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Brollach
Leis seo, cuirim an séú Tuarascáil Bhliantúil uaim mar Choimisinéir Faisnéise faoi
bhráid na Dála agus an tSeanaid de bhun alt 47(2) den Acht um Shaoráil Faisnéise,
2014.
Is í seo an t-aonú Tuarascáil Bhliantúil is fiche ón gCoimisinéir Faisnéise ó bunaíodh an
Oifig sa bhliain 1998.

Peter Tyndall
An Coimisinéir Faisnéise
Iúil 2019
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Jacqui McCrum
An tArd-Stiúrthóir
Deireadh Fómhair 2015 go Nollaig 2018
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Achoimre feidhmíochta

Úsáid
saorála
faisnéise

Comhlíonadh
i measc
comhlachtaí
poiblí

36,896

Fuair comhlachtaí poiblí 36,896
iarraidh sa bhliain 2018 - is
méadú 8.5% é sin ón
mbliain 2017

40%

Bhí 40% de na hathbhreithnithe
go léir ar ghlac an Oifig seo leo
diúltaithe ag comhlacht poiblí
ag an gcéad chéim nó ag an
dara céim den chóras iarrataí
saorála faisnéise

32%

Ón mbliain 2015 i leith,
tá méadú 32% tagtha ar
an líon iomlán iarrataí a
fhaigheann comhlachtaí
poiblí gach bliain

28%

Measadh 28% de na
hathbhreithnithe go léir ar
ghlac an Oifig seo leo a
bheith diúltaithe ag an dá
chéim den chóras iarrataí
saorála faisnéise

“Ba é an bhliain 2018 an comóradh 20
bliain ó tugadh an reachtaíocht um
shaoráil faisnéise isteach in Éirinn.”

“Aimsíodh in athbhreithniú cáilíochta a
rinne an Oifig seo go raibh feabhas
suntasach ann ar chomhlíonadh na
nósanna imeachta cásoibre.”

20

D’eisigh an Oifig seo 20
fógra reachtúil chuig
comhlachtaí poiblí sa
bhliain 2018
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Ár
bhfeidhmíocht

An tÉileamh
ar ár
seirbhísí

431

Ghlacamar le 431
iarratas ar athbhreithniú
sa bhliain 2018

4

64%

Dhúnamar 64% de na
hathbhreithnithe go léir
laistigh de cheithre mhí –
an figiúr ab airde riamh

Dhún Oifig an
Choimisinéara um
Fhaisnéis Comhshaoil
níos mó cásanna sa
bhliain ná in aon bhliain
eile ó tionscnaíodh í

113

Sa bhliain 2018, ghlacamar
le hiarratais ar
athbhreithniú a bhain
le 113 chomhlacht
phoiblí

90%

Ag deireadh na bliana,
bhí 90% de na
hathbhreithnithe idir
lámha níos lú ná sé mhí
d’aois

113

Bhí 113 chás idir lámha againn
ag deireadh na bliana – an líon
is ísle le blianta beaga anuas

99%

Ghlac an Oifig seo le 99% de
na hiarratais go léir ar
athbhreithniú laistigh de
dheich lá
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Caibidil 1
An bhliain faoi
athbhreithniú
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Caibidil 1: An bhliain faoi athbhreithniú
An ceart atá agat chun faisnéis a fháil
Saoráil Faisnéise
Foráiltear leis an Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014, do cheart ginearálta chun rochtain a
fháil ar thaifid atá i seilbh comhlachtaí poiblí. Foráiltear leis freisin gur cheart taifid a eisiúint
ach amháin sa chás go meastar iad a bheith díolmhaithe. Leis an Acht, tugtar an ceart do
dhaoine go ndéanfar faisnéis phearsanta a bhaineann leo agus atá i seilbh comhlachtaí poiblí
a cheartú nó a nuashonrú agus tugtar an ceart do dhaoine cúiseanna a fháil le breitheanna
atá tugtha ag comhlachtaí poiblí sa chás go dtéann na breitheanna sin i bhfeidhm go sainráite
orthu.
Is é an príomhról atá ag Oifig an Choimisinéara Faisnéise athbhreithnithe neamhspleácha
a dhéanamh ar bhreitheanna atá tugtha ag comhlachtaí poiblí ar iarrataí saorála faisnéise
i gcásanna ina bhfuil baill den phobal míshásta leis an bhfreagra ar na hiarrataí sin. Mar
Choimisinéir Faisnéise, tá ról breise agam maidir le tráchtaireachtaí a athbhreithniú agus a
fhoilsiú ar fheidhmiú praiticiúil an Achta.
Tá feidhm ag an Acht um Shaoráil Faisnéise maidir le gach comhlacht a thagann faoin
sainmhíniú ar chomhlacht poiblí atá leagtha amach in alt 6(1) den Acht (ach amháin i gcás go
bhfuil siad díolmhaithe nó páirtdíolmhaithe go sonrach faoi fhorálacha alt 42 nó faoi Sceideal
1 leis an Acht). Áirítear leo sin comhlachtaí amhail Ranna agus Oifigí Rialtais, údaráis áitiúla,
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS), ospidéil dheonacha, agus ollscoileanna. De
réir mar a chuirtear comhlachtaí poiblí nua ar bun, beidh siad faoi réir saoráil faisnéise go
huathoibríoch ach amháin sa chás go bhfuil siad díolmhaithe go sonrach uaithi le hordú ón
Aire.

Ón iarratasóir

“Go raibh maith agat as do chabhair agus d’fhoighne.
Chabhraigh tú le cás soiléir sothuigthe a dhéanamh
de chás doiligh. Guím gach rath ort sa todhchaí.”

9

10

Caibidil 1:
An bhliain faoi athbhreithniú

Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol
Le Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol), 2007 go
2014, tugtar bealach eile do dhaoine rochtain a fháil ar fhaisnéis comhshaoil. Baineann an
ceart rochtana faoi na Rialacháin maidir le Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol le faisnéis
comhshaoil atá á sealbhú ag údarás poiblí nó thar a cheann. Is é príomhról an Choimisinéara
um Fhaisnéis Comhshaoil ná athbhreithniú a dhéanamh ar bhreitheanna atá tugtha ag údaráis
phoiblí ar iarrataí ar fhaisnéis comhshaoil. Tá an dá chóras rochtana neamhspleách ar a chéile
de réir an dlí, díreach mar is amhlaidh i gcás na ról atá agam mar Choimisinéir Faisnéise agus
mar Choimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil.

Faisnéis earnála poiblí a athúsáid
Foráiltear le Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Faisnéis Earnála Poiblí a Athúsáid) (Leasú),
2015 (I.R. Uimh. 525 de 2015), gurb é an Coimisinéir Faisnéise an Coimisinéir Achomhairc.
Dá bhrí sin, féadfaidh an Oifig seo athbhreithniú a dhéanamh ar bhreitheanna atá tugtha ag
comhlachtaí poiblí i dtaca le hiarrataí a dhéantar faoi na Rialacháin ar fhaisnéis earnála poiblí a
athúsáid, lena n-áirítear breitheanna ar tháillí agus coinníollacha a fhorchuirtear ar athúsáid na
faisnéise sin.

Réamhrá
Sa Tuarascáil Bhliantúil uaim don bhliain 2017, thug mé tuairisc ar an méadú as cuimse a bhí
ann sa líon athbhreithnithe a cuireadh i gcrích. Bhí an líon sin geall le dhá uair níos airde ná an
líon a cuireadh i gcrích sa bhliain a ghlac mé seilbh Oifige. Cé go raibh laghdú níos mó ná 13%
ann sa líon athbhreithnithe ar ghlacamar leo sa bhliain 2018 agus go raibh laghdú geall le 12%
ann sa chéatadán d’athbhreithnithe a chuireamar i gcrích, ní léirítear sna staitisticí sin an méid
suntasach oibre a rinneamar i gcúinsí an-dúshlánach.
Is fiú a lua gur mó an líon athbhreithnithe a chuireamar i gcrích sa bhliain ná an líon
athbhreithnithe ar ghlacamar leo, rud a laghdaigh an líon cásanna a bhí idir lámha ag deireadh
na bliana. Is fiú a lua freisin gur éirigh go geal linn an athuair cásanna a chur i gcrích a luaithe
is féidir. Sa bhliain 2018, chuireamar 64% de na hathbhreithnithe go léir i gcrích laistigh de
cheithre mhí – an figiúr ab airde riamh. Mar Choimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil, is cúis
áthais dom a thuairisciú gur dhún an Oifig seo níos mó cásanna sa bhliain ná in aon bhliain eile
ó tionscnaíodh í. De ghnáth, bíonn na cásanna sin measartha casta agus is minic a bhíonn sé
riachtanach dlí-eolaíocht chasta de chuid Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh a anailísiú
agus a chur i bhfeidhm ina leith.
Rud nach léirítear sna staitisticí is ea an méid ollmhór acmhainní a bhí orainne in Oifig an
Choimisinéara Faisnéise agus in Oifig an Choimisinéara um Fhaisnéis Comhshaoil a úsáid
chun achomhairc chun na nUaschúirteanna a bhainistiú sa bhliain. Bhíomar ag déileáil le méid
mór dlíthíochta sa bhliain, cé go bhfuil sé doiligh a rá cén fáth a raibh méadú chomh suntasach
sin ann. Go deimhin, bhíomar ag bainistiú 20 cás os comhair na gCúirteanna éagsúla faoi
dheireadh na bliana. Teastaíonn méid suntasach ama chun na cásanna a bhainistiú agus ní mór
acmhainní a thabhairt amach ó chásobair laethúil agus iad a atreorú chuig na cásanna sin. Níos
moille sa Tuarascáil seo, tugaim níos mó mionsonraí faoinár ngníomhaíocht sna Cúirteanna.
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Cé is moite dár gcásobair laethúil, rinne an Oifig seo roinnt tionscadail thábhachtacha eile
a thosú nó a chur i gcrích sa bhliain 2018. Ceann de na príomhthionscnaimh a thugamar
isteach sa bhliain ba ea clár cuimsitheach for-rochtana a fhorbairt. Is é príomhchuspóir an
chláir feabhas a chur ar leibhéal agus cineál ár dteagmhála leis na comhlachtaí atá faoinár
sainchúram d’fhonn feabhas a chur ar riar na saorála faisnéise. Measaim gur beart antábhachtach é sin i dtaca le cur ar chumas na hOifige seo tacú le comhlachtaí poiblí an tsaoráil
faisnéise a riar go héifeachtach agus i dtaca le cur ar chumas na hOifige seo sásraí a lorg le
haghaidh fadhbanna sistéamacha a thagann chun cinn a shainaithint agus aghaidh a thabhairt
orthu. Tosaíodh ar an gclár a chur i bhfeidhm go mall sa bhliain 2018 agus dianófar soláthar an
chláir sa bhliain 2019.
Ba sa bhliain 2018 a tugadh an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (an Rialachán
Ginearálta) isteach. Faoi alt 60 den Acht um Chosaint Sonraí, 2018, is srianta atá oibleagáidí
áirithe atá ar an Oifig seo agus cearta áirithe atá ag ábhair shonraí, a mhéid gur chun críche
chomhlíonadh m’fheidhmeanna a choimeádtar na sonraí pearsanta a shealbhaímid. Mar sin
féin, chaitheamar méid suntasach ama agus acmhainní ar a chinntiú go mbeimis ullamh don
Rialachán Ginearálta.
I mí Aibreáin 2018, d’óstáil mé comhdháil chun an comóradh 20 bliain ó tugadh an reachtaíocht
um shaoráil faisnéise isteach in Éirinn a cheiliúradh. Rinneadh machnamh sa chomhdháil
ar thionchar na saorála faisnéise in Éirinn agus ar an méid atá sí ag cur le hathchóiriú na
seirbhíse poiblí.
Leanamar freisin lenár n-ullmhúcháin fhairsinge le haghaidh córas nua bainistíochta cásanna
a chur i bhfeidhm sa bhliain 2019. Leis an gcóras nua, beifear in ann seirbhísí a dhigitiú agus
gnáthchúraimí a uathoibriú, rud lena dtacófar le seirbhís níos éifeachtaí níos éifeachtúla a
sholáthar.
Mar fhocal scoir, ós rud é go bhfuilimid le bogadh chuig oifig nua sa bhliain 2019, tá áthas orm a
thuairisciú gur éirigh linn, tar éis dúinn obair i ndlúthchomhar le hOifig na nOibreacha Poiblí sa
dara leath den bhliain 2018, cóiríocht nua a fháil i láthair lárnach. Cabhróidh sé sin linn bheith
sorochtana fós dár ngeallsealbhóirí go léir.
Peter Tyndall
An Coimisinéir Faisnéise
An Coimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil

Ón iarratasóir

“Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leat as do
chabhair maidir leis an gcás seo a fhiosrú. Is féidir
leat a bheith deimhin de gur mór agam é. Táim cinnte
nach bhfaighinn aon fhreagra ar bith mura rud é nach
ndearna tú idirghabháil ... san ábhar. Go raibh maith
agat arís as do chabhair.”
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Caibidil 1:
An bhliain faoi athbhreithniú

Forbairtí san Oifig sa bhliain 2018
Dul chun cinn ar chórais TFC
Táim tiomanta dá chinntiú go mbainfidh an Oifig seo an-leas as teicneolaíochtaí nua chun
seirbhís níos fearr do chustaiméirí agus bainistíocht eolais níos fearr a sholáthar. Thar an
gcúpla bliain seo a chuaigh thart, chuireamar plean fairsing athnuachana agus feabhsúcháin
TFC chun feidhme. Sa bhliain 2018, rinneamar dul chun cinn ar an ngné thábhachtach deiridh
den phlean sin, ba é sin, córas nua-aimseartha bainistíochta cásanna a sholáthar. Tiocfaidh an
córas nua i bhfeidhm sa bhliain 2019 agus is é an toradh a bheidh air ná go dtacófar le seirbhís
níos éifeachtaí níos éifeachtúla a sholáthar dár ngeallsealbhóirí go léir.
Is sábháilte, iontaofa agus so-úsáidte atá an suíomh Gréasáin nua a soláthraíodh sa bhliain
2017 mar chuid dár bplean athnuachana TFC. Tá an suíomh ag fónamh mar acmhainn
úsáideach d’iarrthóirí saorála faisnéise agus do dhaoine a thugann breitheanna araon. Tá
tairseach ar líne ar áireamh sa suíomh Gréasáin lena dtugtar saoráid thapa éifeachtúil le
haghaidh iarratais ar athbhreithniú a chur isteach ar líne. Leanfaimid le dul i dteagmháil lenár
ngeallsealbhóirí chun a chinntiú go bhfreastalófar ar a gcuid riachtanas lenár saoráidí ar líne.
Sa bhliain 2019, cuirfimid feabhas breise ar an tsaoráid tairsí ar líne d’iarratasóirí chuig Oifig an
Choimisinéara Faisnéise (an Oifig).

Comhdháil chun 20 bliain den reachtaíocht um Shaoráil Faisnéise in
Éirinn a cheiliúradh
Ba é Aibreán 2018 comóradh 20 bliain bhunú Oifig an Choimisinéara Faisnéise agus theacht i
bhfeidhm an Achta um Shaoráil Faisnéise in Éirinn. Ag comhdháil a reáchtáladh chun an ócáid
a cheiliúradh, labhair Emily O’Reilly, an tOmbudsman Eorpach, faoi na 10 mbliana a chaith sí
i ról Choimisinéir Faisnéise na hÉireann agus faoi na dúshláin a raibh uirthi dul i ngleic leo,
lenar áiríodh an tionchar a bhí ag táillí a thabhairt isteach sa bhliain 2003 ar iarrataí saorála
faisnéise. Eithne Fitzgerald, iar-Aire Stáit, a thug an Bille um Shaoráil Faisnéise isteach sa
bhliain 1997, thug sí léargas uathúil ar fhorbairt na reachtaíochta. Chomh maith leis sin,
thug Conor Ryan, iriseoir le hAonad Imscrúdúcháin RTÉ, a thuairimí ar an Acht um Shaoráil
Faisnéise a úsáid.
Níor cheart neamhiontas a dhéanamh de na cearta a bunaíodh leis an Acht um Shaoráil
Faisnéise. Tar éis rith an Achta, bhí ceart ag an bpobal den chéad uair riamh rochtain a fháil ar
fhaisnéis a choimeádtar fúthu agus ar chinntí a théann i bhfeidhm ar a saol laethúil. Leis an
Acht, táthar in ann léargas a fháil ar roinnt mhaith réimsí den saol poiblí le 20 bliain anuas agus
chabhraigh sé leis an rialtas a aistriú ó chultúr rúndachta chuig cultúr ina mbítear ag súil le
cinnteoireacht oscailte thrédhearcach.

Ár dtiomantas don chomhionannas agus do chearta an duine
Leis an Acht fá Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas, 2014,
leagtar dualgas dearfach ar chomhlachtaí poiblí aird chuí a thabhairt ar shaincheisteanna
a bhaineann le cearta an duine agus leis an gcomhionannas. Ghlac an Oifig seo cur chuige
réamhghníomhach i leith an dualgas sin a chur chun feidhme.
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Sa bhliain 2018, chuireamar grúpa oibre ar bun maidir leis an dualgas earnála poiblí.
Reáchtáil an grúpa ceardlanna ar chearta an duine agus ar an gcomhionannas agus bhuail
sé le Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas. Rinne sé measúnú
ansin ar cé na saincheisteanna um chearta an duine agus comhionannas atá ábhartha dár
bhfeidhmeanna agus d’aithin sé na beartais, na pleananna agus na gníomhartha atá i bhfeidhm
chun aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna sin. Tá coiste i bhfeidhm againn anois chun
maoirseacht a dhéanamh ar chur chun feidhme an dualgais. Is é an misean atá aige: “Spás
inrochtana cuimsitheach a chruthú do gach duine a úsáideann ár n-oifigí nó a oibríonn
iontu”. Ba mhaith liom a chinntiú go n-éireoidh an dualgas earnála poiblí ina chuid dhílis den
dóigh a n-oibríonn an Oifig seo.
Tá an Oifig seo tiomanta do sheirbhís a chur ar fáil dár gcliaint go léir lena dtugtar aird ar
chearta an duine agus ar an gceart atá acu chun caitheamh cothrom. Baineann sé sin le hábhar
freisin maidir leis an dóigh a mbímid i mbun caidreamh lenár bhfoireann féin mar go bhfuil sé
bunriachtanach le haghaidh dea-thimpeallacht oibre a chothú ina gcuirtear rannpháirtíocht,
oscailteacht agus dínit chun cinn san áit oibre. Léirítear ár gcur chuige go soiléir lenár
mbunluachanna eagraíochta um neamhspleáchas, díriú ar chustaiméirí agus cothroime,
nithe atá le feiceáil i gcultúr na hOifige seo, inár mbeartais inmheánacha agus inár nósanna
imeachta inmheánacha. Tá obair réamhghníomhach déanta againn freisin maidir le hoiliúint a
chur ar ár mbaill foirne i gcearta an duine agus sa chomhionannas.

Fógraí reachtúla a eisíodh chuig comhlachtaí poiblí
Fógraí a eisíodh faoi alt 23 den Acht um Shaoráil Faisnéise
I gcás go dtugann comhlacht poiblí breith go ndiúltóidh sé d’iarraidh, bíodh sé go hiomlán nó
go páirteach, tá oibleagáid air ráiteas a thabhairt don iarrthóir faoi na cúiseanna atá leis an
diúltú. Ní leor don chomhlacht focail na ndíolúintí ar leith a rabhthas ag brath orthu a athinsint.
Ba cheart nasc, a bhfuil dea-réasúnaíocht taobh thiar de, idir an bhreith agus fionnachtana an
duine a thug an bhreith a thaispeáint sa bhreith. Ba cheart na nithe seo a chur ar áireamh inti
de ghnáth:
• aon fhorálacha den Acht um Shaoráil Faisnéise ar diúltaíodh don iarraidh dá mbun,
• na fionnachtana maidir le haon saincheisteanna ábhartha a bhaineann leis an mbreith, agus
• sonraí faoi aon ní a bhaineann le leas an phobail a cuireadh san áireamh chun críocha na
breithe.
I gcás go measann an Oifig seo nach leor an ráiteas cúiseanna a tugadh, tá oibleagáid orm,
faoi alt 23, ordú a thabhairt do cheann an chomhlachta ráiteas a thabhairt ina gcuimseofaí aon
fhaisnéis bhreise faoi na nithe thuas atá faoi chumhacht nó faoi rialú an chinn.
Sa bhliain 2018, d’eisíomar fógraí faoi alt 23 chuig cinn na gcomhlachtaí poiblí seo a leanas:
• An Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta
• An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí
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• An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais
• FSS
• Comhairle Cathrach Chorcaí
• Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
• Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin
• Óglaigh na hÉireann
I ngach cás, mheasamar nár chomhlíon na breitheanna bunaidh agus/ná na breitheanna
athbhreithnithe inmheánaigh ceanglais an Achta um Shaoráil Faisnéise. D’iarramar ar an
gcomhlacht poiblí ráiteas níos mionsonraithe a chur ar fáil dá bharr.

Fógraí a eisíodh faoi alt 45 den Acht um Shaoráil Faisnéise
Faoi alt 45, féadfaidh mé ceangal a chur ar chomhlacht poiblí aon fhaisnéis atá ina sheilbh nó
faoina rialú agus a mheasaim a bheith iomchuí chun críocha athbhreithniú a chur ar fáil dom.
Tá sé tábhachtach go gcloíonn comhlachtaí poiblí leis na tréimhsí ama a leagann an Oifig seo
amach, toisc go dtéann moilleanna i bhfeidhm ar ár gcumas chun comhlíonadh a dhéanamh ar
an gceanglas go n-eisímid breitheanna a luaithe is féidir agus, a mhéid is indéanta, laistigh de
cheithre mhí ó iarratais ar athbhreithniú a fháil.
Maidir le formhór na n-iarrataí a dhéanann an Oifig seo ar fhaisnéis a bhaineann le
hathbhreithnithe, tugtar freagra orthu laistigh de na tréimhsí ama atá sonraithe sna hiarrataí
sin. Dá ainneoin sin, áfach, bíonn orm na cumhachtaí reachtúla atá agam faoi alt 45 a ghairm
go foirmiúil ó am go chéile chun freagra a fháil.
Sa bhliain 2018, d’eisigh an Oifig seo 12 fhógra faoi alt 45.
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(Taifeadadh go hearráideach sa Tuarascáil Bhliantúil uaim don bhliain 2017 gur eisíodh 5
fhógra faoi alt 45 sa bhliain sin. Ba é 10 bhfógra an líon ceart).
Eisíodh cúig fhógra chuig Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus eisíodh fógra amháin
chuig gach ceann díobh seo:
• TUSLA: An Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach
• Mater Misericordiae Hospital Limited
• Comhairle Contae na Gaillimhe
• Óglaigh na hÉireann
• Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Dara agus Chill Mhantáin
• Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann, agus
• An tSeirbhís Otharcharranna Náisiúnta
Tá sonraí curtha ar fáil agam thíos faoi shampla cásanna. I bhformhór na gcásanna inar eisigh
an Oifig seo fógra faoi alt 45 sa bhliain, réitíodh an ní laistigh den spriocdháta a socraíodh sa
litir fógra.
Maidir le roinnt fógraí a bhí orm a eisiúint i mbliana, tháinig siad sna sála ar an gcliseadh ar
chomhlachtaí saorála faisnéise sonraí leordhóthanacha a thabhairt faoi leorgacht na gcuardach
a rinneadh chun na taifid a bhíothas ag iarraidh a aimsiú. Cé go bhféadfaidh comhlacht poiblí
diúltú d’iarraidh i gcás nach féidir na taifid a aimsiú, ní fhéadfaidh sé déanamh amhlaidh
ach amháin tar éis dó gach beart réasúnach a dhéanamh chun a fháil amach cá bhfuil siad. I
gcásanna den sórt sin, dírítear san athbhreithniú ar cé acu is amhlaidh nó nach amhlaidh go
ndearna an comhlacht gach beart réasúnach.
I roinnt athbhreithnithe eile, eisíodh fógraí toisc gur chlis ar an gcomhlacht na príomhthaifid ab
ábhar don athbhreithniú a sholáthar don Oifig seo laistigh den tréimhse ama a iarradh.
Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara nach n-eisím fógraí faoi alt 45 ach amháin i gcásanna
nach féidir leis an Oifig seo dul chun cinn a dhéanamh ar chás in éagmais na faisnéise iarrtha
ón gcomhlacht.

