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Achoimre ar fheidhmíocht

Ár
bhfeidhmíocht

93%

502

Chuireamar 502 cás
i gcrích in 2017

63%

Mhéadaigh líon na
gcásanna a cuireadh i
gcrích faoi 93% ó 2013,
mo chéad bhliain
san Oifig

Chuireamar 63% de
chásanna i gcrích laistigh
de 4 mhí, níos mó ná
riamh

98%

Úsáid
SF

Cuireadh 98%
d'athbhreithnithe i gcrích
laistigh de 12 mhí thuas ó 66% in
2013

7,182

Thug comhlachtaí
poiblí 7,182 iarraidh ar
aghaidh go 2018,
méadú 19% ar 2017

87%

Bhain 87% de na hiarrataí a
rinneadh chuig an earnáil
shláinte le rochtain ar
fhaisnéis phearsanta

16%

Mhéadaigh líon na
gcásanna a cuireadh i
gcrích faoi 16% i
gcomparáid le 2016

37%

Mhéadaigh ráta na gcásanna
a cuireadh i gcrích laistigh
de cheithre mhí faoi
37% ó 2013

33,979
Rinneadh 33,979
iarraidh chuig
comhlachtaí poiblí ar
an iomlán in 2017

67%

Mhéadaigh líon na n-iarrataí SF
a rinneadh chuig comhlachtaí
poiblí faoi 67% ó tugadh
isteach an tAcht 2014
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Éileamh
ar ár
Seirbhísí

97%

Deimhníodh 97%
d'iarratais ar m'Oifig
laistigh de dheich lá
oibre

Comhlíonadh
na gcomhlachtaí
poiblí

497

Ghlacamar le 497
iarratas ar
athbhreithniú in 2017,
méadú 12% ar 2016

113

Bhain ár
n-athbhreithnithe le
113 comhlacht poiblí thuas ó 77 comhlacht
in 2013

47%

Measadh 47%
d'athbhreithnithe a bheith
diúltaithe ag comhlachtaí
poiblí ag céim na breithe
bunaidh den iarraidh
SF
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D'eisíomar 12 fógra reachtúla
chuig comhlachtaí poiblí chun
comhlíonadh a éileamh
- ísliú ó 17 in 2016

86%

Ghlacamar le 86% de na
hiarratais ar fad mar
athbhreithnithe - ardú
ó 74% in 2015

91%

Bhí 91% d'athbhreithnithe
a bhí fós idir lámha ag
deireadh 2017 níos lú ná
sé mhí d'aois

44%

Measadh 44%
d'athbhreithnithe a bheith
diúltaithe ag céim an
athbhreithnithe
inmheánaigh

29%

Measadh 29%
d'athbhreithnithe a bheith
diúltaithe ag an dá chéim
- níos mó ná riamh
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Caibidil 1: An bhliain faoi athbhreithniú
Do cheart chun faisnéis a fháil
Saoráil Faisnéise
Leis an Acht SF 2014, foráiltear do cheart ginearálta rochtana ar thaifid atá i seilbh comhlachtaí
poiblí, agus foráiltear leis freisin gur chóir taifid a scaoileadh, ach amháin má tá siad
díolmhaithe. Tugann an tAcht an ceart do dhaoine faisnéis phearsanta fúthu féin atá i seilbh
comhlachtaí poiblí a cheartú nó a nuashonrú, agus tugann sé an ceart do dhaoine cúiseanna a
fháil do na breitheanna atá déanta ag comhlachtaí poiblí, nuair a théann na breitheanna sin i
bhfeidhm go díreach orthu.
An príomhról atá ag Oifig an Choimisinéara Faisnéise ná athbhreithnithe neamhspleácha a
dhéanamh ar bhreitheanna a thugann comhlachtaí poiblí ar iarrataí SF, i gcás go mbíonn baill
den phobal míshásta le freagairtí ar na hiarrataí sin. Mar Choimisinéir Faisnéise, tá ról eile agam
maidir le tráchtaireachtaí ar oibriú praiticiúil an Achta a athbhreithniú agus a fhoilsiú.
Baineann an tAcht SF le gach comhlacht atá de réir an tsainmhínithe ar chomhlacht poiblí in Alt
6(1) den Acht (ach amháin má tá díolúine nó leathdhíolúine acu go sonrach faoi fhorálacha Alt 42
nó Sceideal 1 den Acht). Cuimsítear comhlachtaí ar nós Ranna agus Oifigí Rialtais, údaráis áitiúla,
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, ospidéil dheonacha agus ollscoileanna. Nuair a bhunaítear
comhlachtaí poiblí nua, beidh siad faoi réir SF go huathoibríoch, ach amháin má tá díolúine acu
go sonrach trí ordú ón Aire.

Rochtain ar Fhaisnéis maidir leis an gComhshaol (RFC)
Le Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Rochtain ar Fhaisnéis maidir leis an gComhshaol) 2007
go 2014, cuirtear bealach eile rochtana ar fáil do dhaoine a dteastaíonn faisnéis comhshaoil
uathu. Baineann an ceart rochtana faoi na Rialacháin RFC le faisnéis comhshaoil atá i seilbh
údaráis phoiblí. An príomhról atá ag an gCoimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil ná breitheanna
a thugann údaráis phoiblí faoi iarrataí ar fhaisnéis comhshaoil a athbhreithniú. Tá an dá chóras
rochtana neamhspleách ar a chéile go dlíthiúil, mar atá na róil atá agam mar Choimisinéir
Faisnéise agus Coimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil.
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An bhliain faoi athbhreithniú

Faisnéis earnála poiblí a athúsáid
Le Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Faisnéis Earnála Poiblí a Athúsáid) 2015,(I.R. Uimh. 525
de 2015), foráiltear go bhfuil an Coimisinéir Faisnéise ainmnithe mar an Coimisinéir Achomhairc.
Agus an scéal amhlaidh, is féidir le m’Oifig athbhreithniú a dhéanamh ar bhreitheanna a thugann
comhlachtaí poiblí maidir le hiarrataí a dhéantar faoi na Rialacháin chun faisnéis earnála poiblí a
athúsáid, lena n-áirítear breitheanna ar tháillí agus ar choinníollacha a fhorchuirtear ar a leithéid
d’fhaisnéis a athúsáid.

Réamhrá
I dTuarascáil Bhliantúil 2016 uaim, bhí áthas orm a thuairisciú go raibh méadú suntasach
i líon na n-athbhreithnithe a chuir m’Oifig i gcrích sa bhliain roimhe agus i gcéatadán na
n-athbhreithnithe a cuireadh i gcrích laistigh de cheithre mhí, d’ainneoin méadú suntasach ar an
éileamh dár seirbhísí.
Tá áthas orm arís a thuairisciú go raibh éachtaí suntasacha breise againn sa tréchur in 2017. Cé
go raibh an t-éileamh fós ag méadú, fós féin bhí méadú 16% againn ar líon na n-athbhreithnithe
a cuireadh i gcrích, agus méadú ar chéatadán na n-athbhreithnithe a cuireadh i gcrích laistigh de
cheithre mhí go 63%, an céatadán is airde riamh. Ó 2013 i leith nuair a thosaigh mé san Oifig, tá
beagnach a dhá oiread athbhreithnithe curtha i gcrích, agus tá céatadán na n-athbhreithnithe a
cuireadh i gcrích laistigh de cheithre mhí méadaithe faoi 37%. Tuairiscím a thuilleadh sonraí ar
éachtaí athbhreithnithe 2017 uainn níos déanaí sa chaibidil seo.
Tá áthas ar leith orm a thuairisciú gur baineadh amach an feabhsú tréchuir ag an am céanna is
a bhí m’Oifig leathbhealach trí phróiseas suntasach athraithe. Le linn na bliana, leanamar linn ag
forbairt na gcóras agus na bpróiseas atá againn de réir an Phlean Straitéisigh atá againn, agus
rinneamar dul chun cinn suntasach maidir lenár gcóras TFC a chur i bhfeidhm. Mar shampla, tá
córas nua bainistíochta cáipéisí i bhfeidhm anois, agus tá obair ag dul ar aghaidh ar chóras nua
bainistíochta cáis a fhorbairt don dá Oifig.
Bhí áthas orm freisin go raibh an deis agam suíomhanna gréasáin nua a sheoladh don dá Oifig
ag deireadh 2017. Tá dearadh níos glaine ag na suíomhanna gréasáin agus tá sé níos éasca
nascleanúint a dhéanamh orthu. Tá feabhsú suntasach déanta againn freisin ar inrochtaineacht
an dá shuímh. Leis na suíomhanna, cuirtear próiseas iarratais ar líne níos éifeachtaí ar fáil
freisin. Is cosúil go gcuirfear fáilte roimhe sin ag an bpobal i gcoitinne, agus an líon suntasach
iarratais a fhaighimid ar an gcaoi sin á chur san áireamh.
Lean m’Oifig ar aghaidh maidir le nótaí treorach a fhorbairt agus a fhoilsiú le linn 2017. Glacadh
go han-mhaith leo agus tuigim gur acmhainn luachmhar anois iad d’Oifigí dár leithéid thar lear.
Leanfaimid linn inár n-iarrachtaí chun an tacaíocht a chuirimid ar fáil do chomhlachtaí poiblí
agus d’úsáideoirí an Achta go ginearálta a leathadh, trí thopaicí ábhartha eile a mbeadh tairbhe
ann iad a fhoilsiú a aithint.
Lasmuigh d’fhoilsiú na nótaí treorach, tá m’Oifig ag déanamh scrúdú ar bhealaí chun tacaíocht
agus cabhair bhreise a chur ar fáil do chomhlachtaí poiblí d’fhonn cáilíocht na cinnteoireachta a
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fheabhsú go ginearálta. Nuair a bhíomar ag plé an tsoláthair buiséid a bhí uainn in 2018 leis an
Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, d’iarramar leithdháileadh sonrach chun an clár Forrochtana a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm.
Tá áthas orm a thuairisciú gur glacadh lenár n-iarratas agus go bhfuil plean gníomhaíochta á
fhorbairt againn agus mé á scríobh seo maidir leis an leibhéal agus leis an gcineál caidrimh atá
againn le comhlachtaí poiblí a fheabhsú. Beidh sé á chur i bhfeidhm níos déanaí in 2018. Beidh
mé ag cíoradh topaicí féideartha le haghaidh imscrúdú, de bhun na gcumhachtaí atá agam faoi
alt 44 den Acht, chun dul i ngleic le saincheisteanna sistéamacha is cúram dúinn.
Tugadh isteach reachtaíocht Saorála Faisnéise den chéad uair in Éirinn in 1998. Le comóradh
fiche bliain na reachtaíochta cinniúnaí sin a cheiliúradh, bhí mé i m’óstach do chomhdháil leath
lae in Aibreán 2018. Ag an gcomhdháil sin, rinne mé machnamh ar thionchar SF in Éirinn agus ar
an méid a chuidigh sé le hathchóiriú na seirbhíse poiblí. Tugadh an tAcht reatha isteach in 2014.
I gCaibidil 2, tugaim tuairisc ar roinnt saincheisteanna ar tháinig m’Oifig orthu maidir le hoibriú
an Achta 2014. Creidim gur tráthúil é anois athbhreithniú a dhéanamh ar an Acht. Níos déanaí sa
Tuarascáil seo, aibhsím roinnt breitheanna inspéise a d’eisigh m’Oifig, agus i gCuid II, tuairiscím
ar an ról atá agam mar Choimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil.

Peter Tyndall
An Coimisinéir Faisnéise
An Coimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil

Mhéadaigh líon na gcásanna a cuireadh i
gcrích faoi 93% ó 2013, mo chéad bhliain
san Oifig
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An bhliain faoi athbhreithniú

Forbairtí Oifige in 2017
Dul chun cinn ar chórais TFC
In 2017 sheolamar na suíomhanna gréasáin nua OIC agus OCEI uainn. Cuireann na suíomhanna
sin seirbhísí feabhsaithe ar líne ar fáil do bhaill an phobail agus dár bpáirtithe leasmhara araon.
Agus na suíomhanna gréasáin nua á bhforbairt againn, bhí a fhios againn go mbíonn cuairteoirí
ag súil leis an taithí úsáideora chéanna agus iad ag déileáil leis an tseirbhís phoiblí is a bheadh
acu ag déileáil le seirbhísí eile amhail an earnáil mhiondíola. Mar sin, dhíríomar ar shuíomhanna
gréasáin a chur ar fáil atá slán, iontaofa agus éasca le húsáid. Ar an dá shuíomh, cuimsítear
tairseach ar líne a chuireann áis thapa éifeachtúil ar fáil chun iarratais ar athbhreithniú agus
achomhairc ar líne a chur isteach. Cuirtear áiseanna tapa slána ar fáil freisin orthu chun sonraí
agus cáipéisí a thraschur chugainn. Eochairghné den dá shuíomh gréasáin is ea áis feabhsaithe
chuardaigh. Acmhainn úsáideach is ea iad d’iarrthóirí agus do chinnteoirí araon. Leanfaimid linn
ag dul i dteagmháil lenár bpáirtithe leasmhara lena chinntiú go sásaíonn na háiseanna ar líne na
riachtanais atá acu.
Tá feidhmiú na coda eile dár bplean athnuachana agus feabhsaithe TFC ag leanúint ar aghaidh.
Tá obair shuntasach déanta lena chinntiú go n-éiríonn linn leas a bhaint as teicneolaíochtaí
nua chun seirbhís do chustaiméirí agus bainistíocht faisnéise níos fearr a chur ar fáil. In
2017, chuireamar córas nua bainistíochta cáipéise i bhfeidhm chun taifid nach mbaineann le
cás go príomha a bhainistiú. Rinneamar dul chun cinn suntasach freisin maidir le córas nua
bainistíochta cáis a fhorbairt. Leis an dá chóras nua sin, éascófar digitiú na seirbhísí, nuair is
cuí, agus uathoibriú na ngnáth-thascanna, rud a thacóidh le seachadadh seirbhíse a bheidh níos
éifeachtaí agus níos éifeachtúla. Táimid ag tnúth leis an gclár fairsing oibre maidir lenár gcórais
TF a nuashonrú a chur i gcrích in 2018.

