agus/nó do na próisis
agus/nó don duais.
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8.7

Ní urrófar cláracha nuachta ar an raidió. Ní thoirmisctear leis an riail seo urraíocht do
chúrsaí reatha, réamhaisnéis na haimsire, siamsaíocht, míreanna tráchta ná cláracha
reiligiúnacha.

8.8

Is féidir ainm nó íomhá an urraitheora a chur chun cinn sna cláracha urraithe ag
urraitheoir(í) a n-áirítear déantúsaíocht nó díol táirgí leighis nó cóireálacha leighis lena
(n)g(h)níomhaíochtaí, ach ní chuirfear chun cinn iontu táirgí leighis sonracha ná
cóireálacha leighis nach mbíonn ar fáil sa Stát ach ar oideas amháin.

8.9

Ní urrófar cláracha le hurraitheoir(í):
a) Arb í a (b)p(h)ríomhghníomhaíocht déantúsaíocht ná díol toitíní agus táirgí tobac eile,
b) Nach gceadaítear do chur chun cinn a (d)t(h)áirgí ná a s(h)eirbhísí chuig an
ngnáthlucht éisteachta don chlár úd, ná
c) A bhíonn bainteach le déantúsaíocht, cur ar fáil ná soláthar táirge ná seirbhíse nach
gceadaítear dá gcur chun cinn faoin gCód seo.

Faisnéis agus Ceisteanna Comhairliúcháin
Ní rialaítear an urraíocht ar an raidió ag leibhéal Eorpach neamhchosúil leis an teilifís; is féidir go
leor de na rialacha ginearálta sa chuid teilifíse a chur i bhfeidhm go cuí don raidió ámh. Is amhlaidh
dá réir ar mar an gcéanna nó mar a chéile iad go leor de na rialacha don teilifís leis na rialacha
don raidió.
Tá roinnt athruithe foclaíochta beaga ach suntasacha ann atá deartha chun aghaidh a thabhairt
ar ábhair imní ar tugadh aníos san athbhreithniú den Chód Maidir le Cumarsáidí Tráchtála
Ginearálta reatha. Toirmisctear sa Chód reatha fógraí urraíochta ó thagairt a dhéanamh do níos
mó ná táirge nó seirbhís amháin agus ó “ghlaonna chun gnímh” a áireamh leo. Ceadaítear faoi
Riail 8.3 den dréacht-Chód seo do thagairt a dhéanamh anois do níos mó ná táirge nó seirbhís
amháin laistigh de na fógraí urraíochta, agus toirmisctear na “glaonna chun ceannaigh” níos sonraí
(m.sh. ‘ceannaigh anois’, ‘ceannaigh ar líne ag’, srl.) seachas na “glaonna chun gnímh” (m.sh.
‘Ceadaigh ár láithreán gréasáin’, ‘faigh a thuilleadh eolais ag’, srl.).
Ina theannta is amhlaidh a áiríodh ní ba mhó mionsonraí i leith comórtas urraithe le rialacha 8.5
agus 8.6 leis an rún chun leasanna an lucht féachana/éisteachta a chosaint. Tagann na
mionsonraí ó na nótaí treorach neamhcheangailteacha a d’eisigh an BAI don Chód reatha.
Baintear leas as na nótaí treorach seo chun soiléirithe agus mínithe a sholáthar, de réir mar is gá,
i ndáil le forálacha an Chóid.
C: Cad iad do thuairimí i leith na rialacha don urraíocht ar an raidió?
C: Cad iad do thuairimí i ndáil le tagairt a cheadú do níos mó ná táirge nó seirbhís amháin i bhfógra
urraíochta?
C: Cad iad do thuairimí i ndáil le hathrú an tsrianta i leith fógraí urraíochta ó ‘ghlaonna chun gnímh’
ina ‘nglaonna chun ceannaigh’?
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C: Cad iad do thuairimí i leith na rialacha breise i ndáil le comórtais urraithe?
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9. Suíomh Táirgí
Ní bhíonn feidhm leis na rialacha seo a leanas ach amháin do chláracha a tháirgtear tar éis 19
Nollaig 2009.
9.1

Ní thoirmiscfear an suíomh táirgí ach amháin ar eisceachtaí teoranta arna leagan amach
sa chuid seo.

9.2

Ní cheadaítear don suíomh táirgí íoctha ach amháin i saothair chineamatagrafaíochta,
scannáin teilifíse, spóirt, lena n-áirítear drámaí aonuaire, sraitheanna agus sraithchláracha
drámaíochta (seachas drámaíochtaí faisnéiseacha) agus cláracha siamsaíochta éadroma
(seachas seónna cainte lena n-áirítear 20% nó níos mó d’ábhar nuachta agus cúrsaí
reatha go rialta).

9.3

Ceadaítear do shuíomh frapaí i ngach aon chlár, ach ní fheidhmeoidh sé tionchar ar
shláine na gcláracha úd, cláracha nuachta agus cúrsaí reatha go sonrach.

9.4

Ní cheadaítear do shuíomh frapaí i gcláracha do leanaí i gcás táirgí/seirbhísí nach
bhfeictear i gcláracha do leanaí (m.sh. alcól) agus i gcás srianta ábhartha eile.

9.5

Ní fheidhmeofar tionchar ar ábhar agus sceidealú cláracha ina bhfaightear suíomh táirgí
sa chaoi is go dtéitear i bhfeidhm ar fhreagracht agus neamhspleáchas eagarthóireachta
an chraoltóra féin.

9.6

Tabharfar bunús eagarthóireachta do shuíomh táirgí in ábhar cláracha agus ní thabharfar
suntas míchuí do na táirgí ná seirbhísí i gceist. Ní cheadaítear do chomhtháthú táirgí agus
do shuíomh téamach. Ní chuirfear ábhar cláracha, lena n-áireofar snáitheanna scéil, in
oiriúint do tháirge, seirbhís ná saoráid éigin a sholáthraítear trí shocrú suímh tháirgí ná
timpeall téama ar leith, m.sh. creidimh, beartais, aidhmeanna agus cuspóirí an tsoláthraí
táirge ná seirbhíse.

9.7

Ní thabharfaidh na cláracha ina bhfaightear suíomh táirgí spreagadh díreach do cheannach
ná fruiliú táirgí ná seirbhís go sonrach trí thagairtí sainiúla chur chun cinn a dhéanamh do
na táirgí ná seirbhísí úd, agus caithfidh nach ionann an suíomh iontu bheith ina fhógraíocht
faoi mar a shainítear sa Chód seo í.

9.8

Cuirfear na luchtanna féachana/éisteachta ar an eolas go soiléir i leith suíomh táirgí bheith
ann. Aithneofar na cláracha ina bhfaightear suíomh táirgí go hiomchuí le fógra ag tús agus
ag deireadh an chláir, agus nuair a atosaíonn clár tar éis briseadh fógraíochta, chun aon
mhearbhall sa lucht féachana/éisteachta a chosc. Féadann an BAI an cineál fógra i leith
suíomh táirgí a leagan amach ó thráth go chéile, lena n-áirítear a théacs, suaitheantas,
méid, dath, cineál cló agus teachtaireacht fuaime, agus cinnteoidh na craoltóir go gcloíonn
na fógraí suímh tháirgí leis an gcineál agus le haon treoir ghaolmhar arna leagan amach
ag an BAI. Ní bheidh feidhm leis an riail seo nuair a chraoltar cláracha teilifíse nárbh iad
na craoltóir ná cuideachta choimhdeach leis an gcraoltóir a tháirg ná a choimisiúnaigh iad.

9.9

Ní bhfaighfear sna cláracha suíomh táirgí de:
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a) Táirgí ná toitíní tobac ná suíomh táirgí ó ghnóthais arb í a bpríomhghníomhaíocht
déantúsaíocht ná díol toitíní agus táirgí tobac eile nach iad
b) Táirgí leighis sonracha ná cóireálacha leighis nach mbíonn ar fáil sa Stát ach amháin
ar oideas, ná
c) Táirge ná seirbhís nach gceadaítear a chur chun cinn faoin gCód seo.
9.10 Áireofar leis na luanna dúnta de chlár ina bhfaightear suíomh táirgí ainm sholáthróirí na
dtáirgí, seirbhísí srl. a sholáthraítear. Coinneoidh na craoltóirí taifead de na cláracha ina
dtarlaíonn an suíomh táirgí, an suíomh i ngach aon chlár, luach an tsuímh aonair ar leith,
agus an suíomh táirgí íoctha nó suíomh frapaí iad. Caitheann an fhaisnéis sin bheith ar
fáil don BAI ach iarratas a fháil i gcomhthéacs mhonatóireacht an chomhlíonta ná i
gcásanna ina bhfiosraítear gearán. Caitheann an fhaisnéis sin bheith ar fáil freisin i ndáil
le haon chláracha neamhspleách arna gcoimisiúnú ag an gcraoltóir.

Faisnéis agus Ceisteanna Comhairliúcháin
Is é an t-eochairathrú a mholtar sna rialacha um shuíomh táirgí an sainmhíniú de Shuíomh Táirgí,
a chlúdaítear sa chuid ‘Sainmhínithe agus Eisiaimh Ghinearálta’ den Chód seo. Is ionann na
hathruithe eile don chuid seo agus athruithe foclaíochta beag a mhúnláitear ag na nótaí treorach
don Chód Maidir le Cumarsáidí Tráchtála Ginearálta reatha, leis an aidhm chun soiléire níos mó
a thabhairt de réir mar is gá. Ina theannta sin is amhlaidh atáthar tar éis roinnt gnéithe de na nótaí
treorach don Chód reatha a áireamh leis na rialacha.
C: Cad iad do thuairimí i leith na rialacha i ndáil le suíomh táirgí?
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Rialacha a Bhaineann le táirgí agus seirbhísí sonracha
10. An tAlcól
10.1

Cloífidh an chumarsáid tráchtála do dheochanna alcólacha le gach reachtaíocht
Éireannach agus Eorpach ábhartha agus le rialacha, rialacháin agus cóid chleachtais
arna n-eisiúint ó thráth go chéile ag údarás inniúil ábhartha, go háirithe aon chóid
chleachtais ábhartha arna bhfoilsiú nó arna n-aithint ag an Roinn Sláinte.

10.2

Caithfear an chumarsáid tráchtála do dheochanna alcólacha i dtreo dhíol agus aithint an
bhranda, agus ní hamhlaidh a:
a) Léireofar leanaí ag ibheadh na ndeochanna úd ná ní thabharfar spreagadh do leanaí
ná do dhaoine nach n-ólann alcól chun tosú ag ól.
b) Nascfar ibheadh an alcóil le cruthúnas colanda feabhsaiteh ná leis an tiomáint.
c) Chruthófar an íomhá go gcuireann ibheadh an alcóil le mealltacht ghnéasach agus
le rath gnéasach ná sóisialta.
d) Dhéanfar éileamh iontu go mbaineann cáilíochtaí teiripeacha leis an alcól, ná gur
spreagthach, támhachán, suaimhneasán ná bealach éigin eile é chun coimhlintí
pearsanta a réiteach.
e) Thabharfar spreagadh d’ibheadh alcóil mhíchuibheasach ná an staonadh ná an
maolú a chur i gcruth diúltach.
f) Leagfar béim ar ábhar ard alcóil mar cháilíocht dhearfach de na deochanna, ná
g) A dhéanfar maíomh sláinte ná cothaithe do dheochanna ina mbíonn níos mó ná 1.2%
AbV, seachas iad siúd a thagraíonn do laghdú san ábhar alcóil ná fuinnimh.

10.3

Ní cheadaítear an chumarsáid tráchtála dóibh seo a leanas:
a) Deochanna ina mbíonn ábhar alcóil 25% AbV agus os a chionn m.sh. Vodca, uisce
beatha, tequila, rum, jin, branda, srl.
b) Mianraí meisciúla, biotáille réamh-mheasctha agus táirgí den chineál céanna.
Ní thoirmisctear leis an riail seo an chumarsáid tráchtála do licéir ná tagairtí
teagmhasacha do bhrandaí díobh siúd thuasliostaithe, mar shampla, mar a mbaineann
branda mar sin le himeacht éigin.

10.4

Ní cheadaítear urraíocht alcóil ar chláracha spórt, lena n-áirítear feasacháin spórt. Ní
cheadaítear do bhristeacha solus/feadaíle do bhrandaí alcóil le linn cláracha spórt.

10.5

Cloífidh an chumarsáid tráchtála do dheochanna alcólacha leis na nithe seo a leanas:
a) Ní shuífear in aon chlár a dhírítear go sonrach ar leanaí é.
b) Ní chraolfar iad i gcláracha agus ina dtimpeall a bhíonn ceaptha go príomha do
leanaí, bídís mar bhreathnóirí ná mar éisteoirí.
c) Ní chraolfar iad ach amháin i gcláracha ná ina dtimpeall le próifíl lucht
féachana/éisteachta d’aosaigh ar 75% nó níos mó iad.
d) Ní chraolfar iad idir 6r.n. agus 10r.n.

www.bai.ie

27

Dréacht-Chód Cumarsáide Tráchtála Ginearálta

10.6

Sna cásanna inarb incheadaithe í an fhógraíocht don alcól, bíonn sí teoranta d’uasmhéid
de 25% den achar fógraíochta a dhíoltar agus ní incheadaithe ach fógra amháin as gach
ceithre fhógra i leith deochanna alcólacha a chraoltar i rith an lae chraolacháin, cé is
moite den tréimhse idir 6r.n. agus 10r.n. Ní féidir níos mó ná dhá fhógra do dheochanna
alcólacha a nochtadh in aon bhriseadh fógraíochta amháin.

10.7

Aithneoidh gach craoltóir na cláracha ina gcuid sceideal nach bhfeictear an chumarsáid
tráchtála do dheochanna alcólacha iontu, go háirithe na cláracha úd a dhírítear go
sonrach/atá ceaptha do leanaí, agus foilseoidh siad an liosta sin ar láithreán gréasáin
arna chothabháil ag an gcraoltóir agus cuirfidh siad cóip den liosta ar fáil go ginearálta.