Limistéar Theas FSS
An 21 Márta 2018, d’iarr an Oifig seo sonraí faoi na cuardaigh a rinne FSS chun na taifid a d’iarr
an t-iarratasóir a aimsiú. Bhí an freagra ó FSS le tabhairt faoin 6 Aibreán 2018 ach deonaíodh
fadú go dtí an 20 Aibreán 2018. Cuireadh glaonna teileafóin ar FSS ina dhiaidh sin agus seoladh
tuilleadh iarrataí trí ríomhphost. Ag teacht sna sála orthu sin, shocraigh an Oifig seo an 4
Bealtaine mar spriocdháta nua. Dá ainneoin sin, ní bhfuarthas freagra sásúil agus d’eisigh
an Oifig seo fógra faoi alt 45 chuig Ard-Stiúrthóir Gníomhach FSS an 25 Bealtaine. Fuarthas
freagra faoin spriocdháta a luadh san fhógra.
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Limistéar Thiar FSS
Tháinig cás de chineál an cháis thuas chun cinn maidir le Limistéar Thiar FSS. Sa chás seo
freisin, d’iarr an Oifig seo sonraí faoi na cuardaigh a rinne FSS agus iarradh freagra faoin
6 Meán Fómhair 2018. Ar iarraidh a fháil ó FSS, fadaíodh an spriocdháta go dtí an 20 Meán
Fómhair. Dá ainneoin sin, b’amhlaidh faoin 17 Deireadh Fómhair, geall le dhá mhí tar éis an
iarraidh thosaigh a dhéanamh, nach bhfuarthas aon fhreagra fós. D’eisigh an Oifig seo fógra
faoi alt 45 chuig an Ard-Stiúrthóir. D’iarr sí freagra laistigh de dheich lá oibre.
Cé gur admhaigh FSS go bhfuair sé an litir fógra, ní bhfuarthas freagra faoin spriocdháta.
Scríobh an Oifig seo an athuair chuig an Ard-Stiúrthóir. Ba bheart neamhghnách é sin. Fuair an
Oifig seo freagra ó FSS an 14 Samhain 2018.

Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann
I mbreith a eisíodh i mí Feabhra 2018, neamhnigh an Oifig seo breith ó Dhearbhú Cáilíochta
agus Cáilíochtaí Éireann diúltú géilleadh do rochtain ar thaifid faoi alt 15(1)(a) den Acht ar an
bhforas nach raibh na taifid a iarradh ann nó nárbh fhéidir iad a aimsiú. Thug an Oifig seo ordú
don chomhlacht breith nua a thabhairt ar an iarraidh ón iarratasóir. Sa bhreith nua uaidh, a
eisíodh i mí Lúnasa 2018, dhiúltaigh Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann géilleadh do
rochtain ar na taifid ar an bhforas gur suaibhreosach nó cráiteach a bhí an iarraidh, rud a rinne
an t-iarratasóir den chéad uair i mí Iúil 2017.
Mar sin féin, luaigh Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann le linn an athbhreithnithe a
rinne an Oifig seo ar an mbreith nua sin gur mhaith leis an athuair brath ar alt 15(1)(a) chun
diúltú don iarraidh ón iarratasóir ar thuilleadh taifead.
I mí Mheán Fómhair 2018, bhuail foireann na hOifige seo le Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí
Éireann chun an t-athbhreithniú a phlé. Tar éis an chruinnithe sin, scríobh an Oifig seo litir
chuig Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann an 15 Deireadh Fómhair 2018 chun sonraí
a iarraidh faoi na cuardaigh a rinneadh chun na taifid go léir lenar bhain a aimsiú. Thug sí
breac-chuntas inti go sonrach ar na codanna sin den iarraidh ón iarratasóir nár mhór aghaidh a
thabhairt orthu. Cé gur eisigh Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann freagra, níor phléigh
sé sa fhreagra sin ceann ar bith de na ceisteanna a tharraing an Oifig seo anuas. D’eisigh
Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann freagra eile ina dhiaidh sin. Thug sé sonraí
achoimre ann faoin gcuardach ach níor thug sé na sonraí iomlána faoin gcuardach, cé gur
iarradh air déanamh amhlaidh.
D’eisigh an Oifig seo fógra faoi alt 45 chuig an bPríomhoifigeach Feidhmiúcháin ar Dhearbhú
Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann an 6 Samhain 2018. Luadh san fhógra nach bhfuair an Oifig
seo an fhaisnéis iarrtha agus nárbh fhéidir leanúint leis an athbhreithniú mura soláthrófaí
an fhaisnéis sin. Iarradh san fhógra go gcuirfeadh Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí
Éireann an fhaisnéis ábhartha ar aghaidh faoin 13 Samhain. Fuair an Oifig seo freagra an 15
Samhain 2018. Dá ainneoin sin, chuaigh an Oifig seo i dteagmháil le Dearbhú Cáilíochta agus
Cáilíochtaí Éireann an athuair toisc gur measadh an freagra a fuarthas an 15 Samhain a bheith
neamhleor maidir le dul chun cinn a dhéanamh ar an athbhreithniú. Agus é seo á scríobh, bhí
athbhreithniú á dhéanamh agam fós.
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Príomhstaitisticí Saorála Faisnéise don bhliain
Sa chuid seo de Chaibidil 1, tugtar tuilleadh sonraí faoi úsáid saorála faisnéise sa bhliain faoi
athbhreithniú. Tugtar tuilleadh faisnéise sna táblaí i gCaibidil 4.
Fuair an Oifig seo tuairisceáin staitistiúla thar ceann pas beag níos mó ná 280 comhlacht
poiblí don bhliain 2018. Tuigim gur chúram ollmhór é sin do na príomhghníomhaireachtaí sin a
bhailigh an fhaisnéis faoi ghníomhaíocht saorála faisnéise don bhliain faoi athbhreithniú. Táim
buíoch de na gníomhaireachtaí as an bhfreagra tráthúil a d’eisigh siad ar an iarraidh ón Oifig
seo ar an bhfaisnéis atá á húsáid sa Tuarascáil Bhliantúil seo.
Maidir le líon suntasach comhlachtaí atá faoi réir an Achta um Shaoráil Faisnéise, tugaim faoi
deara go bhfuil an chuma air nach raibh aon ghníomhaíocht saorála faisnéise acu sa bhliain
faoi athbhreithniú nó nach bhfuair siad iarraidh saorála faisnéise riamh.

An líon iarrataí saorála faisnéise chuig comhlachtaí poiblí 2009 - 2018
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Fuair comhlachtaí poiblí 36,896 iarraidh san iomlán sa bhliain 2018 - is méadú 8.5% é sin ón
mbliain 2017.
Ón mbliain 2015 i leith, a bhí ar an gcéad bhliain iomlán tar éis thabhairt isteach an Achta um
Shaoráil Faisnéise, 2014, agus tar éis leathnú na saorála faisnéise chuig roinnt comhlachtaí
nua, tá méadú 32% tagtha ar an líon iomlán iarrataí a fhaigheann comhlachtaí poiblí gach
bliain.
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Sa Tuarascáil Bhliantúil uaim don bhliain 2017, thuairiscigh mé gurb ionann agus 7,182
iarraidh, mar a cuireadh in iúl, an líon iomlán iarrataí a tugadh ar aghaidh go dtí an bhliain
2018. Mar sin féin, tá an chuma air gur leasaigh roinnt comhlachtaí a bhfigiúirí d’iarrataí a
tugadh ar aghaidh. Dá bharr sin, luaitear sa tuairisceán don bhliain 2018 gurb ionann agus
6,132 iarraidh an líon iomlán iarrataí a tugadh ar aghaidh go dtí an bhliain 2018. Tuairiscíodh
gurb ionann agus 7,365 iarraidh an líon iarrataí a tugadh ar aghaidh go dtí an bhliain 2019.

Na deich gcomhlacht a fuair an líon ba mhó iarrataí le linn na bliana 2018
Áit

Comhlacht poiblí

2018

1

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte

10,706

Limistéar Theas FSS

3,823

Limistéar Thiar FSS

3,731

Limistéar Bhaile Átha Cliath agus an Oirthuaiscirt de chuid FSS

1,365

Limistéar Bhaile Átha Cliath-Laighean Láir de chuid FSS

1,148

FSS - Náisiúnta

639

2

An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí

2,510

3

TUSLA - An Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach

992

4

Ospidéal San Séamas

945

5

An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais

827

6

Ospidéal Thamhlachta

803

7

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath

774

8

An Roinn Oideachais agus Scileanna

568

9

An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara

535

10

An Garda Síochána

497

Miondealú de réir earnála ar iarrataí saorála faisnéise a rinneadh chuig
comhlachtaí poiblí
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29%
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• Thaifead an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil méadú
86% sa líon iarrataí a fuair sí. Fuair sí 195 iarraidh sa bhliain 2017, i gcomparáid le 362
iarraidh sa bhliain 2018.
• Thuairiscigh an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail méadú sa líon iarrataí a fuair sí. Fuair
sí 14 iarraidh sa bhliain 2017, i gcomparáid le 58 n-iarraidh sa bhliain 2018.
• Bhí laghdú 17% ann sa líon iarrataí a rinneadh chuig an Roinn Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe sa bhliain 2018. Fuair sí 248 n-iarraidh sa bhliain 2017, i gcomparáid le 207
n-iarraidh sa bhliain 2018. Laghdaigh iarrataí chuig an Roinn faoi 41% ó bhí an bhliain 2016
ann.
• Thaifead Comhairle Contae Cheatharlach an méadú céatadánach is airde (42%) i measc
údaráis áitiúla sa bhliain 2018. Fuair an Chomhairle 84 iarraidh. Is méadú é sin ó na 59
n-iarraidh a fuair sí sa bhliain 2017.
• Thaifead Comhairle Contae an Chabháin, Comhairle Contae Dhún na nGall agus Comhairle
Contae Chill Chainnigh méadú pas beag níos mó ná 30% ar a dtuairisceáin don bhliain 2017.
• Thaifead Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath méadú 17% ar an bhfigiúr don bhliain 2017.
Fuair sí an líon ab airde iarrataí saorála faisnéise a rinneadh chuig aon údarás áitiúil sa
bhliain.
• Thaifead seacht n-údarás áitiúla laghduithe sa líon iarrataí a fuarthas sa bhliain.
• Thaifead an Oifig Achomhairc Leasa Shóisialaigh laghdú 22% sa líon iarrataí a fuarthas sa
bhliain. Fágann sé sin go bhfuil laghdú 44% tagtha ar an líon iarrataí a rinneadh chuig an
Oifig le dhá bhliain anuas, ó 248 n-iarraidh sa bhliain 2016 chuig 139 n-iarraidh sa bhliain
2018.
• Bhí méadú ann sa líon iarrataí a rinneadh chuig Corparáid Baincéireachta Straitéiseach na
hÉireann. Fuair sé 16 iarraidh sa bhliain 2017, i gcomparáid le 78 n-iarraidh sa bhliain 2018.
• Thaifead Iascach Intíre Éireann méadú sa líon iarrataí a fuarthas. Fuair sé 34 iarraidh sa
bhliain 2017, i gcomparáid le 93 iarraidh sa bhliain 2018.
• Fuair Coimisiún na Scrúduithe Stáit 41 iarraidh sa bhliain 2017, i gcomparáid le 97 n-iarraidh
sa bhliain 2018.
• Thaifead an Bord Pleanála méadú sa líon iarrataí a fuarthas. Fuair sé 34 iarraidh sa bhliain
2017, i gcomparáid le 63 iarraidh sa bhliain 2018.
• Thaifead an tÚdarás Náisiúnta Iompair méadú sa líon iarrataí a fuarthas. Fuair sé 88
n-iarraidh sa bhliain 2017, i gcomparáid le 157 n-iarraidh sa bhliain 2018.
• Thaifead an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí 102 iarraidh sa bhliain 2018. Níl fáil ar fhigiúr
don bhliain 2017.
• Thaifead trí limistéar de chuid Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte méaduithe sa líon
iarrataí a fuarthas sa bhliain 2018. Thuairiscigh Limistéar Theas FSS méadú 11% agus
thuairiscigh Limistéar Thiar FSS méadú 17%. Thuairiscigh Limistéar Thoir Thuaidh FSS an
méadú céatadánach is airde (25%).
• Thaifead an earnáil Ospidéal Deonach ina hiomláine méadú 15% sa líon iarrataí a fuarthas
sa bhliain.
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• Bhí méadú 39% ann sa líon iarrataí a rinneadh chuig Ospidéal na Trócaire, Corcaigh.
Fuarthas 67 n-iarraidh sa bhliain 2017, i gcomparáid le 93 iarraidh sa bhliain 2018.

An cineál iarrata a rinneadh chuig comhlachtaí poiblí
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Ba ar rochtain ar thaifid neamhphearsanta a rinneadh 41% de na hiarrataí go léir a fuarthas sa
bhliain 2018. B’ionann an ráta sin agus 81% i gcás údaráis áitiúla, an ráta céanna a bhí ann sa
bhliain 2017.
Ba ar rochtain ar fhaisnéis neamhphearsanta a bhí 64% de na hiarrataí go léir a rinneadh chuig
Ranna Rialtais agus comhlachtaí Stáit sa bhliain. Is méadú é sin ó 56% sa bhliain 2017.
Fuair FSS iarrataí ar rochtain ar fhaisnéis phearsanta in 88% de chásanna. Ar an iomlán, fuair
an earnáil sláinte, FSS agus ospidéil dheonacha san áireamh, iarrataí ar fhaisnéis phearsanta i
90% de chásanna.
Féach Caibidil 4, táblaí 6-11, chun tuilleadh sonraí a fháil.

An chatagóir iarrthóra chuig comhlachtaí poiblí
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Tríd is tríd, níl ach athrú an-bheag tagtha ar na rátaí céatadánacha do na catagóirí éagsúla
iarrthóra sna trí bliana is déanaí.

Rátaí eisiúna ag comhlachtaí poiblí

48%

Iarrataí ar géilleadh
dóibh go hiomlán

2%

Iarrataí
a aistríodh

25%

Iarrataí ar géilleadh
dóibh go páirteach

10%

Iarratí a
tarraingíodh siar

15%

Iarrataí ar
diúltaíodh dóibh

Bhí méadú beag ann sa bhliain 2018 ar an gcéatadán d’iarrataí ar géilleadh do rochtain orthu
go hiomlán (51% sa bhliain 2016 agus sa bhliain 2017). Tugtar tuilleadh sonraí i dTábla 5 i
gCaibidil 4 faoi na rátaí eisiúna de réir earnála. Thaifead formhór na gcomhlachtaí nach raibh
ach athrú beag, nó nach raibh athrú ar bith, ann sa chéatadán de chásanna inar diúltaíodh don
iarraidh. Mar sin féin, bhí méadú ann sa ráta diúltaithe foriomlán d’institiúidí tríú leibhéal, ó
10% sa bhliain 2017 go 15% sa bhliain 2018.

Cás-ualach Oifig an Choimisinéara Faisnéise
Féadfaidh iarrthóir nach bhfuil sásta leis an mbreith a thug comhlacht poiblí ar iarraidh saorála
faisnéise iarratas ar athbhreithniú a dhéanamh chuig an Oifig seo. Is ceangailteach le dlí
atá breitheanna a thugann an Oifig seo tar éis di athbhreithniú a dhéanamh agus ní fhéadfar
achomharc a dhéanamh orthu chuig an Ard-Chúirt ach ar phoncanna dlí amháin.

21

22

Caibidil 1:
An bhliain faoi athbhreithniú

Iarratais chuig an Oifig 2016 - 2018
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Ceann de na príomhchuspóirí atá ag an Oifig seo is ea gach iarratas ar athbhreithniú a
bhailíochtú agus glacadh leo laistigh de dheich lá oibre. Tá áthas orm a thuairisciú gur laistigh
den tréimhse ama sin a glacadh le 99% de na hiarratais go léir ar glacadh leo sa bhliain 2018.
Is ann do chúiseanna éagsúla a bhfuil an líon iarratas ar athbhreithniú a nglactar leo níos lú
ná an líon foriomlán a fhaightear. Is é an phríomhchúis ná go ndéantar roinnt iarratas roimh
am, i.e. ní dhearna an t-iarratasóir iarratas ar athbhreithniú inmheánach ar bhreith bhunaidh
ó chomhlacht saorála faisnéise sula ndeachaigh sé/sí i dteagmháil leis an Oifig seo. Tá sé
beartaithe agam cásanna den sórt sin a scrúdú sa todhchaí d’fhonn treochtaí a shainaithint
agus chun a fháil amach an mbeadh nó nach mbeadh an Oifig seo in ann dul i mbun gnímh
chun an líon iarratas nach mór diúltú dóibh a laghdú.

Ábhar na n-iarratas ar athbhreithniú ar ghlac an Oifig leo
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An céatadán d’iarratais ar ghlac an Oifig leo de réir cineáil 2016 - 2018
Léirítear in iarratas atá tuairiscithe de réir ‘cineáil’ cé acu atá an t-iarratasóir ag iarraidh
rochtain a fháil ar thaifid atá de chineál pearsanta, ar thaifid atá de chineál neamhphearsanta
nó ar thaifid atá de chineál pearsanta agus neamhphearsanta.
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Toradh ar athbhreithnithe na hOifige sa bhliain 2018
Sa bhliain 2018, rinne an Oifig seo athbhreithniú ar 443 bhreith a thug comhlachtaí poiblí. I
62% de chásanna, cuireadh an t-athbhreithniú i gcrích trí bhíthin breith cheangailteach. I 38%
de na cásanna sin, dhearbhaigh an Oifig seo an bhreith ón gComhlacht Saorála Faisnéise. Is
ionann na rátaí sin, beagnach, agus na meánrátaí céatadánacha a bhí ann do na ceithre bliana
dheireanacha seo.
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Aoisphróifíl na gcásanna a dhún an Oifig
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Tá áthas orm a thuairisciú gur laistigh de cheithre mhí a dúnadh 64% de na hathbhreithnithe a
cuireadh i gcrích sa bhliain 2018. Is ionann é sin agus an ráta is airde riamh a chuir an Oifig seo
i gcrích laistigh den tréimhse sin.

Aoisphróifíl na gcásanna a bhí idir lámha san Oifig ag deireadh na bliana
2018
Bhí 113 chás idir lámha againn ag deireadh na bliana 2018 – an líon is ísle le blianta beaga
anuas. Bhí 90% de na hathbhreithnithe go léir idir lámha níos lú ná sé mhí d’aois.
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Miondealú de réir comhlacht poiblí ar iarratais ar athbhreithniú ar ghlac
an Oifig leo
Sa bhliain 2018, ghlac an Oifig seo le hiarratais ar athbhreithniú a bhain le 113 chomhlacht
phoiblí. Mar a tharlaíonn, is ionann é sin agus an líon iarratas ar glacadh leo anuraidh.
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Iarrataí a measadh a bheith diúltaithe
Leis an Acht um Shaoráil Faisnéise, forchuirtear teorainneacha ama reachtúla ar chomhlachtaí
poiblí maidir le hiarrataí saorála faisnéise a phróiseáil. Go sonrach, ba cheart breith ar iarraidh
a eisiúint chuig an iarrthóir laistigh de cheithre seachtaine agus ba cheart breith ar iarraidh ar
athbhreithniú inmheánach a eisiúint laistigh de thrí seachtaine.
I gcás go gcliseann ar chomhlacht poiblí breith thráthúil a thabhairt ar an iarraidh bhunaidh (an
chéad chéim) nó ar athbhreithniú inmheánach (an dara céim) mar a fhoráiltear dó in alt 13 agus
alt 21 faoi seach den Acht, tá an t-iarrthóir i dteideal caitheamh le cliseadh an chomhlachta
mar ‘iarraidh a measadh a bheith diúltaithe’. Tar éis iarraidh a measadh a bheith diúltaithe
ag céim an athbhreithnithe inmheánaigh, tá iarrthóir i dteideal iarratas ar athbhreithniú a
dhéanamh chuig an Oifig seo.
Tháinig an Oifig seo ar roinnt cásanna inar áitigh an comhlacht saorála faisnéise nach raibh sé
in ann breith a thabhairt laistigh den tréimhse riachtanach de bharr an lín aird iarrataí saorála
faisnéise a bhí idir lámha. Cé go bhféadfadh gurbh amhlaidh a bhí an scéal, ní féidir glacadh
leis nach bhfuil na comhlachtaí sin ag réiteach fadhbanna soláthair acmhainní den sórt sin.
Sa Tuarascáil uaim don bhliain 2017, luaigh mé gur taifeadadh 143 cinn (29%) de na hiarratais
ar ghlac an Oifig seo leo mar iarrataí a measadh a bheith diúltaithe ag an dá chéim den chóras
iarrataí saorála faisnéise. Cé go bhfuil an líon iarrataí a measadh a bheith diúltaithe ag an dá
chéim níos ísle sa bhliain 2018 (121 iarraidh), is ionann an líon sin agus 28% de na hiarratais go
léir ar glacadh leo an bhliain sin. Bhí súil agam go mbeadh feabhas suntasach ann sa bhliain
2018. Ar an drochuair, níor tháinig an feabhas sin chun cinn.
Faoi alt 44 den Acht, féadfaidh mé imscrúdú a dhéanamh ar na cleachtais agus na nósanna
imeachta a nglacann comhlachtaí saorála faisnéise iad chun críche forálacha an Achta
a chomhlíonadh. Chinn mé imscrúdú a dhéanamh sa bhliain 2019 ar chomhlíonadh na
spriocdhátaí iomchuí laistigh de líon roghnaithe comhlachtaí. Eiseoidh mé tuarascáil ar na
fionnachtana níos moille sa bhliain.
Féach Caibidil 4, tábla 18, chun tuilleadh sonraí a fháil faoi iarrataí a measadh a bheith
diúltaithe.

An Coimisinéir Faisnéise
Tuarascáil Bhliantúil 2018

Iarrataí a measadh a bheith diúltaithe ag an dá chéim 2014 - 2018
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Comhlacht poiblí - iarrataí a measadh a bheith diúltaithe ag an gcéad
chéim den chóras iarrataí saorála faisnéise
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Comhlacht poiblí - iarrataí a measadh a bheith diúltaithe ag an dara céim
den chóras iarrataí saorála faisnéise
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Den líon iomlán iarratas ar athbhreithniú ar ghlac an Oifig seo leo sa bhliain 2018, measadh
40% a bheith diúltaithe ag an gcomhlacht poiblí ag céim na breithe bunaidh nó ag céim an
athbhreithnithe inmheánaigh den chóras iarrataí saorála faisnéise. Cé go bhfuil an ráta sin níos
ísle ná an ráta 47% a bhí ann sa bhliain 2017, tá an figiúr ró-ard fós.
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Deimhnithe Reachtúla arna n-eisiúint ag Airí
Alt 34 den Acht um Shaoráil Faisnéise
I gcás gur deimhin le hAire den Rialtas gur taifead díolmhaithe é taifead, de bhua alt 32
(Forfheidhmiú an dlí agus sábháilteacht an phobail) nó de bhua alt 33 (Slándáil, cosaint agus
caidreamh idirnáisiúnta) agus gur deimhin leis an Aire den Rialtas go bhfuil an taifead sách íogair
nó sách tromaí chun gur chóir dó nó di déanamh amhlaidh, féadfaidh sé nó sí a dhearbhú, trí
dheimhniú a eisiúint faoi alt34(1) den Acht, gur taifead díolmhaithe ó fheidhmiú an Achta um
Shaoráil Faisnéise é an taifead.
Ní mór d’Airí tuarascáil a chur ar fáil don Oifig seo gach bliain ar an líon deimhnithe a eisíodh agus
ar fhorálacha alt 32 nó alt 33 den Acht um Shaoráil Faisnéise a raibh feidhm acu maidir leis an
taifead díolmhaithe nó leis na taifid dhíolmhaithe. Ní mór dom cóip d’aon tuarascáil den sórt sin a
chur i gceangal leis an Tuarascáil Bhliantúil uaim don bhliain atá i gceist.
Foráiltear do na nithe seo le halt 34(13) den Acht um Shaoráil Faisnéise:
“Faoi réir fho-ailt (9) agus (10), leanfaidh deimhniú de bheith i bhfeidhm go ceann tréimhse 2
bhliain tar éis an dáta a shíníonn an tAire den Rialtas lena mbaineann é agus rachaidh sé in éag
ansin, ach féadfaidh Aire den Rialtas, tráth ar bith, deimhniú a eisiúint faoin alt seo i leith taifead
ar eisíodh deimhniú i ndáil leis roimhe sin...”
Tugadh fógra don Oifig seo go ndearnadh na deimhnithe seo a leanas a athnuachan nó a eisiúint
faoi alt 34 sa bhliain 2018.
• D’athnuaigh an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais cúig dheimhniú sa bhliain 2018.
Tiocfaidh siad sin faoi réir athbhreithniú sa bhliain 2020. Rinneadh athbhreithniú ar dheimhniú
eile sa bhliain agus rinneadh an cinneadh go gcuirfí an deimhniú as feidhm. Dheimhnigh an
Roinn go bhfuil ocht ndeimhniú aici, a bhfuil trí cinn díobh le hathbhreithniú sa bhliain 2019.
Tá cóip den fhógra ón Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais ceangailte le hAguisín I leis an
Tuarascáil seo.