Ghlacamar le 86% de na hiarratais ar
fad mar athbhreithnithe - ardú ó 74% in
2015
Ábhar treorach
Le linn 2017, lean m’Oifig linn ag foilsiú sraith de Nótaí Treorach a bhaineann leis an Acht SF.
Cuireann na Nótaí tráchtaireacht ar fáil maidir le forálacha éagsúla den Acht SF a mhíniú.
Mínítear iontu an cur chuige a thógann m’Oifig maidir le forálacha a chur i bhfeidhm, agus tugtar
samplaí de roinnt de na breitheanna uaimse agus ó mo réamhtheachtaithe. Cuimsítear tagairtí
do bhreitheanna ábhartha cúirte sna Nótaí freisin.
Go háirithe in 2017, d’fhoilsigh m’Oifig Nótaí Treorach maidir leis an díolúine ar fhaisnéis
phearsanta (alt 37) agus an fhoráil a bhaineann i gcás go mbíonn achtachán maidir le
neamhnochtadh taifead (alt 41).
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Foilsíodh Nótaí Treorach freisin maidir le forálacha nós imeachta san Acht SF. D’fhoilsíomar Nóta
ar fheidhmiú alt 27 den Acht, a bhaineann le táillí agus muirir faoi SF. D’fhoilsíomar freisin Nótaí
ar alt 38 den Acht maidir leis na nósanna imeachta atá le leanúint i gcásanna áirithe a bhaineann
le tríú páirtithe. In 2016, chuir ionadaithe na Ranna Rialtais in iúl go gcuirfidís fáilte ar leith roimh
Nótaí Treorach maidir le hailt 27 agus 38. Tá áthas orm go bhfuil na Nótaí sin foilsithe anois.
Tá a fhios agam go gceapann cinnteoirí i gcomhlachtaí SF gur acmhainn úsáideach iad na Nótaí
Treorach. Tá súil agam go mbaineann gach úsáideoir SF, iarrthóirí san áireamh, leas as na Nótaí
Treorach. Leanfaidh m’Oifig ar aghaidh ag forbairt na Nótaí Treorach uainn agus tá súil agam
go bhfoilseoimid tuilleadh treoracha in 2018, lena n-áirítear Nótaí faoin bhforáil a bhaineann le
taifid nach bhfuil ann nó nach féidir teacht orthu (alt 15(1)(a)), na cineálacha taifead atá eisiata ó
scóip an Achta (alt 42) agus breithniú ar thástáil leas an phobail atá in an-chuid de na forálacha
díolúine.
Foilsíonn m’Oifig freisin Ceisteanna Samplacha do chomhlachtaí SF ina leagtar amach na
ceisteanna a d’fhéadfadh a bheith ábhartha nuair a dhéanaim athbhreithniú ar bhreith a thugann
comhlacht poiblí. Rinneadh athbhreithniú agus nuashonrú ar na Ceisteanna Samplacha in 2017.
Cé gur beartaíodh iad le húsáid ag foireann m’Oifige go príomha, tá súil agam go gcuirfidh siad
cabhair bhreise ar fáil do chomhlachtaí SF. Trína bhfoilsiú, cabhrófar leis na comhlachtaí maidir
leis an gcinnteoireacht a dhéanann siad agus maidir le nod a thabhairt dóibh faoin méid a
theastaíonn ó m’Oifig le linn athbhreithnithe.

ó chomhlacht poiblí

“Thank you for all the work and time
you put into this review. Your assistance
and understanding is much appreciated.”

An tAcht fá Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine
agus Comhionannas 2014
Leis an Acht fá Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas 2014, tugtar
isteach dualgas dearfach ar chomhlachtaí poiblí aird chuí a thabhairt ar chearta an duine agus
saincheisteanna comhionannais. Tá cur chuige réamhghníomhach glactha ag m’Oifig maidir leis
an dualgas sin a chur i bhfeidhm. Tá grúpa oibre foirne curtha ar bun againn. Reáchtáil an grúpa
oibre sin ceardlann ar chearta an duine agus comhionannas, agus bhuail siad le Coimisiún na
hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas. Tá an grúpa oibre sin i mbun an phróisis
chun gach feidhm atá ag m’Oifig a aithint, agus na saincheisteanna maidir le cearta an duine
agus an comhionannas a mheas i gcomhthéacs na bhfeidhmeanna sin. Aithneoidh sé freisin
na beartais agus na nósanna imeachta atá ann chun tabhairt faoi na saincheisteanna sin.
Molfaidh sé plean gníomhaíochta ansin chun an dualgas a chur i bhfeidhm, de bhun na dtorthaí a
fhaigheann siad. Tá fonn orm a chinntiú go mbeidh dualgas na hearnála poiblí ina chuid lárnach
den chaoi a n-oibríonn m’Oifig.
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Maidir leis sin, tá m’Oifig tiomanta do sheirbhís a chur ar fáil dá cliaint a léiríonn meas ar
chearta an duine agus ar an gceart go gcaithfear go cothrom leo. Baineann sin an méid céanna
leis an gcaoi a n-idirghníomhaímid lenár bhfoireann féin, toisc go bhfuil sé riachtanach ó
thaobh timpeallacht shláintiúil oibre a chothú a chuireann an caidreamh, oscailteacht agus dínit
san ionad oibre chun cinn. Leagtar béim ar an gcur chuige atá againn lenár gcroíluachanna
eagraíochtúla, is iad sin neamhspleáchas, fócas ar chustaiméirí agus cothroime. Tá na luachanna
sin soiléir ón gcultúr atá inár nOifig agus ónár mbeartais agus nósanna imeachta inmheánacha.
Bhíomar réamhghníomhach freisin maidir le hoiliúint a chur ar fáil dár bhfoireann maidir le
cearta an duine agus an comhionannas.

Fógraí reachtúla a eisíodh chuig comhlachtaí poiblí
D’eisíomar 12 fógra reachtúla chuig
comhlachtaí poiblí chun comhlíonadh a éileamh
- ísliú ó 17 in 2016
Fógraí arna n-eisiúint faoi Alt 23 den Acht SF
I gcás go mbeartaíonn comhlacht poiblí diúltú d’iarraidh, diúltú iomlán nó leathdhiúltú, caithfidh
siad ráiteas faoi chúiseanna na ndiúltaithe a thabhairt don iarrthóir, lena n-áirítear,
yy aon fhoráil den Acht SF ar diúltaíodh an iarraidh dá bonn,
yy torthaí maidir le haon saincheist ábhartha a bhaineann leis an mbreith, agus
yy sonraí aon ábhar a bhaineann le leas an phobail arna gcur san áireamh chun críocha na
breithe.
Ní leor é go ndéanfadh comhlacht athleagan simplí d’fhocail na ndíolúintí ar leith ar braitheadh
orthu. Ba chóir go léireodh ráiteas ar chúiseanna an nasc, arna thacú ag bonn réasúnaíochta, idir
an bhreith agus torthaí an chinnteora ar shaincheisteanna ábhartha.
I gcás nach gceapann m’Oifig gur leor an ráiteas ar na cúiseanna, tá sé de dhualgas orm, faoi
alt 23, a ordú do cheann an chomhlachta ráiteas a chur ar fáil ina mbeidh aon fhaisnéis bhreise
maidir leis na cúrsaí thuas atá i gcumhacht nó riail an chinn.
In 2017, d’eisíomar fógraí faoi alt 23 chuig cinn na gcomhlachtaí poiblí seo a leanas:
yy An Roinn Coimirce Sóisialaí
yy FSS
yy Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
yy Comhairle Contae Dhún na nGall
yy Óglaigh na hÉireann

An Coimisinéir Faisnéise
Tuarascáil Bhliantúil 2017

yy Bord Iascaigh Mhara
yy Ollscoil Luimnigh
I ngach cás, cheapamar gur theip ar an mbreith bhunaidh agus/nó breith an athbhreithnithe
inmheánaigh ceanglais an Achta SF a chomhlíonadh, agus d’iarramar ráiteas níos mionsonraithe
ón gcomhlacht poiblí.

Fógraí arna n-eisiúint faoi alt 45 den Acht SF
Faoi alt 45, is féidir liom iarraidh ar chomhlacht poiblí aon fhaisnéis atá ina sheilbh nó faoina
smacht a chur ar fáil dom, má cheapaim go bhfuil sé ábhartha chun críocha athbhreithnithe.
Freagraítear formhór mór na n-iarrataí a dhéanann m’Oifig ar fhaisnéis a bhaineann le
hathbhreithnithe laistigh den achar ama a shonraítear ina leithéid d’iarrataí. Faraor, áfach,
uaireanta bíonn orm na cumhachtaí reachtúla atá agam faoi alt 45 a chur i bhfeidhm chun
freagra a fháil. Tá sé tábhachtach go gcomhlíonann comhlachtaí poiblí na hachair ama sin a
leagtar amach ag m’Oifig, toisc go gcuireann moilleanna isteach ar an gceanglas atá orainn
breitheanna a eisiúint a luaithe is féidir agus, a mhéid is indéanta, laistigh de cheithre mhí ón
iarratas ar athbhreithniú a fháil.
Le linn na bliana, d’eisigh m’Oifig cúig fhógra faoi alt 45; ceann amháin an comhlacht chuig an
Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais, Ospidéal Ollscoile na Trócaire, an tOspidéal Náisiúnta
Máithreachais, Comhairle Contae Chill Dara agus Seirbhís Príosún na hÉireann. Tá tuilleadh
sonraí tugtha agam ar gach cás thíos.
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An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais
Ar an 7 Márta 2017, iarradh ar an Roinn cóipeanna dá dtaifid ábhair a bhain leis an athbhreithniú
a chur ar fáil. Níorbh fhéidir dul ar aghaidh leis an athbhreithniú gan an fhaisnéis a iarradh. Theip
ar an Roinn an fhaisnéis a iarradh a chur ar fáil laistigh den achar ama dhá seachtaine a tugadh
dóibh, d’ainneoin meabhrúchán fóin agus ríomhphoist. Ar an 28 Márta, d’eisíomar fógra faoi alt
45 chuig Ard-Rúnaí na Roinne agus cuireadh an fhaisnéis ábhartha ar fáil dhá lá ina dhiaidh sin.
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Ospidéal Ollscoile na Trócaire
Scríobh m’Oifig chuig an Ospidéal ar an 2 Samhain 2016. D’iarramar ar an Ospidéal aighneacht
a dhéanamh ar an mbonn gur bheartaigh siad táille cuardaigh agus aisghabhála a ghearradh
ar an iarratasóir le haghaidh rochtain ar thaifid. De réir na nósanna imeachta athbhreithnithe
doiciméadaithe agus foilsithe, leagadh síos spriocdháta dhá seachtaine le haghaidh an fhreagra.
Ag cuimhneamh ar na saincheisteanna a tháinig aníos san athbhreithniú, cheapamar nárbh
fhéidir linn leanúint ar aghaidh gan freagra ar an iarraidh uainn. Ó ba rud é nach bhfuarthas
aon fhreagra, d’eisíomar fógra alt 45 chuig Príomh-Oifigeach Feidhmiúcháin an Ospidéil ar
an 25 Eanáir 2017, inar éilíodh go mbeadh an fhaisnéis linn laistigh de sheacht lá. D’imigh an
spriocdháta sin gan aon fhreagra a fháil. Ar an 6 Feabhra 2017, áfach, dúirt an tOspidéal leis an
Oifig seo gur bheartaigh sé gan aon táille a ghearradh.

Ospidéal Náisiúnta Máithreachais
Ar an 11 Meán Fómhair 2017, scríobh an t-oifigeach imscrúdaithe chuig an Ospidéal ag lorg
faisnéise maidir leis nacuardaigh a rinne sé chun na taifid a bhí á lorg ag an iarratasóir a
aimsiú. Iarradh ar an Ospidéal freagra a thabhairt faoin 25 Meán Fómhair 2017, agus cuireadh
comhairle air freisin maidir le forálacha alt 45 den Acht SF. Ar an lá a bhí an freagra le bheith
istigh, chuaigh an tOspidéal i dteagmháil le m’Oifig agus dúirt sé nach raibh sé in ann an freagra
a thabhairt go fóill ó ba rud é, go príomha, go raibh ball foirne ar shaoire bhliantúil. D’ainneoin
roinnt teachtaireachtaí eile, níor cuireadh an fhaisnéis ábhartha ar fáil. Ar deireadh, d’eisíomar
fógra 45 chuig Máistir an Ospidéil ar an 6 Deireadh Fómhair 2017. Iarradh ar an Máistir an
fhaisnéis ábhartha a chur ar fáil faoin 13 Deireadh Fómhair 2017.
Ar an lá a bhí an freagra le bheith istigh, áfach, chuaigh ionadaithe dlíthiúla an Ospidéil i
dteagmháil le m’Oifig agus d’iarr siad síneadh ama. Cé gur tugadh an síneadh sin, ó ba rud é
go raibh ionadaithe dlíthiúla an Ospidéil díreach tar éis treoracha a fháil, cuireadh i leith an
Ospidéil gur cosúil nach raibh sé dáiríre faoi na dualgais reachtúla a bhí air faoi SF. Cuireadh
in iúl don Ospidéal freisin gur cuireadh isteach ar chumas na hOifige seo achair ama reachtúla
maidir le hathbhreithnithe a shásamh de bharr gur theip ar an Ospidéal freagra a thabhairt ar
iarrataí uainn. Fuarthas freagra ar deireadh ón Ospidéal ar an 19 Deireadh Fómhair 2017, ceithre
seachtaine i ndiaidh an spriocdháta tosaigh.

Comhairle Contae Chill Dara
Ghlac m’Oifig le hiarratas ar athbhreithniú ar bhonn diúltú measta ón gComhairle d’iarraidh SF
an iarratasóra, faoi alt 19 den Acht SF. Ar an 5 Nollaig 2016, scríobhamar chuig an gComhairle
agus d’iarramar uirthi litir a eisiúint chuig an iarrthóir inar leagadh amach an seasamh a bhí aici
maidir leis na taifid a bhí á lorg. Theip ar an gComhairle an litir a eisiúint laistigh den achar ama
dhá seachtaine a tugadh, agus theip uirthi aon rud a dhéanamh i ndiaidh meabhrúcháin bhreise é
sin a dhéanamh.
Ar an 18 Eanáir 2017,d’eisíomar fógra alt 45 chuig Príomh-Fheidhmeannach na Comhairle, inar
éilíodh an fhaisnéis a chur ar fáil laistigh de sheacht lá. Eisíodh freagra chuig an iarratasóir ar an
1 Feabhra 2017, breis is sé seachtaine tar éis an spriocdháta tosaigh le haghaidh freagra.
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Seirbhís Príosún na hÉireann
Ar an 16 Eanáir 2017, scríobh an t-oifigeach imscrúdaithe chuig Seirbhís Príosún na hÉireann
(SPÉ) agus d’iarr sé sonraí a bhain leis na cuardaigh a rinne sí na taifid a bhí á lorg ag an
iarratasóir a aimsiú. Bhí freagra le bheith istigh faoin 30 Eanáir. D’ainneoin roinnt meabhrúchán,
theip ar SPÉ na sonraí a iarradh a chur ar fáil. Ar an 15 Feabhra 2017, d’eisigh m’Oifig fógra faoi
alt 45 chuig Ard-Stiúrthóir SPÉ. Fuarthas freagra ar an iarraidh chuardaigh ar an 30 Márta 2017,
dhá mhí tar éis an spriocdháta tosaigh le haghaidh freagra.