10.8

Cuirfidh na craoltóirí Cód Cleachtais i bhfeidhm dá láithreoirí, ag cinntiú go gcoisctear
ábhar cainte ina léirítear ná ina spreagtar ró-ibheadh ná mí-úsáid an alcóil. Foilseoidh
gach craoltóir an Cód seo ar láithreán gréasáin arna chothabháil ag na craoltóirí agus
cuirfear cóip den Chód ar fáil go coitianta.

Faisnéis agus Ceisteanna Comhairliúcháin
Áirítear leis an gcuid seo den dréacht-Chód forálacha ón gcód féinrialaitheach don fhógraíocht
alcóil, an Cód Cleachtais um Margaíocht, Cumarsáid agus Urraíocht an Alcóil. Cé gurb éigean do
chraoltóirí cheana féin faoin gCód Maidir le Cumarsáidí Tráchtála Ginearálta reatha chun cloí leis
an gcód féinrialaitheach seo, is amhlaidh a shloinntear go leor dá fhorálacha go neamhbhalbh
anois sna rialacha thuas 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 agus 10.8 den dréacht-Chód seo.
Tá an Rialtas tar éis sainordú a thabhairt don Roinn Sláinte chun rialacháin úra a thabhairt isteach
i ndáil leis an alcól, lena n-áirítear sceidealú na bhfógraí alcóil. D’fhoilsigh an Roinn Sláinte an Bille
Sláinte Poiblí (Alcól) 2015 i mí na Nollag 2015 ina bhforáiltear do shrianta ar fhógraíocht an alcóil.
Níltear tar éis an Bille a achtachán go fóill.
Ní foláir faoi Alt 10.1 den Dréacht-Chód go “gCloífidh an chumarsáid tráchtála do dheochanna
alcólacha le gach reachtaíocht Éireannach agus Eorpach ábhartha agus le rialacha, rialacháin
agus cóid chleachtais arna n-eisiúint ó thráth go chéile ag údarás inniúil ábhartha, go háirithe aon
chóid chleachtais ábhartha arna bhfoilsiú nó arna n-aithint ag an Roinn Sláinte”.
Nuashonrófar an Cód chun a chinntiú go gcloíonn sé leis an mBill Sláinte Poiblí (Alcól), ach a nachtófar an Bille Sláinte Poiblí (Alcól) 2015.
C: Cad iad do thuairimí faoi fhorálacha ón gCód Cleachtais do Mhargaíocht, Cumarsáid agus
Urraíocht an Alcóil a áireamh leis dréacht-Chód an BAI?
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11. Táirgí Leighis
11.1

Cloífidh an chumarsáid tráchtála do tháirgí leighis le gach reachtaíocht Éireannach agus
Eorpach ábhartha agus le rialacha, rialacháin agus cóid chleachtais arna n-eisiúint ó
thráth go chéile ag údarás inniúil ábhartha.

11.2

Ní cheadaítear an chumarsáid tráchtála do tháirgí leighis ar oideas, drugaí rialaithe,
substaintí sícighníomhacha ná do tháirgí leighis atá ceaptha chun cóireáil a thabhairt do
thinneas, fadhb shláinte, airí nó aicíd ar bith ar cheart dóibh an aird a fháil ó chleachtóir
leighis chláraithe éigin. Ní bhíonn feidhm leis an riail seo don chumarsáid tráchtála i
gcomhar feachtas vacsaínithe arna bhfaomhadh ag an Aire Sláinte. Ní bhíonn feidhm
leis an riail seo d’fheachtais feasachta faoin tsláinte dhaonna ná faoi aicídí ar an gcuntar
nach ndéantar tagairt ar bith, fiú amháin tagairt indíreach, do tháirgí leighis.

11.3

Ní bhíonn an chumarsáid tráchtála i gcomhair gach táirge leighis eile incheadaithe ach
amháin mar a dtagann na táirgí sin faoi réir údarú margaíochta nó chlárúchán teastais
úsáide traidisiúnta nó mar ar cláraithe/deimhnithe le húdarás inniúil ábhartha iad.

11.4

Ní chraolfar an chumarsáid tráchtála do tháirgí leighis:
a) Mura gcloíonn gach cuid den chumarsáid úd leis na sonraí a leagtar amach san
achoimre ar shaintréithe táirge i leith an táirge féin.
b) Spreagtar úsáid stuama na dtáirgí leighis trína gcur i láthair go hoibiachtúil agus gan
áibhéil a thabhairt i leith a saintréithe, agus
c) Nach míthreorach iad.

11.5

Beidh an chumarsáid tráchtála i leith táirgí leighis soiléir gur fógraíocht atá sa
teachtaireacht agus go n-aithnítear na táirgí go soiléir mar tháirgí leighis. Áireofar leis an
gcumarsáid úd an t-eolas íosta seo a leanas:
a)
b)
c)
d)

ainm an táirge leighis;
ainm coitianta an táirge leighis mura bhfuil ann ach comhábhar gníomhach amháin;
an t-eolas riachtanach d’úsáid cheart an táirge leighis;
cuireadh neamhbhalbh agus inléite chun treoracha na bileoige a léamh go cúramach,
a bhfaightear laistigh den phacáiste nó ar an lipéad, de réir mar is féidir; agus
e) Más táirge leighis traidisiúnta luibhliachta é, na focail seo a leanas “Táirge
luibhliachta traidisiúnta dá úsáid mar” le ráiteas ina dhiaidh de tháscaire teiripeach
amháin nó níos mó don táirge ar comhoiriúnach le téarmaí an teastais chlárúcháin
úsáide traidisiúnta don táirge úd, leis na focail “bunaithe go heisiach ar úsáid
sheanbhunaithe”.
Ní bhíonn feidhm leis an riail seo do chumarsáid tráchtála i gcomhair táirge leighis nach
bhfuil ceaptha ach amháin mar mheabhrúchán, má bhaineann an méid seo amháin leis
an gcumarsáid tráchtála: ainm nó ainm neamhdhílseánaigh idirnáisiúnta nó trádmharc
an táirge (nó i gcás táirge hoiméapatach leighis lena mbaineann teastas clárúcháin, ainm
eolaíochta an stoic nó na stoc nó a ainm nuacheaptha); agus, comhairle chun na
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treoracha ar an mbileog a fhaightear laistigh den phacáiste, nó ar lipéad an táirge leighis
a léamh go cúramach, faoi mar is amhlaidh.
11.6 Ní bhfaighfear sa chumarsáid tráchtála do tháirgí leighis ábhar a dhírítear go heisiach ná
go príomha ar leanaí.
11.7

Ní bhfaighfear sa chumarsáid tráchtála do tháirgí leighis ábhar:
a) atá ceaptha chun eagla a chur ar an mbreathnóir nó ar an éisteoir a fhéadann bheith
ag fulaingt gan chóireáil, nó bheith ag fulaingt níos géire le tinneas, fadhb shláinte,
airí, nó aicíd éigin;
b) úsáidí, i dtéarmaí míchuí imníocha nó míthreoracha, léiriúcháin i bpictiúir d’athruithe
sa chorp daonna le haicíd nó gortú éigin, nó de thionchair an táirge leighis sa chorp
daonna nó i gcodanna de;
c) a thagraíonn i dtéarmaí míchuí imníocha nó míthreoracha d’éilimh ar bhiseach éigin;
d) a thugann spreagadh d’úsáid neamhriachtanach, neamhshrianta, míréasúnta
agus/nó iomarcach na dtáirgí leighis;
e) ina dtugtar le fios nach dteastaíonn comhairliúchán leighis nó obráid mháinliachta,
go háirithe trí dhiagnóis a mholadh nó trí chóireáil a mholadh tríd an bpost (lena náirítear bealach cumarsáide tríd an bpost, fón, ríomhphost agus leictreonach eile);
f) óna bhféadann féin-diagnóis earráideach teacht, trí oideas nó léiriúchán
mionsonraithe de shaintuairisc an cháis;
g) ina moltar go bhfuil na tionchair ón táirge leighis ráthaithe, nach dtagann siad le
frithghníomhuithe díobhálacha nó ar fearr iad, ná ar coibhéiseach iad, ná iad siú ó
chóireáil nó táirge leighis éigin eile;
h) ina moltar gur féidir sláinte an duine féin a fheabhsú ach an táirge leighis a thógáil;
i) ina moltar go bhféadfaí dul i bhfeidhm ar shláinte an duine gan an táirge leighis a
thógáil (ní bhíonn feidhm leis sin don chumarsáid tráchtála i gcomhair feachtas
vacsaínithe le formheas ón Aire Sláinte).
j) ina bhfaightear úsáid gan údar agus neamhshrianta ar fhocail mar “sábháílte”, “gan
riosca”, “gan díobháil”, nó téarmaí de chiall chomhchosúil i ndáil le táirgí leighis;
k) ina moltar go dtagann sábháilteacht agus éifeachtúlacht an táirge leighis mar thoradh
ar a nádúrthacht;
l) lena n-áirítear éilimh áibhéalacha, go sonrach trí rogha teistiméireachtaí nó fianaise
eile neamhionadaíoch ar éifeachtacht na dtáirgí leighis;
m) ina dtagraítear do mholadh ó eolaithe, gairmithe sláinte nó daoine nach ceachtar den
dá dhream thuasluaite, ach a d’fhéadfadh spreagadh a thabhairt do thomhailt na
dtáirgí leighis mar thoradh ar a stádas mór le rá;
n) ina gcuirtear in iúl go bhfuarthas comhairle ghairmiúil nó moladh ó dhaoine a fheictear
sa chumarsáid tráchtála, agus a léirítear, i ndáiríre nó trí impleach, de bheith cáilithe
chun an chomhairle nó an moladh sin a thabharit;
o) ina dtagraítear d’ospidéal, clinic, coláiste, foras, saotharlann nó comhlacht
comhchosúil eile; murab ann go hiarbhír d’fhoras bona fide éigin a fhreagraíonn don
tuairisc as a mbaintear leas;
p) ina dtagraítear do lianna mura féidir leas a bhaint as an tagairt úd le cuibheas i
gcomhthéacs na cumarsáide tráchtála;
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q) Ina moltar gur ábhar bia, táirge cosmaideach nó tomhaltóra éigin eile atá sa táirge
leighis;
r) ina dtagraítear do dhuais, comórtas nó scéim chomhchosúil eile nó ina dtairgítear
táirgí leighis mar dhuaiseanna i gcomórtas éigin;

Faisnéis agus Ceisteanna Comhairliúcháin
Tá na rialacha maidir le cógais leighis sa dréacht-Chód seo i gcuid ar leithligh le hais na rialacha
do chóireálacha, táirgí agus seirbhísí leighis, agus do chóireálacha, táirgí agus seirbhísí
cosmaideacha. Tagann siad siúd faoin gceannteideal amháin sa Chód Maidir le Cumarsáidí
Tráchtála Ginearálta reatha. Tá an BAI den tuairim go soláthraíonn ceannteidil ar leithligh soiléire
agus so-úsáidteacht níos mó do gheallsealbhóirí, agus go léirítear leo an chaoi ina gcaitear i
reachtaíocht an AE le táirgí leighis ar leithligh ó chóireálacha, gairis agus seirbhísí leighis.
Díorthaítear rialacha 11.2 chuig 11.7 ó na Rialacháin um Tháirgí Leighis (Rialú Fógraíochta) 2007
agus áirítear le riail 11.7 forálacha ón gCód reatha agus ó na nótaí treorach gaolmhara.
C: Cad iad do thuairimí i leith chuid na dTáirgí Leighis den dréacht-Chód?
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12. Cóireálacha, Gairis agus Seirbhísí Leighis
12.1

Ní cheadaítear an chumarsáid tráchtála do chóireálacha, gairis agus seirbhísí leighis atá
ceaptha chun cóireáil a thabhairt do thinneas, fadhb shláinte, airí nó aicíd ar bith ar cheart
dóibh an aird a fháil ó chleachtóir leighis chláraithe éigin. Ní thoirmisctear leis sin an
chumarsáid tráchtála d’fheachtais vacsaínithe arna bhformheas ag an Aire Sláinte nó ag
feachtais feasachta aicíde.

12.2

Ní bhfaighfear sa chumarsáid tráchtála do chóireálacha, gairis agus seirbhísí leighis
ábhar a dhírítear go heisiach ná go príomha ar leanaí.