Athbhreithniú faoi alt 34(7)
Chuir Roinn an Taoisigh in iúl dom go ndearna an Taoiseach, an tAire Airgeadais agus Caiteachais
Phoiblí agus Athchóirithe agus an tAire Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta athbhreithniú, de bhun alt
34(7) den Acht um Shaoráil Faisnéise, ar fheidhmiú fho-alt 34(1) den Acht.
Luaigh an Roinn go ndearnadh athbhreithniú ar chúig dheimhniú dhéag. Díobh sin, d’eisigh an
tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais naoi gcinn agus d’eisigh an tAire Gnóthaí Eachtracha
agus Trádála sé cinn. Tháinig an Roinn ar an gconclúid gur deimhin leis an Taoiseach, leis an
Aire Airgeadais agus Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe agus leis an Aire Gnó, Fiontar agus
Nuálaíochta nach gá a iarraidh go ndéanfaí ceann ar bith de na 15 dheimhniú a athbhreithníodh a
chúlghairm.
Tá cóip den fhógra ceangailte le hAguisín II leis an Tuarascáil seo.
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Buíochas
Bliain ardghnóthachtála i ngach ceann de réimsí na hOifige seo a bhí sa bhliain seo. Ba mhaith
liom buíochas a ghabháil leis an bhfoireann ar fad in Oifig an Choimisinéara Faisnéise agus
in Oifig an Choimisinéara um Fhaisnéis Comhshaoil as a dtiomantas agus a ndúthracht ar
fud na bliana. Gabhaim buíochas le Elizabeth Dolan agus Stephen Rafferty, Imscrúdaitheoirí
Sinsearacha, as ucht a dtacaíochta, agus le Edmund McDaid agus Lisa Underwood as ucht a
gcúnaimh agus an Tuarascáil seo á cur le chéile.
Ba mhaith liom buíochas a ghabháil freisin leis na baill foirne san Aonad um Theicneolaíocht
Faisnéise agus Cumarsáide, san Aonad um Sheirbhísí Corparáideacha, san Aonad um
Chaidreamh Ardchaighdeáin le Geallsealbhóirí agus san Aonad Cumarsáide. Soláthraíonn siad
go léir na seirbhísí comhroinnte don Oifig.
Ba mhaith liom buíochas a ghabháil go háirithe le Jacqui McCrum, an t-iarArd-Stiúrthóir, a
d’éirigh as an Oifig go luath sa bhliain 2018 chun tabhairt faoi ról nua mar Leas-Ardrunaí ar an
Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí. Guím gach rath ar Jacqui ina ról nua agus
gabhaim buíochas léi as an obair iontach a rinne sí chun clár an-dúshlánach athruithe a bhrú
chun cinn ar fud na heagraíochta.
Chomh maith leis sin, tá lúcháir orm fáilte a chur roimh Elaine Cassidy, an tArd-Stiúrthóir nua,
a chuaigh isteach san Oifig sa bhliain 2019. Bhí Elaine ar an Leas-Ombudsman um Sheirbhísí
Airgeadais agus Pinsin roimhe seo. D’oibrigh sí roimhe sin san earnáil TF ilnáisiúnta sula
ndeachaigh sí isteach sa tseirbhís phoiblí sa bhliain 2008 mar Cheann Stádais Chomhionainn
agus mar Cheann Idirghabhála sa Bhinse Comhionannais. D’oibrigh sí ina dhiaidh sin san
Aonad um Dhlí na dTomhaltóirí, na hIomaíochta agus na gCuideachtaí sa Roinn Post, Fiontar
agus Nuálaíochta. Tá Elaine ina comhalta d’Institiúid Idirghabhálaithe na hÉireann freisin.
Táim ag súil le hobair i ndlúthchomhar le Elaine sna blianta atá le teacht agus muid ag iarraidh
seirbhísí níos éifeachtaí níos éifeachtúla a sholáthar dár gcustaiméirí.
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Caibidil 2
Gníomhaíocht na hOifige
sa bhliain 2018
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Caibidil 2: Gníomhaíocht na hOifige sa
bhliain 2018
Sa Chaibidil seo, leagaim amach achoimre ghairid ar ghníomhaíocht na hOifige agus ar na
saincheisteanna maidir le hoibriú an Achta um Shaoráil Faisnéise a tháinig chun cinn le
linn na bliana. Ag deireadh na Caibidle, breacaim nóta ar an ról atá agam mar Choimisinéir
Achomhairc faoi Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Faisnéis Earnála Poiblí a Athúsáid)
(Leasú), 2015.

Clár for-rochtana na hOifige
Mar a luaigh mé sa réamhrá uaim, d’fhorbair an Oifig seo clár cuimsitheach for-rochtana le
linn na bliana. Tá trí shruth i gceist leis an gclár, is iad sin:
• Teagmháil dhíreach mhéadaithe leis an lucht tugtha breitheanna saorála faisnéise trí
fhóraim éagsúla, lena n-áirítear láithreoireachtaí agus seimineáir,
• Teagmháil dhíreach mhéadaithe le comhlachtaí poiblí trí imscrúduithe alt 44 agus trí
fhoireann uirlisí féin-iniúchóireachta a fhorbairt, agus
• Teagmháil mhéadaithe le comhlachtaí poiblí ar leibhéal ardbhainistíochta.
Thosaíomar ar an gclár a chur i bhfeidhm trí dhíriú ar an teagmháil dhíreach a bhíonn againn
leis an lucht tugtha breitheanna saorála faisnéise. Thugamar roinnt láithreoireachtaí le linn
cúrsa a reáchtáil an Foras Riaracháin don lucht tugtha breitheanna agus ag comhdhálacha eile.
Thugamar láithreoireachtaí a bhí sainiúil don earnáil do roinnt comhlachtaí poiblí freisin agus
d’oibríomar go dlúth leis an Láraonad Beartais agus é ag reáchtáil ceardlanna saorála faisnéise
ar fud na n-earnálacha éagsúla.
Táthar ag obair chun gach ceann de na trí shruth a chur i bhfeidhm le linn na bliana 2019.
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Athbhreithniú cáilíochta ar chásobair
I dtús na bliana 2018, chinn an Oifig seo tabhairt faoi athbhreithniú cáilíochta ar an gcásobair
a cuireadh i gcrích sa bhliain roimhe sin agus gur cheart athbhreithnithe den sórt sin a chur
ar áireamh inár bpróisis bhliantúla dearbhaithe cáilíochta. Ba é cuspóir an athbhreithnithe
anuraidh a chinntiú go bhfuilimid ag cloí lenár nósanna imeachta ar bhealach cuí comhréireach
ionas gur féidir linn éifeachtúlacht a mhéadú agus cothroime a chothabháil ag an am céanna.
Chuir an fhoireann tionscadail comhlíonadh na nósanna imeachta i gcomparáid leis
na fionnachtana ó athbhreithniú a rinneadh sa bhliain 2016 ar nósanna imeachta oibre
athbhreithnithe na hOifige. Tá áthas orm a thuairisciú go bhfuarthas amach san athbhreithniú
cáilíochta ar an gcásobair a cuireadh i gcrích sa bhliain 2017 go raibh feabhas suntasach ann
ar chomhlíonadh na nósanna imeachta ag an Aonad Tacaíochta agus ag cásoibrithe araon.
Molaim foireann na hOifige seo as an tiomantas a thaispeáin sí do sheirbhís ar ardchaighdeán
a sholáthar. Tá áthas orm a thabhairt faoi deara go bhfuarthas amach san athbhreithniú freisin
go raibh feabhas ginearálta ann ar an am a thóg sé ar chomhlachtaí saorála faisnéise freagra a
thabhairt ar iarrataí ón Oifig seo. Is forbairt an-dearfach é sin.

An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí agus
Oifig an Choimisinéara Faisnéise/Oifig an Choimisinéara
um Fhaisnéis Comhshaoil
Amhail i gcás a lán eagraíochtaí eile, chaith an Oifig seo méid suntasach acmhainní agus í ag
ullmhú do thabhairt isteach an Rialacháin Ghinearálta maidir le Cosaint Sonraí, a tháinig i
bhfeidhm an 25 Bealtaine 2018.
Sealbhaíonn an Oifig seo sonraí pearsanta agus catagóirí speisialta sonraí ionas gur féidir
léi na feidhmeanna atá aici faoin Acht um Shaoráil Faisnéise a chur i gcrích. Mar chuid den
ullmhúchán, rinneadh mionanailís ar an bhfaisnéis a shealbhaímid, ar cén fáth a sealbhaímid í
agus ar cá fhad is gá dúinn í a shealbhú. Ceanglaíodh leis an Rialachán Ginearálta go ndéanfaí
faisnéis agus beartais áirithe a ullmhú agus a fhoilsiú. Rinneamar gach beart a bhí riachtanach
chun na ceanglais sin a chomhlíonadh ar bhealach tráthúil agus chuireamar an fhaisnéis
ábhartha ar fáil san Fhógra Príobháideachta ar ár suíomh Gréasáin. Cuireadh ceanglais an
Rialacháin Ghinearálta san áireamh agus ár gcórais nua TFC á bhforbairt freisin.
Rinneadh athbhreithniú ar bheartais agus sceidil choinneála taifead freisin, bunaithe ar an
Rialachán Ginearálta. Cé gur coinníodh na taifid de réir an bheartais choinneála taifead a bhí
i bhfeidhm roimhe sin ag an Oifig, tugadh faoi mhórchleachtadh um scriosadh taifead toisc,
mar thoradh ar an athbhreithniú, gur laghdaíodh go suntasach na tréimhsí coinneála do thaifid
áirithe.
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Oifig Ard-Rúnaí an Uachtaráin
Meastar go bhfuil comhlachtaí ina gcomhlachtaí poiblí chun críocha an Achta um Shaoráil
Faisnéise i gcás go dtagann siad faoi cheann amháin nó níos mó de na catagóirí a leagtar
amach in alt 6(1) den Acht. I gcás go dtiocfaidh díospóid chun cinn idir comhlacht agus an Oifig
seo maidir le cé acu atá nó nach bhfuil sé ina chomhlacht poiblí chun críocha an Achta, ní mór
dom an díospóid a chur faoi bhráid an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe le haghaidh
cinneadh ceangailteach a dhéanamh air (féach alt 6(7)).
Sa Tuarascáil Bhliantúil uaim don bhliain 2017, thuairiscigh mé gur tharla sé, tar éis tarchur
a fháil ón Oifig seo, gur chinn an tAire faoi alt 6(7) den Acht go bhfuil Oifig Ard-Rúnaí an
Uachtaráin ina comhlacht poiblí chun críocha an Achta.
Lean mé ar aghaidh ansin le hathbhreithniú a dhéanamh ar an mbreith ó Oifig an Ard-Rúnaí
maidir leis an iarraidh, rud a bhain le sonraí faoi thaisteal agus speansais an Ard-Rúnaí. Thug
mé cuireadh d’Oifig an Ard-Rúnaí tuairimí a chur in iúl ina leith. Sa fhreagra uaithi, dúirt Oifig
an Ard-Rúnaí nach “sealbhaímid aon taifid a bhaineann leis an iarraidh agus atá faoi réir an
Achta”. D’iarr Oifig an Ard-Rúnaí síneadh ama ina dhiaidh sin ionas go bhféadfadh sí aighneacht
a dhéanamh ar an bhforas go raibh sí ag lorg comhairle dlí de bharr “mórimpleachtaí
bunreachtúla agus mórimpleachtaí eile”.
Chríochnaigh mé an t-athbhreithniú uaim i mí an Mhárta 2018, níos mó ná bliain amháin tar
éis an iarraidh saorála faisnéise a dhéanamh. Neamhnigh mé an bhreith ó Oifig an Ard-Rúnaí
diúltú géilleadh don iarraidh. Thug mé ordú d’Oifig an Ard-Rúnaí breith nua a thabhairt maidir
leis an iarraidh ón iarratasóir agus an méid sin a dhéanamh de réir cheanglais an Achta um
Shaoráil Faisnéise, ag féachaint don fhíric go raibh Oifig an Ard-Rúnaí ina comhlacht poiblí
chun críocha an Achta.
Ní raibh aon teagmháil eile ag an Oifig seo leis an iarratasóir sin ar an ní. Mar sin féin, fuair
an Oifig seo iarratas eile ar athbhreithniú a bhain le hOifig an Ard-Rúnaí i mí Aibreáin 2018. Sa
chás sin, dhiúltaigh Oifig an Ard-Rúnaí géilleadh d’iarraidh ar thaifid áirithe a bhain le turas
Stáit a sheol an tUachtarán agus toscaireacht óna Oifig.
Nuair a rinneamar teagmháil le hOifig an Ard-Rúnaí i ndáil leis an iarratas nua ar
athbhreithniú, luaigh sí go raibh sí i mbun díospóireachta le Rúnaíocht an Rialtais i dtaca le
stádas Oifig an Ard-Rúnaí faoin Acht um Shaoráil Faisnéise.
Fuair mé litir ón Láraonad Beartais sa Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe ina dhiaidh
sin i mí na Bealtaine 2018. Luadh sa litir sin gurbh amhlaidh, tar éis dó comhairle a fháil ón
Ard-Aighne, gur athoscail an tAire an cinneadh níos luaithe uaidh maidir le cé acu atá nó nach
bhfuil Oifig an Ard-Rúnaí ina comhlacht poiblí chun críocha saorála faisnéise.
Tugadh deis don Oifig seo aighneacht eile a dhéanamh ar an ní. I mí an Mheithimh 2018, thug
an Oifig seo fógra don Láraonad Beartais nár tháinig aon athrú ar an seasamh uainn ar an ní,
mar a cuireadh in iúl sa chomhfhreagras uainn roimhe sin. Sa chomhfhreagras sin, leagamar
amach gur bunaíodh Oifig an Ard-Rúnaí le hAcht Teaghlachas an Uachtaráin, 1938, nó faoin
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Acht sin agus, dá bhrí sin, gur eintiteas é a bhfuil feidhm ag alt 6(1)(b) den Acht um Shaoráil
Faisnéise maidir leis (eintiteas arna bhunú le haon achtachán nó faoi aon achtachán (seachas
Achtanna na gCuideachtaí)). Chomh maith leis sin, tharraingíomar aird na Roinne ar an mbreith
a d’eisigh mé sa chéad chás, ar bhreith í a bhí ina ceangal dlí.
Chuir mé an t-athbhreithniú uaim ar an dara hiarratas ar fionraí ar feitheamh an ní a réiteach. Agus é
seo á scríobh, níor tugadh fógra dom go fóill faoin gcinneadh athbhreithnithe ón Aire ar an ní. Tuigim gur
tarchuireadh an ní chuig Oifig an Ard-Aighne chun tuilleadh breithnithe a dhéanamh air. Cé go nglacaim
leis nach bhféadfaidh an tAire cinneadh deiridh a dhéanamh go dtí go bhfaighidh sé an chomhairle ón
Ard-Aighne, is mórábhar imní í an mhoill neamhghnách ar an ní seo a thabhairt chun críche.
Is fiú a lua go dtugtar le fios i mbeartas foilsithe réiteach díospóide na Roinne go gcuirfear cinneadh in iúl
laistigh de 15 lá oibre ó iarraidh ar chinneadh a bheith faighte ag Oifig an Ard-Rúnaí nó laistigh de 25 lá
oibre i gcás go n-iarrfar ar an eintiteas lena mbaineann tuilleadh faisnéise a thabhairt. Tá sé chun leas na
bpáirtithe uile go bhfaighimid soiléire ar stádas Oifig an Ard-Rúnaí a luaithe is féidir.

Alt 41 - forálacha neamhnochta
Foráiltear le halt 41 den Acht don diúltú éigeantach géilleadh do rochtain ar thaifid i gcás go
dtoirmisctear a nochtadh, nó go n-údaraítear a neamhnochtadh, le hachtacháin eile. De réir an
ailt sin, beidh sáraíocht ag na forálacha neamhnochta uile atá i reacht ar fhorálacha rochtana
an Achta, seachas iad sin a luaitear sa Tríú Sceideal a ghabhann leis an Acht.
Foráiltear le halt 41 freisin go ndéanfaidh Comhchoiste de dhá Theach an Oireachtais oibriú
aon achtachán lena n-údaraítear nó lena gceanglaítear neamhnochtadh taifead a athbhreithniú
chun a fhionnadh ar chóir iad a leasú nó a aisghairm nó a chur isteach sa Tríú Sceideal.
Tá oibleagáid ar gach Aire den Rialtas tuarascáil a thabhairt don Chomhchoiste ar fhorálacha
aon achtachán laistigh dá réimse rialachais faoi seach lena n-údaraítear nó lena gceanglaítear
neamhnochtadh taifead, ar tuarascáil í ina sonrófar an bhfuil siad den tuairim gur chóir aon
cheann de na forálacha a leasú nó a aisghairm nó a chur isteach sa Tríú Sceideal. Ceanglaítear
ar na hAirí na tuarascálacha uathu a leagan faoi bhráid an Oireachtais agus cóip a thabhairt
don Oifig seo. Táim i dteideal an tuairim agus na tátail uaim ar na tuarascálacha a thabhairt
don Chomhchoiste agus, go deimhin, ní mór dom iad a thabhairt i gcás go n-iarrfaidh an
Comhchoiste orm déanamh amhlaidh.
Go bunúsach, críochnófar an próiseas a luaithe a dhéanfaidh an Comhchoiste, tar éis dó an
t-athbhreithniú uaidh ar oibriú na bhforálacha neamhnochta a chur i gcrích, tuarascáil a chur
faoi bhráid gach Tí den Oireachtas ar thorthaí an athbhreithnithe. Féadfaidh an Comhchoiste
moltaí i ndáil le leasú, le haisghairm nó le leanúint i bhfeidhm aon cheann de na forálacha a
áireamh sa tuarascáil uaidh.
Faoi alt 41(6), ní mór na chéad tuarascálacha ó na hAirí a thabhairt don Chomhchoiste laistigh
de 30 lá tar éis chothrom cúig bliana an lae a tugadh an tuarascáil is déanaí roimhe sin uathu
faoi na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise, 1997 agus 2003, agus ní mór tuarascálacha dá éis sin
a thabhairt gach cúig bliana ina dhiaidh sin.
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De réir fhorálacha an Achta, bhí tuarascálacha le tabhairt don Chomhchoiste agus le
breithniú aige sna blianta 1999, 2004, 2009 agus 2014. Níor tharla sé sin, áfach. Ar chúiseanna
éagsúla, go háirithe an cliseadh ar fhormhór na nAirí tuarascálacha a chur isteach in am
nó tuarascálacha a chur isteach ar chor ar bith, níor chuir an Comhchoiste an próiseas
athbhreithnithe i gcrích ach uair amháin. Rinne sé amhlaidh sa bhliain 2006 i ndáil le
tuarascálacha a bhí le tabhairt sa bhliain 2004.
A mhéid is eol dom, níor tugadh aon tuarascálacha sa bhliain 2014. Mar gheall ar an gcliseadh
leantach an próiseas athbhreithnithe a chur i gcrích de réir na dtréimhsí ama reachtúla
atá forordaithe, is díol suntais é gur chuí leis an Oireachtas an ceanglas chun na forálacha
neamhnochta in Acht 2014 a athbhreithniú a choimeád.
Sa Tuarascáil Bhliantúil uaim don bhliain 2017, dúirt mé go bhféadfaí an próiseas a chur ar
an mbóthar ceart arís trína chinntiú go gcuirfeadh na hAirí uile na chéad tuarascálacha eile
uathu faoi bhráid an Chomhchoiste faoi mhí na Bealtaine 2019, ar ina dhiaidh a d’fhéadfainn na
tuairimí agus na tátail uaim ar na tuarascálacha sin a chur i láthair. Luaigh mé go bpléifinn an
ní sin leis an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe le linn na bliana 2018.
Bhí bac ann ar chur chun feidhme an mholta uaim, áfach, toisc nach ann d’aon fhoráil don
phróiseas athbhreithnithe a chomhordú agus a fhorfheidhmiú. I mblianta roimhe sin, agus
i bhfianaise na freagrachta atá air as an Acht um Shaoráil Faisnéise a chur chun feidhme,
ghlac an Láraonad Beartais príomhról idirchaidrimh agus comhordaithe maidir lena chinntiú
go rachadh an próiseas athbhreithnithe reachtúil sin ar aghaidh mar atá beartaithe sa
reachtaíocht. Tugaim faoi deara go háirithe gur thug an tAonad Beartais, i mbeagnach gach
timthriall tuairiscithe roimhe sin, fógra do na Ranna éagsúla faoi na hoibleagáidí reachtúla atá
orthu faoi fhorálacha na nAchtanna um Shaoráil Faisnéise, 1997 agus 2003.
Thug an Láraonad Beartais le fios, áfach, nár chuí leis scríobh chuig na hAirí ar an ní an babhta
seo. Mar sin féin, luaigh sé gur chuir sé na Ranna ar an eolas faoi na hoibleagáidí atá orthu
faoi alt 41 le linn chruinnithe na ngrúpaí oibre idir-rannacha saorála faisnéise, ag a ndearnadh
ionadaíocht do na Ranna uile.
Tá sé ar intinn agam anois teagmháil a dhéanamh le gach Roinn agus le cléireach an
Chomhchoiste chun a chinntiú go bhfiosrófar na tuarascálacha atá amuigh d’fhonn a chinntiú
go rachaidh an t-athbhreithniú ar aghaidh mar atá beartaithe. Tá an próiseas athbhreithnithe
ina chleachtadh tábhachtach maidir le meastóireacht a dhéanamh ar an idirghníomhú idir na
forálacha rúndachta atá i reacht agus an tAcht um Shaoráil Faisnéise.

An Chomhdháil um Shaoráil Faisnéise - Dundee
I mí na Bealtaine 2018, d’fhreastail ball foirne den Oifig seo ar chomhdháil a d’eagraigh Ionad
na hAlban um Shaoráil Faisnéise in Dundee. Tharraing an tUas. Darren Fitzhenry, Coimisinéir
Faisnéise na hAlban, aird ar an riosca a bhaineann le díriú ar staid reatha na cásoibre saorála
faisnéise agus air sin amháin agus mhol sé go dtógfaí céim siar chun treo amach anseo an
chórais saorála faisnéise a bhreithniú. Maidir leis sin, shainaithin sé an gá leanúnach atá
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ann lena chinntiú go ngabhfar leis an reachtaíocht saorála faisnéise na comhlachtaí agus na
saincheisteanna is cuí.
Cuireadh díospóireacht iomlánach spéisiúil ar siúl ansin, ar lena linn a phléigh na
rannpháirtithe na buanna atá ag baint le dualgas chun foilsiú i ré na bréagnuachta, nach
gcuirtear aon mhuinín as na fíricí inti.