Eochairstaitisticí SF na bliana
Tá roinnt eochairshonraí ar úsáid SF in 2017 curtha isteach agam thíos. Cuirtear miondealú níos
mionsonraithe ar fáil i gCaibidil 4.
Ba mhaith liom obair na bpríomh-ghníomhaireachtaí a bhailíonn staitisticí le cur sa Tuarascáil
Bhliantúil uaim a aithint. Den chuid is mó, cuirtear an fhaisnéis ábhartha ar fáil do m’Oifig go
pras, ach tá roinnt eisceachtaí ann faraor.
I dTuarascáil Bhliantúil 2015 uaim, thuairiscigh mé go raibh an Roinn Iompair, Turasóireachta
agus Spóirt an-mhall maidir lena staitisticí SF a chur isteach don bhliain sin. Bhí an Roinn mall
in 2016 freisin, agus bhí TUSLA mall freisin. Cé gur cuireadh figiúirí ar fáil le haghaidh 2016 ar
deireadh, scríobh m’Oifig chuig an dá chomhlacht ar aon nós agus chuireamar an dualgas atá
orthu tuairiscí tráthúla a dhéanamh ar staitisticí SF i gcuimhne dóibh. É sin nó, mar a mhínigh
m’Oifig, níorbh fhéidir linn an méid gníomhaíochta SF a bhí ann sa bhliain a shonrú go cruinn.
Is ábhar frustrachais mar sin é gur theip ar an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt agus
TUSLA araon staitisticí a chur ar fáil roimh na spriocdhátaí ar leith a bhí leagtha síos ag m’Oifig
agus ag an Láraonad Beartais (LB) araon.
Mar fhreagra ar iarraidh le haghaidh soiléiriú ar an moill, mhínigh TUSLA gur dhírigh sé ar é féin
a bhunú mar Ghníomhaireacht náisiúnta atá tiomanta do thacú le leanaí agus le teaghlaigh, agus
an Ghníomhaireacht a chur ar bhonn inbhuanaithe, ó bunaíodh é in 2014. Dúirt sé gurbh éigean
brath ar an FSS chun roinnt den tacaíocht chorparáideach a chur ar fáil don Ghníomhaireacht ag
an am sin trí mheabhrán tuisceana. Dúirt sé gur thosaigh sé próiseas in 2017 i roinnt eochairréimsí chun acmhainneacht inmheánach chorparáideach na Gníomhaireachta a fhorbairt, ós
rud é nach raibh foirm agus ábhar an tsocraithe leis an FSS ag cur an tacaíocht chorparáideach
riachtanach ar fáil dó. Dúirt sé go bhfuil clár suntasach oibre i gceist leis sin chun samhail
oibriúcháin atá oiriúnach don fheidhm maidir le seachadadh na gceanglas reachtúil SF a
athbhreithniú agus a chur i bhfeidhm.
Chuir an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt freagra ar fáil freisin. Dúirt sí, i bhfianaise
ardú mór leanúnach a bheith ar iarrataí SF le roinnt blianta anuas, go raibh súil aici córais TF a
úsáid ar bhealach níos fearr le cabhrú le torthaí staitistiúla tráthúla a chur ar fáil, agus tá súil
aici an t-ardán ‘Tógáil le Roinnt’ a úsáid in 2018.
Fáiltím roimh an ngealltanas atá tugtha ag an dá chomhlacht na moilleanna maidir le torthaí
staitistiúla tráthúla a sheachaint amach anseo.
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Rinneadh 33,979 iarraidh chuig comhlachtaí
poiblí ar an iomlán in 2017
Líon na n-iarrataí SF ar chomhlachtaí poiblí 2008 – 2017
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Fuarthas 33,979 iarraidh ag comhlachtaí poiblí in 2017. Is ionann sin agus méadú 11% ar
2016. Léiríonn an méadú suntasach san úsáid ó 2014 i leith an tionchar atá ag an Acht 2014 ar
chúrsaí. Mar is léir anseo, mhéadaigh figiúr iomlán úsáide bliantúil faoi thrí beagnach thar na
naoi mbliana dheireanacha, agus mhéadaigh an ghníomhaíocht ó 2014 (an bhliain dheireanach
iomlán ina raibh feidhm ag Achtanna 1997/2003 amháin) faoi 67%.
Ar ndóigh, bíonn dúshláin áirithe i gceist do chomhlachtaí poiblí mar thoradh ar an éileamh
méadaithe sin. I gCaibidil 2, pléim gur cosúil go bhfuil ag teip ar roinnt comhlachtaí an t-éileamh
méadaithe a chomhoiriúnú le méadú comhfhreagrach i leithdháileadh na n-acmhainní chun
iarrataí SF a phróiseáil. Go deimhin, luaim go bhfuil líon iomlán na n-iarrataí a cuireadh ar
aghaidh go dtí 2018 ag comhlachtaí poiblí 7,182. Is ionann sin agus méadú 19% ar 2017.
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Na deich gcomhlacht a fuair an méid is mó iarrataí le linn 2017
Ionad

Comhlacht poiblí

2017

1

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte

9,601

Limistéar Theas FSS

3,438

Limistéar Thiar FSS

3,194

Limistéar Bhaile Átha Cliath Lár Laighean FSS

1,198

Limistéar Bhaile Átha Cliath Thuaidh Thoir FSS

1,088

FSS Náisiúnta

683

2

An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí

2,443

3

TUSLA - an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach

1,012

4

Ospidéal Thamhlachta

890

5

An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais

796

6

Ospidéal San Séamas

787

7

Seirbhís Príosún na hÉireann

744

8

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath

661

9

An Roinn Oideachais agus Scileanna

548

10

An Garda Síochána

542

Mhéadaigh líon na n-iarrataí SF a
rinneadh chuig comhlachtaí poiblí faoi
67% ó tugadh steach an tAcht 2014
Miondealú earnála ar iarrataí SF chuig comhlachtaí poiblí

28%

15%

3%

Feidhmeannacht
na Seirbhíse Sláinte
Ospidéil Dheonacha,
Seirbhísí
Meabhairshláinte agus
Gníomhaireachtaí
Gaolmhara
Institiúidí Tríú
Leibhéal

0.5%

Comhlachtaí
Deonacha Eile

40.5%

Ranna Rialtais
agus
Comhlachtaí Stáit

13%

Údaráis Áitiúla
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yy Thaifead an chuid is mó Ranna Rialtais méadú ar líon na n-iarrataí SF a rinneadh in 2017,
12% ar an meán. Thaifead líon beag comhlachtaí laghdú ar ghníomhaíocht SF.
yy Mhéadaigh iarrataí chuig an Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta ó 163 in 2016 go 253 in
2017. B’ionann sin agus méadú 55%.
yy Bhí méadaithe faoi 25%, 29% agus 36% ag Roinn an Taoisigh, an Roinn Cosanta agus an
Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais faoi seach.
yy Thaifead an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil agus an
Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála méadaithe faoi 22%.
yy Mhéadaigh líon iomlán na n-iarrataí chuig údaráis áitiúla faoi 12% ar an meán. Thaifead
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, Comhairle Contae Laoise agus Comhairle Contae
Chill Dara méadaithe bliantúla faoi 29%, 55% agus 58% faoi seach.
yy Thaifead RTÉ méadú faoi 32% ar an bhfigiúr ó 2016.
yy Mhéadaigh líon na n-iarrataí chuig an Údarás um Shábháilteacht ar Bhóithre ó 33 in 2016 go
123 in 2017.
yy Mhéadaigh líon na n-iarrataí a fuair Bonneagar Iompair Éireann ó 42 in 2016 go 110 in 2017.
yy Thaifead an Oifig Achomharc Leasa Shóisialaigh laghdú 28% i líon na n-iarrataí le linn na
bliana.
yy Thaifead earnáil na nOspidéal Deonach méadú de bheagnach 7% i rith na bliana.
Mhéadaigh iarrataí chuig Ospidéal San Séamas faoi 34% agus chuig an Ospidéal Náisiúnta
Máithreachais faoi 42% i rith na bliana áfach.
yy Thaifead TUSLA méadú 22% ar fhigiúr 2016.

An cineál iarrata chuig comhlachtaí poiblí
2017

19,830

2016

18,118

0%

20%
Pearsanta

13,855

294

12,031
40%

Neamhphearsanta

60%

80%

267
100%

Measctha

Níl mórán difríochtaí ann i miondealú na n-iarrataí faoin gceannteideal seo le blianta beaga
anuas.
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Bhain 87% de na hiarrataí a
rinneadh chuig an earnáil shláinte
le rochtain ar fhaisnéis phearsanta
Ní nach ionadh go bhfuil an líon is mó iarrataí ar fhaisnéis phearsanta ag an earnáil shláinte, is
é sin 87%. Bhí 92% de na hiarrataí ar fad a fuair TUSLA i rith na bliana le haghaidh rochtain ar
fhaisnéis phearsanta.
Is é 81% an figiúr do líon na n-iarrataí le haghaidh rochtain ar fhaisnéis neamhphearsanta in
údaráis áitiúla.
Ba ar rochtain ar fhaisnéis neamhphearsanta a bhí 56% de na hiarrataí go léir a rinneadh chuig
Ranna Rialtais agus comhlachtaí Stáit sa bhliain.

Catagóir an iarrthóra chuig comhlachtaí poiblí
Tá na cairteacha a bhaineann leis an ‘iarrthóir’ agus an ‘ráta scaoilte’ beagnach mar an gcéanna
le cairteacha anuraidh.

51%

Cliaint
comhlachtaí poiblí

17%

Eile

22%

Iriseoirí

4.5%

2%

3.5%

Gnó
Baill an
Oireachtais
Foireann
comhlachtaí poiblí
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Rátaí scaoilte ag comhlachtaí poiblí

51%

Scaoilte ina
iomlán

2%

Aistrithe

23%

Leathscaoilte

9%

Aistarraingthe
nó déileáilte leis
lasmuigh de SF

15%

Diúltaithe

Thug comhlachtaí poiblí 7,182 iarraidh ar
aghaidh go 2018, méadú 19% ar 2017

Cásualach Oifig an Choimisinéara Faisnéise
Féadtar iarratas ar athbhreithniú a dhéanamh chuig m’Oifig ag iarrthóir nach bhfuil sásta le
breith a thug comhlacht poiblí faoi iarraidh SF. Bíonn na breitheanna a thugann m’Oifig tar éis
athbhreithnithe ina cheangal dlí, agus is féidir iad a achomharc chun na hArd-Chúirte ar phointe
dlí amháin.

Iarratais chuig OCF 2015 – 2017
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Sa phlean gnó a bhí ag m’Oifig le haghaidh 2017, leagadh amach cuspóir maidir le hiarratais
ar athbhreithniú a dheimhniú agus a ghlacadh laistigh de dheich lá oibre. Tá áthas orm a
thaifeadadh anseo gur chomhlíon 97% de gach iarratas a próiseáladh in 2017 an cuspóir sin.
Luaigh mé i dtuarascálacha eile roimhe seo go nglactar le níos lú iarratas gach bliain ná a
fhaightear, mar gheall ar thosca áirithe ar nós iarratais a chur isteach róluath. Tá méadú
suntasach ann le trí bliana anuas, áfach, ar chéatadán bliantúil na n-iarratas a nglactar leo ag
m’Oifig i gcomparáid leis an méid a fuarthas. Glacadh le 74% d’iarratais mar athbhreithnithe in
2015, agus le 86% in 2017.
Cé go bhfuil sé deacair a bheith críochnúil faoi chúiseanna an mhéadaithe in iarratais ar glacadh
leo, is cosúil go bhfuil feabhas seasta ag teacht ar an tuiscint maidir leis an bpróiseas SF go
ginearálta.

Ghlacamar le 497 iarratas ar athbhreithniú
in 2017, méadú 12% ar 2016
Ábhar na n-iarratas ar athbhreithniú ar ghlac an OCF leo
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Bhain 94% de na 497 iarratas ar ghlac m’Oifig leo in 2017 le comhlachtaí poiblí a dhiúltaigh
rochtain (diúltú iomlán nó leathdhiúltú) ar gach taifead, nó cuid acu, a bhí á lorg. Sin an figiúr
céatadáin is airde arna thaifeadadh ag m’Oifig le deich mbliana anuas faoin gceannteideal sin.
Lasmuigh de ‘Táillí’, tá na ceannteidil eile ag na rátaí is ísle riamh.
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Céatadán na n-iarratas ar ghlac OCF leo de réir cineáil 2015 – 2017
Léiríonn iarratas a thaifeadtar de réir ‘cineál’ má tá an t-iarratasóir ag lorg rochtana ar thaifid
atá pearsanta, neamhphearsanta, nó meascán den dá chineál. Léiríonn taifid ó na deich mbliana
dheireanacha nach bhfuil mórán éagsúlachta ann maidir leis na figiúirí céatadáin a bhaineann le
cineál.
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Torthaí na n-athbhreithnithe ag OCF in 2017
Rinne m’Oifig athbhreithniú ar 502 breith ó chomhlachtaí poiblí in 2017. Ba é sin 16% níos mó ná
líon na mbreitheanna a athbhreithníodh in 2016, 55% níos mó ná an t-iomlán le haghaidh 2015
agus 93% níos mó ná an t-iomlán le haghaidh 2013, nuair a thosaigh mé san Oifig ar dtús.
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Bhain ár n-athbhreithnithe le 113
comhlacht poiblí - thuas ó 77
comhlacht in 2013
Socruithe agus aistarraingtí
Go minic, déantar iarratais a shocrú nó a aistharraingt mar thoradh ar idirghabháil ó m’Oifig.
Tarlaíonn sin, mar shampla, nuair a thugtar míniú níos mionsonraithe ar bhreith d’iarratasóir
ag an gcomhlacht poiblí, nó scaoiltear taifid bhreise nó tugtar cuid acu, agus ní théann an
t-athbhreithniú ar aghaidh go dtí breith fhoirmiúil.

Próifíl aoise de chásanna a cuireadh i gcrích ag OCF
Léiríonn an tábla seo an fhad a thóg sé ar m’Oifig athbhreithnithe a chríochnú.
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Ó 2013 i leith, cé go ndeachaigh líon na n-iarratas a fuarthas i méid faoi 72%, chuaigh céatadán
na n-athbhreithnithe a cuireadh i gcrích laistigh de cheithre mhí i méid ó 26% go 63%. Sa
tréimhse chéanna, chuaigh céatadán na gcásanna a cuireadh i gcrích laistigh de dhá mhí dhéag i
méid ó 66% go 98%.

27

28

Caibidil 1:
An bhliain faoi athbhreithniú

Próifíl aoise de chásanna a bhí fós idir lámha ag OCF ag deireadh
2017

Bhí 91% d’athbhreithnithe a bhí fós
idir lámha ag deireadh 2017 níos lú ná
sé mhí d’aois
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Tá áthas orm a thuairisciú gur éirigh le tionscnamh sonrach a tugadh isteach ag m’Oifig a raibh
sé d’aidhm aige tús áite a thabhairt do sheanchásanna a chur i gcrích. Tarlóidh sé, agus an
méadú i líon na n-iarratas arna nglacadh ag m’Oifig, go dtógfaidh sé tamall níos faide críoch a
chur le roinnt acu de bharr tosca éagsúla a gcaitear a chíoradh le linn an athbhreithnithe. Áirítear
orthu sin cúrsaí a bhaineann le himeachtaí dlíthiúla, saincheisteanna nua a thagann aníos le linn
an athbhreithnithe, nó athrú i stádas na dtaifead. Mar shampla, braitheann breitheanna ó m’Oifig
ar dhá athbhreithniú atá níos sine ná ocht mí ar thoradh achomharc chun na hArd-Chúirte ar
bhreith eile. Ag deireadh 2017, bhí 91% de na hathbhreithnithe a bhí fós idir lámha níos lú ná sé
mhí d’aois.
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Miondealú de réir comhlachta poiblí d’iarratais ar athbhreithniú arna
nglacadh ag OCF
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Comhlachtaí eile le níos lú
ná 5 iarratas an ceann

In 2013, ghlac m’Oifig le hiarratais ar athbhreithniú maidir le 77 comhlacht poiblí. In 2017, ghlac
m’Oifig le hiarratais ar athbhreithniú maidir le 113 comhlacht poiblí.