12.3

Ní bhfaighfear sa chumarsáid tráchtála do chóireálacha, gairis agus seirbhísí leighis
ábhar:
a) atá ceaptha chun eagla a chur ar an mbreathnóir nó ar an éisteoir a fhéadann bheith
ag fulaingt gan chóireáil, nó bheith ag fulaingt níos géire le tinneas, fadhb shláinte,
airí, nó aicíd éigin;
b) úsáidí, i dtéarmaí míchuí imníocha nó míthreoracha, léiriúcháin i bpictiúir d’athruithe
sa chorp daonna le haicíd nó gortú éigin, nó de thionchair na cóireála, an ghairis nó
na seirbhíse leighis sa chorp daonna nó i gcodanna de;
c) a thagraíonn i dtéarmaí míchuí imníocha nó míthreoracha d’éilimh ar bhiseach éigin;
d) a thugann spreagadh d’úsáid neamhriachtanach, neamhshrianta, míréasúnta
agus/nó iomarcach na gcóireálacha, gaireas agus seirbhísí leighis;
e) ina dtugtar le fios nach dteastaíonn comhairliúchán leighis nó obráid mháinliachta,
go háirithe trí dhiagnóis a mholadh nó trí chóireáil a mholadh tríd an bpost (lena náirítear bealach cumarsáide tríd an bpost, fón, ríomhphost agus leictreonach eile);
f) óna bhféadann féin-diagnóis earráideach teacht, trí oideas nó léiriúchán
mionsonraithe de shaintuairisc an cháis;
g) ina moltar gur féidir sláinte an duine féin a fheabhsú ach an chóireáil, gaireas nó
seirbhís leighis a fháil;
h) ina moltar gur féidir sláinte an duine féin a fheabhsú ach gan an chóireáil, gaireas nó
seirbhís leighis a fháil;
i) ina bhfaightear úsáid gan údar agus neamhshrianta ar fhocail mar “sábháílte”, “gan
riosca”, “gan díobháil”, nó téarmaí de chiall chomhchosúil i ndáil le cóireálacha, gairis
agus seirbhísí leighis;
j) ina moltar go dtagann sábháilteacht agus éifeachtúlacht na cóireála, an ghairis agus
na seirbhíse leighis mar thoradh ar a nádúrthacht;
k) lena n-áirítear éilimh áibhéalacha, go sonrach trí rogha teistiméireachtaí nó fianaise
eile neamhionadaíoch ar éifeachtacht na gcóireálacha, na ngaireas agus sna
seirbhísí leighis;
l) ina dtagraítear do mholadh ó eolaithe, gairmithe sláinte nó daoine nach ceachtar den
dá dhream thuasluaite, ach a d’fhéadfadh spreagadh a thabhairt d’úsáid na
gcóireálacha, gaireas agus seirbhísí leighis mar thoradh ar a stádas mór le rá;
m) ina gcuirtear in iúl go bhfuarthas comhairle ghairmiúil nó moladh ó dhaoine a fheictear
sa chumarsáid tráchtála, agus a léirítear, i ndáiríre nó trí impleacht, de bheith cáilithe
chun an chomhairle nó an moladh sin a thabhairt i ndáil le cóireálacha, gairis agus
seirbhísí leighis;
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n) ina dtagraítear d’ospidéal, clinic, coláiste, foras, saotharlann nó comhlacht
comhchosúil eile; murab ann go hiarbhír d’fhoras bona fide éigin a fhreagraíonn don
tuairisc as a mbaintear leas;
o) ina dtagraítear do lianna mura féidir leas a bhaint as an tagairt úd le cuibheas i
gcomhthéacs na cumarsáide tráchtála;
p) na dtagraítear do dhuais, comórtas nó scéim chomhchosúil eile nó ina dtagraítear
cóireálacha, gairis nó seirbhísí leighis mar dhuaiseanna i gcomórtas éigin.

Faisnéis agus Ceisteanna Comhairliúcháin
Tá na rialacha maidir le cógais leighis sa dréacht-Chód seo i gcuid ar leithligh le hais na rialacha
do chóireálacha, táirgí agus seirbhísí leighis, agus do chóireálacha, táirgí agus seirbhísí
cosmaideacha. Tagann siad siúd faoin gceannteideal amháin sa Chód Maidir le Cumarsáidí
Tráchtála Ginearálta reatha. Tá an BAI den tuairim go soláthraíonn ceannteidil ar leithligh soiléire
agus so-úsáidteacht níos mó do gheallsealbhóirí, agus go léirítear leo an chaoi ina gcaitear i
reachtaíocht an AE le táirgí leighis ar leithligh ó chóireálacha, gairis agus seirbhísí leighis.
Sriantar le riail 12.3 an cineál ábhair a cheadaítear sa chumarsáid tráchtála do chóireálacha, gairis
agus seirbhísí leighis. Fágtar roinnt forálacha faoin riail seo gan athrú ón gCód reatha, agus
díorthaítear cinn eile ó fhorálacha comhchosúla a chuirtear chun feidhme na dTáirgí Leighis sa
chuid roimhe seo den dréacht-Chód seo. Creideann an BAI go gcuirtear iad seo chun feidhme go
hoiriúnach do chóireálacha, gairis agus seirbhísí leighis agus go dtairgtear leo cosaint iomchuí do
lucht féachana/éisteachta i leith na gcineálacha cumarsáide tráchtála sin.
C: Cad iad do thuairimí i leith chuid na gCóireálacha, na nGaireas agus na Seirbhísí Leighis den
dréacht-Chód?
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13. Cóireálacha, Táirgí agus Seirbhísí Cosmaideacha
13.1

Cloífidh an chumarsáid tráchtála do tháirgí cosmaideacha le gach reachtaíocht
Éireannach agus Eorpach ábhartha agus le rialacha, rialacháin agus cóid chleachtais
arna n-eisiúint ó thráth go chéile ag údarás inniúil ábhartha.

13.2

Ní bhfaighfear sa chumarsáid tráchtála i gcomhair táirgí cosmaideacha ábhar ar nós
téacs, ainmneacha, trádmharcanna, pictiúr, agus comharthaí samhlaoide nó eile, leis an
impleacht go mbaineann saintréithe ná feidhmeanna leis na táirgí seo nach mbíonn acu.

13.3

Ní cheadaítear an chumarsáid tráchtála do chóireálacha, táirgí agus seirbhísí
cosmaideacha atá ceaptha chun cóireáil a thabhairt do thinneas, fadhb shláinte, airí nó
aicíd thromchúiseach ar bith ar cheart dóibh an aird a fháil ó chleachtóir leighis chláraithe
éigin.

13.4

Is féidir seoladh an tsoláthraí seirbhíse agus tuairiscí fíorasacha ar na seirbhísí a bhíonn
ar fáil a fháil sa chumarsáid tráchtála i gcomhair cóireálacha agus seirbhísí máinliachta
cosmaideacha, ach ní bhfaighfear iontu aon ní a d’fhéadfaí a mheas mar spreagadh
díreach d’úsáid na cóireála ná seirbhíse.

13.5

Ní bhfaighfear sa chumarsáid tráchtála do chóireálacha agus seirbhísí cosmaideacha
ábhar a dhírítear go heisiach ná go príomha ar leanaí.

13.6

Ní bhfaighfear sa chumarsáid tráchtála do chóireálacha, táirgí agus seirbhísí
cosmaideacha ábhar:
a) atá ceaptha chun eagla a chur ar an mbreathnóir nó ar an éisteoir a fhéadann bheith
ag fulaingt gan chóireáil, nó bheith ag fulaingt níos géire le tinneas, fadhb shláinte,
airí, nó aicíd éigin;
b) úsáidí, i dtéarmaí míchuí imníocha nó míthreoracha, léiriúcháin i bpictiúir d’athruithe
sa chorp daonna le haicíd nó gortú éigin, nó de thionchair na cóireála, táirge nó
seirbhíse cosmaidí sa chorp daonna nó i gcodanna de;
c) a thagraíonn i dtéarmaí míchuí imníocha nó míthreoracha d’éilimh ar bhiseach éigin;
d) a thugann spreagadh d’úsáid neamhriachtanach, neamhshrianta, míréasúnta
agus/nó iomarcach na gcóireálacha, táirgí agus seirbhísí leighis;
e) ina dtugtar le fios nach dteastaíonn comhairliúchán leighis nó obráid mháinliachta,
go háirithe trí dhiagnóis a mholadh nó trí chóireáil a mholadh tríd an bpost (lena náirítear bealach cumarsáide tríd an bpost, fón, ríomhphost agus leictreonach eile);
f) óna bhféadann féin-diagnóis earráideach teacht, trí oideas nó léiriúchán
mionsonraithe de shaintuairisc an cháis;
g) ina moltar gur féidir sláinte an duine féin a fheabhsú ach leas a bhaint as cóireáil,
táirge nó seirbhís chosmaideach éigin;
h) ina moltar gur féidir tionchar a fheidhmiú ar shláinte an duine féin ach gan an
chóireáil, gaireas nó seirbhís chosmaideach a fháil;
i) ina bhfaightear úsáid gan údar agus neamhshrianta ar fhocail mar “sábháílte”, “gan
riosca”, “gan díobháil”, nó téarmaí de chiall chomhchosúil i ndáil le cóireálacha, táirgí
agus seirbhísí cosmaideacha;
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j)
k)
l)

m)

n)

o)
p)
q)

13.7

ina moltar go dtagann sábháilteacht agus éifeachtúlacht na cóireála nó seirbhíse
cosmaidí mar thoradh ar a nádúrthacht;
lena n-áirítear éilimh áibhéalacha, go sonrach trí rogha teistiméireachtaí nó fianaise
eile neamhionadaíoch ar éifeachtacht na gcóireálacha agus seirbhísí cosmaideacha;
ina dtagraítear do mholadh ó eolaithe, gairmithe sláinte nó daoine nach ceachtar den
dá dhream thuasluaite, ach a d’fhéadfadh spreagadh a thabhairt do thomhailt na
gcóireálacha agus seirbhísí cosmaideacha mar thoradh ar a stádas mór le rá;
ina gcuirtear in iúl go bhfuarthas comhairle ghairmiúil nó moladh ó dhaoine a fheictear
sa chumarsáid tráchtála, agus a léirítear, i ndáiríre nó trí impleacht, de bheith cáilithe
chun an chomhairle nó an moladh sin a thabhairt i ndáil le cóireálacha agus seirbhísí
cosmaideacha;
ina dtagraítear d’ospidéal, clinic, coláiste, foras, saotharlann nó comhlacht
comhchosúil eile; murab ann go hiarbhír d’fhoras bona fide éigin a fhreagraíonn don
tuairisc as a mbaintear leas;
ina dtagraítear do lianna mura féidir leas a bhaint as an tagairt úd le cuibheas i
gcomhthéacs na cumarsáide tráchtála;
ina dtagraítear do dhuais, comórtas nó scéim chomhchosúil eile nó ina dtairgítear
cóireálacha agus seirbhísí cosmaideacha mar dhuaiseanna i gcomórtas éigin;
ina mionsonraítear tairiscintí speisialta, lascainí, tagairtí do shaoráidí creidmheasa
de bheith ar fáil nó aon tairiscintí chur chun cinn eile atá ceaptha chun spreagadh
d’úsáid na gcóireálacha nó seirbhísí máinliachta cosmaideacha.

Cloífidh an chumarsáid tráchtála ina gcuirtear chun cinn leapacha gréine le haon treoir,
rialacha nó rialacháin arna n-ordú ag an Aire Sláinte maidir le heolas ceadaithe agus
cleachtais mhargaíochta do leapacha gréine.

Faisnéis agus Ceisteanna Comhairliúcháin
Is rialacha ar leithligh atá sna rialacha sa dréacht-Chód seo maidir le cóireálacha, táirgí agus
seirbhísí cosmaideacha ó na rialacha do chógais agus cóireálacha, táirgí agus seirbhísí leighis.
Tagann siad siúd faoin gceannteideal amháin sa Chód Maidir le Cumarsáidí Tráchtála Ginearálta
reatha. Tá an BAI den tuairim go dtugtar soiléire agus so-úsáidteacht d’úsáideoirí níos mó le
ceannteidil ar leithligh.
Díorthaítear riail 13.2 ó na forálacha i Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Táirgí
Cosmaideacha) 2004 agus díorthaítear riail 13.7 ón Acht Sláinte Poiblí (Leapacha Gréine) 2014.
Áirítear forálacha comhchosúla ón gCód reatha le fuílleach na rialacha den chuid is mó, nó déantar
tagairt dóibh i gCód an BAI maidir le Cumarsáidí Tráchtála do Leanaí.
Tagann na forálacha i riail 13.6 ón gCód reatha, agus forlíontar iad le leaganacha modhnaithe
cosaintí a chuirtear chun feidhme na cumarsáide tráchtála do Tháirgí Leighis (féach cuid níos
luaithe den dréacht-Chód seo). Creideann an BAI go gcuirtear iad seo chun feidhme go hoiriúnach
do chóireálacha, táirgí agus seirbhísí cosmaideacha agus go dtairgtear leo cosaint iomchuí do
lucht féachana/éisteachta i leith na gcineálacha cumarsáide tráchtála sin.
C: Cad iad do thuairimí i leith chuid Cóireálacha, Táirgí agus Seirbhísí Cosmaideachaden
dréacht-Chód?

www.bai.ie

35

Dréacht-Chód Cumarsáide Tráchtála Ginearálta

14. Hiopnóis, Hipniteiripe, Síceolaíocht, Síocanailís
agus Síciatracht
14.1

Is féidir seoladh an tsoláthraí seirbhíse agus tuairiscí fíorasacha ar na seirbhísí a bhíonn
ar fáil a fháil sa chumarsáid tráchtála i gcomhair hiopnóise, hipnteiripe, síceolaíochta,
síocanailíse nó síciatrachta, ach ní bhfaighfear iontu aon ní a d’fhéadfaí a mheas mar
spreagadh díreach d’úsáid an táirge, na cóireála ná na seirbhíse.

14.2

Ní cheadaítear an chumarsáid tráchtála don hiopnóis, hipniteiripe, tsíceolaíocht
tsíocanailís nó don tsíciatracht atá ceaptha chun cóireáil a thabhairt do thinneas, fadhb
shláinte, airí nó aicíd ar bith ar cheart dóibh an aird a fháil ó chleachtóir leighis chláraithe
éigin.

14.3

Ní bhfaighfear sa chumarsáid tráchtála don hiopnóis, hipniteiripe, tsíceolaíocht,
tsíocanailís ná don tsíciatracht ábhar a dhírítear go heisiach ná go príomha ar leanaí.