Achomhairc chuig na Cúirteanna
Aon pháirtí in athbhreithniú agus aon duine eile a dtéann breith ón Oifig seo i bhfeidhm air/
uirthi, féadfaidh sé/sí achomharc a dhéanamh chuig an Ard-Chúirt ar phonc dlí. Féadfar
achomharc a dhéanamh chuig an gCúirt Achomhairc in aghaidh aon bhreithe ón Ard-Chúirt.
Rinneadh sé achomharc in aghaidh breitheanna ón Oifig seo chuig an Ard-Chúirt sa bhliain
2018. Rinne an t-iarratasóir lena mbaineann achomharc in aghaidh breith amháin agus rinne
an comhlacht poiblí lena mbaineann achomharc in aghaidh trí bhreith. Rinne tríú páirtithe, a
bhfuil ceann amháin díobh ina chomhlacht poiblí, achomharc in aghaidh dhá bhreith.
Ag deireadh na bliana 2018, bhí ocht n-achomharc os comhair na hArd-Chúirte, bhí trí
achomharc os comhair na Cúirte Achomhairc agus bhí achomharc amháin os comhair na
Cúirte Uachtaraí. Cuireadh cúig achomharc chuig an Ard-Chúirt i gcrích le linn na bliana.
Caitheadh trí chás amach. Tugadh breithiúnas ex tempore i gcás amháin, rud lenar diúltaíodh
don achomharc ón iarratasóir. Sa chás sin (Cás 170021), chinn mé go raibh údar ag an Údarás
Clárúcháin Maoine le breith a thabhairt diúltú géilleadh do rochtain ar Ionstraim shonraithe faoi
alt 41 den Acht ar an bhforas gur toirmisceadh a nochtadh leis na Rialacha um Chlárú Talún,
2012.
Tugadh breithiúnas scríofa amháin ón Ard-Chúirt sa bhliain 2018 agus déantar achoimre air
thíos. Is féidir an breithiúnas a rochtain freisin ar shuíomh Gréasáin na hOifige seo ag www.
oic.ie. Rinne an t-iarratasóir achomharc in aghaidh na breithe ón Ard-Chúirt chuig an gCúirt
Achomhairc i mí na Bealtaine 2018 ansin. Tá an cás liostaithe lena éisteacht sa bhliain 2020.

Grange v An Coimisinéir Faisnéise agus Comhlacht Eile [2016/380 MCA]
An cúlra agus an tsaincheist
Thug an Ard-Chúirt an breithiúnas uaithi an 7 Márta 2018. Bhain an cás le hiarraidh ar rochtain
ar thaifid áirithe i ndáil le scéim deontais do dhaoine ar liosta breathnóirí toghcháin a bhí faoi
bhainistiú ag Cúnamh Éireann, ar rannóg de chuid na Roinne Gnóthaí Eachtracha agus Trádála
é. Bhí an t-iarratasóir ainmnithe ar liosta breathnóirí toghcháin a bhí i bhfeidhm roimhe sin ag
an Roinn, ach ní raibh sé ar an liosta a bhí i bhfeidhm tráth na hiarrata. Chuaigh an t-iarratasóir
i dteagmháil leis an Roinn ar nithe éagsúla a bhain leis an liosta agus leis an scéim deontais ón
tráth nár ceapadh chuig an liosta nua é. Dhiúltaigh an Roinn géilleadh don iarraidh uaidh ar an
bhforas go raibh sí suaibhreosach nó cráiteach (alt 15(1)(g)).
Sa bhreith uaim, dhaingnigh mé an diúltú ón Roinn géilleadh do rochtain ar na taifid. Tháinig
mé ar an gconclúid go raibh sé cuí go hiomlán aird a thabhairt ar an dóigh a ndeachaigh
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iarrthóir i dteagmháil le comhlacht poiblí go dtí seo ar ní ar leith, agus breithniú á dhéanamh ar
cé acu a bhí nó nach raibh iarraidh suaibhreosach nó cráiteach.
Rinne an t-iarratasóir achomharc in aghaidh na breithe uaim chuig an Ard-Chúirt ar roinnt
foras. Ba iad na príomh-shaincheisteanna a bhí os comhair na Cúirte ná cé acu a bhí nó nach
raibh údarás agam spreagadh líomhnaithe an iarratasóra agus a theagmháil eile leis an Roinn
a chur san áireamh agus mé ag teacht ar an mbreith uaim, cé acu a chuir nó nár chuir mé an
sainmhíniú ceart dleathach ar an téarma ‘suaibhreosach nó cráiteach’ i bhfeidhm, agus cé
acu a chloígh nó nár chloígh mé le nósanna imeachta cothroma nuair a chinn mé gan deis a
thabhairt don iarratasóir scrúdú agus trácht a dhéanamh ar na haighneachtaí ón Roinn.

Tátail ón gCúirt
Sheas an Chúirt leis an mbreith uaim. Bhain sí de thátal as nach ndearna mé aon earráid agus
spreagadh líomhnaithe an iarratasóra á gcur san áireamh agam. Ba dheimhin léi nach ndearna
mé aon earráid dlí agus nithe eile seachas an iarraidh á gcur san áireamh agam. Ba dheimhin
leis an gCúirt freisin gur tháinig mé go cuí ar an tuairim gurbh é aidhm na hiarrata casaoid
phearsanta an iarratasóra a chur ar aghaidh agus go raibh sé faoi mo shainchúram an iarraidh
a rangú a bheith cráiteach. Chinn sí nár sháraigh mé aon chearta bunreachtúla ná aon nósanna
imeachta cothroma agus an t-athbhreithniú á sheoladh agam ar an mbealach sin.

Faisnéis earnála poiblí a athúsáid
Faoi Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Faisnéis Earnála Poiblí a Athúsáid), 2005, féadfaidh
duine aonair nó eintiteas dlíthiúil iarraidh a dhéanamh chuig comhlacht earnála poiblí go
n-eiseofaí doiciméid lena n-athúsáid. Foráiltear leis na Rialacháin nach mór do chomhlacht
poiblí, ar iarraidh a fháil i dtaca le doiciméad atá ina sheilbh agus a bhfuil feidhm ag na
Rialacháin maidir le Faisnéis Earnála Poiblí a Athúsáid maidir leis, athúsáid an doiciméid
a cheadú de réir na gcoinníollacha agus na dteorainneacha ama dá bhforáiltear leis na
Rialacháin.
Nuair is féidir agus nuair is cuí, ní mór doiciméid a chuirtear ar fáil lena n-athúsáid a sholáthar
i bhformáid atá oscailte agus inléite ag meaisín.
Faoi Rialachán 10 de na Rialacháin, féadfar achomharc a dhéanamh in aghaidh breitheanna ó
chomhlachtaí earnála poiblí chuig an Oifig seo, a fhéadfaidh athbhreithniú a dhéanamh ar na
breitheanna seo a leanas:
• Diúltú athúsáid doiciméid a cheadú
• Diúltú athúsáid eisiach doiciméid a dheonú
• Breith chun táille a fhorchur i leith athúsáid doiciméid, ar táille í nach gcreideann an
t-iarrthóir go gcomhlíonann sí na Rialacháin
• Breith chun coinníollacha a fhorchur i leith athúsáid doiciméid
Rinneadh dhá achomharc chuig an Oifig seo faoi na Rialacháin maidir le Faisnéis Earnála Poiblí
a Athúsáid ag deireadh na bliana agus déanfar athbhreithniú orthu sin sa bhliain 2019.
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Breitheanna foirmiúla
Rinne an Oifig seo athbhreithniú ar 443 chás sa bhliain 2018 agus d’eisigh sí 276 bhreith
fhoirmiúla ar na hathbhreithnithe sin.
Sa tábla thíos, tugtar comparáid chéatadánach idir na torthaí ar na hathbhreithnithe a cuireadh
i gcrích trí bhíthin breith fhoirmiúil sa bhliain 2018.
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De na hathbhreithnithe go léir a cuireadh i gcrích sa bhliain, cuireadh 62% i gcrích trí bhíthin
breith fhoirmiúil. Ba trí bhíthin scor díobh, socrú nó tarraingt siar a dúnadh na hathbhreithnithe
eile. Féach Tábla 15, Caibidil 4, le haghaidh comparáid trí bliana idir na torthaí ar na
hathbhreithnithe go léir a cuireadh i gcrích sa bhliain a fheiceáil.
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Breitheanna lena mbaineann leas
Léirítear sna cásanna sa Chaibidil seo sampla de na cásanna a ndearna an Oifig seo
athbhreithniú orthu sa bhliain agus a cuireadh i gcrích trí bhíthin breith fhoirmiúil. Foilsítear ina
n-iomláine ag www.oic.ie na breitheanna foirmiúla go léir a eisíonn an Oifig seo.

Taifid a bhaineann le gnó oifigiúil na gcomhlachtaí saorála faisnéise
agus a shealbhaítear i gcuntais neamhoifigiúla ríomhphoist agus mheán
sóisialta, tá siad faoi réir an Achta um Shaoráil Faisnéise – Cásanna
170175 agus 170315
D’eisigh an Láraonad Beartais treoir maidir le faisnéis oifigiúil a shealbhú i gcórais
neamhoifigiúla, i gcuntais neamhoifigiúla ríomhphoist agus i ngléasanna neamhoifigiúla (féach
fógra 24 ón Láraonad Beartais). Aithnítear sa treoir go bhféadfar, i gcásanna eisceachtúla,
faisnéis oifigiúil atá faoi réir saoráil faisnéise a tharchur trí chórais neamhoifigiúla nó trí
ghléasanna seachtracha, e.g. cuntais ríomhphoist Ghréasánbhunaithe, fóin phóca nó ríomhairí
táibléid.
I measc nithe eile, foráiltear leis an treoir go mbeidh taifid faoi réir an Achta um Shaoráil
Faisnéise más rud é go mbaineann siad le feidhmeanna oifigiúla agus/nó gníomhaíochtaí
gnó de chuid comhlachta phoiblí agus go bhfuil ceart dlíthiúil ag an gcomhlacht poiblí chun
na taifid a sholáthar, beag beann ar cé acu a shealbhaítear iad i gcórais oifigiúla nó i gcórais
neamhoifigiúla (lena n-áirítear cuntais ríomhphoist Ghréasánbhunaithe amhail Gmail nó
Hotmail).
An cheist faoi cé acu ab amhlaidh nó nárbh amhlaidh gur sealbhaíodh ríomhphoist iomchuí i
gcuntais neamhoifigiúla ríomhphoist, tháinig sí chun cinn in dhá athbhreithniú leithleacha sa
bhliain 2018.
I gCás 170175, rinne iriseoir iarraidh chuig Roinn an Taoisigh ar rochtain ar ríomhphoist
a seoladh chuig an gcuntas le Gmail a bhí ag Enda Kenny, iar-Thaoiseach, thar thréimhse
shonraithe. Rinne sé iarratas chuig an Oifig seo ina dhiaidh sin ar athbhreithniú ar an mbreith
ón Roinn ar roinnt foras. Ba é ceann amháin de na forais ná nár bhreithnigh an Roinn na taifid
iomchuí go léir lena n-eisiúint.
Cé go ndearna an Roinn teagmháil le daoine aonair áirithe ar shainaithin sí go bhféadfadh gur
sheol siad ríomhphoist chuig an gcuntas le Gmail a bhí ag an iar-Thaoiseach, nó go bhféadfadh
go bhfuair siad ríomhphoist uaidh, chuir sí in iúl don Oifig seo nár iarradh ar an iar-Thaoiseach
sonraí an chuntais sin a thabhairt toisc go raibh sé príobháideach agus nach raibh sé faoi rialú
na Roinne.
Ba léir dom gur bhain an t-iarThaoiseach úsáid as an gcuntas chun ríomhphoist a mhalartú i
dtaca le gnó oifigiúil. A mhéid a baineadh úsáid as an gcuntas ar an mbealach sin, ní ghlacaim
leis gur réasúnach a rangú gur ábhar “príobháideach” é gach a raibh sa chuntas. Mheas mé
go raibh sé réasúnach agus riachtanach don Roinn a fhiafraí den iar-Thaoiseach cé acu ab
amhlaidh nó nárbh amhlaidh gur sealbhaíodh sa chuntas le Gmail ríomhphoist eile a tháinig
faoi raon feidhme na hiarrata ón iarratasóir.
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Chinn mé nár thug an Roinn údar lena diúltú géilleadh don iarraidh toisc nach ndearna sí gach
beart réasúnach chun a fháil amach cá raibh na taifid iomchuí. Thug mé ordú go bhfiafrófaí den
iar-Thaoiseach an raibh nó nach raibh tuilleadh taifead ann sa chuntas ríomhphoist agus, má
bhí, go n-aisghabhfaí iad agus go dtabharfaí breith ar a n-eisiúint.
I gCás 170315, tháinig ceist chun cinn ar cé acu ab amhlaidh nó nárbh amhlaidh gur
shealbhaigh an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais taifid bhreise de chomhfhreagras le
cuideachta ainmnithe caidrimh phoiblí.
San aighneacht a rinne sí leis an Oifig seo, d’áitigh an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais
nach bhféadfaí a rá go bhfuil cuntais phríobháideacha ríomhphoist agus cuntais eile mheán
sóisialta de chuid iar-Aire faoina rialú, cé go bhfuil sí freagrach as cuntais ríomhphoist na
Roinne a bhainistiú. Dúirt an Roinn nach mbeadh sé cuí a fhiafraí den iar-Aire, agus an Roinn
ag iarraidh freagra a thabhairt ar iarraidh saorála faisnéise, an raibh nó nach raibh taifid aici
ina cuntais phearsanta ríomhphoist. Dúirt an Roinn go mbeadh sé lasmuigh de raon feidhme
an Achta um Shaoráil Faisnéise faisnéis den sórt sin a iarraidh ón iar-Aire.
Arís, ba léir dom gur bhain an t-iarAire agus roinnt dá baill foirne úsáid as seoltaí Gmail agus
iad ag déanamh comhfhreagras leis an gcuideachta faoi fheidhmeanna agus gníomhaíochtaí
oifigiúla de chuid na Roinne. Thug mé ordú don Roinn a fhiafraí den iar-Aire an sealbhaíonn
nó nach sealbhaíonn sí taifid bhreise atá faoi raon feidhme na hiarrata saorála faisnéise ón
iarratasóir.

D’fhéadfadh go mbeadh drochéifeacht thromaí ann ar leasanna airgeadais
an Stáit dá n-eiseofaí taifid a bhaineann leis na ceaduithe aisíocaíochta le
haghaidh drugaí nuálacha – Cás 170395
Déanann cuideachtaí cógaisíochta iarratas ar FSS ar phraghas uasta aisíocaíochta le haghaidh
a gcógas. Is é praghas uasta aisíocaíochta an praghas uasta atá an Stát toilteanach a íoc as
cógas a chlúdaítear go hiomlán nó go páirteach faoi scéimeanna éagsúla drugaí an Stáit,
amhail an Scéim Ghinearálta Cártaí Liachta. Cé go bhfuil margadh príobháideach ann freisin le
haghaidh cógas in Éirinn, ba mhaith leis an gcuid is mó de chuideachtaí cógaisíochta praghas
uasta aisíocaíochta atá ceadaithe ag FSS a fháil le haghaidh a gcógais freisin chun go mbeifí
in ann an cógas a chur ar fáil d’othair a bhaineann leas as clúdach iomlán nó páirteach le
haghaidh chostais a gcógas faoi na scéimeanna Stáit.
Is le reachtaíocht a rialaítear an sásra le haghaidh an praghas uasta aisíocaíochta a shocrú.
Nuair atá sé ag breithniú an phraghais a chuir cuideachta cógaisíochta isteach, tá oibleagáid ar
FSS raon leathan critéar a chur san áireamh.
Tríd is tríd, is féidir idirbheartaíocht praghais a dhéanamh idir an chuideachta is iarratasóir
agus FSS i gcás gurb é praghas uasta aisíocaíochta beartaithe an chógais an phríomhfhadhb
atá ann le hiarratas ar chógas costasach.
I gCás 170395, dhiúltaigh FSS géilleadh don iarraidh ón iarratasóir ar thaifid a bhaineann le
ceaduithe le haghaidh aisíocaíocht drugaí nuálacha. Bunaithe ar an aighneacht a rinne FSS
leis an Oifig seo, áit ar leag sé amach na húdair a bhí aige le diúltú géilleadh do rochtain ar líon
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mór taifead iomchuí, mheas mé gur bhain an ábharthacht is mó leis an díolúine a thugtar in
alt 40. Foráiltear le halt 40(1)(a) do dhiúltú géilleadh d’iarraidh i gcás go bhféadfaí le réasún a
bheith ag súil leis, dá dtabharfaí rochtain ar na taifid, go mbeadh drochéifeacht thromaí ann ar
leasanna airgeadais an Stáit.
D’áitigh FSS nach mbíonn ach buiséad srianta le caitheamh ar dhrugaí nuálacha aige a fhad
a bhíonn monaplacht ag cuideachtaí cógaisíochta ar dhrugaí nuálacha. Go bunúsach, d’áitigh
FSS nach nglacfadh cuideachtaí cógaisíochta páirt in idirbheartaíocht praghais le FSS mura
gcoinneofaí faoi rún na tograí praghsála uathu, aon fhaisnéis ghaolmhar, agus ábhar ginearálta
na hidirbheartaíochta.
Ghlac mé leis gurbh amhlaidh, de bharr na gcúinsí, nach raibh aon scóip eile ag FSS margaí
níos fearr a idirbheartú le cuideachtaí cógaisíochta ach amháin faoi chuing rúin. Ghlac mé
leis freisin gur shuntasach a bheadh an costas breise don Státchiste dá mba rud é nach
gcomhaontófaí na margaí sin.
Thug mé faoi deara gurb amhlaidh, de bharr an mhéid airgid phoiblí atá i gceist, gur suntasach
atá leas an phobail i dtrédhearcacht a mhéadú sa phróiseas cinnteoireachta ar na hiarratais
a dhéantar ar aisíocaíocht. Ar an taobh eile, thug mé faoi deara go bhfuil sé le leas suntasach
an phobail an cumas a bheith ag FSS téarmaí níos fearr a idirbheartú don soláthar drugaí
nuálacha, rud a laghdaíonn na costais fhoriomlána a bhaineann le drugaí nuálacha a chistiú
agus a chuireann cistí ar fáil le haghaidh drugaí nuálacha eile nó seirbhísí eile sláinte dá bharr.
Cé go bhféadfadh nach é an próiseas aisíocaíocht an próiseas is fearr ó thaobh trédhearcachta
de, chinn mé nár leor leas an phobail chun géilleadh do rochtain ar na taifid i gceist.

Brath nach raibh údar leis ar fhorálacha diúltú do dheimhniú ná do
shéanadh – Cásanna 170429 agus 170247
Cuimsítear i roinnt díolúintí san Acht um Shaoráil Faisnéise nithe ar a dtugtar forálacha
gan deimhniú gan séanadh go coitianta. Is é cuspóir na bhforálacha sin cead a thabhairt do
chomhlacht poiblí diúltú dá dheimhniú ná dá shéanadh gurb ann do thaifid iomchuí i gcás
go gcruthófaí na cineálacha dochair a bhfuil mar aidhm leis na díolúintí cosaint orthu dá
ndéanfadh sé amhlaidh.
I gCás 170429, d’iarr na hiarratasóirí athbhreithniú ar bhreith a thug an Roinn Gnóthaí
Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí ar an iarraidh uathu ar thaifid a bhain leo féin toisc go
raibh siad ag súil le taifid a fháil a bhain leis na cúinsí ba chúis le himscrúdú a rinne an tAonad
Imscrúduithe Speisialta sa Roinn. Déanann an tAonad sin raon leathan gníomhaíochtaí agus
tionscadal rialaithe chun calaois amhrasta leasa shóisialaigh a imscrúdú.
Le linn an athbhreithnithe, d’aimsigh an Roinn taifead iomchuí breise ach d’áitigh sí go
gcruthófaí cineálacha sonraithe áirithe dochair dá ndeimhneofaí gurb ann don taifead.
Ina lán cásanna, is é foclaíocht bheacht na hiarrata ar leith an ní atá taobh thiar de bhrath an
chomhlachta phoiblí ar fhoráil gan deimhniú gan séanadh. Mar shampla, má rinneadh iarraidh
ar rochtain ar thaifid a bhaineann le himscrúdú atá á dhéanamh ag comhlacht poiblí agus nár
mhaith leis an gcomhlacht a nochtadh go bhfuil imscrúdú den sórt sin á dhéanamh ar eagla go
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ndéanfaí dochar don imscrúdú, féadfaidh sé breithniú a dhéanamh faoi alt 32(2) ar dhiúltú dá
dheimhniú ná dá shéanadh gurb ann do na taifid. Dá mba rud é go nochtfaí gurbh ann do thaifid
nó nárbh ann dóibh i gcás den sórt sin, chuirfí ar chumas an iarrthóra teacht ar thuairim ar cé
acu atá nó nach bhfuil imscrúdú ar bun.
Is amhlaidh, áfach, nach raibh foclaíocht na hiarrata a rinneadh i gCás 170429 mar chúis le
haon saincheisteanna den sórt sin. Ba ar na taifid go léir a bhain leis na hiarratasóirí a bhí an
iarraidh. Mheas mé nach nochtfaí aon ní faoi chineál an taifid ná faoina bhfuil ann dá nochtfaí
an fhíric gurb ann do thaifead breise. Ina theannta sin, cé go mbeifí ag súil de ghnáth go
ndéanfadh comhlacht poiblí cur síos achomair ar thaifid a bhfuiltear ag diúltú géilleadh do
rochtain orthu, ní bhíonn sé cuí déanamh amhlaidh i ngach cás, go háirithe i gcás go gcruthófaí
an cineál dochair a bhí an comhlacht ag iarraidh a sheachaint dá ndéanfaí amhlaidh.
Dá ainneoin sin, chinn mé go ndéileálfainn leis an athbhreithniú in dhá chéim chun go
gcaomhnófaí an ceart achomhairc atá ag an Roinn i ndáil lena brath ar an bhforáil gan
deimhniú gan séanadh. Ar an gcéad dul síos, neamhnigh mé an cinneadh a rinne an Roinn
brath ar an bhforáil gan deimhniú gan séanadh. Níor chuir mé an cinneadh sin in iúl don
iarratasóir.
Ós rud é nach ndearna an Roinn achomharc in aghaidh na breithe uaim, bhí mé in ann ansin a
admháil gurbh ann don taifead breise. Ina dhiaidh sin, d’eisigh mé dara breith ar an gcás, rud
inar thug mé ordú go n-eiseofaí an taifead i gceist.
De bharr chineál argóintí na Roinne taobh thiar de dhiúltú géilleadh do rochtain ar an taifead,
níor tugadh sa dara breith uaim ach beagán mionsonraí faoi na cúiseanna nár ghlac mé leis
na hargóintí sin toisc gurbh amhlaidh, dá mba rud é gur tugadh níos mó mionsonraí inti, go
bhféadfadh go méadófaí an fhéidearthacht go gcruthófaí na cineálacha dochair a bhí an Roinn
ag iarraidh a sheachaint.
I gCás 170247, dhiúltaigh Comhairle Contae an Chabháin diúltú dá dheimhniú ná dá shéanadh
gurbh ann do thaifid a bhain le líomhaintí go ndearnadh sárú ar nósanna imeachta airgeadais
agus a bhain le haon imscrúdú gaolmhar. Luaigh an Chomhairle alt 35(4) mar fhoras leis an
diúltú. Leis an bhforáil sin, tugtar cead do chomhlacht diúltú dá dheimhniú ná dá shéanadh
gurb ann do thaifid i gcás go measann sé go ndéanfaí dochar d’fhaisnéis rúnda thábhachtach
den chineál céanna a sholáthar sa todhchaí dá nochtfaí gurbh ann do thaifid iomchuí nó nárbh
ann dóibh.
Luaigh mé sa bhreith uaim gur eisigh an Chomhairle ráiteas roimhe sin mar fhreagra ar
chlúdach áirithe sna meáin. Dheimhnigh sí ann go raibh imscrúdú neamhspleách á dhéanamh
ar líomhaintí go ndearnadh sárú ar nósanna imeachta airgeadais. Ba léir, dá bhrí sin, go
ndearnadh líomhaintí go ndearnadh sárú ar nósanna imeachta airgeadais agus go raibh
imscrúdú ar na líomhaintí sin á dhéanamh ag an am sin.
Sna cúinsí sin, ní raibh mé in ann a thuiscint conas a d’fhéadfaí dochar a dhéanamh d’fhaisnéis
rúnda thábhachtach den chineál céanna a sholáthar sa todhchaí dá nochtfaí gurbh ann do
na taifid iomchuí, dá mb’amhlaidh gurbh ann dóibh. Níor ghlac mé leis go ndiúltódh daoine
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do líomhaintí den chineál céanna a dhéanamh sa todhchaí dá nochtfaí gurbh ann do thaifid
a bhaineann le himscrúdú ar leith atá á dhéanamh mar thoradh ar líomhaintí a rinne duine
aonair. Luaigh mé freisin gurbh amhlaidh, dá nochtfaí gurbh ann do thaifid iomchuí, nach
nochtfaí ach an fhíric go sealbhaíonn an Chomhairle taifid iomchuí agus nach nochtfaí
mionsonraí faoi chineál na dtaifead, faoina bhfuil iontu nó faoi na cúinsí taobh thiar de chruthú
na dtaifead.
Neamhnigh mé an bhreith ón gComhairle diúltú dá nochtadh cé acu ab ann nó nárbh ann do
thaifid a bhí faoi raon feidhme na hiarrata ón iarratasóir agus thug mé ordú don Chomhairle
próiseas nua cinnteoireachta a dhéanamh ar an iarraidh.