Chuireamar 502 cás i gcrích in 2017
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Miondealú de chásanna FSS arna nglacadh ag OCF
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Chuireamar 63% de chásanna i gcrích
laistigh de 4 mhí, níos mó ná riamh

Diúltaithe measta
Forchuireann an tAcht SF teorainneacha ama reachtúla ar chomhlachtaí poiblí maidir le
hiarraidh SF a phróiseáil. Go sonrach, ba chóir go n-eiseofaí breith ar iarraidh bhunaidh chuig
an iarrthóir laistigh de cheithre seachtaine, agus ba chóir go n-eiseofaí breith ar iarraidh le
haghaidh athbhreithniú inmheánach laistigh de thrí seachtaine.
I gcás go dteipeann ar chomhlacht poiblí breith thráthúil a eisiúint ar an iarraidh bhunaidh
(an chéad chéim) nó ar athbhreithniú inmheánach (an dara céim), tá an t-iarrthóir i dteideal
caitheamh le teip an chomhlachta mar ‘dhiúltú measta’ den iarraidh. I ndiaidh diúltú measta ag
céim an athbhreithnithe inmheánaigh, tá an t-iarrthóir i dteideal iarratas a chur isteach chuig
m’Oifig le haghaidh athbhreithniú.

Measadh 29% d’athbhreithnithe a bheith
diúltaithe ag an dá chéim - níos mó ná riamh
I dTuarascáil 2016 uaim, luaigh mé gurb í sin an bhliain is measa ar taifead maidir le líon na
ndiúltaithe measta ag comhlachtaí poiblí. Tá díomá orm, mar sin, go gcaithfidh mé a thuairisciú
go bhfuil cúrsaí imithe in olcas. In 2017, taifeadadh 143 (29%) de gach iarratas a glacadh ag
m’Oifig mar dhiúltaithe measta ag an dá chéim den iarraidh SF (in 2013, ba é 13% an figiúr sin).
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Líon neamhghnách cásanna é sin inar theip ar an gcomhlacht poiblí breith thráthúil a eisiúint ag
ceachtar céim den phróiseas cinnteoireachta. Cé go nglacaim leis gur eisigh an comhlacht poiblí
breith dhéanach i gcuid mhaith de na cásanna sin ar deireadh, is léir an fhianaise é nach bhfuil
cuid mhaith comhlachtaí poiblí ag cur go leor acmhainní ar fáil don fheidhm SF.
Léiríonn na cairteacha thíos an méid iarrataí ar measadh diúltaithe iad ag an dá chéim, nó ag
céim ar leith, den iarraidh. Mar an gcéanna leis an mbliain seo caite, ba iad TUSLA agus an Roinn
Dlí agus Cirt agus Comhionannais an dá chiontóir is measa.

Diúltaithe measta ag an dá chéim 2013 – 2017
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Diúltaithe measta ag an dá chéim de réir comhlachta poiblí – 2017
0

10

20

An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais
TUSLA: an Ghníomhaireacht um Leanaí agus Teaghlaigh
FSS Limistéar Theas
Seirbhís Príosún na hÉireann
Ospidéal Mater Misericordiae
FSS Limistéar Thiar
FSS Limistéar Baile Átha Cliath Thuaidh Thoir
Coláiste na hOllscoile, Corcaigh
FSS Limistéar Baile Átha Cliath Lár-Laighean
An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialí
FSS Náisiúnta
Óglaigh na hÉireann
An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Comhairle Cathrach na Gaillimhe
An tOspidéal Náisiúnta Máithreachais
Ospidéal Súil is Cluas Victoria Ríoga
Comhairle Contae na hIarmhí
Comhlachtaí poiblí eile

Féach ar Chaibidil 4, tábla 19 le haghaidh tuilleadh faisnéise ar dhiúltaithe measta.
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Comhlacht poiblí - diúltú measta ag an gcéad chéim d’iarraidh SF

Measadh 47% d’athbhreithnithe a
bheith diúltaithe ag comhlachtaí
poiblí ag céim na breithe bunaidh den
iarraidh SF
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yy Measadh gur diúltaíodh 47 iarraidh bhreise ag an mbunchéim breithe ag 41 comhlacht eile.
Bhí níos lú ná 3 dhiúltú ag gach comhlacht acu.
yy Is é 236, nó 47%, líon iomlán na n-iarratas a measadh a bheith diúltaithe ag comhlacht
poiblí ag an mbunchéim breithe d’iarraidh SF ar ghlac m’Oifig leo.
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Comhlacht poiblí - diúltú measta ag an dara céim d’iarraidh SF

Measadh 44% d’athbhreithnithe
a bheith diúltaithe ag céim an
athbhreithnithe inmheánaigh
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yy Measadh gurbh iarrataí diúltaithe ag céim an athbhreithnithe inmheánaigh iad 43 iarraidh
bhreise ag 35 comhlacht eile. Bhí níos lú ná 3 dhiúltú ag gach comhlacht.
yy Cosúil leis an gcéad chéim, measadh gurbh iarrataí diúltaithe ag comhlacht poiblí ag céim
an athbhreithnithe inmheánaigh iad 221 (44%) d’athbhreithnithe ar ghlac m’Oifig leo.
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Fiosrúcháin ghinearálta chuig OCF
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Baineann fiosrúcháin ghinearálta le foirmeacha éagsúla cumarsáide, agus tagann siad ó bhaill
den phobal den chuid is mó. Bíonn réimse d’fhiosrúcháin dhifriúla ann: ó cheisteanna faoin taobh
praiticiúil den Acht SF go faisnéis shimplí faoin gcéad chéim eile, nó cén comhlacht poiblí a
d’fhéadfadh cabhrú. Tháinig laghdú ar líon na bhfiosrúchán in 2017. Tháinig 43% d’fhiosrúcháin
isteach ar an bhfón agus 39% acu trí ríomhphost.

Deimhnithe Reachtúla arna n-eisiúint ag Airí
Alt 34 den Acht SF
I gcás go bhfuil Aire sásta gur taifead díolmhaithe é taifead, de bhrí alt 32 (forfheidhmiú an dlí
agus sábháilteacht an phobail), nó de bhrí alt 33 (Slándáil, cosaint agus caidreamh idirnáisiúnta)
agus go bhfuil an taifead sách íogair nó dáiríre le húdar a thabhairt dá dhíolmhú, féadann an
tAire a fhógairt go bhfuil an taifead díolmhaithe ó fheidhm an Achta SF trí dheimhniú a eisiúint
faoi alt 34(1) den Acht.
Gach bliain, ní mór d’Airí tuarascáil a chur ar fáil do m’Oifig maidir le líon na ndeimhnithe a
eisíodh, agus na forálacha d’alt 32 nó d’alt 33 den Acht SF a bhain leis an taifead/na taifid
díolmhaithe. Ní mór domsa cóip dá leithéid de thuarascáil a chur ag deireadh mo Thuarascála
Bliantúla don bhliain lena mbaineann.
Le halt 34(13), foráiltear
“Faoi réir fho-ailt (9) agus (10), [go] 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...”
Fógraíodh do m’Oifig gur athnuadh nó gur eisíodh faoi Alt 34 na deimhnithe seo a leanas in 2017.
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yy Síníodh trí dheimhniú ag an Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais in 2017 agus beidh sé le
hathbhreithniú in 2019. Beidh sé dheimhniú eile a síníodh in 2016 le hathbhreithniú in 2018.
yy Síníodh trí dheimhniú ag an Aire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála in 2017. Beidh siad le
hathbhreithniú in 2019.
Tá cóipeanna de na fógraí ón Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais agus an Roinn Gnóthaí
Eachtracha ceangailte den Tuarascáil seo ag Aguisín I.

Athbhreithniú faoi alt 34(7)
In Eanáir 2018, cuireadh ar an eolas mé ag Roinn an Taoisigh go ndearna an Taoiseach, an tAire
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe agus an tAire Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta athbhreithniú
ar oibriú alt 34(1) den Acht, de bhun alt 34(7) den Acht SF.
Dúirt an Roinn gur eisíodh cúig dheimhniú dhéag, naoi gcinn acu sin a d’eisigh an tAire Dlí agus
Cirt agus Comhionannais agus sé cinn acu ag an Aire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála. Bhain
an Roinn de thátal go raibh an Taoiseach, an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe agus an
tAire Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta sásta nach gá aisghairm a iarraidh ar aon cheann de na 15
deimhniú a ndearnadh athbhreithniú orthu.
Tá cóip den fhógra ceangailte den Tuarascáil ag Aguisín II.

Aitheantas
Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le foireann uile Oifig an Choimisinéara Faisnéise agus
Oifig an Choimisinéara um Fhaisnéis Comhshaoil as an obair chrua agus tiomantas uathu in
2017. Go háirithe, gabhaim buíochas le m’Imscrúdaitheoirí Sinsearacha, Elizabeth Dolan agus
Stephen Rafferty as an tacaíocht a thug siad dom, agus Edmund McDaid agus Lisa Underwood
as an gcúnamh a thug siad dom agus an Tuarascáil seo á cur le chéile. Ba mhaith liom obair
riachtanach Aonaid Teicneolaíochta Faisnéise agus Cumarsáide, Seirbhísí Corparáideacha, agus
Caidreamh agus Cumarsáid Caighdeánach Geallsealbhóirí, a chuireann seirbhísí comhroinnte na
hOifige ar fáil, a aithint.
Mo bhuíochas freisin le hArd-Stiúrthóir na hOifige, Jacqui McCrum, as a tiomantas agus tacaíocht
le linn 2017.

Cuireadh 98% d’athbhreithnithe i gcrích
laistigh de 12 mhí - thuas ó 66% in 2013
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Caibidil 2: Saincheisteanna a tháinig chun
cinn
Sa Chaibidil seo, leagtar béim ar na saincheisteanna a tháinig chun cinn le linn na bliana a
bhaineann le hoibriú an Achta SF.

Áirítear ar na saincheisteanna a pléadh:
yy Athbhreithniú ar an Acht SF 2014
yy Acmhainní riaracháin SF a chur ar fáil
yy Sainmhíniú ar Chomhlachtaí Poiblí
yy Alt 8 a Chomhlíonadh - Scéimeanna Foilseacháin
yy Alt 41 - forálacha maidir le neamhnochtadh
Tá achoimre ghairid leagtha amach agam freisin ar an ngníomhaíocht cúirte sa bhliain. Mar
chríoch, tá achoimre déanta agam ar mo ról mar Choimisinéir Achomhairc faoi Rialacháin na
gComhphobal Eorpach (Faisnéis Earnála Poiblí a Athúsáid) (Leasú), 2015.
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Athbhreithniú ar an Acht SF 2014
Creidim go nglactar go forleathan leis go bhfuil an-chuid buntáistí ag baint le scrúdú iarreachtach. Ar a laghad lena leithéid de scrúdú, is féidir iniúchadh a dhéanamh ar an reachtaíocht
nua le fáil amach an bhfuil na cuspóirí beartais beartaithe comhlíonta aici, agus an bhfuil sin
déanta ar an gcaoi is éifeachtaí agus is éifeachtúla.
B’ionann 2017 agus an tríú bliain iomlán d’oibriú an Achta 2014. Agus castacht an Achta agus
na leasuithe suntasacha á gcur san áireamh, creidim gur deis mhaith é seo le stopadh agus
machnamh a dhéanamh faoi an bhfuil an fheidhm a bhí beartaithe dó bainte amach agus an
bhfuil sé ag oibriú go héifeachtúil agus go héifeachtach.
Mar a mhínítear sa teideal fada, is é feidhm an Achta a chur ar chumas an phobail rochtain a
fháil ar fhaisnéis atá i seilbh na gcomhlachtaí SF, a mhéid is féidir i gcomhréir le leas an phobail
agus an ceart chun príobháideachta. Thug an tAcht 2014 dhá bheart isteach a raibh tionchar
suntasach dearfach acu, go ginearálta, ar chearta rochtana agus ar oibriú an chórais SF in Éirinn.
Ar an gcéad dul síos, síneadh an reachtaíocht SF amach go dtí na comhlachtaí poiblí ar fad. An
tionchar a bhí aige sin ná gur tugadh líon suntasach comhlachtaí breise isteach sa chóras den
chéad uair. Ar an dara dul síos, baineadh an ceanglas go n-íocfar táillí roimh ré chun iarrataí SF
a dhéanamh, agus laghdaíodh go suntasach na táillí chun na meicníochtaí ábhartha achomhairc
agus athbhreithnithe a úsáid.
Bhí tionchar beagnach láithreach ag an dá bheart ar leibhéil na húsáide SF, agus tá méadú
seasta ar an úsáid ó shin i leith. Mar shampla, tá líon na n-iarrataí a rinneadh do chomhlachtaí
SF méadaithe faoi 67% idir 2014 agus 2017, agus bhí méadú 62% ar líon na n-iarratas ar
athbhreithniú a fuair m’Oifig le linn na tréimhse céanna. Tugaim faoi deara freisin gur tháinig
méadú ar chéatadán na n-iarrataí a rinne iriseoirí ó 12% go 22% in 2017. Go deimhin, feictear
domsa nach bhfuil lá dá dtéann thart nach luaitear ról SF in imscrúdú nó i bhforbairt scéal
nuachta.
Ar an iomlán, is léir go bhfuil feabhas ar chearta rochtana agus go bhfuil an tAcht 2014 ag
feidhmiú go maith go ginearálta. Is amhlaidh an scéal mar thoradh ar réim mhéadaithe SF agus
díothú agus/nó laghdú na dtáillí lena mbaineann. Ní hionann sin is a rá nach bhféadfadh sé
bheith níos fearr, áfach. Ceann de na dúshláin is mó atá os ár gcomhair faoi láthair ná a chinntiú
go gcuirfear a dhóthain acmhainní ar fáil don chóras SF chun an t-éileamh méadaithe a shásamh
agus, ag an am céanna, ardchaighdeán cinnteoireachta a choinneáil ar bun. Is fíor freisin gur
shainaithin m’Oifig fadhbanna tosaigh a bhaineann le roinnt leasuithe a tugadh isteach san Acht
2014. Tugaim mo bharúil faoi roinnt de na fadhbanna sin thíos. Chuaigh m’Oifig i mbun plé leis an
Láraonad Beartais den Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe freisin maidir le fadhbanna
éagsúla, agus maidir leis an gceist má theastaíonn athbhreithniú níos foirmiúla ar an Acht anois.
ó iarratasóir

“I received the decision in the post yesterday,…
thank you so much for all your much
appreciated assistance.”