14.4

Ní bhfaighfear sa chumarsáid tráchtála do tháirgí leighis ábhar:
a) atá ceaptha chun eagla a chur ar an mbreathnóir nó ar an éisteoir a fhéadann bheith
ag fulaingt gan chóireáil, nó bheith ag fulaingt níos géire le tinneas, fadhb shláinte,
nó airí síceolaíochta tromchúiseach éigin;
b) úsáidí, i dtéarmaí míchuí imníocha nó míthreoracha, léiriúcháin i bpictiúir d’athruithe
sa chorp daonna le haicíd nó gortú éigin, nó de thionchair na hiopnóise, hipniteiripe,
síceolaíochta, síocanailíse ná síciatrachta sa chorp daonna nó i gcodanna de;
c) a thagraíonn i dtéarmaí míchuí imníocha nó míthreoracha d’éilimh ar bhiseach éigin;
d) a thugann spreagadh d’úsáid neamhriachtanach, neamhshrianta, mhíréasúnta
agus/nó iomarcach na hiopnóise, hipniteiripe, síceolaíochta, síocanailíse ná
síciatrachta;
e) ina dtugtar le fios nach dteastaíonn comhairliúchán leighis nó obráid mháinliachta,
go háirithe trí dhiagnóis a mholadh nó trí chóireáil a mholadh tríd an bpost (lena náirítear bealach cumarsáide tríd an bpost, fón, ríomhphost agus leictreonach eile);
f) óna bhféadann féin-diagnóis earráideach teacht, trí oideas nó léiriúchán
mionsonraithe de shaintuairisc an cháis;
g) ina moltar gur féidir tionchar a fheidhmiú ar shláinte an duine féin gan an hiopnóis,
hipniteiripe, síceolaíocht, síocanailís ná síciatracht a fháil;
h) ina bhfaightear úsáid gan údar agus neamhshrianta ar fhocail mar “sábháílte”, “gan
riosca”, “gan díobháil”, nó téarmaí de chiall chomhchosúil i ndáil leis an hiopnóise,
hipniteiripe, síceolaíocht, síocanailís ná síciatracht;
i) lena n-áirítear éilimh áibhéalacha, go sonrach trí rogha teistiméireachtaí nó fianaise
eile neamhionadaíoch ar éifeachtacht na hiopnóise, hipniteiripe, síceolaíochta,
síocanailíse ná síciatrachta;
j) ina dtagraítear do mholadh ó eolaithe, gairmithe sláinte nó daoine nach ceachtar den
dá dhream thuasluaite, ach a d’fhéadfadh spreagadh a thabhairt d’úsáid na
hiopnóise, hipniteiripe, síceolaíochta, síocanailíse ná síciatrachta mar thoradh ar a
stádas mór le rá;
k) ina gcuirtear in iúl go bhfuarthas comhairle ghairmiúil nó moladh ó dhaoine a fheictear
sa chumarsáid tráchtála, agus a léirítear, i ndáiríre nó trí impleacht, de bheith cáilithe
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chun an chomhairle nó an moladh sin a thabharit i ndáil leis an hiopnóis, hipniteiripe,
síceolaíocht, síocanailís ná síciatracht;
l) ina dtagraítear d’ospidéal, clinic, coláiste, foras, saotharlann nó comhlacht
comhchosúil eile; murab ann go hiarbhír d’fhoras bona fide éigin a fhreagraíonn don
tuairisc as a mbaintear leas;
m) ina dtagraítear do lianna mura féidir leas a bhaint as an tagairt úd le cuibheas i
gcomhthéacs na cumarsáide tráchtála;
n) ina dtagraítear do dhuais, comórtas nó scéim chomhchosúil eile nó ina dtagraítear
hiopnóis, hipnteiripe, síceolaíocht, síocanailís nó síciatracht mar dhuaiseanna i
gcomórtas éigin.
o) ina mionsonraítear tairiscintí speisialta, lascainí nó aon tairiscintí chur chun cinn eile
atá ceaptha chun spreagadh a thabhairt d’úsáid na hiopnóise, hipniteiripe,
síceolaíochta, síocanailíse nó síciatrachta.

Faisnéis agus Ceisteanna Comhairliúcháin
Is iondúil go léirítear sa chuid seo a bhfuil sa Chód Maidir le Cumarsáidí Tráchtála Ginearálta
reatha, agus soláthraítear soiléire breise de réir mar is gá.
Tagann na forálacha i riail 14.4 ón gCód reatha, agus forlíontar iad le leaganacha modhnaithe
cosaintí a chuirtear chun feidhme na cumarsáide tráchtála do Tháirgí Leighis (féach cuid níos
luaithe den dréacht-Chód seo). Creideann an BAI go gcuirtear iad seo chun feidhme go hoiriúnach
don hiopnóis, hipnteiripe, síocanailís agus síciatracht; agus go dtairgtear leo cosaint iomchuí do
lucht féachana/éisteachta i leith na gcineálacha cumarsáide tráchtála sin.
C: Cad iad do thuairimí i leith chuid na Hiopnóise, an Hipniteiripe, na Síceolaíochta, na
Síocanailíse den dréacht-Chód?
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15. Bia, Cothú agus Sláinte
15.1

Beidh an t-eolas bia sa chumarsáid tráchtála cruinn, soiléir agus sothuigthe, agus ní
mhíthreoróidh sé maidir le saintréithe an bhia, thionchair ná airíonn an bhia, ná ní
chuirfidh sé saintréithe leighis i leith bianna. Ní chuirfidh an t-eolas bia aon tréith de
chosc, cóireáil ná cneasú aicíde daonne, ná ní thagróidh sé do na hairíonna úd, faoi réir
maoluithe arna bhforáil dóibh sa dlí Eorpach in infheidhmithe d’uiscí agus bianna mianraí
i gcomhair úsáidí cothaitheacha.

15.2

Cloífidh an chumarsáid tráchtála ina bhfaightear maíomh sláinte agus cothaitheach do
bhianna le gach reachtaíocht Éireannach agus Eorpach ábhartha agus le rialacha,
rialacháin agus cóid chleachtais arna n-eisiúint ó thráth go chéile ag údarás inniúil
ábhartha.

15.3

Beidh a maítear faoin gcothú agus faoin tsláinte sa chumarsáid tráchtála bunaithe ar
shonraí eolaíochta a nglactar i gcoitinne leo agus bunús fianaise leo. Ní mhaífear aon ní
faoi chothú ná faoi shláinte má bhíonn sé neamhréireach leis na prionsabail chothaithe
agus sláinte a nglactar i gcoitinne leo ná má thugann sé spreagadh ná ceadú do thomhailt
iomarcach aon bhia nó má dhéanann sé díspeagadh don chleachtas dea-chothaithe.

15.4

Ní cheadófar d’úsáid na n-éileamh cothaitheach agus sláinte sa chumarsáid tráchtála
ach amháin más féidir bheith ag dúil leis go dtuigfidh an gnáth-thomhaltóir na héifeachtaí
tairbheacha faoi mar a mhaítear san éileamh.

15.5

Ná bíodh úsáid na n-éileamh cothaithe agus sláinte sa chumarsáid tráchtála:
a) bréagach, débhríoch ná míthreorach;
b) bheith ina gcúis amhrais faoi shábháilteacht agus/nó leordhóthanacht chothaitheach
bianna eile;
c) ina spreagadh do thomhailt iomarcach an bhia;
d) ina maítear, ina moltar ná ina dtugtar impleacht nach féidir le haiste bia cothrom agus
éagsúil cainníochtaí cothaitheach iomchuí i gcoitinne a sholáthar, faoi réir maoluithe
arna bhforáil dóibh de réir an dlí Eorpaigh;
e) ina dtagraítear d’athruithe i bhfeidhmeanna colanda óna bhféadfadh eagla teacht nó
a bhféadfaí dúshaothrú a bhaint aisti, bíodh sé tríd an téacs nó trí léiriúcháin
phictiúrtha, grafacha nó siombalacha.

15.6

An chumarsáid tráchtála lena mbaineann éilimh shláinte lena n-áireofar gach eolas seo
a leanas:
a) ráiteas ina dtásctar tábhacht d’aiste bia éagsúil agus cothrom agus stíl bheatha
shláintiúil;
b) cainníocht an bhia agus patrún na tomhailte de dhíth chun an tionchar tairbheach
éilithe a fháil;
c) de réir mar is cuí, ráiteas a dhírítear ar dhaoine ar cheart dóibh an bia a sheachaint;
agus

www.bai.ie

38

Dréacht-Chód Cumarsáide Tráchtála Ginearálta

d) Foláireamh iomchuí do tháirgí ar dócha go mbainfidh riosca sláinte leo má thógtar an
iomarca díobh.
15.7

Ní cheadófar do na héilimh shláinte seo a leanas sa chumarsáid tráchtála:
a) éilimh ina moltar go bhféadfaí tionchar a fheidhmiú ar an tsláinte gan an bia a ithe;
b) éilimh ina ndéantar tagairt don ráta nó don mhéid meáchain a chailltear;
c) éilimh ina ndéantar tagairt do mholtaí lianna nó gairmithe sláinte aonair agus do
chumainn eile gan bheith cláraithe/deimhnithe ag údarás inniúil ábhartha.

15.8

Cloífidh na héilimh faoi laghdú an riosca do ghalar sa chumarsáid tráchtála leis
reachtaíocht Éireannach agus Eorpach, agus beidh ráiteas leo ina dtásctar
mbaineann ilfhachtóirí riosca leis an ngalar dá dtagraíonn an t-éileamh, agus
bhféadfadh nó nach bhféadfadh tionchar tairbheach bheith le hathrú ceann amháin
na fachtóirí riosca úd.

an
go
go
de

15.9

Cloífidh an chumarsáid tráchtála don fhoirmle leantach do naíonáin le gach reachtaíocht
Éireannach agus Eorpach ábhartha agus le rialacha, rialacháin agus cóid chleachtais
arna n-eisiúint ó thráth go chéile ag údarás inniúil ábhartha. Ná molfar sa chumarsáid
tráchtála don fhoirmle leantach do naíonáin, bíodh sí díreach ná trí impleacht, d’fheabhas
an táirge le hais beathú cíche, agus táscfar go soiléir uirthi mí-oiriúnacht an táirge seo do
naíonáin faoi bhun sé mhí d’aois.

15.10

Ní bhíonn ach uasmhéid 25% den achar fógraíochta a dhíoltar agus gan ach ceann
amháin as gach ceithre fhógra do tháirgí bia Lánsaille Lánsalainn Lánsiúcra (HFSS)
agus/nó do tháirgí seirbhísí incheadaithe ar feadh an lae craolacháin. Tá réimse rialacha
eile ann i ndáil leis an gcumarsáid tráchtála bia do leanaí agus is féidir teacht orthu siúd
i gCód an BAI maidir le Cumarsáidí Tráchtála do Leanaí, ar féidir é a fháil lena íoslódáil ó
www.bai.ie.

Faisnéis agus Ceisteanna Comhairliúcháin
Tugtar “Bia (lena n-áirítear bia HFSS)” ar an gcuid seo sa Chód Maidir le Cumarsáidí Tráchtála
Ginearálta reatha, agus táthar tar éis í a athainmniú mar “Bia, Cothú agus Sláinte” chun na rialacha
níos mionsonraithe a mholtar anois a léiriú.
Tá 10 riail sa chuid seo, ar méadú ar an gcur chuige níos íosta sa Chód reatha é. Díorthaítear na
rialacha breise ó na rialúcháin de chuid an AE i leith eolais bhia (15.1) agus i leith gnéithe cothaith
agus sláinte a mhaítear i leith bianna (15.3 chuig 15.8). Tá na rialacha eile gan athrú den chuid is
mó ón gCód reatha.
Tugtar faoi deara nach bhfuil an BAI ag moladh ag an tráth seo chun Riail 15.10 a leasú.
Breithneofar an méid sin i gcomhthéacs an athbhreithnithe ar an gCód maidir le Cumarsáidí
Tráchtála do Leanaí, a chuirfear tús leis sa bhliain 2017.
C: Cad iad do thuairimí i leith chuid an Bhia, an Chothaithe agus na Sláinte den dréacht-Chód?
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16. Cóireálacha, Táirgí agus Seirbhísí Tanúcháin
16.1

Ní bhfaighfear aon tairiscint de chóireáil, táirge ná seirbhís tanúcháin sa chumarsáid
tráchtála (.i. laghdú, srianadh ná rialú meáchain):
a) ar dócha go mbainfidh tionchair dhíobhálacha leis féin;
b) nach bhfuil comhbhainteach go díreach leis na tréithe seo a leanas d’aiste bia cuídheartha;
c) nach sloinntear go soiléir uirthi an chaoi ina ngnóthófar an tanúchán.

16.2

Ní bhfaighfear sa chumarsáid tráchtála do chóireáil, táirgí agus seirbhísí tanúcháin ábhar
a dhírítear go heisiach ná go príomha ar leanaí.

16.3

Ní dhéanfar tagairt sa chumarsáid tráchtála do bhianna dá n-úsáid in aistí bia srianta
fuinnimh do laghdú meáchain do ráta ná do mhéid an mheáchain a d’fhéadfaí a chailliúint
óna n-úsáid.

16.4

Sa chás go bhféadfaí cóireálacha, táirgí agus seirbhísí tanúcháin a chatagóiriú go
réasúnta faoi na ceannteidil in ailt 11 chuig 15 den Chód seo, caitheann an chumarsáid
tráchtála i leith na gcóireálacha, táirgí agus seirbhísí tanúcháin cloí leis na rialacha faoin
alt/faoi na hailt ábhartha i dteannta leis na rialacha faoin alt seo.

Faisnéis agus Ceisteanna Comhairliúcháin
Táthar tar eis rialacha nua a chur leis an gcuid seo den Chód chun cosaint a thabhairt do leasanna
an lucht féachana/éisteachta. Díorthaítear riail 16.3 ó dhlí an AE maidir le bianna dá n-úsáid in
aiste bia agus laghdú meáchain. Soiléirítear le riail 16.4 do gheallsealbhóirí go gcaitheann an
chumarsáid tráchtála nuair a mheasfaí cóireáil, táirge nó seirbhís tanúcháin mar bhia nó mar
chóireáil leighis nó mar sheirbhís chosmaideach, srl.; go gcaitheann siad cloí leis na rialacha faoin
gcuid nó faoi na codanna ábhartha den Chód seo.
C: Cad iad do thuairimí i leith chuid Cóireálacha, Táirgí agus Seirbhísí Tanúcháin den dréachtChód?

www.bai.ie

40

Dréacht-Chód Cumarsáide Tráchtála Ginearálta

17. Cabhracha Scoir de Chaitheamh Tobac
17.1

Táscfar go soiléir ar an gcumarsáid tráchtála do tháirgí nó seirbhísí a mhaítear
chuncúnamh le daoine chun scor den chaitheamh tobac nach mbíonn an táirge ná an
tseirbhís éifeachtach ach amháin i gcomhar le forfheidhmiú dearfach féinsmacht an
tomhaltóra. Ní tháscfar sa chumarsáid tráchtála a maítear fúthu go gcuideoidh siad le
daoine chun éirí as caitheamh an tobac go mbeidh an táirge ná an tseirbhís ina leigheas,
ach féadfaidh siad díriú ar ról féideartha an táirge nó na seirbhíse chun cúnamh le daoine
chun éirí as caitheamh an tobac.