Éilíodh ráiteas cúiseanna le píobán a leagan ar réadmhaoin – Cás 170570
Faoi alt 10 den Acht, is amhlaidh, maidir le haon duine a ndéanann gníomh de chuid comhlacht
saorála faisnéise difear dó/di agus a bhfuil leas ábhartha aige/aici sa ní a ndéanann an gníomh
difear dó nó a mbaineann an gníomh leis, go bhfuil teidlíocht aige/aici i leith ráiteas a fháil ar na
cúiseanna leis an ngníomh.
I gCás 170570, rinne an t-iarratasóir iarratas ar ráiteas cúiseanna leis an gcinneadh a rinne
Comhairle Contae Chiarraí píobán a leagan ar a thalamh chun réadmhaoin phríobháideach eile
a dhraenáil agus le diúltú na Comhairle an píobán a bhaint ina dhiaidh sin.
Leag an Chomhairle an píobán i gceist faoi bhun bóthar poiblí agus isteach i ndraein laistigh
de theorainn réadmhaoin an iarratasóra. Dhiúltaigh an Chomhairle do ráiteas cúiseanna a
thabhairt toisc gur áitigh sí nár thaispeáin an t-iarratasóir go ndearna na gníomhartha i gceist
difear dó ná conas a rinneadh difear dó. D’áitigh an Chomhairle gur séalaíodh an píobán ón uair
sin i leith agus nár imir a gníomh drochthionchar ar réadmhaoin an iarratasóra.
Líomhain an t-iarratasóir go ndearnadh a réadmhaoin a fhágáil faoi uisce agus a dhamáistiú
mar thoradh ar uisce a bheith ag sreabhadh tríd an bpíobán i gceist. Mhínigh mé sa bhreith
uaim nach bhfuil ról ar bith ag an Oifig seo ina scrúdú cé acu is amhlaidh nó nach amhlaidh
go ndearnadh damáiste do réadmhaoin an iarratasóra mar thoradh ar leagan an phíobáin ar
an gcéad dul síos nó mar thoradh ar an diúltú ina dhiaidh sin don phíobán a bhaint. Mhínigh
mé freisin, áfach, gurbh amhlaidh, fiú i gcás go nglacfainn leis nach ndearnadh an damáiste
líomhnaithe mar thoradh ar na gníomhartha i gceist, nach ionann é sin is a rá nach ndearna na
gníomhartha sin difear don iarratasóir agus nach bhfuil leas ábhartha aige i ní a ndearna na
gníomhartha sin difear dó. Chinn mé gur leor a mheas go ndearna gníomhartha na Comhairle
difear don iarratasóir toisc an píobán a bheith suite ar a thalamh.
Ba dheimhin liom go raibh leas ábhartha ag an iarratasóir i ní a ndearna gníomhartha
na Comhairle difear dó. Chinn mé nach raibh údar ag an gComhairle le diúltú do ráiteas
cúiseanna a thabhairt leis na gníomhartha i gceist agus thug mé ordú di ráiteas cúiseanna a
thabhairt.
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Níor éilíodh go n-eiseofaí píosaí scannáin TCI a bhí curtha in eagar – Cás
170497
D’iarr an t-iarratasóir rochtain ar chóip de na píosaí scannáin TCI inar taispeánadh é féin in
oifig ar leith de chuid na Roinne Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí ar am agus dáta
sonraithe. Dhiúltaigh an Roinn géilleadh don iarraidh faoi alt 37 ar an bhforas go nochtfaí
faisnéis phearsanta a bhaineann le daoine aonair seachas an t-iarratasóir dá ngéillfí don
iarraidh. Le linn an athbhreithnithe, d’áitigh an t-iarratasóir nár iarr sé ach a fhaisnéis
phearsanta féin agus nár tairgeadh dó píosaí scannáin TCI a bhí curtha in eagar.
Foráiltear le halt 18(1) den Acht gur cheart do chomhlacht saorála faisnéise géilleadh do
rochtain ar thaifead ar taifead díolmhaithe é ar shlí eile, más indéanta déanamh amhlaidh, trí
chóip den taifead ar baineadh an fhaisnéis dhíolmhaithe de a ullmhú. Mar sin féin, táim den
tuairim go gciallaíonn “indéanta” go nglactar cur chuige réasúnach comhréireach i leith a
chinneadh cé acu a ghéillfear do rochtain ar chodanna de thaifid nó nach ngéillfear.
Ní ghlacaim leis nach mór don chomhlacht poiblí taifead a chur in eagar i ngach cás ina
bhféadfadh sé déanamh amhlaidh. Aithnítear san Acht um Shaoráil Faisnéise go bhfuil
teorainneacha ann leis na hacmhainní airgeadais agus na hacmhainní neamhairgeadais nach
mór do chomhlacht poiblí a chaitheamh ar iarrataí a phróiseáil. Sa chás seo, thug mé faoi deara
nach raibh ag an Roinn na saoráidí riachtanacha a bhí ag teastáil chun cur ar a cumas cóip den
taifead ar baineadh an fhaisnéis dhíolmhaithe de a ullmhú chun géilleadh don iarraidh. Chinn
mé nach raibh ceangal ar an Roinn leagan curtha in eagar den taifead a iarradh a sholáthar.
Dá ainneoin sin, thug mé faoi deara go bhfuair an Roinn meastachán ina dhiaidh sin ar an
gcostas a bheadh ag baint leis na píosaí scannáin TCI a chur in eagar agus gur chuir sí in
iúl don iarratasóir go mbeadh sí toilteanach na píosaí scannáin a eisiúint dá mbeadh an
t-iarratasóir sásta íoc as an gcostas a bheadh i gceist leis na píosaí scannáin a ullmhú lena
n-eisiúint.

Ní raibh údar ann le diúltú géilleadh d’iarraidh ó neasghaol ar rochtain ar
na taifid leighis de chuid duine aonair nach maireann – Cás 170521
Foráiltear le Rialacháin an Achta um Shaoráil Faisnéise, 2014 (Alt 37(8)), 2016, d’fhaisnéis
phearsanta a bhaineann le duine aonair nach maireann a eisiúint i gcás go dtagann an
t-iarrthóir faoi cheann amháin de roinnt aicmí, lena n-áirítear na haicmí seo a leanas:
“... is é an t-iarrthóir an céile nó an neasghaol leis an duine aonair agus, i dtuairim an chinn
tar éis aird a thabhairt ar na cúinsí go léir, b’fhearr, tríd is tríd, a dhéanfaí leas an phobail, lena
n-áirítear leas an phobail i rúndacht faisnéise pearsanta, trí ghéilleadh don iarraidh ná trí
dhiúltú géilleadh di”.
I gCás 170521, d’iarr an t-iarratasóir, mar neasghaol, rochtain ar thaifid leighis an dearthár leis
nach maireann, ar thaifid iad ar shealbhaigh Ospidéal Ginearálta Mhaigh Eo iad agus a cuireadh
le chéile thar roinnt mhaith blianta. Chuir sé in iúl go bhféadfadh go bhféachfadh sé le huacht
an duine aonair nach maireann a cheistiú agus, dá bhrí sin, gur mhaith leis riocht leighis an
duine nach maireann sna blianta roimh a bhás a dhéanamh amach trína thaifid a rochtain. Mar
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sin féin, d’áitigh sé freisin go raibh tosca leas an phobail ann a thacaigh le heisiúint na dtaifead,
lena n-áirítear trédhearcacht maidir leis an leibhéal cúraim a tugadh don duine nach maireann.
Dhiúltaigh FSS géilleadh don iarraidh. D’áitigh FSS gur leas príobháideach, in ionad leas poiblí,
é leas an iarratasóra i rochtain a fháil. D’áitigh FSS nár éilíodh eisiúint na dtaifead ar son leas
an phobail in oscailteacht agus trédhearcacht ós rud é nach raibh aon ghearán taifeadta ann
faoin gcúram a tugadh don duine nach maireann.
De bhun alt 48(1) den Acht, d’fhoilsigh an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe treoir
maidir le rochtain ar thaifid a bhaineann le daoine nach maireann. Faoi alt 48(3), ní mór do
chomhlachtaí poiblí aird a thabhairt ar an treoir sin agus iad ag comhlíonadh a bhfeidhmeanna
faoin Acht. Tugtar le tuiscint sa treoir gur cheart tosca áirithe a chur san áireamh nuair atáthar
ag cinneadh cé acu atá nó nach bhfuil an eisiúint oiriúnach do chéile nó neasghaol an duine
nach maireann, lena n-áirítear cé acu is amhlaidh nó nach amhlaidh go dtoileodh an duine
nach maireann le heisiúint na dtaifead chuig an iarrthóir agus é/í beo, cineál na dtaifead atá le
heisiúint agus aon chúinsí ábhartha eile.
I measc nithe eile, d’áitigh FSS gur ceart an-láidir é an ceart chun príobháideachta, fiú
tar éis báis, agus go mbíonn dualgas air rúndacht shonraí a n-othar a choinneáil ar bun i
gcónaí. D’áitigh FSS go meastar eisiúint na dtaifead a bheith cothrom le heisiúint chuig an
bpobal i gcoitinne agus gur taifid phríobháideacha iad iontu féin. Luaigh FSS gur tháinig sé
ar an mbreith diúltú géilleadh don iarraidh tar éis dó breithniú a dhéanamh ar rúndacht na
dtaifead lenar bhain, ar an easpa soiléire ar cé acu a thoileodh nó nach dtoileodh an duine
nach maireann le heisiúint na dtaifead, ar chineál príobháideach na dtaifead, ar an treoir ó
Chomhairle na nDochtúirí Leighis, agus ar na cúiseanna a leag an t-iarratasóir amach.
Luaigh mé sa bhreith uaim gurb amhlaidh, toisc go ndearna sé na Rialacháin iomchuí, gur
chinn an tOireachtas go mbeadh ceart rochtana ag an neasghaol ar na taifid de chuid daoine
nach maireann, faoi réir leas an phobail agus na cúinsí go léir a chur san áireamh. Cé gur ghlac
mé leis gur taifid phríobháideacha rúnda iad taifid leighis, mheas mé go raibh sé beartaithe ag
an Oireachtas go mbeadh ceart féideartha rochtana ag an neasghaol ar gach taifead iomchuí,
taifid leighis san áireamh, toisc go ndearna sé foráil shonrach do rochtain ar na taifid de chuid
daoine nach maireann. Luaigh mé gurbh amhlaidh, dá mba rud é go raibh sé beartaithe nach
bhféadfaí taifid leighis a eisiúint, go bhféadfaí foráil a dhéanamh do shrianadh den sórt sin go
réidh.
Ghlac mé leis freisin go meastar eisiúint den sórt sin go bunúsach mar eisiúint chuig an
bpobal i gcoitinne toisc gur gan aon srianadh maidir leis an dóigh a bhféadfaí iad a úsáid a
eisítear na taifid a eisítear de bhun an Achta um Shaoráil Faisnéise. Baineann sé sin le hábhar
i gcás gach taifid a eisítear faoin Acht um shaoráil faisnéise, beag beann ar aitheantas an
iarrthóra. Go deimhin, baineann sé le hábhar freisin i gcás go n-iarrann an t-iarrthóir a f(h)
aisnéis phearsanta féin. Luaigh mé, áfach, gur chuí leis an Oireachtas a chinneadh go ngéillfí
do rochtain ar na taifid de chuid daoine nach maireann do chatagóirí áirithe iarrthóirí, ar an
gcoinníoll go gcomhlíontar ceanglais na Rialachán. Dá bhrí sin, níor ghlac mé leis gur foras
réasúnach le diúltú do rochtain do chatagóir iarrthóra ar chinn an tOireachtas gur cheart
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géilleadh do rochtain di atá san fhíric gurb ionann eisiúint na dtaifead faoin Acht um Shaoráil
Faisnéise agus eisiúint na dtaifead chuig an bpobal i gcoitinne.
Chinn mé nár thug FSS údar lena dhiúltú géilleadh don iarraidh. Chinn mé nach raibh sé
oiriúnach do FSS diúltú géilleadh do rochtain ar an mbonn nach raibh aon fhianaise ann á léiriú
gur thoiligh an duine nach maireann go gníomhach roimh a bhás le heisiúint na dtaifead. Cé
go bhféadfadh nach mbeadh ábhair imní ar bith ag neasghaol an duine nach maireann faoi
chaighdeán an chúraim agus na cóireála a tugadh don duine nach maireann, chinn mé
nach ionann é sin is a rá nár cheart don chomhlacht poiblí lena mbaineann bheith faoi réir
trédhearcachta nó cuntasachta i ndáil leis an gcúram agus leis an gcóireáil sin. Agus aird á
tabhairt agam ar phrionsabail na hoscailteachta agus na trédhearcachta, chinn mé gurbh
amhlaidh i gcúinsí sonracha an cháis seo go raibh cothromaíocht na leasanna i bhfabhar
eisiúint fhormhór na dtaifead, áit a gcuirfí faisnéis phearsanta áirithe tríú páirtí in eagar ar
bhonn alt 37.

Ní eisiaitear ón Acht mar aicme na taifid a bhaineann le hathbhreithniú
arna dhéanamh ag an gCoimisinéir – Cás 180200
Dhiúltaigh Mater Misericordiae Hospital Limited géilleadh don iarraidh ón iarratasóir ar
rochtain ar chomhfhreagras an Ospidéil leis an Oifig seo a bhain le dhá athbhreithniú roimhe
a rinneadh faoi alt 15(1)(g). Dhiúltaigh sé géilleadh don iarraidh ar an bhforas go raibh an
iarraidh suaibhreosach nó cráiteach. D’áitigh an tOspidéal go ndearnadh an iarraidh de mheon
mímhacánta, toisc go raibh sé den tuairim nach faoi réir an Achta um Shaoráil Faisnéise atá
taifid a bhaineann le comhlíonadh fheidhmeanna Oifig an Choimisinéara Faisnéise agus nach
ngéillfí do rochtain ar na taifid i gceist trí iarraidh a dhéanamh chuig an Oifig seo.
Chinn mé go raibh míthuiscint ag an Ospidéal ar infheidhmeacht an Achta um Shaoráil
Faisnéise maidir le comhlíonadh fheidhmeanna an Choimisinéara. Ní raibh feidhm ag
na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise, 1997 agus 2003, maidir le taifid a bhaineann le
hathbhreithnithe arna ndéanamh ag an gCoimisinéir. Fágann sé sin nach rabhthas in ann taifid
den sórt sin a rochtain faoi na hAchtanna, beag beann ar cé acu a bhí siad á sealbhú ag an Oifig
seo nó a bhí siad á sealbhú ag aon chomhlacht poiblí eile a bhí faoi réir na nAchtanna.
Ní hamhlaidh atá an scéal a thuilleadh, áfach. Faoin Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014, tá an
Oifig seo liostaithe i Sceideal 1, Cuid 1(q), mar ghníomhaireacht a chuimsítear go páirteach.
Go bunúsach, ní comhlacht poiblí atá san Oifig seo ach amháin i leith taifid a bhaineann le
riar ginearálta fheidhmeanna an Choimisinéara. Dá bhrí sin, ní cheanglaítear ar an Oifig seo
géilleadh do rochtain ar thaifid a bhaineann le hathbhreithnithe. Dá ainneoin sin, níl feidhm
ag an eisiamh sin maidir le taifid den sórt sin atá á sealbhú ag comhlachtaí poiblí eile. Tá sé
de rogha ag iarrthóirí rochtain a iarraidh ar thaifid a bhaineann le hathbhreithnithe agus atá á
sealbhú ag comhlachtaí poiblí eile agus tá sé faoi na comhlachtaí poiblí lena mbaineann breith
a thabhairt, bunaithe ar fhorálacha an Achta, ar cé acu ba cheart nó nár cheart géilleadh do
rochtain ar na taifid atá á n-iarraidh.
Maidir leis an bhfíric nach bhféadfar taifid a bhaineann le hathbhreithniú a rochtain trí iarraidh
a dhéanamh chuig an Oifig seo, chinn mé nach ionann í is a rá gur féidir a mheas gur iarraidh a
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rinneadh de mheon mímhacánta í iarraidh ar rochtain ar chóipeanna de thaifid den sórt sin atá
á sealbhú ag an gcomhlacht poiblí a bhí mar pháirtí san athbhreithniú. I gcúinsí an cháis, chinn
mé nár thug an tOspidéal údar lena dhiúltú géilleadh don iarraidh. Thug mé ordú don Ospidéal
próiseas cinnteoireachta nua a dhéanamh ar an iarraidh.

Drochláimhseáil agus drochphróiseáil i gcás iarraidh saorála faisnéise –
Cás 180274
Rinne na hiarratasóirí iarraidh chuig an Ospidéal Náisiúnta Máithreachais ar thaifid éagsúla a
bhaineann leo féin agus lena leanbh nach maireann. Níor eisigh an tOspidéal breith thosaigh ar
an iarraidh. Ag céim an athbhreithnithe inmheánaigh, d’eisigh sé breith nár tugadh míniú inti ar
cén fáth a rabhthas ag diúltú géilleadh don iarraidh.
I measc nithe eile, ghlac an tOspidéal léiriú a bhí cúng go míchuí ar chuid amháin ar a laghad
den iarraidh, d’atreoraigh sé na hiarratasóirí chuig comhlacht eile maidir le taifid a sealbhaíonn
an tOspidéal iad, agus níor thug sé sonraí ar bith faoin gceart chun iarraidh ar an Oifig seo
athbhreithniú a dhéanamh. Ina theannta sin, tháinig sé chun solais le linn m’athbhreithnithe
nár scrúdaigh an tOspidéal aon taifid a clúdaíodh leis an iarraidh.
I gcúinsí den sórt sin, chinn mé nach mbeadh sé cuí dom breith a thabhairt ag an gcéad chéim
i gcás nach ndearna an tOspidéal breithniú cuí ann ar na taifid a bhí i gceist lena n-eisiúint. Cé
gur aithin mé go bhféadfadh go gcuirfeadh moilleanna breise as do na hiarratasóirí tuilleadh
mar thoradh ar chúinsí tragóideacha an cháis, chinn mé nach raibh aon rogha chuí eile agam
ach diúltú bunúsach an Ospidéil don iarraidh ó na hiarratasóirí a neamhniú agus ordú a
thabhairt dó próiseas cinnteoireachta nua a dhéanamh ar aon dul le ceanglais an Achta um
Shaoráil Faisnéise.
Tá an tOspidéal faoi réir an Achta um Shaoráil Faisnéise le 20 bliain anuas. Tá a lán acmhainní
ann atá ar fáil go réidh do dhaoine a thugann breitheanna, lena n-áirítear nótaí treorach agus
teimpléid ón Láraonad Beartais agus na nótaí treorach atá ar fáil ar shuíomh Gréasáin na
hOifige seo. De bharr na gcúinsí sin, tá sé doiligh a thuiscint cén fáth ar déileáladh leis an
iarraidh sin ar bhealach chomh dona sin. D’inis mé don Ospidéal go bhfuilim ag súil le feabhas
a fheiceáil ar cháilíocht a chinnteoireachta in aon chásanna eile a thagann os mo chomhair,
lena n-áirítear aon chásanna a thagann chun cinn de bharr an cháis seo. Agus an méid seo á
scríobh, níl aon iarratas breise ar athbhreithniú déanta ag na hiarratasóirí chuig an Oifig seo.
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Caibidil 4: Staitisticí
Roinn I - Comhlachtaí Poiblí – 2018
Tábla 1: Forbhreathnú ar iarratais saorála faisnéise ar dhéileáil comhlachtaí poiblí leo
Tábla 2: Iarratais saorála faisnéise ar dhéileáil comhlachtaí poiblí leo agus a rinneadh a
achomharc ina dhiaidh sin
Tábla 3: Iarratais saorála faisnéise a fuarthas, anailís de réir chineál iarratasóra
Tábla 4: Torthaí ar iarrataí Saoráil Faisnéise ar dhéileáil comhlachtaí poiblí leo
Tábla 5: Anailís ar iarratais ar dhéileáil earnáil na seirbhíse poiblí leo
Tábla 6: Iarratais shaorála faisnéise a fuair ranna/oifigí na státseirbhíse
Tábla 7: Iarratais saorála faisnéise a fuair údaráis áitiúla
Tábla 8: Iarratais saorála faisnéise a fuair feidhmeannacht na seirbhíse sláinte (FSS)
Tábla 9: Iarratais saorála faisnéise a fuair ospidéil dheonacha, rialaitheoirí na seirbhísí
meabhairshláinte agus gníomhaireachtaí gaolmhara
Tábla 10: Iarratais saorála faisnéise a fuair comhlachtaí oideachais tríú leibhéal
Tábla 11: Iarratais saorála faisnéise a fuair comhlachtaí eile
Figiúirí do na tablaí thuas arna soláthar ag An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe,
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, Grúpa Idirchaidrimh Saorála Faisnéise na nÚdarás
Áitiúil, an Roinn Sláinte, Cónaidhm Náisiúnta na gComhlachtaí Saorálacha, an Grúpa
Idirchaidrimh don Earnáil Ard-Oideachais agus arna dtiomsú ag Oifig an Choimisinéara
Faisnéise.
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Roinn II - Oifig an Choimisinéara Faisnéise - 2018
Tábla 12: Anailís ar iarratais ar athbhreithnithe a fuarthas
Tábla 13: Anailís ar chásanna athbhreithnithe
Tábla 14: Iarratais ar athbhreithnithe ar glacadh leo i 2018 - de réir comhlacht poiblí
Tábla 15: Toradh athbhreithnithe críochnaithe - comparáid trí bliana
Tábla 16: Ábhar na niarratas ar athbhreithniú ar glacadh leo – comparáid trí bliana
Tábla 17: Iarratais ar glacadh leo de réir cineáil - comparáid trí bliana
Tábla 18: Iarrataí a mheastar a bheith diúltaithe de bharr nár thug comhlachtaí poiblí freagra
orthu
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Roinn I - Comhlachtaí Poiblí – 2018
Tábla 1: Forbhreathnú ar iarratais saorála faisnéise ar dhéileáil
comhlachtaí poiblí leo
Iarratais idir lámha - 01/01/2018

6,132

Iarratais a fuarthas i 2018
Pearsanta

21,376

Neamhphearsanta

15,230

Measctha

290

Iomlán

36,896

Iomlán na n-iarratas idir lámha le linn na bliana

43,028

Iarratais ar déileáladh leo

35,663

Iarratais idir lámha - 31/12/2018

7,365

Tábla 2: Iarratais saorála faisnéise ar dhéileáil comhlachtaí poiblí leo agus
a rinneadh a achomharc ina dhiaidh sin
Líon
Iarratais saorála faisnéise ar dhéileáil
Comhlachtaí poiblí leo athbhreithnithe inmheánacha
a fuair comhlachtaí poiblí Iarratais ar ghlac an Coimisinéir leo