An Coimisinéir Faisnéise
Tuarascáil Bhliantúil 2017

Acmhainní riaracháin SF a chur ar fáil
I dTuarascáil Bhliantúil 2016 uaim, luaigh mé nach raibh méadú comhfhreagrach ann ar
leithdháileadh acmhainní ag comhlachtaí poiblí maidir le hiarrataí SF a phróiseáil i gcomhthéacs
an mhéadaithe a bhí ann ar leibhéil úsáide SF. Chuir mé m’imní in iúl faoin treocht sin a bhí
ag teacht chun cinn, agus d’impigh mé ar chomhlachtaí poiblí gach iarracht a dhéanamh lena
chinntiú gur leor iad na hacmhainní a thugtar do phróiseáil iarrataí chun na leibhéil éilimh a
shásamh.
Faraor, lean an treocht sin ar aghaidh in 2017 lasmuigh de líon beag comhlachtaí. Is léir sin ó
na tuairimí uaim i gCaibidil 1 ar shaincheisteanna ar nós an leibhéil mhéadaithe iarrataí atá fós
idir lámha ag deireadh na bliana, agus líon na ndiúltaithe measta a thaifeadtar ag m’Oifig atá ag
dul i méid i gcónaí. Sa chás sin, teipeann ar chomhlacht poiblí dul i ngleic leis an té a dhéanann
iarraidh ag céim amháin nó ag an dá chéim d’iarraidh SF. Sna cásanna is measa maidir le dul
i ngleic le hiarraidh, anois is arís tá taifead déanta ag m’Oifig gur theip ar chomhlacht poiblí
freagairt a thabhairt ag an dá chéim den iarraidh. Ansin, i rith an athbhreithnithe, bhí uirthi
fógra reachtúil a eisiúint chun iallach a chur ar an gcomhlacht iarraidh ar cháipéisí ábhartha a
chomhlíonadh.
Glacaim go hiomlán leis go bhfuil an chuid is mó de na comhlachtaí poiblí, nó iad go léir, ag
streachailt chun an t-éileamh méadaithe thar an réimse seirbhísí a chuireann siad ar fáil a
shásamh. Go minic freisin, bíonn orthu cinntí deacra a dhéanamh maidir le dáileadh acmhainní
ganna a chur in ord tosaíochta. De réir mo thaithí féin, tá an claonadh ag cuid mhaith comhlachtaí
difreáil a dhéanamh idir na croí-fheidhmeanna atá acu agus na feidhmeanna tánaisteacha eile
atá acu. Mar a luaigh mé go minic cheana, áfach, feidhm reachtúil is ea riaradh an Achta SF, agus
ba chóir an tábhacht chéanna a thabhairt dó is a thugtar d’aon fheidhm reachtúil eile.
Faraor, ní saincheist é sin a bhfuil m’Oifig, inti féin, in ann a réiteach go héasca. Táimid ar fáil
agus toilteanach, áfach, chun gach cabhair agus tacaíocht a thabhairt. Mar a luaigh mé i gCaibidil
1, i measc na dtionscnamh ba rathúla a thugamar isteach le blianta beaga anuas bhí forbairt
agus foilsiú de shraith nótaí treorach chun tacú le cinnteoirí. Luaigh mé freisin na pleananna atá
ag m’Oifig chun an caidreamh atá againn le comhlachtaí poiblí a fhorbairt trí chlár for-rochtana.
Bainfimid leas as na deiseanna a chuirfidh an clár ar fáil lena chinntiú go ndéanfar machnamh
ag comhlachtaí poiblí ag na leibhéil is airde ar acmhainní na feidhme SF a chur ar fáil.
Ina theannta sin, dírím aird na gcomhlachtaí poiblí ar an tacaíocht chuimsitheach a chuireann an
Láraonad Beartais ar fáil, trína shuíomh gréasáin agus trína thacaíocht le grúpaí líonra éagsúla
um idirchaidreamh SF.
Ar deireadh thiar thall, ní mór do na comhlachtaí poiblí iad féin freagracht a ghlacadh maidir
lena chinntiú go bhfuil go leor acmhainní acu chun déileáil leis an éileamh. Coimeádfaidh mé súil
ghéar ar an gceist sin i rith 2018.
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Sainmhíniú ar Chomhlachtaí Poiblí
Sular tugadh isteach Acht 2014, bhíothas cinnte dearfa cé hiad na comhlachtaí poiblí a bhí faoi
réir na reachtaíochta SF, toisc gur sonraíodh go soiléir iad.
Tháinig athrú ar an Acht 2014 maidir le comhlachtaí éagsúla a shonrú. Anois, meastar gur
comhlachtaí poiblí chun críocha an Achta iad comhlachtaí a thagann faoi chatagóir amháin nó
níos mó a ndéantar cur síos orthu in alt 6(1). Tá cuid de na catagóirí sin soiléir ar an bpointe
(m.sh. Roinn Stáit), agus níl cuid eile chomh soiléir céanna (m.sh. eintiteas a rialaítear go díreach
nó go hindíreach ag comhlacht poiblí).
Nuair a thagann achrann aníos idir m’Oifig agus eintiteas faoi más comhlacht poiblí é chun
críocha an Achta, ní mór an t-achrann a chur faoi bhráid an Aire Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe le haghaidh cinneadh ceangailteach, faoi alt 6(7).
I dTuarascáil Bhliantúil 2016 uaim, mhínigh mé go raibh ar an Láraonad Beartais leasú a
dhéanamh ar Bheartas agus Nós Imeachta Réitigh Díospóidí a foilsíodh cheana chun a leithéid
d’achomhairc a chur faoi bhráid an Aire. Leasaíodh é ós rud é nach bhforáiltear le halt 6(7)
do chinntí ceangailteacha i gcás go n-aontaíonn m’Oifig nach comhlacht poiblí é an t-eintiteas
agus gur achrann é idir an t-eintiteas agus iarrthóir. Dúirt mé go bhfágann an méid sin go
bhfuil ar m’Oifig cinntí a dhéanamh faoi an comhlachtaí poiblí iad eintitis áirithe, gan aon cheart
comhfhreagrach achomhairc a bheith ann, ach amháin, b’fhéidir, trí na Cúirteanna.
I gcomhthéacs taithí eile m’Oifige ar an ábhar sin, is cosúil go bhfuil fadhb ionchasach le halt 6(7)
freisin, fiú i gcás gur ceart cinneadh ceangailteach a lorg. Má theastaíonn ó chomhlacht cinneadh
dá leithéid a cheistiú, is dóichí go dtarlódh sin trí athbhreithniú breithiúnach ar dhiúltú m’Oifige
glacadh le hiarratas ar athbhreithniú bunaithe ar chinneadh dá leithéid.
Tá sé tábhachtach cuimhneamh gur faoin Oireachtas amháin é cinneadh a dhéanamh maidir le
cé hiad na comhlachtaí atá faoi réir an chórais SF. Mar sin, is cosúil domsa gur réiteach praiticiúil
é alt 6(7) a leasú ionas gur féidir leis an Aire cinneadh ceangailteach a dhéanamh i ngach cás
nuair is ábhar achrainn é an comhlacht poiblí é eintiteas chun críocha an Achta. Forálfar freisin
an ceart achomhairc a dhéanamh chun na gCúirteanna arna éirí as cinneadh an Aire freisin.
Tá réitigh ionchasacha eile ann. Agus cleachtaí reatha agus roimhe á gcumasc, d’fhéadfadh an
tAire sonrú go sainiúil cé na heintitis ar comhlachtaí poiblí iad. D’fhéadfadh sé ligean d’eintitis a
chumasc freisin nach bhfuil forordú mar sin leo nuair a thagann siad faoi chatagóir amháin nó
níos mó in alt 6(1). É sin nó b’fhéidir go mbeadh an tAire in ann an t-ábhar a chinntiú trí eintitis
áirithe a fhorordú mar chomhlachtaí poiblí i gcás go dtagann achrainn aníos. Tugann alt 7 de
chumhacht don Aire, trí ordú, eintitis a fhógairt mar chomhlacht poiblí chun críocha an Achta.
Le linn 2017, fuair m’Oifig roinnt cásanna inar tháinig an cheist sin aníos: cibé ar chomhlacht
poiblí é eintiteas nó nárbh ea.
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I gcás amháin, diúltaíodh iarraidh amháin ag Oifig Ard-Rúnaí an Uachtaráin ar an mbonn nach
comhlacht poiblí é chun críocha alt 6(1) den Acht. Ó tharla gur easaontaigh m’Oifig, d’iarramar
cinneadh ceangailteach ón Aire ar an ábhar.
Dhearbhaigh an tAire gur comhlacht poiblí é Oifig Ard-Rúnaí an Uachtaráin faoi alt 6(1)(b)
(eintiteas a bunaíodh ag nó faoi aon achtachán, seachas Acht na gCuideachtaí).
Láimhseáil m’Oifig cás eile inar tháinig an cheist aníos an comhlacht poiblí, déanta na fírinne, é
comhlacht a phróiseáil iarraidh de réir forálacha an Achta. Cor suimiúil ar an gceist an comhlacht
poiblí é eintiteas é sin. Ba é Institiúid Ríoga Ailtirí na hÉireann (IRAÉ) an comhlacht a bhí i gceist.
Chreid IRAÉ gur comhlacht poiblí é, ar a laghad mar go sannadh feidhmeanna áirithe reachtúla
air roimhe sin.
Bhí údar ag m’Oifig scrúdú a dhéanamh le fáil amach ar chomhlacht poiblí é IRAÉ chun críocha
an Achta. Cheapamar nárbh ea, mar gur chosúil nár tháinig sé faoi mhíreanna (a) go (h) d’alt 6(1).
Cé nach ndeachaigh IRAÉ in éadan na tuairime a bhí againn, chuir m’Oifig an t-ábhar ar aghaidh
chuig an Láraonad Beartais le haghaidh cinneadh ceangailteach ón Aire. D’áitigh an Láraonad
Beartais, áfach, go bhfuil cumhacht an Aire ag alt 6(7) ann ar an mbonn go bhfuil achrann idir
m’Oifig agus eintiteas, agus ó ba rud é nach raibh IRAÉ ag agóid in aghaidh chinneadh m’Oifige, ní
chuirfeadh sé an t-ábhar faoi bhráid an Aire. D’áitigh sé go mbeadh cinneadh an Aire sna cúinsí
sin ultra vires.
I gcás eile, fuair m’Oifig nach comhlacht poiblí é Fondúireacht Ollscoil na Gaillimhe (Cuideachta
faoi Theorainn Ráthaíochta) toisc nár tháinig sé faoi aon cheann de na míreanna (a) go (h) d’alt
6(1).
Lasmuigh de shaincheisteanna ar léamh agus feidhmiú alt 6, is cosúil domsa gur saincheist níos
mó é ar chóir an tAcht a leasú lena chinntiú go mbeidh faisnéis a bhaineann le gach seirbhís
phoiblí infhaighte faoin Acht, is cuma cé na heintitis a chuireann na seirbhísí sin ar fáil.
Rinne mé trácht cheana ar shaincheisteanna a bhaineann le seachadadh na seirbhísí poiblí
a sheachfhoinsiú go heintitis phríobháideacha, agus dúirt mé go gcuirtear an-chuid seirbhísí
ar fáil ar son an Stáit agus ghníomhaireachta an Stáit ag comhlachtaí neamhspleácha nó
príobháideacha. D’áiteoinn gur chóir d’eintitis a bhfuil feidhmeanna áirithe poiblí seachfhoinsithe
dóibh (ar nós bailiú bruscair) a bheith faoi réir na leibhéal céanna follasachta agus cuntasachta
maidir le seachadadh na seirbhísí poiblí sin is atá na comhlachtaí poiblí.

Deimhníodh 97% d’iarratais ar
m’Oifig laistigh de dheich lá oibre
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Alt 8 a Chomhlíonadh - Scéimeanna Foilseacháin
Faoi alt 8den Acht, ceanglaítear ar chomhlachtaí poiblí faisnéis áirithe a chur ar fáil go poiblí trí
scéim foilseacháin. Ní mór don scéim cloí le haon scéim eiseamláireach foilseacháin, nó a bheith
faoi réir aon treoirlínte ar a leithéid de scéimeanna, arna bhfoilsiú ag an Aire Caiteachais Phoiblí
agus Athchóirithe. Ní mór do gach faisnéis a leagtar amach in alt 8(2) a bheith san áireamh léi
freisin.
Tá scéim eiseamláireach agus treoirlínte sainiúla foilsithe ag an Aire maidir le foilseachán a
leithéid de scéimeanna. Agus scéim foilseacháin á hullmhú, á hathbhreithniú nó á hathchóiriú, ní
mór don chomhlacht poiblí aird a thabhairt ar leas an phobail,
yy maidir le rochtain an phobail a cheadú ar fhaisnéis atá i seilbh an chomhlachta,
yy maidir leis na cúiseanna le breitheanna a dhéanann an comhlacht a fhoilsiú, agus
yy maidir le faisnéis ábhartha nó inspéise don phobal i gcoitinne a bhaineann lena chuid
gníomhartha agus feidhmeanna go ginearálta a fhoilsiú.
Cuirtear fáilte roimh an gceanglas sin chun a leithéid de scéimeanna a fhoilsiú agus is beart
dearfach é ó thaobh cuntasacht agus trédhearcacht na gcomhlachtaí poiblí a fheabhsú. Tá
sé d’acmhainn ag an gceanglas freisin an t-ualach riaracháin a bhaineann le hiarrataí SF a
phróiseáil a laghdú trí fhaisnéis inspéise don phobal i gcoitinne a fhoilsiú go réamhghníomhach
roimh ré.
Faoi alt 8, ceanglaítear ar chomhlachtaí poiblí an t-ábhar a fhoilsítear faoi scéim foilseacháin a
athbhreithniú agus, más gá, a athchóiriú gach bliain ar a laghad. Ceanglaítear orthu freisin an
scéim foilseacháin féin a athbhreithniú agus a nuashonrú gach trí bliana.
Leis an Acht, foráiltear go bhféadaim a oiread is a gcomhlíonann comhlachtaí poiblí ceanglais
na scéimeanna foilseacháin, dar liom, a scrúdú agus a thuairisciú sa Tuarascáil Bhliantúil uaim.
I gcomhthéacs na n-éileamh méadaithe ar sheirbhísí m’Oifige le blianta beaga anuas, níl scrúdú
déanta againn ar chomhlíonadh na gceanglas sin ag na comhlachtaí poiblí. Tá sé ar intinn againn
aird a thabhairt ar scéimeanna foilseacháin mar chuid dár gclár for-rochtana in 2018, áfach.