17.2

Sa chás go bhféadfaí cabhracha scoir de chaitheamh tobac a chatagóiriú go réasúnta
faoi na ceannteidil in ailt 11 chuig 15 den Chód seo, caitheann an chumarsáid tráchtála i
leith na gcabhracha scoir de chaitheamh tobac úd cloí leis na rialacha faoin alt/faoi na
hailt ábhartha i dteannta leis na rialacha faoin alt seo.

Faisnéis agus Ceisteanna Comhairliúcháin
Soiléirítear le riail nua (17.2) do gheallsealbhóirí go gcaitheann an chumarsáid tráchtála nuair a
mheasfaí cabhair scoir de chaitheamh tobac mar bhia nó cóireáil leighis nó mar sheirbhís
chosmaideach, srl.; go gcaitheann siad cloí leis na rialacha faoin gcuid nó faoi na codanna
ábhartha den Chód seo.
C: Cad iad do thuairimí i leith chuid na gCabhracha Scoir de Chaitheamh Tobac den dréachtChód?
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18. Seirbhísí agus Táirgí Airgeadais
18.1

Cuirfear an chumarsáid tráchtála do sheirbhísí agus táirgí airgeadais i láthair i dtéarmaí
nach míthreorach iad, bíodh siad trí áibhéil, le faillí nó ar bhealach ar bith eile.

18.2

Cloífidh an chumarsáid tráchtála do tháirgí agus seirbhísí airgeadais le gach reachtaíocht
Éireannach agus Eorpach ábhartha agus le rialacha, rialacháin agus cóid chleachtais
arna n-eisiúint ó thráth go chéile ag údarás inniúil ábhartha.

Faisnéis agus Ceisteanna Comhairliúcháin
Tá na rialacha sa chuid seo gan mórán athrú uathu siúd sa Chód Maidir le Cumarsáidí Tráchtála
Ginearálta reatha. Leagadh béim san athbhreithniú ar an gCód reatha ar ábhar imní ag craoltóirí
raidió nach éifeachtach iad na ceangaltais reatha do ráiteas rialaitheach labhartha agus go
mbaineann míbhuntáiste leo don raidió. Is é an Banc Ceannais a bhíonn freagrach as na rialacháin
sin, agus tá sé den tuairim nár cheart athruithe a dhéanamh i leith na gceangaltas úd.
C: Cad iad do thuairimí i leith chuid na Seirbhísí agus Táirgí Airgeadais den dréacht-Chód?

www.bai.ie

42

Dréacht-Chód Cumarsáide Tráchtála Ginearálta

19. An Cearrbhachas
19.1

Cloífidh an chumarsáid tráchtála don chearrbhachas le gach reachtaíocht Éireannach
agus Eorpach ábhartha agus le rialacha, rialacháin agus cóid chleachtais arna n-eisiúint
ó thráth go chéile ag údarás inniúil ábhartha.

19.2

Ní cheadaítear don chumarsáid tráchtála d’oibríochtaí geallghlacadóireachta cianda a
dhéanann duine éigin nach bhfuil i seilbh ceadúnais gheallghlacadóra.

19.3

Ní bhíonn feidhm leis an riail seo do chrannchuir, seachas don Chrannchur Náisiúnta ná
d’aon chrannchuir eile dá ndeonaítear ceadúnais ón údarás inniúil ábhartha. Cloífidh an
Chumarsáid Tráchtála don Chrannchur Náisiúnta leis an gCód Cleachtais um
Chumarsáid Margaíochta, Fógraíocht, Cur chun Cinn agus Caidreamh Poiblíarna
fhormheas ag rialtóir an Chrannchuir Náisiúnta agus le rialacha 19.5 agus 19.6 sa chuid
seo den chód.

19.4

Is féidir seoladh an tsoláthraí seirbhíse agus tuairiscí fíorasacha de na seirbhísí a bhíonn
ar fáil a aimsiú sa chumarsáid tráchtála ina ndéantar seirbhísí a chur chun cinn dóibh
siúd ar mian leo cearrbhachas a dhéanamh, ach ní bhfaighfear aon ní inti a mheasfaí de
bheith ina spreagadh díreach chun cearrbhachais. Áirítear leo sin eolas a sholáthar ina
mionsonraítear tairiscintí speisialta, geallta saora in aisce i gcomórtais, lascainí,
dreasachtaí chun cuairt a thabhairt ar fhoras cearrbhachais (lena n-áirítear forais ar líne)
nó aon tairiscint lena gcuirtear chun cinn agus atá ceaptha chun spreagadh a thabhairt
d’úsáid seirbhísí den chineál sin.

19.5

Ní léireoidh maidir leis an gcearrbhachas sa chumarsáid tráchtála:
a) spreagadh d’iompar ar mífhreagrach go sóisialta é ná óna bhféadfadh díobháil
airgeadais, shóisialta, síceolaíochta ná mhothúchánach teacht;
b) moladh gur féidir leis an gcearrbhachas bheith ina réiteach d’fhadhbanna pearsanta
ná gairmiúla ná do chúrsaí airgeadais;
c) moladh gur féidir leis an gcearrbhachas cáilíochtaí pearsanta a fheabhsú ná
rannchur leis an mealltacht agus leis an rath gnéasach ná le rath sóisialta; ná
d) léiriú ná páirt leanaí ag cearrbhachas a fheiceáil iontu.

19.6

Ní chraolfar an chumarsáid tráchtála dírithe ar leanaí agus ní chraolfar iad i gcláracha
agus ina dtimpeall a bhíonn ceaptha go príomha do leanaí, bídís mar bhreathnóirí ná mar
éisteoirí.

Faisnéis agus Ceisteanna Comhairliúcháin
Is é “Geallchur” an ceannteideal don chuid seo sa Chód Maidir le Cumarsáidí Tráchtála Ginearálta
reatha. Tagann an téarma níos cuimsithí “Cearrbhachas” ina ionad sa dréacht-Chód seo, agus
táthar tar éis sainmhíniú a thabhairt isteach i leith an chearrbhachais in Aguisín 2.
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Tagann rialacha 19.2 agus 19.3 ón Acht Cearrbhachais (Leasú) 2015 agus ón Acht um
Chearrbhachas agus Crannchur 1956.
Tagann riail 19.4 ón gCód reatha. Táthar tar éiis an srianadh i leith luach na gcorrlach geallchurtha
a bhint, ach táthar tar éis an srianadh i leith tairiscintí chur chun cinn i leith corrlach. Cosúil leis
sin, is amhlaidh atáthar tar éis an toirmeasc ar “spreagadh” chun geallchurtha a thiontú ina
“spreagadh díreach”.
Sriantar le rialach 19.5 agus 19.6 an cineál ábhair a cheadaítear sa chumarsáid tráchtála don
chearrbhachas. Tá an dá riail sin bunaithe ar fhorálacha comhchosúla i gCód Údarás na
gCaighdeán Fógraíochta in Éirinn (ASAI).
C: Cad iad do thuairimí i leith chuid an Chearrbhachais den dréacht-Chód?
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20. Seirbhísí Teileachumarsáide Ardráta
20.1

Cloífidh an chumarsáid tráchtála do sheirbhísí teileachumarsáide ardráta le gach
reachtaíocht Éireannach agus Eorpach ábhartha agus le rialacha, rialacháin agus cóid
chleachtais arna n-eisiúint ó thráth go chéile ag údarás inniúil ábhartha.

20.2

Sloinnfear go soiléir sa chumarsáid tráchtála do sheirbhísí teileachumarsáide ardráta
gach muirear chun rochtain a fháil ar an seirbhísí úd i dtéarmaí nach míthreorach iad,
bíodh siad trí áibhéil, le faillí nó ar bhealach ar bith eile.

Faisnéis agus Ceisteanna Comhairliúcháin
Tá na rialacha sa chuid seo gan mórán athrú uathu siúd sa Chód Maidir le Cumarsáidí Tráchtála
Ginearálta reatha.
C: Cad iad do thuairimí i leith chuid Seirbhísí Teileachumarsáide Ardráta den dréacht-Chód?
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21. Mná/Fir Feasa, Seirbhísí Síceacha, srl.
21.1

Bíonn an chumarsáid tráchtála do mhná/fhir feasa, seirbhísí síceacha srl. Inghlactha mar
a mbaineann cuspóirí siamsaíochta amháin go follasach leis an tseirbhís, agus gur
neamhbhalbh an méid sin sa chumarsáid féin. Ní áireofar leis an gcumarsáid úd aon
cheann de na nithe seo a leanas:
a) aon mhaíomh gur féidir imeachtaí sa todhchaí a réamhthuar, seachas i gcás tuairime;
b) aon mhaíomh gur féidir teagmháil a dhéanamh le daoine marbha; ná
c) aon mhaíomh a bhaineann le cúrsaí sláinte, leigheasanna agus/ná cneasú.

21.2

Ní chraolfar an chumarsáid tráchtála do mhná/fhir feasa, seirbhísí síceacha srl. laistigh
de chláracha ná ina dtimpeall a dhírítear go sonrach ar leanaí/ a mbeadh tóir ag leanaí
orthu.

Faisnéis agus Ceisteanna Comhairliúcháin
Tagann an chéad riail (21.1) ón gCód Maidir le Cumarsáidí Tráchtála Ginearálta reatha agus
soiléirítear sa dara riail (21.2) an seasamh i ndáil leis an gcumarsáid tráchtála úd a dhírítear ar
leanaí.
C: Cad iad do thuairimí i leith chuid Fear/Ban Feasa, Seirbhísí Síceacha, srl. den dréacht-Chód?
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22. Cumarsáid Tráchtála Thoirmiscthe
22.1

Toirmisctear gach cineál cumarsáide tráchtála do thoitíní agus táirgí tobac eile. Áirítear
leo siúd cineálacha cumarsáide tráchtála indíreacha, ina bhfeictear chun toirmeasc ar
chumarsáid tráchtála closamhairc do thoitíní agus táirgí tobac eile a sheachaint, cé nach
luaitear an táirge tobac go díreach iontu, ach leas a bhaint as ainmneacha, siombailí agus
gnéithe suntasacha eile de tháirgí ná de ghnóthais tobac, a n-áirítear táirgeadh nó díol na
dtáirgí úd lena bpríomhghníomhaíochtaí ná lena ngníomhaíochtaí aitheanta.

22.2

Toirmisctear an chumarsáid tráchtála do dhrugaí rialaithe faoi alt 2 den Acht um Mí-Úsáid
Drugaí 1977, i leith substaintí sícighníomhacha faoi Acht um Cheartas Coiriúil (Substaintí
Sícighníomhacha) 2010 agus i leith táirgí leighis agus cóireálacha leighis nach mbíonn ar
fáil ach amháin ar oideas in Éirinn.

22.3

Toirmisctear an chumarsáid tráchtála leis an aidhm nó leis an éifeacht dhíreach nó
indíreach chun toitíní leictreonacha agus coimeádáin athlíonta a chur chun cinn. Ní
bhíonn feidhm leis seo do thoitíní leictreonacha agus do choimeádáin athlíonta a thagann
faoi réir (1) ceangaltais údarúcháin a bhaineann le táirgí leighis d’úsáid dhaonna (de réir
Treoir 2001/83/CE) ná (2) na ceangaltais maidir le gairis leighis (de réir Treoir
93/42/CEE).

22.4

Toirmisctear an chumarsáid tráchtála don fhoirmle naíonáin lena leas ag naíonáin i rith
na gcéad 6 mhí dá mbeatha.

22.5

Toirmisctear an chumarsáid tráchtála a dhírítear ar chríoch pholaitiúil éigin nó a
bhaineann ar chaoi ar bith le haighneas tionsclaíoch éigin. Ní choiscfear leis an riail seo
craolachán páirtí polaitíochta ar an gcoinníoll nach ndéanfaidh craoltóir, le linn dó an tam le haghaidh craolacháin den sórt sin a leithroinnt, tosaíocht mhíchothrom a thabhairt
d’aon pháirtí polaitíochta. Ní bheidh feidhm leis an riail seo don chumarsáid tráchtála a
chraoltar ar iarratas a fháil ón gCoimisiún Reifrinn i ndáil le hábhar éigin dá dtagraítear in
alt 3 d’Acht an Reifrinn 1998 maidir le reifreann éigin.

22.6

Toirmisctear an chumarsáid tráchtála ina dtugtar aghaidh ar shaincheist na mbuntáistí
nó na mí-bhuntáistí a bhaineann le ballraíocht de chreideamh reiligiúnach ar bith nó a
bhaineann le ballraíocht a ghlacadh le creideamh nó le heagras reiligiúnach ar bith.

Ba chóir go mb’fheasach do chraoltóirí go dtoirmisctear cineálacha cumarsáide tráchtála eile, go
mbíonn siad teoranta nó srianta ar bhealach ar bith ag forálacha reachtúla nó rialaitheacha.
Faightear treoir i leith na bhforálacha úd in Aguisín a Ceathair agus níor cheart go measfaí faoin
treoir sin gur uileghabhálach í.