Céatadán

35,663
1,082

3%

431

1.2%

Tábla 3: Iarratais saorála faisnéise a fuarthas, anailís de réir chineál
iarratasóra
Iarratasóirí

Líon

Céatadán

Iriseoirí

7,769

21%

Lucht gnó

2,035

6%

642

2%

1,253

3%

19,637

53%

5,560

15%

Comhaltaí den Oireachtas
Baill foirne comhlachtaí poiblí
Cliaint foirne comhlachtaí poiblí
Eile
Iomlán

36,896
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Tábla 4: Torthaí ar iarrataí Saoráil Faisnéise ar dhéileáil comhlachtaí
poiblí leo
Iarratasóirí

Líon

Céatadán

17,146

48%

Iarratais a géilleadh dóibh i bpáirt

8,901

25%

Iarratais a diúltaíodh dóibh

5,497

15%

681

2%

3,438

10%

Iarratais a géilleadh dóibh

Iarratais a aistríodh chuig an gcomhlacht cuí
Iarratais a tarraingíodh siar nó a láimhseáileadh lasmuigh de
shaoráil faisnéise
Iomlán

35,663

Tábla 5: Anailís ar iarratais ar dhéileáil earnáil na seirbhíse poiblí leo

Céatadán
dár
géilleadh

Céatadán
Céatadán
dár
a
géilleadh
diúltaíodh
ibpáirt

Céatadán a
tarraingíodh
siar nó a
Céatadán a
láimhsíodh
aisríodh
lasmuigh
de raon an
Achta

Ranna/Oifigí Státseirbhíse

25%

38%

23%

2%

12%

Údaráis Áitiúla

46%

25%

22%

0.5%

7%

FSS

68%

16%

7%

3%

6%

Ospidéil Shaoráacha, Seirbhísí
Sláinte Meabhracha agus
Gníomhaireachtaí Gaolmhara Eile

76%

7%

6%

1%

10%

Institiúdí Tríú Leibhéal

48%

28%

15%

0.5%

8%

Comhlachtaí eile

56%

19%

10%

2%

13%
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Tábla 6: Iarratais shaorála faisnéise a fuair ranna/oifigí na státseirbhíse
Rannóg/Oifig na Státseibhíse

Pearsanta

Neamhphearsanta

Measctha

Iomlán

2,032

467

11

2,510

An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais

378

449

0

827

An Roinn Oideachais agus Scileanna

148

414

6

568

An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara

206

329

0

535

Roinn an Taoisigh

9

479

2

490

An Roinn Sláinte

8

472

0

480

An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil

9

445

1

455

16

373

0

389

An Roinn Airgeadais

4

380

0

384

An Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na
hAeráide agus Comhshaoil

2

360

0

362

158

170

0

328

47

272

1

320

5

234

0

239

36

194

0

230

An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe

7

200

0

207

Oifig na nOibreacha Poiblí

7

145

0

152

24

116

0

140

An Roinn Leanaí agus Gnóthaí

4

132

0

136

An Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail

1

57

0

58

Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí

0

32

0

32

15

7

0

22

Oifig an Choimisinéara Faisnéise

0

13

0

13

Coimisiún um Cheapacháin Seirbhise Poiblí

0

2

0

2

Oifig an Choimisinéara um Fhaisnéis Comhshaoil

0

1

0

1

3,116

5,743

21

8,880

An Roinn Gnóthaí Fostaiochta agus Coimirce Sóisialaí

An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt

Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim
An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála
An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta
An Roinn Gnó, Fiontar, agus Nuálaíochta

An Roinn Cosanta

Oifig an Ombudsman

Iomlán

57

58

Caibidil 4:
Staitisticí

Tábla 7: Iarratais saorála faisnéise a fuair údaráis áitiúla
Údaráis Áitiúl
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath

Pearsanta

NeamhMeasctha Iomlán
phearsanta

223

551

0

774

Comhairle Chontae Bhaile Átha Cliath Theas

93

149

1

243

Comhairle Chontae Fhine Gall

68

171

0

239

Comhairle Cathrach & Contae Luimnigh

56

167

0

223

Comhairle Chontae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

42

155

0

197

Comhairle Cathrach Chorcaí

22

166

1

189

Comhairle Chontae Chorcaí

64

115

6

185

Comhairle Chontae Chill Dara

23

155

6

184

Comhairle Chontae na Mí

18

163

2

183

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

39

125

5

169

6

162

1

169

Comhairle Chontae na Gaillimhe

36

116

4

156

Comhairle Chontae Dhún na Gall

2

151

0

153

Comhairle Chontae Thiobraid Árann

13

136

0

149

Comhairle Chontae Mhuigh Eó

11

130

1

142

Comhairle Chontae an Chláir

21

106

9

136

Comhairle Chontae Lú

31

103

0

134

8

112

5

125

Comhairle Chontae Chill Mhantáin

18

107

0

125

Comhairle Chontae Loch Garman

17

94

0

111

Comhairle Chontae Laoise

26

71

1

98

Comhairle Chontae Chiarraí

5

92

0

97

Comhairle Chontae Liatroma

7

89

0

96

Comhairle Chontae Uibh Fhailí

9

87

0

96

Comhairle Chontae Longfoirt

7

87

0

94

Comhairle Chontae Mhuineacháin

3

91

0

94

Comhairle Chontae an Chabháin

2

86

0

88

23

63

0

86

Comhairle Chontae Cheatharlocha

2

81

1

84

Comhairle Chontae Sligeach

0

83

0

83

Comhairle Chontae na h-Iarmhí

9

73

0

82

904

4,037

43

4,984

1

4

0

5

Comhairle Chontae Chill Chainnigh

Comhairle Chontae Ros Comáin

Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge

Iomlán
Comhthionóil Réigiúnda
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Tábla 8: Iarratais saorála faisnéise a fuair feidhmeannacht na seirbhíse
sláinte (FSS)
Limistéar Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte*

Pearsanta

NeamhMeasctha Iomlán
phearsanta

FSS Deisceart

3,723

95

5

3,823

FSS Iarthair

3,420

311

0

3,731

FSS Baile Átha Cliath Thoir-Thuaidh

1,269

96

0

1,365

FSS Baile Átha Cliath-Lar Laighean

1,056

85

7

1,148

0

639

0

639

9,468

1,226

12

10,706

FSS Náisiúnta
Iomlán

*De réir struchtúr réigiúnach Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte

59

60

Caibidil 4:
Staitisticí

Tábla 9: Iarratais um SF a fuair ospidéil dheonacha, rialaitheoirí na
seirbhísí meabhairshláinte agus gníomhaireachtaí gaolmhara
Ospidéal/Seirbhís/Gnlomhaireacht

Pearsanta

NeamhMeasctha Iomlán
phearsanta

TUSLA: An Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach

881

106

5

992

Ospidéal Naoimh Shéamais

923

21

1

945

Ospidéal Thamhlachta

796

7

0

803

Ospidéal Mater Misericordiae

444

19

0

463

Ospidéal Beaumont

391

26

0

417

Ospidéal Mhuire do Leanaí Breoite, Cromghlinn

307

11

0

318

Ospidéal Rotunda

290

11

6

307

Ospidéal na hOllscoile Naoimh Uinseann

237

19

2

258

Ospidéal Náisiúnta Máithreachais, Sráid Holles

246

6

0

252

Ospidéal Naoimh Eoin, Luimneach

222

1

0

223

Ospidéal na Leanaí, Sráid an Teampaill

192

9

0

201

Ospidéal Ban an Chúm

162

9

0

171

Ollscoil Otharlann an Deiscirt - Ospidéal Victeoria,
Corcaigh

124

2

0

126

Ord Spidiléirí N. Eoin Dé

114

0

0

114

Ospidéal na hOllscoile na Trócaire, Corcaigh

84

9

0

93

Ospidéal Déadach Bhaile Átha Cliath

73

1

0

74

Comhairle na nDochtúirí Leighis

39

34

0

73

Ospidéal Náisiúnta Ortaipéideach Cheapach

65

6

0

71

An tÚdarás Um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte

15

51

0

66

Ospidéal Náisiúnta Athslánúcháin, Dún Laoghaire

53

2

0

55

Ospidéal Naoimh Micheál, Dún Laoghaire

51

4

0

55

Ospidéal Ríoga Victeoiriach Súl agus Cluas

51

1

0

52

An Ciste Náisiúnta um Cheannach Cóireála

0

34

0

34

25

5

0

30

1

28

0

29

An Lárchlinic Feabhais

26

1

0

27

Ospidéal Peamount

25

2

0

27

Daughters of Charity Services

21

1

0

22

Ospidéal Cluain Tarbh

19

2

0

21

Coimisiún Meabhair-Shláinte

13

8

0

21

153

45

5

203

6,043

481

19

6,543

Bord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann
Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann

Eile
Iomlán
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Tábla 10: Iarratais saorála faisnéise a fuair comhlachtaí oideachais tríú
leibhéal
Pearsanta

Neamhphearsanta

Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath

45

88

0

133

Coláiste na hOllscoile, Corcaigh

23

68

3

94

Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath

14

72

0

86

Ollscoil Luimnigh

15

64

0

79

6

69

1

76

Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

14

57

0

71

Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath

13

36

2

51

Ollscoil na hÉireann, Má Nuad

11

35

0

46

Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge

10

18

0

28

Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan

5

19

0

24

Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-Maigh Eo

6

16

0

22

Institiúid Teicneolaíochta Tamhlacht

5

13

3

21

16

80

0

96

183

635

9

827

Comhlacht Oideachais Tríú Leibhéal

Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath

comhlachtaí eile
Iomlán

Measctha Iomlán

61

62

Caibidil 4:
Staitisticí

Tábla 11: Iarratais saorála faisnéise a fuair comhlachtaí eile
Pearsanta

Neamhphearsanta

An Garda Síochána

195

298

4

497

Seirbhís Phríosúin na hÉireann

382

113

0

495

Óglaigh na hÉireann

299

82

1

382

96

126

0

222

RTÉ

6

208

0

214

Seirbhís Tithe an Oireachtais

2

164

1

167

15

20

122

157

1

156

0

157

136

3

0

139

1

107

1

109

An tSeirbhis um Cheapacháin Phoiblí

44

43

15

102

Coimisiún na Scrúduithe Stáit

20

76

1

97

Uisce Éireann

26

64

4

94

Iascach Intíre Éireann

3

89

1

93

Gníomhaireacht Bainistíochta um Chisteaín Náisiúnta

6

86

1

93

Údarás um Shábháilteacht ar Bhóithre

18

69

2

89

Banc Ceannais na hÉireann

25

57

2

84

0

78

0

78

25

46

5

76

An Bord Pleanála

0

63

0

63

An Rialálaí Carthanas

1

49

3

53

18

32

1

51

2

45

0

47

29

18

0

47

Fáilte Ireland

2

43

0

45

An tÚdarás um Ard-Oideachas

2

39

0

41

Kildare and Wicklow Education and Training Board

9

27

1

37

An tÚdarás Ríalála Táirgí Sláinte

1

35

0

36

Gníomhaireacht Náisiúnta um Bhainistíocht Sócmhainní

3

32

0

35

An Phríomh-Oifig Staidrimh

6

29

0

35

Comhlacht Poiblí

Seirbhís Chúirteanna na hÉireann

An Túdarás Sláinte agus Sábháilteachta
Údarás Náisiúnta Iompair
Oifig Achomhairc Leasa Shóisialaigh
Bonneagar Iompair Éireann

Corparáid Baincéireachta Straitéisí na hÉireann
An Coimisiún um Ríaláil Fóntais

Caranua
An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil
Coimisiún Ombudsman an Gharda Síochána

Measctha Iomlán
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An Bord Oideachais agus Oiliúna Chathair Átha Cliath

13

20

1

34

0

32

0

32

27

5

0

32

An Coimisiún Chosaint Sonraí

4

27

0

31

Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí

0

31

0

31

244

692

20

956

1,661

3,104

186

4,951

GFT Éireann
Bord um Thionóntachtaí Cónaithe

Eile (96 chomhlacht le níos lú ná 31 iarrataisí an ceann)
Iomlán

Roinn II - Oifig an Choimisinéara Faisnéise - 2018
Tábla 12: Anailís ar iarratais ar athbhreithnithe a fuarthas
Iarratais ar athbhreithniú idir lámha - 01/01/2018

15

Iarratais ar athbhreithniú a fuarthas i 2018

543

Iomlán na n-iarratas ar athbhreithniú idir lámha i 2018

558

Scoradh den iarratas

17

Iarratais neamhbhailí

71

Iarratais a tharraingíodh siar

15

Iarratais a dhiúltóidh

3

Iarratais ar glacadh leo le haghaidh athbhreithnithe i 2018

431

Iomlán na n-iarratas ar athbhreithniú a bhreithníodh i 2018

537

Iarratais ar athbhreithniú lámha - 31/12/2018

21

Tábla 13: Anailís ar chásanna athbhreithnithe
Athbhreithnithe idir lámha - 01/01/2018

125

Iarratais ar glacadh leo le haghaidh athbhreithnithe i 2018

431

Iomlán na n-athbhreithnithe idir lámha i 2018

556

Athbhreithnithe a críochnaíodh i 2018

443

Athbhreithnithe ar chuirthear ar aghaidh go 2019

113

63

64

Caibidil 4:
Staitisticí

Tábla 14: Iarratais ar athbhreithnithe ar glacadh leo i 2018 - de réir
comhlacht poiblí
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte

103
Limistéar Theas FSS

35

FSS Náisiúnta

31

Limistéar Thiar FSS

16

Limistéar Bhaile Átha Cliath-Laighean Láir de chuid FSS

12

Limistéar Bhaile Átha Cliath agus an Oirthuaiscirt de chuid FSS

9

TUSLA: An Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach

26

An Roinn Gnóthaí Fostaiochta agus Coimirce Sóisialaí

25

Coláiste na hOllscoile, Corcaigh

19

An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais

17

Óglaigh na hÉireann

11

An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara

10

An Coimisiún um Rialáil Fóntais

7

An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil

6

RTÉ

6

Comhairle Chontae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

5

Comhairle Chontae Fhine Gall

5

Eile (chomhlachtaí le níos lú ná 5 athbhreithniú an ceann)

191

Iomlán

431

Tábla 15: Toradh athbhreithnithe críochnaithe - comparáid trí bliana
2018

2017

2016

Breith Dearbhaithe

168

38%

175

35%

179

42%

Breith Neamhnithe

46

10%

45

9%

36

8%

Breith Athraithe

62

14%

68

13%

70

16%

Scoradh den Iarratas

96

21%

56

11%

14

3%

Thangthas ar shocrú

18

4%

80

16%

88

20%

Tarraingthe siar

52

12%

75

15%

46

11%

1

0%

3

1%

-

-

Neamhbhailí
Athbhreithnithe Críochnaithe

443

502

433
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Tábla 16: Ábhar na niarratas ar athbhreithniú ar glacadh leo – comparáid
trí bliana
2018
Diúltú Rochtanna
Agóídí ag tríú pairtithe i gcoinne scaoilte
faisnéise fúthu nó arna soláthar acu
Leasú ar thaifid faoi alt 9
Ráiteas cúiseanna faoi alt 10
Breith chun táille a ghearradh
Iomlán

2017

2016

394

92%

466

94%

403

91%

15

3%

7

1%

8

2%

9

2%

6

1%

13

3%

10

2%

10

2%

12

3%

3

1%

8

2%

4

1%

431

497

440

Tábla 17: Iarratais ar glacadh leo de réir cineáil - comparáid trí bliana
2018

2017

2016

Pearsanta

103

24%

129

26%

146

33%

Neamhphearsanta

249

58%

278

56%

242

55%

79

18%

90

18%

52

12%

Measctha
Iomlán

431

497

440

65

66

Caibidil 4:
Staitisticí

Tábla 18: Iarrataí a mheastar a bheith diúltaithe de bharr nár thug
comhlachtaí poiblí freagra orthu
Gan Breith tughta ar Bhuniarratais ná ar Athbhreithniú Inmheánach
Comhlacht Poiblí

2018

2017

2016

54

27

22

TUSLA: An Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach

15

29

20

Coláiste na hOllscoile, Corcaigh

11

5

4

An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais

5

29

8

Óglaigh na hÉireann

4

3

2

An Roinn Gnóthaí Fostaiochta agus Coimirce Sóisialaí

3

4

-

Seirbhís Phríosúin na hÉireann

3

9

6

Ospidéal Mater Misericordiae

3

7

1

Comhairle Chontae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

2

1

1

Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochta Cáilíochtaí Éireann

2

1

-

RTÉ

2

-

8

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
2018

2017

2016

FSS Náisiúnta

21

4

6

FSS Deisceart

13

9

7

FSS Iarthair

10

5

6

FSS Baile Átha Cliath Thoir Thuaidh

6

5

2

FSS Baile Átha Cliath Lár Laighean

4

4

1

comhlachtaí eile (le hiarratas amháin an ceann)
Iomlán 2018

17
121
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Cuid II
An Coimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil

Cuid II

An Coimisinéir um
Fhaisnéis Comhshaoil
Réamhrá
Caibidil 1: An bhliain faoi
athbhreithniú
Caibidil 2: Imeachtaí cúirte
Caibidil 3: Saincheisteanna
a tháinig chun cinn
Caibidil 4: Breitheanna
Caibidil 5: Nithe eile arbh ábhair
spéise iad sa bhliain 2018

An Coimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil
Tuarascáil Bhliantúil 2018

Réamhrá
Tá áthas orm a thuairisciú gur thaifead an Oifig seo éachtaí suntasacha ó thaobh tréchuir de sa
bhliain 2018, agus í ag cur leis na gnóthachain a rinne sí sa bhliain 2017. Cé go bhfuil na figiúirí
maidir le cásanna tuairiscithe thíos i gCaibidil 1: An Bhliain faoi Athbhreithniú, ba mhaith liom aird
a tharraingt anseo ar roinnt de na treochtaí a thugamar faoi deara sa bhliain 2018. Thaifeadamar
méadú 6% sa líon cásanna a dhún an Oifig seo agus méadú 14% sa líon breitheanna a thug sí
i gcomparáid leis na figiúirí don bhliain roimhe sin. Ba mhó an líon cásanna a dúnadh agus an
líon breitheanna a tugadh an bhliain seo caite ná in aon bhliain eile ó cuireadh an Oifig ar bun sa
bhliain 2007. Tá áthas orm a thuairisciú freisin gur tharla sé, den chéad uair ón mbliain 2012 i leith,
gur thaifead an Oifig seo laghdú sa líon cásanna a bhí idir lámha ag deireadh na bliana. Sannadh
Imscrúdaitheoir de chuid Oifig an Choimisinéara Faisnéise don Oifig seo le linn na bliana 2018, rud
a d’fhág go raibh triúr imscrúdaitheoirí go leith againn.
Forbairt dhearfach eile sa bhliain 2018 ba ea an laghdú suntasach sa líon cásanna inar chlis
ar údaráis phoiblí breitheanna a thabhairt, nó inar eisigh siad breitheanna déanacha, maidir le
hiarrataí agus ar dá mbarr a measadh rochtain a bheith diúltaithe. I gcomparáid leis na figiúirí
don bhliain roimhe sin, thaifeadamar laghdú 57% sa líon iarrataí a measadh a bheith diúltaithe ag
an gcéad chéim, laghdú 50% sa líon iarrataí a measadh a bheith diúltaithe ag an dara céim agus
laghdú 25% sa líon iarrataí a measadh a bheith diúltaithe ag an gcéad chéim agus ag an dara céim
araon.
Tháinig roinnt dúshlán roimh an Oifig seo sa bhliain 2018, lenar áiríodh castacht an
idirghníomhaithe idir cearta tríú páirtí agus rochtain ar fhaisnéis comhshaoil agus deacrachtaí a
bhain le raon feidhme chur i bhfeidhm na sainmhínithe ar “fhaisnéis comhshaoil” agus ar “údarás
poiblí” a léiriú. Fianaise ar na dúshláin sin is ea an méadú géar a tháinig ar an líon breitheanna
uaim a ndearnadh achomharc ina n-aghaidh chuig an Ard-Chúirt. Rinneadh achomharc chuig an
Ard-Chúirt in aghaidh a dó dhéag go leith faoin gcéad de na breitheanna a thug mé sa bhliain 2018.
Is é an toradh atá ar achomhairc os comhair na gcúirteanna ná go n-athdhírítear acmhainní na
hOifige seo ar shiúl ó phróiseáil a dhéanamh ar na cásanna atá ar feitheamh os mo chomhair faoi
Airteagal 12 de na Rialacháin maidir le Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol. Ar an drochuair,
is dóigh go mbeidh tionchar diúltach ag an ardchéatadán achomharc ar an gcumas a bheidh ag an
Oifig seo cásanna a dhúnadh thar an mbliain atá romhainn.
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Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi fheidhmiú an chórais um rochtain ar fhaisnéis faoin
gcomhshaol in Éirinn, tabhair cuairt ar shuíomh Gréasáin na hOifige seo ag www.ocei.ie, áit a
bhfuil naisc chuig Tuarascálacha Bliantúla roimhe seo ón Oifig, chuig an Lámhleabhar maidir
le Nósanna Imeachta Oifig an Choimisinéara um Fhaisnéis Comhshaoil, chuig suíomh Gréasáin
na Roinne Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil agus chuig Treoir
2003/4/CE. Is féidir gach ceann de na breitheanna uaim a fháil ar an leathanach Gréasáin
‘Breitheanna’ ar shuíomh Gréasáin na hOifige seo.

Caibidil 1: An bhliain faoi athbhreithniú
Príomhstaitisticí na hOifige sa bhliain 2018
Achomhairc a fuair an Oifig
Bhí 41 achomharc idir lámha ag an Oifig i dtús na bliana 2018. Fuair an Oifig 48 n-achomharc nua
sa bhliain 2018. I dteannta na 48 n-achomharc nua a fuair an Oifig, chuir an Ard-Chúirt cás amháin
ar ais chugainn.
Den chéad uair ón mbliain 2012 i leith, tháinig laghdú ar an líon cásanna a bhí idir lámha san
Oifig faoi dheireadh na bliana. Bhí 36 chás idir lámha ag an Oifig ag an 31 Nollaig 2018. Díobh
sin, fuarthas 27 gcinn sa bhliain 2018, fuarthas seacht gcinn sa bhliain 2017 agus fuarthas ceann
amháin sa bhliain 2016. B’ionann an cás eile agus an ceann a chuir an Ard-Chúirt ar ais chuig
an Oifig. Agus é seo á scríobh, thug mé breith nua maidir leis an achomharc a cuireadh ar ais
chugainn i gCás CEI/18/0039 (Right to Know CLG agus Raheenleagh Power Designated Activity
Company). Rinneadh achomharc in aghaidh na breithe sin freisin chuig an Ard-Chúirt i mí an
Mhárta 2019. Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoin gcás sin, féach an achoimre i gCaibidil 2:
Imeachtaí Cúirte. Tá na hachomhairc eile a fuarthas sna blianta 2016 agus 2017 á gcur ar aghaidh
ag ár nImscrúdaitheoirí.
Léirítear sa chairt thíos an líon achomharc a fuarthas agus an líon cásanna a bhí idir lámha
(amhail an 31 Nollaig) gach bliain ón mbliain 2012 go dtí an bhliain 2018.

An líon achomharc a fuarthas agus a bhí idir lámha ón mbliain 2012 go dtí
an bhliain 2018
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An céatadán d’iarrataí ar rochtain ar fhaisnéis faoin gcomhshaol a
ndearnadh achomharc ina n-aghaidh chuig an Oifig
Déanann an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil Staitisticí
Náisiúnta maidir le Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol a thiomsú agus a fhoilsiú gach
bliain (cuirtear iad sin ar fáil ar an leathanach Gréasáin ‘Staitisticí Náisiúnta maidir le Rochtain
ar Fhaisnéis faoin gComhshaol’ ar shuíomh Gréasáin na Roinne ag www.dccae.gov.ie). Tugaim
faoi deara gur tháinig méadú seasta bliain ar bhliain sa chéatadán den líon iomlán iarrataí ar
rochtain ar fhaisnéis faoin gcomhshaol a rinneadh chuig údaráis phoiblí agus a ndearnadh
achomharc ina n-aghaidh chuig an Oifig seo, agus é ag méadú ó 3% sa bhliain 2014 go 8%
sa bhliain 2018. I gcodarsnacht leis an méadú leanúnach sa chéatadán d’iarrataí ar rochtain
ar fhaisnéis faoin gcomhshaol atá á gcur faoi bhráid na hOifige, tá an céatadán d’iarratais ar
athbhreithnithe saorála faisnéise seasta den chuid is mó go fóill, agus é cothrom le beagán faoi
bhun 2% den líon iomlán iarrataí saorála faisnéise.