Alt 41 - forálacha maidir le neamhnochtadh
Le hAlt 41 den Acht, foráiltear do dhiúltú sainordaitheach rochtana ar thaifid a bhfuil a nochtadh
toirmiscthe, nó a bhfuil a neamhnochtadh údaraithe, ag achtacháin eile. Bhí foráil den saghas sin
in Achtanna SF 1997 agus 2003. Leis an alt sin, fo-ordaítear forálacha rochtana na nAchtanna SF
do gach foráil maidir le neamhnochtadh i reachtanna, seachas iad sin a luaitear sa Tríú Sceideal.
Foráiltear leis an Acht go ndéantar athbhreithniú ag Comhchoiste dhá Theach an Oireachtais
ar oibriú aon achtacháin lena n-údaraítear nó lena n-éilítear an neamhnochtadh taifead chun a
chinntiú cé acu ar chóir iad a leasú, a aisghairm nó a chur leis an Tríú Sceideal nó nár chóir.
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Ní mór do gach Aire Rialtais tuarascáil maidir le forálacha aon achtacháin atá faoina réimis
rialachais lena n-údaraítear nó lena n-éilítear neamhnochtadh taifead a thabhairt don
Chomhchoiste. Ní mór dóibh a shonrú má cheapann siad gur chóir aon cheann de na forálacha a
leasú, a aisghairm nó a chur leis an Tríú Sceideal. Éilítear ar gach Aire an tuarascáil a chur faoi
bhráid an Oireachtais agus cóip a thabhairt do m’Oifig. Tá mé i dteideal mo thuairim a thabhairt
don Chomhchoiste maidir leis na tuarascálacha sin.
Faoi alt 41(6), ní mór an chéad tuarascáil dá leithéid a thabhairt laistigh de 30 lá ó chothrom cúig
bliana ón lá a thug siad an tuarascáil dheireanach uathu faoi Achtanna SF 1997 agus 2003. Ní
mór tuarascálacha a thabhairt gach cúig bliana ina dhiaidh sin freisin.
De réir forálacha Achtanna SF 1997 agus 2003, bhí tuarascálacha le tabhairt don Chomhchoiste
le haghaidh breithniúcháin in 1999, 2004, 2009 agus 2014. Faraor, níor tharla sin.
Thug m’Oifig an chéad tuarascáil don Chomhchoiste ábhartha in 1999. Go bunúsach, bíonn an
próiseas athbhreithnithe críochnaithe nuair a chuireann an Comhchoiste tuarascáil ar thorthaí
an athbhreithnithe ar fáil do dhá Theach an Oireachtais. Tuigim gur tharla lánscor Dáil Éireann
agus a Coistí i mBealtaine 2002 sula raibh deis ag an gComhchoiste tuairisciú do na Tithe.
Ina dhiaidh sin, chuir mo réamhtheachtaí, Emily O’Reilly, a cuid tuairimí agus tátal a bhain le
tuarascálacha 2004 i láthair an Chomhchoiste in 2005. Chuir an Comhchoiste a thuarascáil i
láthair an Oireachtais ina dhiaidh sin. Bhí an chéad bhabhta eile tuarascálacha le bheith istigh in
2009. Ní bhfuair m’Oifig gach tuarascáil go dtí 2012 áfach. Chuir Emily a cuid tuairimí agus tátal a
bhain leis na tuarascálacha sin i láthair i Meitheamh 2013.
Nuair a bhí an chéad bhabhta eile tuarascálacha le bheith istigh in 2014, ní raibh tuarascáil
bhreithniúcháin an Chomhchoiste ar an tríú babhta de thuarascálacha ann go fóill. Níor chuir an
Comhchoiste tuarascáil ar na breithniúcháin sin i láthair an Oireachtais go dtí seo. Ba chóir dom
a rá nár cuireadh aon tuarascáil a bhí le bheith istigh in 2014 faoi bhráid m’Oifige riamh.
Tá an chéad bhabhta eile de thuarascálacha le bheith istigh in 2019. Faoi seo, is cosúil domsa
nach dóchúil go léireoidh breithniúcháin an Chomhchoiste ar an tríú babhta de thuarascálacha,
ná na tuarascálacha a bhí le bheith istigh in 2014, an staid reatha a bhaineann le cuid mhaith
forálacha reachtúla a chuireann cosc ar thaifid nó a údaraíonn an neamhnochtadh dóibh. Agus
an scéal amhlaidh, b’fhéidir gur bealach praiticiúil chun an próiseas a chur ar ais ar an mbóthar
ceart le haghaidh riachtanais tuarascála amach anseo ná a chinntiú go gcuireann gach Aire an
chéad tuarascáil eile uathu chuig an gComhchoiste faoi Bhealtaine 2019. Ina dhiaidh sin beidh
mé sásta mo thuairimí agus mo thátail a bhaineann leis na tuarascálacha sin a chur i láthair. Tá
sé ar intinn agam coinneáil leis an ábhar sin leis an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe
le linn 2018.

Achomhairc chun na gCúirteanna
Féadfaidh páirtí in athbhreithniú, nó aon duine eile a bhfuil tionchar ag breith m’Oifige air/uirthi,
achomharc a dhéanamh chun na hArd-Chúirte ar phointe dlí. Féadfaidh breith na hArd-Chúirte a
achomharc chun na Cúirte Achomhairc.
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Rinneadh cúig achomharc chun na hArd-Chúirte in 2017 faoi bhreitheanna ó m’Oifig. Rinneadh
achomharc ar thrí bhreith ag an iarratasóir, ceann amháin ag an gcomhlacht poiblí ábhartha,
agus ceann amháin ag tríú páirtí lena mbaineann. Tá na cúig achomharc ar fad fós ag leanúint ar
aghaidh, nó tá siad ar an liosta le haghaidh éisteachta nó airde in 2018.
Rinneadh dhá achomharc ar bhreitheanna chun na Cúirte Achomhairc le linn na bliana, ceann
amháin ag an iarratasóir agus ceann eile ag an gcomhlacht poiblí ábhartha.
Seachadadh breith scríofa Ard-Chúirte amháin agus breith na Cúirte Uachtaraí amháin in 2017.
Tugtar achoimre ar an dá bhreith thíos agus is féidir iad a fháil ar shuíomh gréasáin ár nOifige ag
www.oic.ie. Tarraingíodh siar achomharc amháin a rinneadh in 2016 chun na hArd-Chúirte ag an
iarratasóir in 2017.

An tAire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha v an
Coimisinéir Faisnéise [2015 Uimh. 394 MCA]
Cúlra agus saincheist
Sheachaid an Ard-Chúirt a breith ar an 6 Aibreán 2017. Bhain an cás le ceist rochtana ar
chomhaontú lamháltais idir an Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha agus
cuideachta phríobháideach, enet. Faoin gcomhaontú, déanann enet líonra de cháblaí snáthoptaice,
atá i seilbh an Stáit agus a chumasaíonn seirbhísí fóin agus leathanbhanda, a bhainistiú.
Sa bhreith a thug mé, threoraigh mé scaoileadh an chomhaontaithe. Bhain mé de thátal nach
mbeadh aon sárú dualgais muiníne idir na páirtithe ag baint le scaoileadh an chomhaontaithe.
Ghlac mé go raibh faisnéis a bhí íogair ó thaobh na tráchtála de chun críocha alt 36(1)(b) i gceist
leis, ach bhain mé de thátal go bhfreastalófaí níos fearr chun leas an phobail, tríd is tríd, dá
scaoilfí an comhaontú. Agus an bhreith sin á tabhairt agam, chuir mé san áireamh gurb é enet
an tairgeoir rathúil i bpróiseas tairisceana maidir le sócmhainn faoi úinéireacht Stáit a ghineann
ioncam a úsáid.
Rinne an Roinn mo bhreith a achomharc chun na hArd-Chúirte. Ceist amháin a bhí faoin gCúirt ná
an raibh an bhreith uaim ceart, faoi alt 22(12)(b), nuair a ghlac mé leis nach raibh údar le breith
na Roinne an iarraidh a dhiúltú mura raibh mé sásta go raibh a mhalairt fíor. An cheist eile a bhí
faoin gCúirt ná an raibh earráid déanta agam sa chaoi ar chuir mé na díolúintí a leagtar amach in
ailt 35 (rúndacht) agus 36 (íogaireacht tráchtála) i bhfeidhm.
Tátail na Cúirte
Sheas an Chúirt le mo bhreith. Bhain sí de thátal nach earráid é uaim an toimhde a chur i
bhfeidhm faoi alt 22(12)(b). Fuair sí go mbaineann an t-alt sin le gach faisnéis atá i seilbh
comhlachtaí poiblí agus comhlachtaí eile atá faoi réir an Achta SF. D’aontaigh sí go raibh
feidhm ag alt 35(2) agus, mar sin, nach raibh machnamh ar alt 35(1) ábhartha. Maidir le halt
36, dúirt an Chúirt go ndeachaigh mé i ngleic go follasach leis na hargóintí a rinneadh ar son an
neamhnochta, agus gur dhiúltaigh mé dóibh faoi seach. Fuair sí go raibh an beart cothromaithe
faoi alt 36(3) go huathúil mar chuid de mo shainchúram. Fuair sí nach bhféadfaí a rá go raibh mo
bhreith míréasúnach, earráideach ná nár luigh sé le ciall.
Nóta: Tá achomharc déanta ar bhreith na hArd-Chúirte chun na Cúirte Achomhairc ag an Roinn
ó shin.
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Kelly v an Coimisinéir Faisnéise [2017] IESC 64
Cúlra agus saincheist
Fuair breith san Ard-Chúirt in 2014 nach raibh dlínse ag an gCúirt aird a thabhairt ar
achomharc scoir a rinne an Coimisinéir Faisnéise ag an am maidir le seacht gcinn d’iarratais ar
athbhreithniú ón iarratasóir ar an mbonn go raibh siad cráiteach. Fuair sí go bhfuil an próiseas
achomhairc reachtúil beartaithe le haghaidh pointí dlí a thagann ó bhreitheanna substainteacha
tar éis athbhreithnithe, agus ní le haghaidh breith maidir le hathbhreithniú a dhéanamh nó le
scor d’athbhreithniú a bhfuil tús curtha leis.
Rinne an t-iarratasóir achomharc ar an mbreith sin chun na Cúirte Achomhairc. D’eisigh an
Chúirt a breith i Samhain 2015, inar dhíbh sí achomharc an iarratasóra. Fuair sí go raibh an ceart
ag an Ard-Chúirt ina breith nach raibh achomharc ann ó scor d’athbhreithniú ag an gCoimisinéir
agus gurb é an modh chun agóid a dhéanamh in aghaidh an scoir ná trí athbhreithniú
breithiúnach.
In 2016, tugadh cead don iarratasóir achomharc a dhéanamh chun na Cúirte Uachtaraí maidir le
dhá cheist dheimhnithe. Ba iad sin:
yy An raibh achomharc ann chuig an Ard-Chúirt faoi alt 42(1) den Acht um Shaoráil Faisnéise
1997 maidir le breith an Choimisinéara a bhí ann ag an am chun scor den athbhreithniú de
bhun alt 34(9)(a)(i) den Acht SF?
yy An dtagann saincheist mar sin aníos faoin Acht um Shaoráil Faisnéise 2014?
Tátail na Cúirte
Sa bhreith uaithi a seachadadh i Meitheamh 2017, dhearbhaigh an Chúirt Uachtarach nach
gceadaíonn an léiriú ceart ar an bhforáil ábhartha achomharc chun na hArd-Chúirte faoi alt
42(1) den Acht um Shaoráil Faisnéise 1997 ó scor ag an gCoimisinéir faoi alt 34(9)(a)(i) den Acht.
Dhearbhaigh an Chúirt freisin go mbaineann an tátal céanna leis na forálacha ábhartha den Acht
2014.
Chinn an Chúirt go bhfuil ceart cúitimh ag duine atá míshásta faoina leithéid de bhreith ón
gCoimisinéir ar leigheas dlí, ós rud é go bhfuil próiseas an athbhreithnithe breithiúnaigh ar
fáil. Dhearbhaigh sí nach gcruthaítear aon éagóir faoi alt 34(9)(a) den Acht 1997 ós rud é go
mb’fhéidir go mbeidh ar an duine cead a fháil agus go bhfuil an leigheas lánroghnach.
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Faisnéis earnála poiblí a athúsáid
Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Faisnéis Earnála Poiblí a
Athúsáid) 2005
Faoi na Rialacháin FEP, féadann duine aonair nó eintiteas dlíthiúil iarraidh a dhéanamh chuig
comhlacht earnála poiblí ar cháipéisí a scaoileadh le hathúsáid. Nuair a fhaightear iarraidh
maidir le cáipéis atá ina seilbh agus atá faoi réir na Rialachán FEP, foráiltear leis na Rialacháin
go gcaithfidh comhlacht earnála poiblí cead a thabhairt chun an cháipéis a athúsáid de réir na
gcoinníollacha agus na srianta ama dá bhforáiltear sna Rialacháin.
Nuair is féidir agus is cuí, ní mór na cáipéisí atá ar fáil le haghaidh athúsáide a bheith i bhformáid
oscailte agus inléite ag meaisín.
Faoi Rialachán 10 de na Rialacháin, is féidir achomharc a dhéanamh ar bhreitheanna na
gcomhlachtaí earnála poiblí chuig m’Oifig, atá in ann athbhreithniú a dhéanamh ar na
breitheanna a leanas:
yy Diúltú do chead chun cáipéis a athúsáid
yy Diúltú d’athúsáid eisiach cáipéise a dheonú
yy Breith chun táillí a ghearradh ar cháipéis a athúsáid, a gceapann an t-iarrthóir nach
gcomhlíonann na Rialacháin
yy Breith chun coinníollacha a chur ar cháipéis a athúsáid
Ní dhearnadh aon achomharc chuig m’Oifig faoi na Rialacháin FEP in 2017.
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Caibidil 3: Breitheanna
Breitheanna foirmiúla
Rinne m’Oifig athbhreithniú ar 502 cás in 2017 agus d’eisigh sí breitheanna foirmiúla ar 288 acu
sin. Is ionann sin agus 57% de gach athbhreithniú a rinneadh i rith na bliana. Dúnadh na 214
athbhreithniú eile toisc gur scoireadh díobh, socraíodh iad nó aistarraingíodh iad.

Mhéadaigh líon na gcásanna a cuireadh
i gcrích faoi 16% i gcomparáid le 2016
Cuireann an tábla thíos comparáid céatadáin ar fáil de thorthaí na n-athbhreithnithe a cuireadh
i gcrích trí bhreith fhoirmiúil (daingnithe, athraithe nó neamhnithe) in 2017. Féach ar Thábla 15,
Caibidil 4 le haghaidh comparáid trí bliana ar thorthaí gach athbhreithniú a cuireadh i gcrích sa
bhliain.
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Breitheanna inspéise
Is ionann na cásanna a leanas agus sampla de na cásanna a ndearna m’Oifig athbhreithniú orthu
agus a cuireadh i gcrích trí bhreith fhoirmiúil. Tá téacs iomlán gach breith fhoirmiúil a eisíodh i
rith 2017 le fáil ag www.oic.ie.