Faisnéis agus Ceisteanna Comhairliúcháin
Díorthaítear na toirmisc i leith cumarsáide tráchtála áirithe ó dhlí an AE agus na hÉireann. Áirítear
toirmeasc nua (22.3) i ndáil leis an gcumarsáid tráchtála do thoitíní leictreonacha. Tagann sé sin
ón Treoir maidir le Táirgí Tobac (2014/40/AE), a thrasuíomh i ndlí na hÉireann.
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C: Cad iad do thuairimí i leith chuid na Cumarsáide Tráchtála Toirmiscthe den dréacht-Chód?
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Aguisín a hAon
Cóid agus Rialacha an BAI a fhreagraíonn d’Alt 42(2) den Acht
Craolacháin 2009
Reachtaíocht

Déanfar a fhoráil le Cóid Chraolacháin:

Cód an BAI

Alt 42(2)(a)

go ndéanfar an nuacht go léir a bheidh á
craoladh ag craoltóir a thuairisciú agus a chur
i láthair go hoibiachtúil agus go
neamhchlaonta gan aon tuairimí de chuid an
chraoltóra féin a nochtadh,

Cód maidir le Cothroime,
Oibiachtúlacht agus
Neamhchlaontacht i
gCláir Nuachta agus
Cúrsaí Reatha

Alt 42(2)(b)

go ndéanfar, nuair a bheifear ag plé i
gcraolacháin le cúrsaí reatha, lena n-áirítear
nithe is ábhar conspóide poiblí nó is ábhar
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 de chuid an
chraoltóra féin a nochtadh,

Cód maidir le Cothroime,
Oibiachtúlacht agus
Neamhchlaontacht i
gCláir Nuachta agus
Cúrsaí Reatha

Alt 42(2)(c)

nach gcraolfaidh craoltóir aon ní gur dóigh dó
coireacht a chur chun cinn nó a ghríosú nó
gur de ghné é a dhéanfadh dochar d’údarás
an Stáit,

Cód um Chaighdeáin
Chlár

Alt 42(2)(d)

nach ndéanfar, i gcláir a chraolfaidh craoltóir
agus sna modhanna a úsáidfear chun na cláir
sin a dhéanamh, cúngú míréasúnach ar
phríobháideachas aon phearsan aonair,

Cód um Chaighdeáin
Chlár

Alt 42(2)(e)

nach ndéanfaidh craoltóir, le linn dóibh an tam a leithroinnt le haghaidh craolachán páirtí
polaitíochta a tharchur, tosaíocht
mhíchothrom a thabhairt d’aon pháirtí
polaitíochta,

Cód maidir le Cothroime,
Oibiachtúlacht agus
Neamhchlaontacht i
gCláir Nuachta agus
Cúrsaí Reatha agus
Treoirlínte do Thoghcháin
agus Reifrinn

Alt 42(2)(f)

go ndéanfar, maidir le bunábhar clár a
chraolfaidh craoltóir, luchtanna féachana
agus éisteachta a chosaint ar bhunábhar
dochrach nó colúil, go háirithe, go ndéanfaidh
craoltóir bunábhar clár i leith léiriú ar
fhoréigean agus iompar gnéasach, a chur i
láthair—
(i) le híogaireacht chuí maidir le háitiúis nó le
mothúcháin an lucht féachana nó an lucht
éisteachta, agus
(ii) ag féachaint go cuí d’éifeacht clár den sórt

Cód um Chaighdeáin
Chlár

www.bai.ie

49

Dréacht-Chód Cumarsáide Tráchtála Ginearálta

Reachtaíocht

Déanfar a fhoráil le Cóid Chraolacháin:

Cód an BAI

sin ar fhorbairt fhisiciúil, mheabhrach nó
mhorálta leanaí,
Alt 42(2)(g)

maidir le fógraíocht, bunábhar
teilishiopadóireachta, urraíocht agus
cineálacha eile cuir chun cinn tráchtála a
úsáidtear in aon seirbhís craolacháin, go
háirithe fógraíocht agus gníomhaíochtaí eile
den sórt sin a bhaineann le nithe ar dóigh
dóibh a bheith ina ndíol suime do leanaí go
díreach nó go neamhdhíreach, go ndéanfaidh
siad leasanna leanaí a chosaint ag féachaint
go háirithe do leasanna leanaí i gcoitinne ó
thaobh sláinte an phobail de,

Cód maidir le Cumarsáidí
Tráchtála do Leanaí

Alt 42(2)(h)

maidir le fógraíocht, bunábhar
teilishiopadóireachta, urraíocht agus
cineálacha eile cuir chun cinn tráchtála a
úsáidtear in aon seirbhís craolacháin,
seachas fógraíocht agus gníomhaíochtaí
eile mar a dúradh a thagann faoi réim mhír
(g), go ndéanfaidh sí leasanna an lucht
féachana nó an lucht éisteachta a
chosaint,
maidir le haon seirbhís craolacháin a
sholáthar a mbeidh cur chun cinn leasanna
aon eagraíochta mar cheann dá
príomhchuspóirí, go ndéanfaidh sé leasanna
an lucht féachana nó an lucht éisteachta a
chosaint, agus

Cód Maidir le Cumarsáidí
Tráchtála Ginearálta

do na nithe a gceanglaítear foráil a
dhéanamh dóibh le Caibidlí IIA, IV agus V
den Treoir ón gComhairle. 2

An Cód um Chaighdeáin
Chláir, An Cód Maidir le
Cumarsáidí Tráchtála
Ginearálta, An Cód maidir
le Cumarsáidí Tráchtála
do Leanaí, Rialacha
Fógraíochta agus
Teilishiopadóireachta an
BAI

Alt 42(2)(i)

Alt 42(2)(j)

Cód um Chaighdeáin
Chlár

2Ciallaíonn

‘Treoir ón gComhairle’ Treoir ón gComhairle 89/552/CEE an 3 Deireadh Fómhair 1989 um
chomhordú forálacha faoi leith arna leagan síos leis an dlí, le rialachán nó le beart riaracháin sna Ballstáit
maidir le dul i mbun gníomhaíochtaí craolacháin teilifíse arna leasú ag Treoir 97/36/CE ó Pharlaimint na
hEorpa agus ag Treoir ón gComhairle an 30 Meitheamh 1997, agus ag Treoir 2007/65/CE ó Pharlaimint na
hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2007. Tugadh isteach leagan simplithe agus códaithe de na
Treoracha úd sa bhliain 2010; an Treoir maidr le Seirbhísí Meán Closamhairc 2010/13/AE.
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Agus cód craolacháin á ullmhú nó á leasú, caitheann an tÚdarás féachaint do gach aon cheann
de na cúrsaí seo a leanas, sa bhreis ar fhorálacha Alt 42(3) den Acht:
(a) an méid dochair nó coil is dóigh a dhéanfaí dá gcuirfí aon sórt ar leith bunábhair i gcláir i
gcoitinne nó i gcláir de thuairisc áirithe,
(b) méid agus comhdhéanamh dóchúil an lucht féachana nó an lucht éisteachta ionchasaigh
le haghaidh clár a bheidh ar áireamh i seirbhísí craolacháin teilifíse agus fuaime i
gcoitinne nó i seirbhísí craolacháin teilifíse agus fuaime de thuairisc áirithe,
(c) ionchas dóchúil an lucht féachana nó an lucht éisteachta maidir leis an gcineál lánais a
bheidh i gclár agus a mhéid is féidir aird daoine a d’fhéadfadh a beith i measc an lucht
féachana nó an lucht éisteachta a tharraingt ar an gcineál lánais a bheidh i gclár,
(d) an dóchúlacht atá ann, maidir le daoine nach eol dóibh an cineál lánais a bheidh i gclár,
go bhfeicfidh siad nó go gcloisfidh siad an lánas sin go neamhdheonach trína mbearta
féin,
(e) a inmhianaithe atá sé a áirithiú go léirítear i lánas seirbhíse craolacháin an tráth a bhfuil
athrú ann a dhéanann difear do chineál na seirbhíse a bhfuiltear ag féachaint uirthi nó ag
éisteacht léi agus, go háirithe, athrú is iomchuí maidir le cur chun feidhme na gcód a
shocraítear faoin alt seo, agus
(f) a inmhianaithe atá sé neamhspleáchas a chothabháil maidir le rialú eagarthóireachta ar
lánas clár.
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Aguisín a Dó
Sainmhínithe do Tháirgí agus Seirbhísí Sonracha
Táirge Cosmaideach
Sainmhínítear táirge cosmaideach mar shubstaint ná meascán ar bith atá ceaptha chun cur i
dteagmháil cholanda le codanna seachtracha den chorp daonna (an eipideirm, an córas
fionnaidh/gruaige, na hingne, na beola, agus na baill ghiniúna seachtracha) nó leis na fiacla agus
le seicní múcasacha an bhéalchuais, sa tsúil chun iad a ghlanadh go heisiach nó go príomha,
chun boladh a chur orthu, chun a gcuma a athrú, chun iad a chosaint, chun iad a choinneáil i
ndea-bhail ná chun bolaithe coirp a cheartú.

Cóireálacha agus Seirbhísí Cosmaideacha
Sainmhínítear cóireálacha agus seirbhísí cosmaideacha mar ghnáthaimh mháinliachta agus
neamh-mháinliachta leis an bpríomhaidhm chun cuma, feidhm agus folláine a athrú, a athchur, a
normalú nó a fheabhsú ach iarratas a fháil ón duine aonair. Is ar chúiseanna aeistéitiúla seachas
cúiseanna leighis atá na cóireálacha sin ceaptha. Áirítear le liosta neamh-uilegabhálach de
gnáthaimh mháinliachta: lipea-dhealbhóireacht/lipeasúchán; méadú/ardú agus laghdú cíoch;
méadú péineasach; timpeallghearradh; máinliacht cheartaitheach cluas; baint saille; maolú
maróige, ionchlannáin sna beola, sna colpaí, agus sa smig. Áirítear le liosta neamhuileghabhálach de ghnáthaimh neamh-mháinliachta: smideadh leathbhuan; athnuachan cnis le
léasar; ardú neamh-mháinliachta; micreascrabhadh deirmeach; baint tátúnna; baint fionnaidh le
léasar; instealltaí Botox; líonaigh dheirmeacha.

Toitín Leictreonach
Ciallaíonn toitín leictreonach táirge ar féidir leas a bhaint as do thomhailt gail ina bhfaightear
nicitín trí mheán béalóige, nó aon chomhábhar den táirge úd, lena n-áirítear cartús, umar agus
an gaireas féin gan an cartús ná an t-umar. Is féidir le toitíní leictreonacha bheith indiúscartha nó
in-athlíonta trí mheán coimeádáin athlíonta agus smachtaithe, nó bheith in-athluchtaithe le cartúis
úsáide aonair. Ciallaíonn coimeádán athlíonta gabhdán ina bhfaightear leacht nicitín, ar féidir
leas a bhaint as chun toitín leictreonach a athlíonadh.

Foirmle do Naíonáin
Ciallaíonn foirmlí do naíonáin bia-ábhair atá ceaptha d’úsáid chothaitheach faoi leith ag naíonáin
i rith na gcéad mhíonna dá mbeatha agus sásamh riachtanais chothaitheacha na naíonán úd leo
féin nó go dtugtar isteach an beathú comhlántach iomchuí.

Foirmle Leantach do Naíonáin
Ciallaíonn foirmlí leantacha do naíonáin bia-ábhair atá ceaptha d’úsáid chothaitheach faoi leith
ag naíonáin nuair a thugtar isteach beathú comhlántach iomchuí agus lena mbaineann an
phríomhchuid leachtach d’aiste bia a éiríonn níos éagsúlaithe do na naíonáin úd.

An Bia
Ciallaíonn bia aon ábhar nó táirge, bíodh sé próiseáilte, leathphróiseáilte nó neamhphróiseáilte,
atá ceaptha lena iongabháil, nó a mbeifí ag dúil lena ionghabháil go réasúnta, ag daoine. Áirítear
leis an mbia deoch, guma coganta agus aon ábhar, lena n-áirítear an t-uisce, a áirítear d’aonghnó
leis an mbia i rith a dhéantúsaíochta, ullmhaithe nó cóireála. Áirítear leis an t-uisce tar éis an
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chomhlíonta faoi mar a shainítear in Airteagal 6 de Threoir 98/83/CE agus gan dochar do
cheanglais na dTreoracha 80/778/CEE agus 98/83/CE. Ní áireofar leis an mbia freisin:
•
•
•
•
•
•
•

•

beathú;
ainmhithe beo mura n-ullmhaítear iad lena gcur ar an margadh dá dtomhailt ag daoine;
plandaí sula mbaintear iad;
táirgí leighis laistigh de bhrí na dTreoreacha ón gComhairle 65/65/CEE (1) agus
92/73/CEE (2);
cosmaidí laistigh de bhrí na Treoreach ón gComhairle 76/768/CEE (3);
tobac agus táirgí tobac laistigh de bhrí na Treoreach ón gComhairle 89/622/CEE (4);
Substaintí támhshuanacha nó síceatrópacha laistigh de bhrí Choinbhinsiún Aonair na
Náisiún Aontaithe um Dhrugaí Támhshuanacha, 1961 agus Choinbhinsiún na Náisiún
Aontaithe um Shubstaintí Síceatrópacha, 1971;
Iarmhairtí agus éilleáin.

An Cearrbhachas
Sainmhínítear an cearrbhachas mar páirt a ghlacadh i gcomhair gill i gcluiche seans ar dhuais
airgid nó ar chineál cúitimh eile, agus áirítear leis imirt cluichí a bhíonn ar fáil sna casino. Is féidir
leis an gcearrbhachas bheith ina chearrbhachas féin, geallchur, crannchuir, biongó nó cluichí
ionaid siamsaíochta. Sainmhínítear an gheallchuradóireacht mar gheallchur nó geallghlacadh
(lena n-áirítear nuair a dhéantar iad trí sheirbhís gheallghlacadóireachta nó trí gheallmhalartán) i
leith: (a) toradh rása, comórtais nó imeachta nó próisis éigin eile, lena n-áirítear imeachtaí fíorúla,
(b) na dóchúlachta go dtarlóidh nó nach dtarlóidh rug éigin, nó (c) an fíor nó nach fíor rud éigin,
lena n-áirítear geallchur comhthiomsaithe. Caithfidh na seirbhísí agus táirgí airgeadais arna rialáil
ag an Rialtóir Airgeadais cloí leis na rialacha faoi alt an Chóid seo um Sheirbhísí agus Táirgí
Airgeadais, agus ní gá dóibh cloí leis na rialacha a bhaineann leis an gCearrbhachas.

Maíomh Sláinte
Ciallaíonn maíomh sláinte aon mhaíomh ina sloinntear, moltar ná dtugtar impleacht gurb ann do
chaidreamh idir catagóir bia, bia éigin nó ceann dá chomhábhair agus an tsláinte (mar shampla,
“cuidíonn leis an díleá”). Ba cheart go dtabharfadh na craoltóirí faoi deara freisin an sainmhíniú
faoi mhaíomh do laghdú sa riosca do ghalar éigin a áirítear le reachtaíocht an AE. Ciallaíonn sé
sin aon mhaíomh faoin tsláinte ina sloinntear, moltar nó dtugtar impleacht go laghdaíonn tomhailt
catagóire bia éigin, bia éigin nó ceann amháin dá chomhábhair an fachtóir riosca d’fhorbairt galair
dhaonna éigin.