An céatadán d’iarrataí ar rochtain ar fhaisnéis faoin gcomhshaol a
ndearnadh achomharc ina n-aghaidh chuig an Oifig ón mbliain 2013 go dtí
an bhliain 2018
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An céatadán d’iarrataí ar rochtain ar fhaisnéis faoin gcomhshaol a ndearnadh
achomharc ina n-aghaidh chuig an Oifig

Ceisteanna agus iarrataí reachtúla a fuair an Oifig
Thaifead foireann na hOifige seo 14 cheist ghinearálta faoi na Rialacháin maidir le Rochtain
ar Fhaisnéis faoin gComhshaol sa bhliain 2018. Phróiseáil an Oifig seo iarraidh amháin faoi
na Rialacháin agus iarraidh amháin faoin Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014. Ní bhfuair sí aon
iarrataí faoi na Rialacháin maidir le Faisnéis Earnála Poiblí a Athúsáid sa bhliain 2018.

Cásanna a dhún an Oifig
Dhún an Oifig 54 chás sa bhliain 2018 - ba mhó an líon cásanna a dúnadh le linn na bliana ná in
aon bhliain eile ó cuireadh an Oifig ar bun sa bhliain 2007. Thug mé 40 breith sa bhliain 2018;
mar an gcéanna, ba mhó an líon breitheanna a tugadh le linn na bliana ná in aon bhliain eile ón
mbliain 2007 i leith.
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Léirítear sa chairt thíos an líon cásanna a dúnadh agus an líon breitheanna a tugadh gach bliain
ón mbliain 2012 go dtí an bhliain 2018.

An líon cásanna a dúnadh agus an líon breitheanna foirmiúla a tugadh ón
mbliain 2012 go dtí an bhliain 2018
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Ba iad seo a leanas na torthaí a bhí ar na 54 chás a dhún an Oifig sa bhliain 2018:
• dúnadh 40 cás tar éis breith a thabhairt ina leith
• bhí ceithre chás neamhbhailí
• tarraingíodh deich gcás siar nó measadh iad a bheith tarraingthe siar
Ba é 279 lá an meánlíon laethanta a tógadh chun achomharc a dhúnadh sa bhliain 2018. Is
méadú 17 lá é sin ar an 262 lá a tógadh sa bhliain 2017.
Léirítear sna cairteacha thíos an toradh a bhí ar na cásanna a dhún an Oifig sa bhliain 2018
agus an toradh a bhí ar na cásanna a dhún an Oifig ón mbliain 2012 go dtí an bhliain 2018.

An toradh a bhí ar chásanna a dúnadh sa bhliain 2018
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An toradh a bhí ar chásanna a dúnadh ón mbliain 2012 go dtí an bhliain
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Cumhachtaí faoi Airteagal 15(5) de na Rialacháin maidir
le Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol
Féadfaidh na daoine seo a leanas cás a tharraingt siar:
• an t-achomharcóir, agus
• an Coimisinéir, de bhun Airteagal 15(5) de na Rialacháin, ina n-aithnítear go bhféadfar cás a
réiteach ar shlí eile seachas le breith cheangailteach
Foráiltear le hAirteagal 15(5) don méid seo a leanas:
“Féadfaidh an Coimisinéir achomharc a mheas a bheith tarraingthe siar i gcás go gcuirfidh
an t-údarás poiblí an fhaisnéis a iarradh ar fáil go hiomlán nó go páirteach sula dtabharfaidh
an Coimisinéir bhreith fhoirmiúil faoi Airteagal 12(5).”
Mheas mé dhá chás a bheith tarraingthe siar de bhun Airteagal 15(5) sa bhliain 2018.
D’iarr an t-achomharcóir sa dá chás go rachainn ar aghaidh le breith a thabhairt maidir le
saincheisteanna a tháinig chun cinn sular eisíodh an fhaisnéis a bhí i gceist. Más rud é gur
eisíodh an fhaisnéis a iarradh ina hiomláine chuig an achomharcóir tar éis idirghabháil na
hOifige seo, áfach, níor mheas mé go raibh aon ról eile ag an Oifig seo sa ní. I mo thuairim,
ní bheadh sé cuí acmhainní teoranta na hOifige seo a úsáid chun athbhreithniú cuimsitheach
céadchéime a dhéanamh ná breith a thabhairt i gcás gur eisíodh an fhaisnéis comhshaoil a
iarradh ina hiomláine. Sna himthosca sin, mheas mé go raibh sé cuí na hachomhairc a mheas a
bheith tarraingthe siar faoi Airteagal 15(5) de na Rialacháin agus, de réir chleachtas na hOifige
seo i gcásanna den sórt sin, an táille achomhairc a aisíoc.
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Cumhachtaí faoi Airteagal 12(6) de na Rialacháin maidir
le Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol
Foráiltear le hAirteagal 12(6) de na Rialacháin go bhféadfaidh mé, le linn dom athbhreithniú a
dhéanamh ar achomharc:
• ceangal a chur ar údarás poiblí faisnéis comhshaoil a chur ar fáil dom
• scrúdú a dhéanamh ar fhaisnéis comhshaoil atá i seilbh ag údarás poiblí agus cóipeanna a
dhéanamh den fhaisnéis sin
• dul isteach in aon áitreabh atá á áitiú ag údarás poiblí ionas gur féidir faisnéis comhshaoil a
fháil
Tá áthas orm a thuairisciú nár ghá dom na cumhachtaí sin a chur i bhfeidhm sa bhliain 2018.

Iarrataí a measadh a bheith diúltaithe
Forchuirtear leis na Rialacháin teorainneacha ama reachtúla ar údaráis phoiblí maidir le
hiarrataí a phróiseáil. I gcás nach n-eisítear aon bhreith, nó go n-eisítear breith go déanach,
maidir leis an iarraidh bhunaidh (ag an gcéad chéim) nó maidir leis an iarraidh ar athbhreithniú
inmheánach (ag an dara céim), measfar gur thug an t-údarás poiblí breith lenar diúltaíodh
géilleadh don iarraidh (‘iarraidh a measadh a bheith diúltaithe’). Tar éis iarraidh a mheas a
bheith diúltaithe ag an dara céim, beidh an t-iarratasóir i dteideal iarratas a dhéanamh chugam
ar athbhreithniú ar an diúltú ón údarás poiblí laistigh de mhí féilire amháin ón dáta ba cheart
dó/di an bhreith ón údarás poiblí a fháil.

Laghdú sa líon iarrataí a measadh a bheith diúltaithe
Sa Tuarascáil Bhliantúil uaim don bhliain 2017, thuairiscigh mé gur thaifead an Oifig seo
méadú géar sa líon iarrataí a measadh a bheith diúltaithe. Tá áthas orm a thuairisciú gur
tháinig laghdú suntasach ar an líon iarrataí a measadh a bheith diúltaithe ar glacadh leo lena
n-athbhreithniú sa bhliain 2018. I gcomparáid leis na figiúirí don bhliain roimhe sin, thugamar
faoi deara laghdú 57% sa líon iarrataí a measadh a bheith diúltaithe ag an gcéad chéim agus
laghdú 50% sa líon iarrataí a measadh a bheith diúltaithe ag an dara céim. Thaifeadamar
laghdú 25% freisin sa líon cásanna inar measadh an t-aon iarraidh amháin a bheith diúltaithe
ag an gcéad chéim agus ag an dara céim araon i gcomparáid leis an bhfigiúr don bhliain roimhe
sin. Cé go bhfuil cuid mhór oibre le déanamh againn go fóill chun an líon iarrataí a measadh a
bheith diúltaithe agus an líon cásanna nár tugadh freagra iontu a laghdú tuilleadh, fáiltím roimh
an bhfeabhas a bhraitear a bheith ann ar an ráta comhlíonta i measc údaráis phoiblí agus tá
súil agam go leanfaidh an feabhas sin sa bhliain 2019.
Léirítear sa chairt thíos an líon iarrataí a measadh a bheith diúltaithe ag an gcéad chéim, an
líon iarrataí a measadh a bheith diúltaithe ag an dara céim agus an líon iarrataí a measadh
a bheith diúltaithe ag an gcéad chéim agus ag an dara céim araon a thaifead an Oifig seo ón
mbliain 2012 go dtí an bhliain 2018.
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Cásanna inar chlis ar údaráis phoiblí breith a thabhairt ón mbliain 2012 go
dtí an bhliain 2018
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Maidir leis na cásanna ar ghlac an Oifig seo leo sa bhliain 2018, thaifead an Oifig 12 cheann
d’iarrataí a measadh a bheith diúltaithe ag an gcéad chéim agus naoi gcinn d’iarrataí a
measadh a bheith diúltaithe ag an dara céim. Thugamar faoi deara freisin gur chlis ar thrí
údarás phoiblí breitheanna a thabhairt ag an gcéad chéim agus ag an dara céim araon. Ba iad
seo a leanas na trí údarás phoiblí sin: Bord Iascaigh Mhara; Comhairle Contae Chorcaí; agus
daa.
Léirítear sna cairteacha thíos na comhlachtaí ar chlis orthu breitheanna a thabhairt ag an
gcéad chéim, na comhlachtaí ar chlis orthu breitheanna a thabhairt ag an dara céim agus an
líon iarrataí a measadh a bheith diúltaithe ag gach comhlacht.

Iarrataí a measadh a bheith diúltaithe ag an gcéad chéim
0
Comhairle Contae Chill Chainnigh
Údarás Eitlíochta na hÉireann
An Ghníomhaireacht Infheistíochta agus Forbartha
Cuideachta Chuan na Gaillimhe
Comhairle Contae na Gaillimhe
Roinn an Taoisigh
An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara
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Iarrataí a measadh a bheith diúltaithe ag an dara céim
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Comhairle Contae Chill Mhantáin
Siro*
Comhairle Contae Chill Chainnigh
Comhairle Contae Chill Dara
An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara
daa
Comhairle Contae Chorcaí
Bord Iascaigh Mhara

* Is é an tsaincheist lárnach san achomharc seo ná cé acu atá nó nach bhfuil an comhlacht ina
údarás poiblí de réir bhrí an tsainmhínithe ar “údarás poiblí” in Airteagal 3(1) de na Rialacháin
maidir le Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol

Caibidil 2: Imeachtaí cúirte
Aon pháirtí in athbhreithniú agus aon duine eile a dtéann breith ón Oifig seo i bhfeidhm air/
uirthi, féadfaidh sé/sí achomharc a dhéanamh chuig an Ard-Chúirt ar phonc dlí de bhun
Airteagal 13 de na Rialacháin maidir le Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol. Féadfar
achomharc a dhéanamh chuig an gCúirt Achomhairc/chuig an gCúirt Uachtarach in aghaidh
aon bhreithe ón Ard-Chúirt.

An Chúirt Achomhairc
Rinneadh achomharc chuig an gCúirt Achomhairc in aghaidh breith amháin ón Ard-Chúirt sa
bhliain 2018.

Redmond agus Comhlacht Eile v An Coimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil
2016/27 JR
I gCás CEI/14/0011 (an tUas. Jim Redmond agus Coillte Teoranta), chinn mé nár tháinig
faisnéis áirithe faoi aistriú talún faoi raon feidhme an tsainmhínithe ar fhaisnéis comhshaoil
in Airteagal 3(1) de na Rialacháin maidir le Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol. Rinne
na hachomharcóirí iarratas chuig an Ard-Chúirt ar athbhreithniú breithiúnach ar an mbreith
uaim i mí an Mhárta 2016. Chinn an Ard-Chúirt sa chás Redmond agus Comhlacht Eile v An
Coimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil agus Comhlacht Eile [2017] IEHC 827 go raibh an
ceart agam teacht ar an gconclúid nárbh ionann faisnéis faoi dhíol na léasachta ar thalamh
agus faisnéis comhshaoil de réir bhrí na Rialachán. Rinneadh achomharc chuig an gCúirt
Achomhairc in aghaidh an bhreithiúnais ón Ard-Chúirt i mí an Mhárta 2018. Tá an ní liostaithe
lena éisteacht os comhair na Cúirte Achomhairc an 13 Eanáir 2020.
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An Ard-Chúirt
Rinneadh achomharc chuig an Ard-Chúirt in aghaidh cúig cinn de na breitheanna a thug mé
sa bhliain 2018. Ba é an t-údarás poiblí lena mbaineann a rinne achomharc in aghaidh trí cinn
díobh agus ba é an t-achomharcóir a rinne achomharc in aghaidh an dá cheann eile.

Right to Know CLG v An Coimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil 2018/119
MCA
I gCás CEI/17/0021 (Right to Know CLG agus an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt),
chinn mé nárbh ionann litir agus aighneacht a sheol Ibec chuig an Roinn agus faisnéis
comhshaoil de réir bhrí Airteagal 3(1) de na Rialacháin. Cé gur tagraíodh san aighneacht do
bhearta iompair a dhéanann difear nó ar dóigh dóibh difear a dhéanamh do ghnéithe agus
tosca an chomhshaoil, chinn mé go raibh an bhaint idir an aighneacht agus na bearta sin
róbheag chun a mheas gurbh ionann an aighneacht agus faisnéis “faoi” na bearta sin de réir
bhrí an tsainmhínithe ar fhaisnéis comhshaoil in Airteagal 3(1)(c) de na Rialacháin. Rinne Right
to Know CLG achomharc in aghaidh na breithe uaim chuig an Ard-Chúirt an 11 Aibreán 2018.
Tá an ní liostaithe lena éisteacht an 17 Iúil 2019.

Coillte Teoranta v An Coimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil 2018/453 MCA
I gCás CEI/17/0022 (Right to Know CLG agus Coillte), chinn mé, in imthosca an cháis seo,
gurbh ionann díolacháin talún ar leith agus bearta ar dhóigh dóibh difear a dhéanamh do
ghnéithe agus tosca an chomhshaoil de réir bhrí Airteagal 3(1)(c) de na Rialacháin. Chinn
mé freisin gurbh ionann aitheantas na gceannaitheoirí agus faisnéis “faoi” na díolacháin sin
agus, dá bhrí sin, gurbh fhaisnéis comhshaoil faoi Airteagal 3(1)(c) é. Rinne Coillte achomharc
in aghaidh na breithe uaim chuig an Ard-Chúirt an 7 Nollaig 2018. Táimid ag fanacht le dáta
éisteachta don achomharc sin.

Bord Soláthair an Leictreachais v An Coimisinéir um Fhaisnéis
Comhshaoil 2019/47 MCA
I gCás CEI/18/0003 (Lar McKenna agus Bord Soláthair an Leictreachais), chinn mé gurbh
fhaisnéis comhshaoil faoi Airteagal 3(1)(c) de na Rialacháin í tras-scríbhinn d’éisteacht an
eadránaí maoine ar an mbonn gurbh ionann í agus faisnéis “faoi” bhonneagar leictreachais
a fhorbairt, ar beart nó gníomhaíocht é a dhéanann difear nó ar dóigh dó difear a dhéanamh
do ghnéithe agus tosca an chomhshaoil. Chinn mé ansin go raibh údar le Bord Soláthair an
Leictreachais (BSL) le diúltú géilleadh do rochtain ar chóip den tras-scríbhinn faoi Airteagal
9(1)(d) de na Rialacháin. In imthosca an cháis, áfach, chuir mé ceangal ar BSL géilleadh do
rochtain ar an tras-scríbhinn trí chigireacht in situ ag a oifig. Rinne BSL achomharc in aghaidh
na breithe uaim chuig an Ard-Chúirt an 11 Feabhra 2019. Táimid ag fanacht le dáta éisteachta
don achomharc sin.
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An Taoiseach v An Coimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil 2019/48 MCA
I gCás CEI/18/0010 (Áine Ryall agus Roinn an Taoisigh), chinn mé, i measc nithe eile, go
raibh feidhm ag Airteagal 9(2)(d) de na Rialacháin maidir le meamram a ullmhaíodh i Roinn
an Taoisigh. Bhain an meamram sin le tograí chun teorainn a chur leis an tréimhse ama ina
bhféadfar athbhreithniú breithiúnach a iarraidh ar thoilithe pleanála le haghaidh forbairtí
bonneagair straitéisigh. Chinn mé freisin gur mhó an leas a bhfreastalófaí air trí rúndacht
chumarsáidí inmheánacha na Comh-aireachta a choimeád ná an leas pobail a bhfreastalódh
nochtadh na faisnéise sin air, ach amháin i gcás méideanna beaga faisnéise fíorasaí a bhí
sa mheamram. Chuir mé ceangal ar an Roinn na méideanna beaga faisnéise sin a fhoilsiú.
Tarraingíodh an t-achomharc siar ar thoiliú a fháil ón dá pháirtí an 4 Márta 2019.

Right to Know CLG v An Coimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil 2018/216
MCA
I gCás CEI/17/0030 (Right to Know CLG and Raheenleagh Power DAC), chinn mé nach raibh
Raheenleagh Power DAC ina údarás poiblí de réir bhrí Airteagal 3(1) de na Rialacháin. Rinne
an t-achomharcóir achomharc in aghaidh na breithe uaim chuig an Ard-Chúirt an 24 Bealtaine
2018. Ar thoiliú a fháil ó na páirtithe uile, rinne an Ard-Chúirt ordú an 22 Deireadh Fómhair
2018 lenar cuireadh an bhreith uaim i gCás CEI/17/0030 ar ceal agus lenar cuireadh an ní ar
ais chugam lena bhreithniú tuilleadh. Rinne an Oifig seo athbhreithniú nua ansin ar bhonn na
nósanna imeachta a comhaontaíodh leis na páirtithe. Thug mé breith nua i gCás CEI/18/0039
(Right to Know CLG agus Raheenleagh Power Designated Activity Company) an 9 Eanáir 2019.
Sa bhreith sin, chinn mé nach raibh Raheenleagh Power Designated Activity Company ina
údarás poiblí de réir bhrí Airteagal 3(1) de na Rialacháin. Rinne Right to Know CLG achomharc
in aghaidh na breithe uaim i gCás CEI/18/0039 chuig an Ard-Chúirt an 7 Márta 2019. Táimid ag
fanacht le dáta éisteachta don achomharc sin.

Cairde Chomhshaol na hÉireann v An Coimisinéir um Fhaisnéis
Comhshaoil 2017/298 MCA
Thuairiscigh mé sa Tuarascáil Bhliantúil don bhliain seo caite go ndearnadh achomharc
in aghaidh na breithe uaim i gCás CEI/16/0038 (Cairde Chomhshaol na hÉireann Teoranta
agus an tSeirbhís Chúirteanna) chuig an Ard-Chúirt. Sa chás sin, chinn mé nach mbíonn an
tSeirbhís Chúirteanna ina húdarás poiblí de réir bhrí Airteagal 3(1) de na Rialacháin nuair
a shealbhaíonn sí faisnéis i gcáil bhreithiúnach thar ceann na mBreithiúna. D’éist an ArdChúirt an t-achomharc i mí Aibreáin 2019. Chinn an Chúirt ceist dlí a tharchur chuig Cúirt
Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh chun réamhrialú a thabhairt ar raon feidhme na heisceachta
ón sainmhíniú ar “údarás poiblí” atá ar fáil do chomhlachtaí agus iad ‘ag gníomhú i gcáil
bhreithiúnach’.
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Athbhreithniú Breithiúnach
I dteannta na gcúig achomharc a rinneadh chuig an Ard-Chúirt faoi Airteagal 13, rinneadh
athbhreithniú breithiúnach amháin sa bhliain 2018 ar bhreith a thug Roinn an Taoisigh faoi
na Rialacháin maidir le Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol. Ní dhearnadh achomharc
chuig an Oifig seo in aghaidh na breithe ón Roinn sa chás seo. Ní rabhamar inár bpáirtí sna
himeachtaí athbhreithnithe bhreithiúnaigh ach oiread.

Right to Know CLG v An Taoiseach agus Comhlacht Eile [2018] IEHC 371
Neamhnigh an Ard-Chúirt an diúltú ó Roinn an Taoisigh géilleadh do rochtain ar dhoiciméid
inar léiríodh díospóireacht na Comh-aireachta ar astaíochtaí gás ceaptha teasa na hÉireann.
Luaigh an Chúirt go dtugtar le hAirteagail 10(3), (4) agus (5) sainordú d’údarás poiblí:
• gach iarraidh a bhreithniú ar bhonn aonair
• an leas pobail a bhfreastalódh an nochtadh air agus an leas pobail a bhfreastalódh an diúltú
air a chur sa mheá
• na forais le diúltú a léiriú ar bhonn srianta, ag féachaint don leas pobail a bhfreastalódh an
nochtadh air agus
• breithniú a dhéanamh ar an bhféidearthacht atá ann rochtain pháirteach a thabhairt ar
fhaisnéis
Dar leis an gCúirt, ní fhéadfaidh údarás poiblí diúltú géilleadh do rochtain ar fhaisnéis
comhshaoil ach amháin i gcás gur cloíodh go substainteach agus ón taobh nós imeachta de
le ceanglais na bhforálacha sin. Bhí an Chúirt den tuairim nár chomhlíon an bhreith ón Roinn
san athbhreithniú inmheánach ceanglais na Treorach maidir le Rochtain ar Fhaisnéis faoin
gComhshaol toisc nár bhreithnigh an Roinn an leas pobail i bhfabhar an nochta agus toisc
nárbh imleor a bhí na cúiseanna a tugadh leis an mbreith.

Cumarsáid chuig an gCoiste um Chomhlíonadh Choinbhinsiún Aarhus
Thuairiscigh mé sa Tuarascáil Bhliantúil uaim don bhliain 2016 gur sheol Right to Know CLG
cumarsáid chuig an gCoiste um Chomhlíonadh Choinbhinsiún Aarhus (ACCC/C/2016/141)
maidir le gnéithe den dóigh a raibh Éire ag comhlíonadh an Choinbhinsiúin. Tagraíodh sa
chumarsáid sin don dóigh a ndéanann an Oifig seo próiseáil ar chásanna. D’éist an Coiste
um Chomhlíonadh an chumarsáid ag an 62ú cruinniú dá chuid, a bhí ar siúl ón 5 go dtí an 9
Samhain 2018. Agus é seo á scríobh, níor tugadh aon fhaisnéis dom go dtí seo maidir leis na
cinntí agus na moltaí ón gCoiste um Chomhlíonadh i leith na cumarsáide. Is féidir faisnéis faoin
gcumarsáid a fháil ar shuíomh Gréasáin an Choiste um Chomhlíonadh ag www.unece.org/env/
pp/cc/com.
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Caibidil 3: Saincheisteanna a tháinig chun
cinn
Méadú sa líon achomharc a rinneadh chuig an ArdChúirt faoi Airteagal 13
A bhuí leis an méadú atá tagtha ar an líon foirne le blianta beaga anuas, bhí an Oifig seo in
ann an líon cásanna a phróiseáiltear gach bliain a mhéadú go suntasach. Tháinig méadú mór
ar an líon breitheanna a thug mé dá bharr sin chomh maith. Le linn na bliana 2018, áfach,
tháinig méadú géar freisin ar an líon breitheanna uaim a ndearnadh achomharc ina n-aghaidh
chuig an Ard-Chúirt faoi Airteagal 13 de na Rialacháin maidir le Rochtain ar Fhaisnéis faoin
gComhshaol. Rinneadh achomharc chuig an Ard-Chúirt in aghaidh cúig cinn, nó 12.5%, den
40 breith a thug mé sa bhliain 2018. Caitheann an Oifig seo acmhainní suntasacha agus í ag
freagairt do dhlíthíocht den sórt sin.
Cé go bhfuil saincheisteanna éagsúla i gceist leis na cúig achomharc, áirítear le gach ceann
díobh foras achomhairc á líomhain nár chuir mé an sainmhíniú ar “fhaisnéis comhshaoil” nó ar
“údarás poiblí” in Airteagal 3 de na Rialacháin i bhfeidhm i gceart. Líomhnaítear in achomharc
amháin nár chuir mé ceachtar de na sainmhínithe i bhfeidhm i gceart. Tá an t-ardchéatadán
achomharc mar fhianaise ar a chasta a bhíonn sé ó am go ham na sainmhínithe sin a léiriú.
Baineann ceithre cinn de na hachomhairc le cur i bhfeidhm an tsainmhínithe ar fhaisnéis
comhshaoil. Rud spéisiúil, líomhnaítear in achomharc amháin gur léirigh mé an sainmhíniú
ar “fhaisnéis comhshaoil” ar bhealach róchúng agus líomhnaítear sna trí cinn eile go ndearna
mé amhlaidh ar bhealach róleathan. Baineann achomharc amháin le cás inar chinn mé nach
raibh eintiteas ar leith ina údarás poiblí agus baineann ceann eile le cás inar chinn mé go
raibh an comhlacht lena mbaineann ina údarás poiblí. Fáiltíonn an Oifig seo roimh an tsoiléire
is féidir leis na breithiúnais ar na hachomhairc sin a chur leis na sainmhínithe tábhachtacha
ar “fhaisnéis comhshaoil” agus ar “údarás poiblí”. Tá imní orm, áfach, faoin méid acmhainní
airgeadais agus foirne a bhíonn i gceist le freagairt d’achomhairc chuig an gCúirt.