Ordú tugtha do Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath sonraí óstáin/
tithe lóistín a chuireann cóiríocht éigeandála ar fáil do dhaoine gan
dídean - Cás 160313
Scaoil an Chomhairle sonraí dá caiteachas iomlán bliantúil ar óstáin/tithe lóistín a chuireann
cóiríocht éigeandála ar fáil do dhaoine gan dídean, ach dhiúltaigh sí na soláthraithe cóiríochta nó
na méideanna aonair a íocadh a nochtadh. I measc nithe eile, rinne sí argóint go dtarraingeodh
na soláthraithe cóiríochta a gcuid seirbhísí siar dá scaoilfí an fhaisnéis.
D’áitigh roinnt óstán go gcaillfidís gnó d’iomaitheoirí dá mbeadh a fhios ag an saol gur chuir siad
cóiríocht ar fáil do dhaoine gan dídean ar son na Comhairle. Dúirt roinnt acu freisin go stopfaidís
ag cur cóiríocht éigeandála ar fáil dá mba rud é gur scaoileadh an fhaisnéis don phobal. Bhí an
cás sin difriúil ó chás roimhe sin a bhain le Comhairle Cathrach na Gaillimhe, nuair nach ndearna
aon óstán/teach lóistín aighneacht a chur in aghaidh taifid mar sin a nochtadh.
Sa bhreith uaim, ghlac mé go mb’fhéidir go mbeadh tionchar ar sholáthar na cóiríochta don
Chomhairle, agus ar leasa tráchtála na dtríú páirtithe, leis an nochtadh. Ghlac mé freisin go raibh
an fhaisnéis íogair ó thaobh na tráchtála de.
Ar an láimh eile, luaigh mé go bhfuil leas láidir an phobail i gceist le hoscailteacht agus
trédhearcacht na gcomhlachtaí poiblí a fheabhsú, agus go gcabhraíonn a leithéid d’oscailteacht
go suntasach maidir le caiteachas poiblí a mhaoirsiú, luach ar airgead don phobal a chinntiú,
agus éillitheacht, fuíoll agus mí-úsáid cistí poiblí a sheachaint.
Bhain mé de thátal go ndéanfaí freastal ní b’fhearr ar leas an phobail dá mba rud é go nochtfaí
an fhaisnéis a bhí i gceist. Bhain mo bhreith, go páirteach, leis an méid mór airgid phoiblí a bhí
i gceist. Tuairiscíodh gur caitheadh €38.9 milliún ag an gComhairle ar a leithéid de chóiríocht in
2016 amháin.
[Nóta: Tá achomharc ar an mbreith sin déanta ag Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath chun
na hArd-Chúirte]

Iarraidh chun dul siar ar ábhar achrainn de chomhaontú roimhe sin a
measadh gur cráiteach é - Cásanna 160563 agus 170088
San iarraidh i gCás 160563, rinneadh tagairt d’ábhar achrainn a bhí ag an iarratasóir roimhe
sin leis an gcomhlacht poiblí ábhartha, agus iarradh taifid éagsúla a bhain leis an iarratasóir.
Dhiúltaigh an comhlacht don iarraidh ar bhoinn éagsúla, lena n-áirítear alt 15(1)(g), gur iarraidh
bhaoth nó chráiteach é.
Dúirt an comhlacht go raibh comhaontú socraithe ag an iarratasóir leis an gcomhlacht chun an
t-ábhar achrainn a réiteach, agus gur bhain an iarraidh SF le hábhar a clúdaíodh sa chomhaontú.
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Ghlac mé leis gur cosúil go raibh an t-ábhar achrainn críochnaithe de bhun an chomhaontaithe.
Sílim gur toisc ábhartha é an fáth go ndearnadh an iarraidh agus machnamh á dhéanamh más
iarraidh bhaoth nó chráiteach atá in iarraidh. Fáth amháin a ndearnadh í, dar leis an iarratasóir,
ná lena chinntiú go mbeidh an comhlacht cuntasach faoina gcuid gníomhartha. Ghlac mé leis
sin mar fáth bailí. É sin nó, ba chosúil domsa go raibh an t-iarratasóir ag dul siar ar an ábhar
achrainn agus, dá bhrí sin, ag iarraidh cuspóir nach mbaineann leis an bpróiseas rochtana a
bhaint amach. Mheas mé freisin go raibh an iarraidh róleathan agus tuirsiúil. Fuair mé go raibh
feidhm ag alt 15(1)(g) ar an iarraidh.
Bhain an iarraidh i gCás 170088 leis na páirtithe céanna agus le taifid a bhain le comórtas áirithe
soláthair. Cheap an comhlacht gur bhain an iarraidh le cúrsaí ar ábhar iad den chomhaontú réitigh.
Níor thug sé aon chúis le míniú cén fáth ar cheap sé go raibh an iarraidh baoth ná cráiteach áfach.
Mar shampla, níor áitigh sé go raibh an iarraidh beartaithe chun dul siar ar an ábhar achrainn agus/
nó cuspóir nár bhain leis an bpróiseas rochtana. Fuair mé nach raibh údar ag an gcomhlacht brath
ar alt 15(1)(g). Neamhnigh mé an bhreith agus tharchuir mé é le haghaidh machnamh úr.

Mhéadaigh ráta na gcásanna a
cuireadh i gcrích laistigh de cheithre
mhí faoi 37% ó 2013
Go ginearálta, ní chaithfidh comhlachtaí poiblí faisnéis a choimeádtar
i dtaifid chrua a phróiseáil chun iarraidh a dheonú - Cás 170106
Bhí an t-iarratasóir ag lorg faisnéise maidir le breitheanna tóna faighne in ospidéal ainmnithe.
Chuir FSS faisnéis áirithe srianta ar fáil agus dhiúltaigh siad rochtain ar an gcuid eile den
fhaisnéis faoi alt 15(1)(a) ar an mbonn nach raibh na taifid sin ina seilbh.
Leis an Acht, ní cheanglaítear ar chomhlachtaí poiblí taifid a chruthú nuair nach bhfuil siad ann,
ach amháin ceanglas sonrach maidir le taifid nó faisnéis atá ar ghléasanna leictreonacha a
bhaint i gcúinsí áirithe. Dheimhnigh mé nach raibh an fhaisnéis ann go leictreonach agus nach
bhféadfaí é a aisghabháil trí fhaisnéis a bhaint ó bhunachar sonraí.
Bhí mé sásta freisin nár thiomsaigh FSS an fhaisnéis a iarradh, agus nárbh ann do thaifid aonair
leis na sonraí sin iontu. Cé gur áitigh an t-iarratasóir gurbh fhéidir an fhaisnéis a fháil amach go
héasca trí chairteacha leighis a scrúdú, fuair mé go n-éileodh sin ábhar na gcomhad leighis a
phróiseáil chun taifead nach raibh ann cheana a chruthú. Níor ghlac mé go raibh sé ar intinn ag an
Oireachtas go ndéanfaí comhlachtaí SF é sin. Fuair mé go raibh údar ag FSS an iarraidh a dhiúltú.
Luaigh mé go dtarlóidh sé go mb’fhéidir go mbeidh sé cuí ordú do chodanna de thaifid a
scaoileadh i gcásanna eile. Luaigh mé, mar shampla, go mb’fhéidir go mbeidh sé cuí ábhar
áirithe a bhaint ó mhiontuairiscí cruinnithe de chuid comhlachta poiblí. I gcás dá leithéid, ba chóir
go mbeadh an comhlacht in ann an fhaisnéis a iarrtar a aithint go héasca mar phíosa aonair
faisnéise. Fuair mé gur chóir cur chuige réasúnta comhréireach a ghlacadh, a bhí bunaithe ar
chúinsí sonracha agus machnamh á dhéanamh ar an gcomhthéacs ina ndéantar an iarraidh.
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Faisnéis faoi fheidhmíocht comhairligh ospidéil nach n-éilítear é a
scaoileadh ar mhaithe le leas an phobail - Cás 160509
D’iarr an t-iarratasóir faisnéis ó Ospidéal Beaumont maidir leis an gcaoi a raibh comhairligh ag
comhlíonadh na gné poiblí/príobháidí de na conarthaí a bhí acu, lenar áiríodh faisnéis aitheantais
(ainm, speisialtachtaí agus fo-speisialtachtaí na gcomhairleach). Dheonaigh an tOspidéal faisnéis
faoi leibhéil comhlíonta na gcomhairleach aonair, ach dhiúltaigh sé an fhaisnéis aitheantais a
scaoileadh.
Faoin Acht, ní mheastar gur faisnéis phearsanta é ainm fostaí sa tseirbhís phoiblí. Foráiltear
leis an sainmhíniú, áfach, go n-áirítear le faisnéis phearsanta faisnéis a bhaineann leis an
bhfostaíocht nó le stair fostaíochta na bhfostaithe sa tseirbhís phoiblí, agus faisnéis a bhaineann
le fostaithe sa tseirbhís phoiblí i dtaifid phearsanra. Sainmhínítear taifead pearsanra mar
thaifead a bhaineann go hiomlán nó go formhór le hinniúlacht nó le cumas an fhostaí sa tseirbhís
phoiblí, lena stair fostaíochta, nó le measúnú ar an bhfeidhmíocht oibre uaidh/uaithi.
Sa chás seo, bhain an iarraidh le feidhmíocht na gcomhairleach ospidéil mar fhostaithe
sa tseirbhís phoiblí. Sa chomhthéacs sin, fuair mé gur faisnéis phearsanta é an fhaisnéis
aitheantais ar fad faoi na comhairligh a bhí i gceist.
Agus machnamh á dhéanamh agam ar leas an phobail dá ngéillfí don iarraidh i gcomparáid
le cearta príobháideachais na gcomhairleach, ghlac mé go raibh leas an phobail i gceist le
faisnéis a scaoileadh faoin gcaoi a gcuireann an tOspidéal a chuid feidhmeanna i gcrích, ar nós
comhlíonadh na gcomhairleach lena gconarthaí a mhonatóiriú. Fuair mé, áfach, gur sásaíodh
leas sin an phobail go pointe áirithe leis an fhaisnéis a scaoileadh cheana féin.
Luaigh mé go raibh sé de chúram ag an Acht SF trédhearcacht agus cuntasacht a fheabhsú
maidir le gníomhartha na gcomhlachtaí SF go ginearálta, seachas maidir le feidhmíocht na
bhfostaithe inaitheanta sa tseirbhís phoiblí. Fuair mé go ndéanfaí cearta príobháideachais na
gcomhairleach aonair a shárú go suntasach mar thoradh ar rochtain ar an bhfaisnéis maidir
lena bhfeidhmíocht a dheonnú. Thabharfaí léargas leis freisin ar an obair phríobháideach (i.e.
nach maoinítear go poiblí) a dhéanann siad. Fuair mé nach raibh sé de dhíth ar mhaithe le leas
an phobail dá n-ordófaí an fhaisnéis inaitheanta a scaoileadh.

D’fhéadfaí tairbhe nach raibh tuillte ag páirtithe a tharlú mar thoradh
ar thacair shonraí a scaoileadh - Cás 160529
Dlúthchuid de Bheartas Náisiúnta Tuilte is ea an tionscadal Staidéar um Measúnú agus Bainistiú
Priacal Tuile Abhantraí (MBPTA) arna ghlacadh ag an Rialtas in 2004. Cuireadh tús le tionscadal
MBPTA in 2011. I ndiaidh sé staidéar náisiúnta a dhéanamh, suirbhéanna abhann san áireamh,
táirgfear léarscáileanna mionsonraithe tuilte agus déanfar bearta bainistíochta riosca tuilte a
shainaithint, a mheas agus a chur in ord tosaíochta.
Bhain athbhreithniú an cháis seo le diúltú Oifig na nOibreacha Poiblí (OOP) géilleadh d’iarraidh
ar shonraí áirithe suirbhé abhann a bailíodh faoi thionscadal MBPTA. Bailíodh na sonraí chun
léarscáileanna mionsonraithe tuilte a tháirgeadh agus chun bearta bainistíochta cuí riosca tuilte
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a chur in ord tosaíochta. Bhraith OOP ar roinnt díolúintí le diúltú don iarraidh, lenar áiríodh alt
40(1)(d) lena bhforáiltear do dhiúltú i gcás go bhféadfaí a bheith ag súil go mbeadh tairbhe nach
raibh tuillte nó caillteanas do dhuine nó do chineál duine de bharr na taifid a scaoileadh.
Tráth mo bhreithe, bhí tacair shonraí MBPTA srianta, ach bhí OOP ag smaoineamh ar iad a
chur ar fáil go poiblí faoi chomhaontaithe ceadúnúcháin. Tá sonraí tuilte iomlán i dTuaisceart
Éireann (cúig oiread déag níos lú sonraí ná mar a bailíodh faoi thionscadal MBPTA) ar fáil faoi
shocruithe mar sin ar chostas de bhreis ar £45,000. Ghlac mé leis go mbeadh an luach iomlán
ceadúnúcháin de shonraí MBPTA suntasach. Ghlac mé leis freisin go bhféadfaí a bheith ag
súil go mbeadh tairbhe nach raibh tuillte ag an iarratasóir agus ag daoine eile mar thoradh ar
scaoileadh na sonraí a iarradh, agus go gcoinneodh sé ioncam ceadúnúcháin ón Stát/OOP. Fuair
mé go raibh feidhm ag alt 40(1)(d) sa chás.
Fuair mé nach dtabharfaí aon léargas suntasach maidir leis an gcaoi a gcuireann OOP a cuid
feidhmeanna i gcrích, ar nós cinneadh a dhéanamh faoi thosaíochtaí cistithe, ón bhfaisnéis a
iarradh. Níor cheap mé go raibh leas suntasach don phobal i gceist lena scaoileadh. Ghlac mé
leis, áfach, go raibh sé chun leas an phobail faisnéis a chosaint, nuair is féidir a bheith ag súil go
mbeadh tairbhe nach raibh tuillte do pháirtithe éagsúla i gceist leis an bhfaisnéis sin. D’ordaigh
mé go gcoinneofaí siar na tacair shonraí.