Bianna HFSS
Is ionann na bianna HFSS agus iad siúd a mheasúnaítear de bheith lán de shaill, salann nó siúcra
i gcomhréir leis an tSamhail Phróifílithe Cothaitheach arna forbairt ag Gníomhaireacht na Ríochta
Aontaithe um Chaighdeáin an Bhia, faoi mar a ghlacadh an BAI léi. Soláthraítear in Aguisín a Trí
forbhreathnú ar an tSamhail Phróifílithe Cothaitheach agus an chaoi chun í a chur i bhfeidhm.

Cóireálacha, Gaireas agus Seirbhís Leighis
Sainmhínítear cóireáil, gaireas nó seirbhís leighis mar chóireáil, gaireas nó seirbhís atá ceaptha
chun tinneas, fadhb, airí nó aicíd leighis éigin a chosc, a chneasú nó chun faoiseamh a thabharit
ina gcoinne.
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Táirge Leighis
Chun críche an Chóid seo, sainmhínítear táirge leighis i dtaca le Treoir 2001/83/CE, arna leasú
le Treoir 2004/27/CE, mar “aon substaint nó meascán de shubstaintí a chuirtear i láthair le
hairíonna do chóireáil nó do chosc an ghalair i ndaoine nó aon substaint nó meascán de
shubstaintí ar féidir leas a bhaint astu nó ar féidir iad a thabhairt do dhaoine, bíodh sé sa tsúil
chun feidhmeanna fiseolaíocha a athchur, a cheartú nó a mhodhnú trí thionchar cógaiseolaíochta,
imdhíoneolaíocht nó meitibileach a fheidhmiú, nó trí dhiagnóis míochaine a thabhairt”. Áirítear
leis an sainmhíniú sin cógais nach bhfaightear ach amháin ar oideas agus táirgí leighis a bhíonn
ar fáil ón gcógaslann nó thar chuntar an tsiopa nach féidir iad a dhíol ach a ndeonaíonn an túdarás inniúil ábhartha Ceadúnas Údarúcháin Táirge dóibh. Áirítear leis freisin táirgí leighis a
thagann faoi réir aon cheangaltas deimhniúcháin nó ceadúnúcháin eile, lena n-áirítear cógais
hoiméapatacha agus luibhliachta traidisiúnta. Ní áirítear leis sin bianna lena mbaineann maíomh
sláinte ná cothaitheach seachas iad siúd lena mbaineann maíomh leighis.

Maíomh Cothaithe
Anuas ar rialachán an AE, is ionann ‘maíomh cothaithe’ aon mhaíomh ina sloinntear, moltar nó
dtugtar impleacht go mbaineann airíonna cothaitheacha tairbheacha faoi leith le bia de bharr:
•
•

an fuinneamh a sholáthraítear leis (luach calrach), a sholáthraítear leis ag ráta laghdaithe
nó méadaithe, nó nach soláthraítear leis;
na cothaithigh nó na substaintí eile atá ann, atá ann i gcomhréireanna laghdaithe nó
méadaithe, nó nach bhfuill ann.
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Aguisín a Trí
Samhail Phróifílithe Cothaitheach
Chun críche an Chóid seo, ba cheart go mbainfí leas as an tSamhail Phróifílithe Cothaitheach
arna forbairt ag Gníomhaireacht na Ríochta Aontaithe um Chaighdeáin Bhia chun measúnú a
thabhairt an mbaineann an chumarsáid tráchtála le táirge nó le seirbhíse ar lánsaille, lánsalainn
nó lánsiúcra iad, agus a thagann faoi réir srianta agus rialúcháin dá réir. Tá trí chéim ann chun
scór foriomlán bia nó dí éigin a aimsiú.
Suimigh iomlán na bpointí ‘A’

1.

Is féidir uasmhéid de dheich bpointe a bhronnadh ar gach cothaitheach.
Iomlán na bpointí ‘A’ = (pointí don fhuinneamh) + (pointí do shaill sháithithe) + (pointí do
shiúcraí) + (pointí don sóidiam). Tásctar sa tábla seo a leanas na pointí a scóráladh, ag brath ar
an méid do gach cothaitheach in aghaidh gach 100g den bhia nó deoch:
Leithdháileadh Pointí do Chothaithigh ‘A’
Saill Sháithithe
Pointí
Fuinneamh
(kJ)
(g)
0
< 335
<1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

>335
>670
>1005
>1340
>1675
>2010
>2345
>2680
>3015
>3350

>1
>2
>3
>4
>5
>6
>7
>8
>9
>10

Siúcra Iomlán
(g)
< 4.5

Sóidiam
(mg)
<90

>4.5
>9
>13.5
>18
>22.5
>27
>31
>36
>40
>45

>90
>180
>270
>360
>450
>540
>630
>720
>810
>900

Más ionann scór bia nó dí éigin 11 pointe ‘A’ nó níos mó, ní féidir leo pointí a scóráil don
phróitéin mura scóráiltear iad le 5 phointe do thorthaí, glasraí agus cnónna.
2.

Suimigh iomlán na bpointí ‘C’

Is féidir uasmhéid de chúig phointe a bhronnadh ar gach cothaitheach/ chomhábhar bia.
Iomlán na bpointí ‘C’ = (pointí do % d’ábhar torthaí, glasraí & cnónna) + (pointí don snáithín [bíodh
sé ina NSP nó AOAC]) + (pointí don phróitéin)
Tásctar sa tábla seo a leanas na pointí a scóráladh, ag brath ar an méid do gach
cothaitheach/comhábhar bia in aghaidh gach 100g den bhia nó deoch:-
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Leithdháileadh Pointí do Chothaithigh ‘C’:
Snáithín N&P
Pointí
Torthaí, Glasraí
(g)
agus Cnónna
(%)
0
<40
<0.7
1
2
3
4
5

3.

>40
>60
>80

>0.7
>1.4
>2.1
>2.8
>3.5

Nó Snáithín
AOAC 3
(g)
<0.9

Próitéin
(g)

>0.9
>1.9
>2.8
>3.7
>4.7

>1.6
>3.2
>4.8
>6.4
>8.0

<1.6

Suimigh an scór iomlán
• Más lú ná11 ‘A’ pointe an scór a aimsíonn an bia, is amhlaidh a ríomhtar an scór iomlán
mar seo a leanas:
Iomlán na bpointí ‘A’ (fuinneamh + saill sháithithe + siúcraí + sóidiam) lúide iomlán na
bpointí ‘C’ (torthaí, glasraí agus cnónna + snáithín + próitéin)
• Más 11 nó níos mó pointí ‘A’ a scórálann bia éigin ach scórálann sé 5 phointe do
thorthaí, glasraí agus cnónna, is amhlaidh a ríomhtar an scór iomlán mar seo a leanas:
Iomlán na bpointí ‘A’ (fuinneamh + saill sháithithe + siúcraí + sóidiam) lúide iomlán na
bpointí ‘C’ (torthaí, glasraí agus cnónna + snáithín + próitéin)
• Más 11 nó níos mó pointí ‘A’, agus lú ná 5 phointe do thorthaí, glasraí agus
cnónna a scórálann bia éigin, is amhlaidh a ríomhtar an scór iomlán mar seo a leanas:
Iomlán na bpointí ‘A’ (fuinneamh + saill sháithithe + siúcraí + sóidiam) lúide iomlán na
bpointí don snáithín + pointí do thorthaí, glasraí agus cnónna (nach gceadaítear mar
scóráil don phróitéin)
Aicmítear bia éiginde bheith ‘níos míshláintiúla’ mar a scórálann sé 4 phointe nó níos
mó agus go dtagann sé faoi réir srianta sa Chód.
Aicmítear deoch éiginde bheith ‘níos míshláintiúla’ mar a scórálann sé 1 phointe nó
níos mó agus go dtagann sé faoi réir srianta sa Chód.
I gcomhair a thuilleadh sonraí i leith fhorfheidhmiú na samhla sin, déantar tagairt don
treoir ar leithligh arna soláthar ag an BAI agus arna foilsiú ar www.bai.ie.

3Ba

chóir go roghnófaí ceann éigin nó ceann eile de na colúin do shnáithín cothaitheach faoin gcaoi ar ríomh an
déantúsóir ábhar snáithín an bhia nó an dí.
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Aguisín a Ceathair
An reachtaíocht a théann i bhfeidhm ar an gcumarsáid tráchtála
Is treoir neamh-uileghabhálach atá sa mhéid seo a leanas don phríomhreachtaíocht, lenar féidir
an chumarsáid tráchtála a shrianadh, a rialú nó dul i bhfeidhm ar bhealach éigin eile uirthi. Tugtar
í sin chun críche treorach amháin, agus is faoi na páirtithe aonair go hiomlán chun aon fhorálacha
reachtúla ábhartha a fháil amach lena bhféadfadh feidhm bheith acu i ngach aon chás chomh
maith le haon nuashonruithe, aisghairmeacha nó leasuithe a dhéantar don reachtaíocht ábhartha.
Reachtaíocht Craolacháin
An tAcht um Údarás Craolacháin 1960
An tAcht (Leasú) um Údarás Craolacháin 1976
An tAcht Craolacháin agus Raidió-Theileagrafaíochta, 1988.
An tAcht Craolacháin 1990
An tAcht Craolacháin 2009
Reachtaíocht Náisiúnta Eile
Na hAchtanna Uchtála 1952 go 2010
An tAcht um Leigheasanna Ainmhithe 1993.
Rialacháin Leigheasanna Ainmhithe (Rialú ar Díol) 1985-1991 (I.R. 258/1985, I.R. 244/1991).
An tAcht Cearrbhachais 1931.
An tAcht um Chearrbhachas (Leasú) 2015
An tAcht Cumann Foirgníochta 1989 arna leasú ag an Acht 2006.
Acht an Bhanc Ceannais agus Údaráis Seirbhísí Airgeadais na hÉireann, 2003 agus 2004.
Achtanna an Bhainc Cheannais 1942-1998.
Acht an Bhainc Cheannais (Maoirsiú agus Forfheidhmiú) 2013.
Acht an Bhainc Cheannais (Maoirsiú agus Forfheidhmiú) 2013 Rialacháin (Alt 48(1)) (Gnóthais
le haghaidh Comhinfheistíochta in Urrúis Inaistrithe) 2015 (I.R. Uimh. 420/2015).
Acht an Bhainc Cheannais (Maoirsiú agus Forfheidhmiú) 2013 Rialacháin (Alt 48) (Iasachtaí le
Fiontair Bheaga agus Meánmhéide) 2015 (I.R. Uimh. 585/2015).
Na hAchtanna um Scrúdóireacht Scannán 1923-1992.
Na hAchtanna um Chinsireacht Fhoilseachán 1929-1967.
An tAcht um Chinsireacht Fhoilseachán 1980 (I.R. 292/1980).
An tAcht um Gháinneáil ar Leanaí agus Pornagrafaíocht Leanaí, 1998.
An tAcht um Gháinneáil ar Leanaí agus Pornagrafaíocht Leanaí (Leasú) 2004.
Fo-dhlí faoin gCód Iompraíochta agus Eitice Gairmiúla d’Oibrithe Sóisialta 2011 (I.R. Uimh. 143
de 2011).
Achtanna na gCuideachtaí 1963-2009.
An tAcht um Rialáil Cumarsáide (Seirbhísí ARdráta agus Bonneagar Cumarsáide Leictreonaí)
2010.
Rialacháin um Rialáil Cumarsáide (Ceadúnúchán Seirbhísí Ardráta) 2012 (I.R. Uimh. 111 de
2012).
An tAcht um Chreidmheas do Thomhaltóirí 1995.
Rialacháin 1996 an Achta um Chreidmheas do Thomhaltóirí (Alt 28) 1995 (I.R. 245/1996).
An tAcht um Chosaint Tomhaltóirí 2007.
Ordú um Fhaisnéis do Thomhaltóirí (Fógrán i dtaca le Léiriúcháín Cheolchoirme nó
Amharclainne) 1997 (I.R. 103/1997).