Nochtadh faisnéise comhshaoil agus cearta tríú páirtí
Le linn na bliana 2018, fuair an Oifig seo an chéad dá achomharc tríú páirtí riamh de bhun
Airteagal 12(3)(b) de na Rialacháin maidir le Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol, rud lena
dtugtar ceart achomhairc do thríú páirtithe a ndéanfadh nochtadh faisnéise comhshaoil dochar
dóibh. Tharraing na tríú páirtithe lena mbaineann an dá achomharc sin siar ina dhiaidh sin.
I dteannta an dá achomharc tríú páirtí a fuair an Oifig seo de bhun Airteagal 12(3)(b) de na
Rialacháin, thug mé roinnt breitheanna sa bhliain 2018 inar breithníodh na heisceachtaí ó
nochtadh a leagtar síos sna Rialacháin. Is eisceachtaí iad sin lena bhforáiltear do gan faisnéis
comhshaoil a nochtadh i gcás go ndéanfadh an nochtadh dochar do chearta tríú páirtithe. Tá
roinnt samplaí de na breitheanna sin leagtha amach i gCaibidil 4: Breitheanna.
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Caibidil 4: Breitheanna
Breitheanna foirmiúla
Sa bhliain 2018, thug mé 40 breith ar achomhairc faoi na Rialacháin maidir le Rochtain ar
Fhaisnéis faoin gComhshaol. I 25 cinn, nó 62.5%, de na breitheanna uaim, chinn mé go raibh
údar iomlán ann leis an diúltú géilleadh do rochtain ar fhaisnéis comhshaoil (cé nár aontaigh
mé leis an údarás poiblí lena mbaineann maidir leis na cúiseanna leis an diúltú i ngach cás).
I 15 cinn, nó 37.5%, de na breitheanna uaim, chinn mé nach raibh údar (iomlán ná páirteach)
ann leis an diúltú géilleadh do rochtain. I naoi gcinn de na 15 bhreith sin, chuir mé ceangal ar
na húdaráis phoiblí lena mbaineann rochtain a thabhairt do na hachomharcóirí ar fhaisnéis
comhshaoil. I 3 chás, thug na húdaráis phoiblí rochtain iomlán ar an bhfaisnéis comhshaoil a
iarradh le linn an athbhreithnithe uaim. Sna 3 chás eile, chinn mé nach raibh aon údar ann leis
an diúltú géilleadh do na hiarrataí agus gur cheart don údarás poiblí lena mbaineann breith nua
a thabhairt maidir leis an iarraidh. Dá bhrí sin, chuir mé na cásanna ar ais chuig na húdaráis
phoiblí ionas go bhféadfadh siad déanamh amhlaidh.
I 15 cinn, nó 37.5%, de na breitheanna uaim, bhreithnigh mé cur i bhfeidhm na sainmhínithe ar
“fhaisnéis comhshaoil” agus ar “údarás poiblí” in Airteagal 3 de na Rialacháin.
I 14 cinn, nó 35%, de na breitheanna uaim, bhreithnigh mé cé acu a dhéanfadh nó nach
ndéanfadh nochtadh na faisnéise dochar do chearta tríú páirtithe, amhail rúndacht faisnéise
pearsanta, rúndacht tráchtála nó thionsclaíoch agus cearta maoine intleachtúla.

Breitheanna ar ábhair spéise iad
Is iad seo a leanas roinnt samplaí de na breitheanna a thug mé sa bhliain 2018. Tá an téacs
iomlán de na breitheanna uile ar fáil ar www.ocei.ie.

Faisnéis phearsanta
Saincheist lárnach i sé cinn de na breitheanna uaim sa bhliain 2018 ba ea Airteagal 8(a)(i).
Foráiltear le hAirteagal 8(a)(i) nach gcuirfidh údarás poiblí faisnéis comhshaoil ar fáil i gcás go
ndéanfadh nochtadh na faisnéise sin dochar do rúndacht faisnéise pearsanta a bhaineann le
duine nádúrtha nár thoiligh le nochtadh na faisnéise agus i gcás go gcosnófar an rúndacht sin
le dlí ar shlí eile.

Cás CEI/17/0036 (ABC agus Comhairle Chontae na Mí)
Sa chás seo, d’iarr an t-achomharcóir rochtain ar fhaisnéis a bhaineann le láithreáin a ndearna
an Chomhairle cigireacht orthu mar chuid dá próiseas faoin Acht um Láithreáin Thréigthe,
1990. Ba dheimhin liom gurbh ionann roinnt den fhaisnéis a tarraingíodh siar agus sonraí
pearsanta, a gcosnaítear a rúndacht le dlí an Aontais Eorpaigh agus leis an dlí náisiúnta.
Chinn mé go raibh feidhm ag Airteagal 8(a)(i) de na Rialacháin maidir leis na sonraí pearsanta.
Chinn mé freisin gur mhó an leas a bhfreastalódh diúltú air ná an leas pobail a bhfreastalódh
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nochtadh air. I dtaca le hAirteagal 10(5), bhí mé den tuairim gurbh amhlaidh, ar mhaithe le
faisnéis a shainaithint lena scaradh agus lena heisiúint, gur ghá teagmháil a dhéanamh le líon
mór páirtithe agus breithniú a dhéanamh ar na freagraí uathu agus gurbh amhlaidh, i gcásanna
áirithe, nach mbeadh sé cuí ná comhréireach don Chomhairle ná don Oifig seo teagmháil
a dhéanamh leis na tríú páirtithe. Sna himthosca sin, chinn mé nárbh indéanta an rud é an
fhaisnéis a bhí sa scarbhileog agus sa bhunachar sonraí a scaradh lena heisiúint de bhun
Airteagal 10(5).

Cás CEI/18/0013 (An tUas. X agus an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara)
I measc nithe eile, d’iarr an t-achomharcóir sa chás seo rochtain ar shonraí baile fearainn a
tugadh in iarratais áirithe chuig an Scéim Ghlas, Íseal-Charbóin, Agra-Chomhshaoil (GLAS).
Ghlac mé leis gurbh amhlaidh, dá sainaithneofaí an baile fearainn a bhí i gceist le tailte an
iarratasóra chuig an Scéim, gur dhóigh go nochtfaí aitheantas an iarratasóra agus láthair a t(h)
ailte agus, i gcásanna áirithe, a s(h)eoladh baile. D’aithin mé go raibh féidearthacht réasúnach
ann an fhaisnéis a chomhthiomsú le faisnéis eile a bhí ar fáil agus an méid sin a dhéanamh
ar bhealach ar dhóigh dó aitheantas an iarratasóra a nochtadh. Ag féachaint don dlí ábhartha
Eorpach, ba dheimhin liom go bhfuil ionchas réasúnach ag iarratasóirí chuig Scéim GLAS go
gcaithfí mar fhaisnéis phearsanta rúnda le haon sonraí baile fearainn a thugtar sna hiarratais
uathu agus go gcosnófaí rúndacht na faisnéise sin le dlí. Chinn mé go raibh feidhm ag Airteagal
8(a)(i) de na Rialacháin maidir le sonraí baile fearainn. Chinn mé freisin gur mhó an leas a
bhfreastalódh diúltú air ná an leas pobail a bhfreastalódh nochtadh air. Ina theannta sin, chinn
mé nach raibh feidhm ag Airteagal 10(5) in imthosca an cháis seo.

Rúndacht tráchtála nó thionsclaíoch
Saincheist lárnach i sé cinn de na breitheanna uaim sa bhliain 2018 ba ea Airteagal 9(1)(c).
Foráiltear le hAirteagal 9(1)(c) go bhféadfaidh údarás poiblí diúltú faisnéis comhshaoil a chur
ar fáil i gcás go ndéanfadh nochtadh na faisnéise a iarradh dochar do rúndacht tráchtála
nó thionsclaíoch, i gcás go bhforáiltear do rúndacht den sórt sin sa dlí náisiúnta nó i ndlí an
Chomhphobail ar mhaithe le leas eacnamaíoch dlisteanach a chosaint.

Cás CEI/17/0051 (X Uas. agus an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara)
Sa chás seo, d’iarr an t-achomharcóir rochtain ar na rátaí stocála a taifeadadh i dtuarascálacha
cigireachta do gach feirm éisc eite mhuirí agus fionnuisce ar feadh tréimhse trí bliana. Chinn
mé go raibh sé riachtanach a thaispeáint, ar a laghad, go ndéanfadh nochtadh na faisnéise
dochar de chineál éigin do leas eacnamaíoch nó tráchtála an pháirtí a raibh cosaint á lorg
aige/aici ar chúiseanna rúndachta. Níor mheas mé gur leor a bhí an maíomh ginearálta nó
tuairimeach go ndéanfaí dochar do chor iomaíoch na cuideachta. Thug mé faoi deara go
raibh idirdhealú ann idir buanstoc agus táirgeacht iarbhír. Ghlac mé leis go mbeadh sonraí
táirgeachta luachmhar ón taobh tráchtála de sa mhargadh iomaíoch feirmeoireachta éisc agus
go mbeadh sonraí faoi sholáthraithe, faoin soláthar iarbhír sa mhargadh agus faoi chinn scríbe
ina dtosca tábhachtacha nuair a bhíonn praghsanna díola agus an sciar den mhargadh á socrú.
Ghlac mé leis freisin go raibh an fhaisnéis rúnda ón taobh tráchtála de agus go ndéanfadh
nochtadh na faisnéise díobháil do leasanna tráchtála na bhfeirmeacha lena mbaineann. Chinn
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mé go raibh feidhm ag Airteagal 9(1)(c) maidir leis na sonraí táirgeachta iarbhír a tugadh in
aon cheann de na tuarascálacha a bhaineann leis na feirmeacha nó na cuideachtaí a chuir in
aghaidh eisiúint a gcuid sonraí. Chinn mé freisin gur mhó an leas a bhfreastalódh diúltú air ná
an leas pobail a bhfreastalódh nochtadh air. In imthosca an cháis, áfach, níor ghlac mé leis go
ndéanfadh nochtadh na faisnéise faoi rátaí buanstocála a bhí sna tuarascálacha cigireachta aon
díobháil d’aon leas tráchtála nó eacnamaíoch a chosnaítear le dlí. Chinn mé nach raibh údar
ag an Roinn le diúltú géilleadh do rochtain ar an bhfaisnéis faoi na rátaí buanstocála a bhí sna
tuarascálacha cigireachta agus chuir mé ceangal uirthi an fhaisnéis sin a eisiúint.

Cás CEI/18/0009 (Shell and Topaz Aviation Ireland Limited agus daa Public Limited
Company)
Sa chás seo, d’iarr an t-achomharcóir rochtain ar an gconradh le haghaidh feirm breosla a
thógáil ag Aerfort Bhaile Átha Cliath. Chinn mé gurbh ionann an fhaisnéis a bhí sa chonradh
agus faisnéis comhshaoil. Cé go bhféadfaidh údaráis phoiblí conarthaí a bhfuil clásail
rúndachta ar áireamh iontu a dhéanamh, thug mé faoi deara nár cheart clásail den sórt sin
a úsáid chun srian a chur ar rochtain ar fhaisnéis comhshaoil. Ní fhéadfaidh údaráis phoiblí
conarthaí a úsáid chun na hoibleagáidí atá orthu faoin dlí um rochtain ar fhaisnéis faoin
gcomhshaol a sheachaint. D’áitigh an t-údarás poiblí go raibh dualgas reachtúil rúndachta ar
a chuid fostaithe faoi reachtaíocht ar leith, ar dhualgas é lenar toirmisceadh iad faisnéis rúnda
a nochtadh. Níor ghlac mé leis go raibh aon tionchar ag an toirmeasc reachtúil sin ar cé acu
is amhlaidh nó nach amhlaidh gur cheart don údarás poiblí féin (seachas a chuid fostaithe)
faisnéis ar leith a eisiúint nó go bhféadfadh an t-údarás poiblí faisnéis ar leith a eisiúint. Chinn
mé go raibh feidhm ag Airteagal 9(1)(c) maidir leis an bhfaisnéis a tarraingíodh siar toisc go
ndéanfadh nochtadh na faisnéise sin dochar do rúndacht tráchtála. Chinn mé freisin gur mhó
an leas a bhfreastalódh diúltú air ná an leas pobail a bhfreastalódh nochtadh air.

Sainmhínithe ar “fhaisnéis comhshaoil” agus ar “údarás poiblí”
Saincheisteanna lárnacha in 12 cheann de na breitheanna uaim sa bhliain 2018 ba ea cur i
bhfeidhm na sainmhínithe ar “fhaisnéis comhshaoil” agus ar “údarás poiblí” in Airteagal 3(1) de
na Rialacháin maidir le Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol.
Saincheist lárnach i dtrí cinn de na breitheanna uaim ba ea cé acu a bhí nó nach raibh
comhlacht ina údarás poiblí de réir bhrí an tsainmhínithe in Airteagal 3(1) de na Rialacháin. In
Airteagal 3(1) de na Rialacháin, sainmhínítear “údarás poiblí” mar seo a leanas:
(a) rialtas nó údarás riaracháin phoiblí, lena n-áirítear comhlachtaí comhairleacha poiblí
(b) aon duine nádúrtha nó dlítheanach a chomhlíonann feidhmeanna riaracháin phoiblí
faoin dlí náisiúnta
(c) aon duine nádúrtha nó dlítheanach a bhfuil freagrachtaí poiblí air/uirthi nó a bhfuil
feidhmeanna poiblí aige/aici, nó a sholáthraíonn seirbhísí poiblí, a bhaineann leis an
gcomhshaol faoi rialú comhlachta nó duine a thagann faoi mhír (a) nó (b)
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Foráiltear le hAirteagal 3(2) de na Rialacháin nach n-áireofar iad seo a leanas leis an
sainmhíniú: an tUachtarán; Oifig Ard-Rúnaí an Uachtaráin; an Chomhairle Stáit; aon
Choimisiún atá ag feidhmiú chumhachtaí an Uachtaráin agus ag comhlíonadh dhualgais an
Uachtaráin ar bhealach dleathach de thuras na huaire; nó aon chomhlacht atá ag gníomhú i
gcáil bhreithiúnach nó reachtach.

Cás CEI/17/0015 (Francis Clauson agus RPS Consulting Engineers Ltd (RPS))
Sa chás seo, diúltaíodh géilleadh don iarraidh ón achomharcóir ar rochtain ar fhaisnéis a
bhaineann leis an gclár faireacháin ar thorann ó fheirmeacha gaoithe, rud a sheolann RPS.
Diúltaíodh géilleadh don iarraidh ar an mbonn nach bhfuil RPS ina údarás poiblí. Is cuideachta
phríobháideach atá ar conradh ag Comhairle Contae Loch Garman é RPS. Ba é an phríomhshaincheist anseo ná cé acu atá nó nach bhfuil RPS ina údarás poiblí faoi Airteagal 3(1)(c).
Bhí mé den tuairim go raibh idirdhealú ann idir údarás poiblí a dhéanann an soláthar iarbhír
seirbhísí poiblí do dhaoine den phobal a tharmligean chuig comhlacht eile agus údarás poiblí
a cheannaíonn oibreacha, earraí nó seirbhísí trí phróiseas soláthair phoiblí ionas gur féidir
leis freastal ar a riachtanais oibriúcháin féin. In imthosca an cháis, níor dheimhin liom gur
sholáthair RPS seirbhísí poiblí le linn dó an clár faireacháin ar thorann a chur i gcrích. Chinn
mé nach bhfuil RPS ina údarás poiblí faoi Airteagal 3(1) de na Rialacháin.

Cás CEI/17/0016 (Lar McKenna agus an tEadránaí Maoine)
Sa chás seo, rinne an t-achomharcóir achomharc toisc gur chlis ar an Eadránaí Maoine
próiseáil a dhéanamh ar an iarraidh uaidh, rud a ndearnadh achomharc ina aghaidh chugam
roimhe sin. I gCás CEI/15/0026 (Lar McKenna agus an tEadránaí Maoine Reachtúil), chinn
mé go bhfuil an tEadránaí Maoine ina údarás poiblí de réir bhrí Airteagal 3 de na Rialacháin
agus luaigh mé go raibh mé ag súil leis go rachadh an tEadránaí Maoine ar aghaidh leis
an iarraidh a phróiseáil. Sa chéad bhreith uaim, chinn mé nach bhfuil an tEadránaí Maoine
eisiata ón sainmhíniú ar údarás poiblí toisc nach bhfuil aon oibleagáid air cúiseanna a
thabhairt leis na breitheanna uaidh. San achomharc uaidh, mhaígh an tEadránaí Maoine gurb
amhlaidh, contrártha don bhreith sin uaim, go bhfuil oibleagáid air cúiseanna a thabhairt
leis na breitheanna dámhachtana a thugann sé. Is oibleagáid é sin a leagtar síos san Acht
Eadrána, 2010, lena gcuirtear Dlí Eiseamláireach UNCITRAL (Coimisiún na Náisiún Aontaithe
um Dhlí Trádála Idirnáisiúnta) i bhfeidhm i ndlí na hÉireann. Sna himthosca sin, chinn mé go
ngníomhaíonn an tEadránaí Maoine i gcáil bhreithiúnach le linn dó an fheidhm reachtúil atá
aige de réir bhrí Airteagal 3(2) a chomhlíonadh agus, dá bhrí sin, nach mbíonn sé ina údarás
poiblí de réir bhrí Airteagal 3 de na Rialacháin nuair a ghníomhaíonn sé sa cháil sin.
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Caibidil 5: Nithe eile arbh ábhair spéise
iad sa bhliain 2018
Leasú ar na Rialacháin maidir le Rochtain ar Fhaisnéis
faoin gComhshaol
An 27 Iúil 2018, chuir an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil
a lámh le I.R. Uimh. 309 de 2018 – Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Rochtain ar Fhaisnéis
faoin gComhshaol) (Leasú), 2018. Le I.R. Uimh. 309 de 2018, cuireadh an méid seo a leanas in
ionad Airteagal 3(2):
“D’ainneoin aon ní atá i bhfo-airteagal (1), ní áirítear iad seo a leanas leis an sainmhíniú ar
“údarás poiblí” sna Rialacháin seo—
(a) an tUachtarán,
(b) Oifig Ard-Rúnaí an Uachtaráin,
(c) an Chomhairle Stáit,
(d) aon Choimisiún atá ag feidhmiú chumhachtaí an Uachtaráin agus ag comhlíonadh
dhualgais an Uachtaráin ar bhealach dleathach de thuras na huaire, nó
(e) aon chomhlacht atá ag gníomhú i gcáil bhreithiúnach nó reachtach.”

Athbhreithniú ar nósanna imeachta na hOifige
Tá an Oifig seo ag déanamh athbhreithniú ar a cuid próiseas chun a chinntiú go nglacfar
le cásanna agus go ndéanfar iad a scrúdú, a leithdháileadh agus a chur ar aghaidh ar an
mbealach is éifeachtúla, is tráthúla agus is cuimsithí agus is féidir agus go gcuirfear nósanna
imeachta cothroma i bhfeidhm do na páirtithe uile lena mbaineann ag an am céanna.

Caidreamh leis an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar
son na hAeráide agus Comhshaoil
Sheol an Roinn Imeacht Feasachta agus Oiliúna ar Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol i
mí an Mhárta 2018. Thug Imscrúdaitheoir ón Oifig seo cur i láthair ag an imeacht. Lena linn,
tugadh forbhreathnú ar obair na hOifige agus ar an ról atá againn faoi na Rialacháin maidir le
Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol agus tugadh treoir do chinnteoirí maidir le hiarrataí ar
rochtain ar fhaisnéis faoin gcomhshaol a phróiseáil agus maidir le breitheanna a thabhairt ina
leith. Faoi mar a tharla i mblianta roimhe sin, soláthraíodh faisnéis shoiléir úsáideach faoi na
Rialacháin do bhaill foirne údaráis phoiblí le linn an imeachta oiliúna. Ba mhaith liom buíochas
a ghabháil leis an Roinn as an obair leantach a dhéanann sí ina leith sin.
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Sa Tuarascáil Bhliantúil don bhliain seo caite, thuairiscigh mé go raibh an Oifig seo ag obair leis
an Roinn ar an athbhreithniú ar an ‘Treoir d’Údaráis Phoiblí agus do dhaoine eile maidir le cur
chun feidhme na Rialachán’ (Bealtaine 2013), rud a d’fhoilsigh an tAire de bhun Airteagal 14 de
na Rialacháin. Chuir an Oifig seo tuairimí in iúl ar an dréachtleagan den treoir athbhreithnithe
bheartaithe go luath sa bhliain 2018. Tuigim go bhfuil sé beartaithe ag an Roinn an treoir
athbhreithnithe a fhoilsiú sa bhliain 2019.
Mar aon le hathbhreithniú a dhéanamh ar an Treoir ón Aire maidir leis na Rialacháin, tá
sé beartaithe ag an Roinn tabhairt faoi athbhreithniú ar na Rialacháin féin freisin. Seolfar
comhairliúchán poiblí le linn an athbhreithnithe sin. Ag amanna éagsúla, labhair mé agus
an Coimisinéir romham araon faoi na saincheisteanna a tháinig roimh an Oifig seo le linn
di na feidhmeanna reachtúla atá aici faoi na Rialacháin a chur i gcrích. Agus an méid sin á
dhéanamh againn, mholamar leasuithe a d’fhéadfaí a dhéanamh ar na Rialacháin agus bealaí
ina bhféadfaí na Rialacháin a shoiléiriú ar mhaithe le haghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna
den sórt sin. Scríobh an Oifig seo chuig an Roinn sa bhliain 2018 chun aird a tharraingt arís eile
ar na saincheisteanna a measaimid gur cheart don Roinn aghaidh a thabhairt orthu agus na
Rialacháin á n-athbhreithniú aici.
Táim ag tnúth le hobair i gcomhar leis an Roinn an athuair sa bhliain 2019 ar an Treoir
athbhreithnithe ón Aire maidir leis na Rialacháin, ar an athbhreithniú a dhéanfaidh an Roinn
ar na Rialacháin agus ar aon saincheisteanna eile a thiocfaidh chun cinn agus a mbeidh leas
frithpháirteach againn iontu.

An Coimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil
Tuarascáil Bhliantúil 2018

87

An Coimisinéir Faisnéise
Tuarascáil Bhliantúil 2018

Aguisíní

An Coimisinéir Faisnéise
Tuarascáil Bhliantúil 2018

Aguisín I
Deimhnithe Reachtúla arna n-eisiúint ag Airí
sa bhliain 2018

89

90

Appendices

Aguisín II
Athbhreithniú faoi alt 34(7) ar na Deimhnithe arna
n-eisiúint ag Airí