www.bai.ie

57

Dréacht-Chód Cumarsáide Tráchtála Ginearálta

Ordú um Fhaisnéis do Thomhaltóirí (Fógráin)(Nochtadh Leas Gnó) 1984 (I.R. 168/1984).
Ordú um Fhaisnéis do Thomhaltóirí (Fógrán i dtaca le hAertháillí) 2000 (I.R. 468/2000).
Ordú um Fhaisnéis do Thomhaltóirí (Earraí Ilghnéitheacha)(Marcáil) 1984 (I.R. 178/1984).
An tAcht Cóipchirt 1963.
Na hAchtanna Cóipchirt agus Ceart Gaolmhar 2000 agus 2004.
An Scéim Ráthaíochta Creidmheasa 2012 (I.R. Uimh. 360/2012).
An tAcht um Chomhar Creidmheasa 1997.
An tAcht um Cheartas Coiriúil (Substaintí Sícighníomhacha) 2010.
An tAcht um Cheartas Coiriúil (Cionta Gadaíochta agus Calaoise) 2001.
Na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 agus 2003.
Na hAchtanna Tora Déiríochta 1924 go 1947.
An tAcht um Chlúmhilleadh 2009.
Na hAchtanna Cosanta 1954 go 2007.
Fodhlí um Chód Iompraíochta agus Eitice Bhord Clárúcháin na mBia-Eolaithe 2014 (I.R. Uimh.
448/2014).
An tAcht um Ghníomhaireacht Fostaíochta 1971.
Na Rialacháin i leith Gníomhaireachtaí Fostaíochta 1972 go 1993 (I.R. 27/1991, I.R. 255/1972,
I.R. 49/1993).
Na hAchtanna um Chomhionannas Fostaíochta 1998 agus 2004.
Na hAchtanna um Chearrbhachais agus Crannchuir 1956 go 1979.
An tAcht um Shainmharcáil 1981.
Na Rialacháin Sláinte (Bianna i leith Feidhmeanna Cothaitheacha ar leith) 1991 (I.R. 331/1991).
An tAcht Sláinte (Forálacha Ilghnéitheacha) 2014.
An tAcht Sláinte (Praghsáil agus Soláthar Earraí Leighis) 2013.
An tOrdú um Fhruilcheannach agus Díol Creidmheasa (Fógrú) 1961 (I.R. 183/1961).
Na hAchtanna Maoine Tionscail agus Tráchtála (Cosaint) 1927 go 1958.
Na hAchtanna Taighde Tionscail agus Caighdeán 1961 agus 1979.
Na hAchtanna Árachais 1909 go 2000.
An tAcht um Idirghabhálaithe Infheistíochta 1995.
Na hAchtanna Ceadúnúcháin 1833 go 2004.
An tAcht um Chúiteamh d’Infheisteoirí 1998.
Na Rialacháin um Tháirgí Leighis (Rialú na Fógraíochta) 2007 (I.R.
541/2007).
Na Rialacháin um Ullmhóidí Leighis (Bileoga Lipéadaithe agus Pacáistithe) 1993-1999 (I.R.
71/1993, I.R. 440/1994, 187/1999).
Na Rialacháin um Ullmhóidí Leighis (Ceadúnú, Fógraíocht agus Díol) 1984 go 1994 (I.R.
210/1984, I.R. 347/1989, I.R. 70/1993, I.R. 439/1994).
Na Rialacháin um Tháirgí Leighis (Oideas agus Rialú Soláthair) 2003 arna leasú (I.R.
540/2003).
Na Rialacháin um Tháirgí Leighis (Ceadúnú agus Díol) 1998 (I.R. 142/1998) agus 2001.
An tAcht Marcanna Earraí Ceannaíochta 1970.
An tAcht Méadreolaíochta 1996.
Na hAchtanna Bainne agus Déirithe 1935 agus 1956.
An tAcht um Thrádáil Ocáideach, 1979, arna leasú ag An Acht Corr-Thrádála 1995.
Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003.
Achtanna na Radharcmhastóirí 1956 agus 2003.
An tAcht um Shaoire Láneagraithe agus Trádáil Taistil 1995.
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An tOrdú um Praghsanna agus Táillí (Ráitis Cháin-Iniatacha) 1973 (I.R. 9/1973)..
An tAcht um Sheirbhísí Maoine (Rialúchán) 2011.
An tAcht Sláinte Poiblí (Leapacha Gréine) 2014.
Na Rialacháin um Shláinte Phoiblí (Leapacha Gréine)(Toirmeasc ar Chleachtais Mhargaíochta
Áirithe) 2015 (I.R. Uimh. 51//2015).
Na Rialacháin um Shláinte Phoiblí (Leapacha Gréine)(Toirmeasc ar Chleachtais Mhargaíochta
Áirithe)(Leasú) 2015 (I.R. Uimh. 279//2015).
Na hAchtanna Sláinte Poiblí (Tobac) 2002 chuig 2009.
An tAcht Sláinte Poiblí (Tobac)(Leasú) 2013.
Na Rialacháin um Shláinte Phoiblí (Tobac)(Rialú Promóisim Díolachán) 2013 (I.R. Uimh.
530//2013).
Fodhlí um Chód Iompraíochta agus Eitice Bhord Clárúcháin na Radagrafaithe 2013 (I.R. Uimh.
392/2013).
Na hAchtanna Croise Deirge 1938 go 1954.
An tAcht um Dhíol Earraí agus Soláthar Seirbhísí 1980.
Rialacha na gCairteacha Coigiltis (Eisiúint 21) 2014 (I.R. Uimh. 442/2014).
Na hAchtanna Aturnaetha 1954-2002 Na Rialacháin Aturnaetha (Fógraíocht) 2002 (I.R.
518/2002).
Na hAchtanna Aturnaetha 1954-2002.
Fodhlí um Chód Iompraíochta agus Eitice Bhord Clárúcháin na dTeiripeoirí Urlabhra agus
Teanga 2014 (I.R. Uimh. 472/2014).
Ach na nAerfort Stáit (Grúpa na Sionainne) 2014.
An tAcht um Stocmhalartáin 1995.
An tAcht um Rialáil Tacsaithe 2013.
Rialacháin (Feithicil Bheag Seirbhís Phoiblí) um Rialáil Tacsaithe 2015 (I.R. Uimh. 33/2015)
An tAcht um an Dlí Sibhialta (Forálacha Ilghnéitheacha) 2011.
Rialacháin um Tháirgí Tabac (Fógraíocht, Coimircíocht agus Spreagadh Díolachán a Rialú)
1991-2009 (I.R. 326/1991, I.R. 215/2000, I.R. 243/2009).
Na hAchtanna um Thrácht Cuartaíochta 1939 go 1970
Achtanna na dTrádmharcanna 1996.
Na hAchtanna um Bainc Thaisce Iontaobhas, 1989 agus 2001.
An tAcht um Iontaobhais Aonad 1990.
Cearta
An tAcht Comhionannais (Forálacha Ilghnéitheacha) 2015
Na hAchtanna um Stádas Comhionann 2000 go 2004
An tAcht Comhionannais 2004
An tAcht fán gCoinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine 2003
An tAcht um Thoirmeasc ar Ghríosú chun Fuatha, 1989
Reachtaíocht de bhunús Eorpach
• Treoir ón gComhairle 2010/13/AE (An Treoir um Sheirbhísí Meán Closamhairc)
• Rialacháin (Seirbhísí Meán Closamhairc) na gComhphobal Eorpach 2010 (I.R. Uimh. 258
de 2010)
• Rialacháin na Comhairle (CE) Uimh. 2200/96 arna leasú ag 2699/2000 agus Rialachain na
gComhphobal Eorpach (Torthaí agus Glasraí) 1997 (I.R. 122/1997).
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Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Údarú, Cur ar an margadh, Feidhm agus Rialú na
dTáirgí Cosanta Plandaí) 2003 arna leasú (I.R. 83/2003).
Rialacháin (Cadhnraí agus Taisc-Chadhnraí) an Aontais Eorpaigh 2014 (I.R. Uimh. 283 de
2014)
Rialacháin (Éin agus Gnáthóga Nádúrtha) na gComhphobal Eorpach 2011 (I.R. Uimh. 477
de 2011)
Rialacháin (Táirgí Bithicíde) an Aontais Eorpaigh 2013 (I.R. Uimh. 427 de 2013)
Rialacháin (Riachtanais Chaipitil) an Aontais Eorpaigh 2014 (I.R. Uimh. 158 de 2014)
Rialacháin um Thráchtáil Leictreonach (Treoir 2000/31/CE) 2003 (I.R. 68/2003).
Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Sainmhíniú, Tuairisciú agus Léiriú Deochanna
Biotáille) 1995 (I.R. 300/1995).
Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Sainmhíniú, Tuairisciú agus Léiriú Fíonta
Cumhraithe, Manglam Táirgí Fíonta Cumhraithe) 1998 (I.R. 254/1998).
Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Aicmiúchán, Pacáistiú agus Lipéadú Lotnaidicídí)
1994 (I.R. 138/1994).
Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Aicmiúchán, Pacáistiú agus Lipéadú Táirgí um
Chosaint Plandaí agus Bithicíde) 2001 (I.R. 624/2001).
Rialacháin (Comhaontuithe Creidmheasa Tomhaltóirí) na gComhphobal Eorpach 2010 (I.R.
Uimh. 281/2010)
Rialacháin (Comhoibriú idir Údaráis Náisiúnta Freagracha as Forghníomhú na nDlíthe um
Chosaint Tomhaltóirí) na gComhphobal Eorpach 2006 (I.R. 290/2006).
Rialacháin (Táirgí Cosmaideacha) na gComhphobal Eorpach 1997-2013 (I.R. 87/1997, I.R.
213/1998, I.R. 150/2000, I.R. 203/200, I.R. 870/2004, I.R. 373/2006, I.R. 440/2013).
Rialacháin (Scéimeanna Ráthaíochta Taiscí) an Aontais Eorpaigh 2015 (I.R. Uimh. 516 de
2015)
Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Cian-Mhargaíocht na Seirbhísí Airgeadais do
Thomhaltóirí) 2004 (I.R. 853/2004).
Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Cian-Mhargaíocht) na Seirbhísí Airgeadais do
Thomhaltóirí) 2005 (I.R. 63/2005).
Rialacháin (Feidhmíocht Fuinnimh na bhFoirgneamh) an Aontais Eorpaigh 2012 (I.R. Uimh.
243/2012)
Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Bianna i leith Feidhmeanna Cothaitheacha ar leith) 2012
(I.R. 169/2012).
Rialacháin (Forlíonadh Bia) na gComhphobal Eorpach 2003 (I.R. Uimh. 539/2003).
Rialacháin (Foirmlí do Naíonáin agus Foirmlí Leantacha) na gComhphobal Eorpach 2007,
(I.R. 852/2007) arna leasú ag Rialacháin (Foirmlí do Naíonáin agus Foirmlí
Leantacha)(Leasú) na gComhphobal Eorpach 2009 (I.R. 209/2009), Rialacháin (Foirmlí do
Naíonáin agus Foirmlí Leantacha)(Leasú) na gComhphobal Eorpach 2013 (I.R. 384/2013)
agus Rialacháin (Foirmlí do Naíonáin agus Foirmlí Leantacha)(Leasú) na gComhphobal
Eorpach 2014 (I.R. Uimh. 92/2014).
Treoir ón gCoimisiún 2006/141/CE maidir le Foirmlí do Naíonáin agus Foirmlí Leantacha.
Rialacháin (Árachas agus Athárachas) an Aontais Eorpaigh 2015 (I.R. Uimh. 485/2015)
Rialacháin (Lipéadú, Láithreoireacht agus Fógraíocht Bia-Ábhar) na gComhphobal Eorpach
2000 agus 2002 (I.R. 92/2000, I.R. 483/2002).
Creat-Rialacháin (Árachas Saoil) na gComhphobal Eorpach 1994 (I.R. Uimh. 360/1994)
Rialacháin um Dhroch-Úsáid Margaidh (Treoir 2003/6/CE) 2005 (I.R. 342/2005).
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Rialacháin (Déantúsaíocht, Láithreoireacht agus Díol an Tobac agus Táirgí Gaolmhara) an
Aontais Eorpaigh 2016 (I.R. Uimh. 271/2016).
Rialacháin um Modhanna Cumarsáide Cianda (Leasú) 2005 (I.R. 71/2005).
Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Cumarsáid Mhíthreorach agus Chomparáideach
Margaíochta) 2007 (I.R. 774/2007).
An Treoir maidir le Fógraíocht Mhíthreorach agus Chomparáideach (Treoir 2006/114/CE).
Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Ainmneacha agus Lipéadú na dTáirgí Teicstíle) 1998
(I.R. 245/1998).
Creat-Rialacháin (Neamh-Árachas Saoil) na gComhphobal Eorpach 1994 (I.R. Uimh.
359/1994)
(Treoir 1924/2006) na gComhphobal Eorpach maidir le Maíomh Cothaitheach agus Sláinte i
leith Bianna.
Rialacháin (Maíomh Cothaitheach agus Sláinte i leith Bianna) an Aontais Eorpaigh 2014 (I.R.
Uimh. 11/2014)
Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Ceanglais chun Praghsanna Táirgí a Tháscadh)
2002 (I.R. 639/2002).
Rialacháin (Iarmhairtí Lotnaidicídí)(Ábhair Bheathúcháin) na gComhphobal Eorpach 1992
(I.R. Uimh. 40/1992)
Rialacháin (Táirgí Cosanta Plandaí) na gComhphobal Eorpach 2012 (I.R. Uimh. 159/2012)
Rialacháin (Rialáil Iarmhairtí i mBianna de Bhunús Ainmhithe) um Nimheanna 1985 agus
1986 (I.R. 257/85, I.R. 236/86).
Rialacháin um Réamheolaire (Treoir 2003/71/CE) 2005 (I.R. 324/2005).
Rialacháin (Cosaint Tomhaltóirí maidir le Conarthaí a Cheaptar trí Mheán na Cumarsáide
Cianda) na gComhphobal Eorpach 2001(I.R. 207/2001).
Rialacháin (Cosaint Tomhaltóirí maidir le Conarthaí a Cheaptar trí Mheán na Cumarsáide
Cianda)(Leasú) na gComhphobal Eorpach 2005(I.R. 71/2005).
Rialacháin (Cosaint Táisc Gheografaigh agus Sonrúchán Tionscnaimh do Tháirgí
Talmhaíochta agus Bia-Ábhair) na gComhphobal Eorpach 1995 agus 1999 (I.R. 148/1995,
I.R. 275/1999).
Rialacháin (Cosaint Tomhaltóirí maidir le Conarthaí Amroinnte, Táirge Saoire Fadtéarmaí,
Athdhíola agus Malartaithe) an Aontais Eorpaigh 2011 (I.R. Uimh. 73/2011).
Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Soláthar Eolais Bhia do Thomhaltóirí) 2014 (I.R.
556/2014).
Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Cáilíocht agus Sábháilteacht na nOrgán Daonna a
cheaptar don Trasphlandú) 2012 (I.R. Uimh. 325/2012).
Rialachán na gComhphobal Eorpach (Soláthar Faisnéise faoi Bhunús, Sainaitheantas agus
Sprioc na mBuaibheach) 1999 (I.R. 258/1999).
Rialacháin (Craoltóireacht Teilifíse) na gComhphobal Eorpach 1999 (I.R. Uimh. 313/1999).
An Treoir maidir le Táirgí Tobac (2014/40/AE).
Rialacháin CE (Speisialtóireachtaí Traidisiúnta faoi Ráthaíocht) 2010 (I.R. Uimh. 379/2010).
Rialacháin (Gnóthais do Chomhinfheistíochtaí in Urrúis In-aistrithe) na gComhphobal
Eorpach 2003 (I.R. 211/2003) (arna leasú).
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