Scaoileadh de chumarsáid idir an Roinn Coimirce Sóisialaí agus an
Coimisinéir Cosanta Sonraí a bhain le Cárta Seirbhísí Poiblí nach
raibh i gcoinne leas an phobail - Cás 170255
Dhiúltaigh an Roinn a comhfhreagras le hOifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí (CCS) a bhain
le Cárta Seirbhísí Poiblí (CSP) a scaoileadh, ar an mbonn gur bhain sé le próiseas breithniúcháin
a bhí fós ar bun, agus ar an mbonn go mbeadh sé i gcoinne leas an phobail. D’áitigh sí go
dtabharfaí faisnéis mhícheart don phobal faoin CSP leis na tuairimí a chuir an CCS in iúl, agus
go mbainfí den mhuinín poiblí i dtionscadal an CSP agus/nó Oifig an CCS. Níor mhínigh sí an
réasúnaíocht ar ar bunaíodh an chonclúid sin áfach.
Ar aon nós, ní dóigh liom gur fáth maith é chun rochtain a dhiúltú ar thaifid faoi SF an
fhéidearthacht nach dtuigfear an fhaisnéis. Luaigh mé freisin go mbeadh an deis ag an Roinn
faisnéis bhreise a chur san fhearann poiblí chun cúrsaí a shoiléiriú más gá.
Bhain conspóid le tabhairt isteach an CSP, agus cheap mé go mbeadh scaoileadh na dtaifead
chun leas an phobail ó thaobh oscailteachta agus trédhearcachta de. Thabharfaí deis leis chun
díospóireacht phoiblí a oscailt faoi na saincheisteanna a luaigh an CCS. Fuair mé nár léirigh an
Roinn go sásúil go mbeadh scaoileadh na dtaifead a bhí i gceist i gcoinne leas an phobail.
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Breith lochtach maidir le táille a ghearradh ar chostais chuardaigh
agus aisghabhála - Cás 160284
Tháinig m’athbhreithniú ar Chás 160284 i ndiaidh breithe roimhe sin ag m’Oifig breith de chuid
na Roinne Post, Fiontar agus Nuálaíochta a neamhniú maidir le iarraidh ollmhór a dhiúltú
toisc nach ndearna sí iarracht cabhrú leis an iarrthóir chun an iarraidh a leasú. Ina dhiaidh sin,
chuaigh an Roinn i dteagmháil leis an iarrthóir agus cuireadh iarraidh leasaithe isteach ansin.
Bheartaigh an Roinn an iarraidh leasaithe a phróiseáil, d’ainneoin go raibh sí i dteideal an
iarraidh a dhiúltú ar an mbonn gur sháraigh na costais mheasta chuardaigh agus aisghabhála
an teorainn fhoriomlán forordaithe de €700. D’iarr sí táille a ghearradh as na costais mheasta
chuardaigh agus aisghabhála.
Tá na forálacha ábhartha san Acht a bhaineann le táillí cuardaigh agus aisghabhála a ghearradh
sách casta. Tá siad faoi réir ag ceanglais agus achair ama dochta freisin, lena mbaineann
dúshláin do chomhlachtaí poiblí uaireanta, agus castacht na saincheisteanna atá le smaoineamh
air á cur san áireamh.
I gcás go sáraíonn, nó go bhfuiltear ag súil go sáróidh, na costais mheasta chuardaigh agus
aisghabhála an bhuaictheorainn fhoriomlán de €700, ní mór don chomhlacht poiblí é sin a chur
in iúl don iarrthóir agus cúnamh a thairiscint don iarrthóir chun an iarraidh a leasú agus an
táille a laghdú go méid atá níos lú nó cothrom le €700. Ní mór dó fógra a eisiúint freisin, coicís
ar a dheireanaí tar éis an iarraidh a fháil, ag lorg éarlaise i gcás go leasaíonn an t-iarrthóir an
iarraidh nó go mbeartaíonn an comhlacht an iarraidh a phróiseáil beag beann ar aon leasú.
Cheap an Roinn gur shásaigh an cúnamh a tugadh ar dtús chun an iarraidh a leasú na ceanglais
chomhairliúcháin maidir leis na costais chuardaigh agus aisghabhála. Dhá fhoráil iomlán ar leith
iad áfach.
Fuair mé gur chóir don Roinn an t-iarrthóir a chur ar an eolas gur dóchúil go sáródh na costais
chuardaigh agus aisghabhála an bhuaictheorainn fhoriomlán, agus deis eile a thabhairt dó a
iarraidh a leasú. Fuair mé freisin gur chóir don Roinn é sin a dhéanamh laistigh de choicís ón
iarraidh leasaithe a fháil faoi alt 15(4). Neamhnigh mé breith na Roinne táille a ghearradh ar na
costais mheasta chuardaigh agus aisghabhála a bhain leis an iarraidh leasaithe.

Taifid d’imscrúdú ar leith a bhain le hiompar bhaill an Gharda
Síochána nach raibh faoi réir an Achta - Cás 160054
D’iarr an t-iarratasóir seo athbhreithniú ar bhreith an Gharda Síochána (AGS) chun rochtain ar
chomhad d’imscrúdú a bhain le hiompar bhaill an AGS, i measc nithe eile, a dhiúltú. Ba é sin an
chéad chás ina raibh ar m’Oifig machnamh a dhéanamh ar a mhéid atá taifid AGS faoi réir an
Achta.
Níl ach taifid riaracháin AGS a bhaineann le hacmhainní daonna, nó le cúrsaí airgeadais nó
soláthair, faoi réir an Achta. Ní áirítear taifid a bhaineann le croífheidhmeanna AGS, ar nós
imscrúdaithe ar ghníomhaíocht choiriúil.
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De ghnáth, measaim gur taifid riaracháin a bhaineann le hacmhainní daonna iad na taifid a
bhaineann le haraíonacht foirne. Sa chás seo, áfach, bhí na taifid difriúil ó na taifid sin a bheadh
ann go hiondúil maidir le hábhar araíonachta. Bhí siad ann mar thoradh ar ghearán a rinne ball
den phobal chuig Coimisiún Ombudsman an Gharda Síochána (COGS) a cuireadh faoi bhráid AGS
le haghaidh imscrúdaithe. Fuair mé nár “taifid riaracháin maidir le hacmhainní daonna” sa chiall
chéanna le Cuid 1(n) den Chéad Sceideal iad na taifid.
Cé nach raibh tionchar aige ar mo bhreith dheiridh, fuair mé freisin nach leathnaíonn eisiamh
de thaifid áirithe COGS, mar a leagtar amach i gCuid 1(y) den Chéad Sceideal iad, ar thaifid eile i
gcás go bhfuil siad i seilbh comhlachtaí poiblí eile, ar nós AGS.

Tá údarás ag an gCoimisinéir athbhreithniú a dhéanamh ar
bhreith an Choimisinéara Cosanta Sonraí chun iarraidh ar thaifid
neamhriaracháin a dhiúltú - Cás 160447
Dhiúltaigh Oifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí (CCS) iarraidh ar rochtain ar thaifid a
bhaineann le brústocaireacht a dhéanamh ar an Oifig ar an mbonn nach gclúdaítear na taifid a
iarradh ag an Acht SF mar nach mbaineann siad le riarachán ginearálta na hOifige.
Le linn an athbhreithnithe, d’áitigh an CCS nach raibh údarás agam athbhreithniú a dhéanamh
ar an mbreith ó ba rud é gur bhain na taifid a iarradh le hábhair nach n-áirítear an CCS mar
chomhlacht poiblí dóibh chun críocha an Achta.
Go bunúsach, ba í argóint an CCS nach bhfuil feidhm ag aon cheann d’fhorálacha an Achta
nuair nach mbaineann na taifid a iarradh le riarachán ginearálta an CCS. Ba amhlaidh an scéal,
d’ainneoin go raibh seasamh an CCS ag dul i gcoinne comhairle dhlíthiúil a thug Oifig an ArdAighne do Láraonad Beartas na Roinne Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe ar an ábhar, agus
d’ainneoin mo bhreith i gCás 150195 nuair a rinne mé argóintí mar sin a bhí déanta ag Banc
Ceannais na hÉireann a mheas agus a dhiúltú.
Fuair mé go raibh ceanglas ar an CSS, mar chomhlacht poiblí, breith a thabhairt maidir le
hiarraidh ar rochtain. Agus an bhreith sin á tabhairt aige, d’fhéadfadh sé féachaint ar fhorálacha
ábhartha an Achta, Cuid 1 de Sceideal 1 san áireamh, le fáil amach ar chóir géilleadh do rochtain
nó é a dhiúltú. Seachas sin, áfach, ní mór dó cloí le ceanglais an Achta, lena n-áirítear mar a
bhaineann siad le cearta reachtúla ar athbhreithniú.
Fuair mé go raibh aon bhreith chun rochtain ar athbhreithniú inmheánach a dhiúltú faoi alt 21
den Acht SF faoi réir athbhreithniú ag m’Oifig ina dhiaidh sin faoi alt 22(1)(b) den Acht SF. Dá bhrí
sin, fuair mé go raibh mé i dteideal athbhreithniú a dhéanamh ar bhreith an CCS chun iarraidh
an iarratasóra a dhiúltú. Maidir leis an ábhar substainteach, fuair mé go raibh údar ag an CCS an
iarraidh a dhiúltú ó ba rud é nár bhain na taifid le riarachán ginearálta na hOifige sin.
ó iarratasóir

“I am happy that the matter has been
settled since your intervention. I have
received the report as originally requested.”
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An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais ordaithe chun faisnéis
chonarthach a bhaineann le hoibriú na gceamaraí sábháilteachta
bóithre a scaoileadh - Cás 160427
D’iarr an t-iarratasóir rochtain ar chonradh le haghaidh ceamaraí sábháilteachta bóithre a chur
ar fáil agus a oibriú. Ba iad an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais, an Garda Síochána agus
GoSafe na páirtithe don chonradh. Chuir na trí pháirtí go léir i gcoinne an conradh a scaoileadh
ina iomlán. Ghlac mé go raibh faisnéis áirithe sa chonradh a bhí íogair ó thaobh na tráchtála de,
faoi alt 36(1)(b) den Acht SF.
Fuair mé, áfach, go raibh go raibh leas an phobail i leith trédhearcachta agus cuntasachta
maidir le conradh le forthairgeoir rathúil níos tábhachtaí ná leas an phobail ó thaobh rochtain
ar fhaisnéis a dhiúltú, ach amháin i gcás dhá sceideal den chonradh. D’ordaigh mé don Roinn
formhór mór an chonartha a scaoileadh.

An Ghníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil ordaithe chun taifid
faoi thuarascáil luach ar airgead a scaoileadh ar mhaithe le leas an
phobail - Cás 170136
Rinne an Ghníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil (GBRÁ) PwC a choimisiúnú chun
athbhreithniú luach ar airgead a dhéanamh ar na seirbhísí árachais a chuireann IPB Insurance
ar fáil do na húdaráis áitiúla. Rinne sé amhlaidh ar son grúpa stiúrtha a rinne maoirseacht ar an
athbhreithniú.
D’iarr an t-iarratasóir rochtain ar an tuarascáil agus ar na taifid lena mbaineann. Dhiúltaigh an
GBRÁ rochtain ar roinnt taifead faoi dhíolúintí éagsúla, lena n-áirítear faoi alt 35 ar bhonn an
chomhaontaithe um neamhnochtadh idir an GBRÁ, PwC agus IPB Insurance, maidir le faisnéis ar
leith a chuir IPB Insurance ar fáil le haghaidh an athbhreithnithe.
Ní bhaineann an chosaint a thugtar d’fhaisnéis rúnda ag alt 35 i gcás gur ullmhaigh ball foirne
comhlachta phoiblí nó soláthraí seirbhíse an taifead a iarradh agus a c(h)uid feidhmeanna á
ndéanamh aige/aici. Is amhlaidh an scéal, ach amháin más rud é gur sárú dualgais mhuiníne
a bheadh i scaoileadh na faisnéise lena mbaineann, a bhforáiltear dó ag comhaontú nó reacht
nó ar bhealach eile dlíthiúil, agus atá ag dul do dhuine nach comhlacht poiblí nó ball foirne den
chomhlacht poiblí nó soláthraí seirbhíse é.
D’áitigh an GBRÁ go raibh dualgas muiníne ag dul do IPB Insurance sa chás seo. Cé gur ghlac sé
leis gur soláthraí seirbhíse é IPB Insurance sa mhéid is go gcuireann sé seirbhísí ar fáil do na
húdaráis áitiúla, d’áitigh sé go raibh an fhaisnéis a chuir IPB ar fáil do PwC sa chomhthéacs seo
tugtha dó ar chúis shonrach theoranta agus nach mbaineann sé leis na seirbhísí a chuireann sé
ar fáil faoi chonradh do sheirbhísí lasmuigh de sin.
Luaigh mé gur comhaontaíodh go ndéanfaí measúnú luach ar airgead ar na seirbhísí árachais
a chuireann IPB Insurance ar fáil dá bhaill, dar le téarmaí tagartha an ghrúpa stiúrtha féin.
Ullmhaíodh na taifid a bhí á n-athbhreithniú ag an ngrúpa stiúrtha nó PwC, agus ba é an
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t-athbhreithniú ar luach ar airgead ba ábhar dóibh. Bhí mé sásta sna himthosca sin go
mbaineann siad leis na seirbhísí a chuireann IPB Insurance ar fáil.
Cuireann IPB Insurance seirbhísí árachais ar fáil do na húdaráis áitiúla agus do na boird
oideachais agus oiliúna. Fuair mé sna himthosca gur soláthraí seirbhíse é IPB Insurance
faoin Acht SF. Mar sin, fuair mé nach raibh eintiteas seachas comhlacht poiblí ná soláthraí
seirbhíse aitheanta ag an GBRÁ a bhfuil dualgas muiníne ag dul dóibh faoin gcomhaontú um
neamhnochtadh. Fuair mé nach mbaineann alt 35.
Ghlac mé go bhfuil faisnéis atá íogair ó thaobh na tráchtála de faoi alt 36(1)(b) sna taifid.
Fuair mé gur mhó na buntáistí ná na míbhuntáistí ó thaobh leas an phobail de, faoi alt 36(3),
a bhaineann le trédhearcacht agus cuntasacht maidir le luach ar airgead a fhaigheann
comhlachtaí SF i gcomparáid le rochtain ar an bhfaisnéis a dhiúltú. D’ordaigh mé go scaoilfí na
taifid.
[Nóta: Tá achomharc déanta ag IPB Insurance faoin gcás seo chun na hArd-Chúirte]

Ní scaoiltear sonraí tairisceana nach n-aithnítear mar íogair go
huathoibríoch - Cás 160340
D’iarr an t-iarratasóir taifid a bhaineann le conradh ar leith a bhronn Comhairle Contae na
Gaillimhe. D’áitigh sé más rud é nár aithin tairgeoirí faisnéis atá íogair ó thaobh na tráchtála de
nó faisnéis rúnda agus an tairiscint á déanamh acu, mar a iarrtar ag Iarrataí ar Thairiscint (IaT),
níorbh fhéidir go raibh na tairiscintí díolmhaithe faoi na díolúintí rúndachta ná íogair ó thaobh na
tráchtála de (ailt 35 agus 36, faoi seach).
Dúirt an IaT go dtabharfadh an Chomhairle aird ar aon mhínithe a thugann tairgeoirí maidir leis
an bhfáth a bhfuil sonraí áirithe ina dtairiscint íogair ó thaobh na tráchtála de nó rúnda, agus iad
ag déileáil le hiarraidh SF.
Cé gur ghlac mé leis go raibh an fhoráil ábhartha san IaT beartaithe chun cabhrú le comhlachtaí
poiblí agus iarrataí ar aighneachtaí tairisceana á meas acu, níor ghlac mé leis gur leor ann féin
teip an tairgeora faisnéis atá íogair ó thaobh na tráchtála de a aithint ina aighneacht tairisceana
mar chúis gur chóir an aighneacht a scaoileadh de bhun iarraidh SF. Mheas mé go mbeadh a
leithéid de mholadh níos díchéillí fós i gcás tairgeoirí nár éirigh leo agus/nó nach bhfuair airgead
poiblí ar deireadh.
Fuair mé nach bhfreastalófaí níos fearr ar leas an phobail dá mba rud é gur scaoileadh tuilleadh
faisnéise a bhaineann le tairgeoirí nár éirigh leo.

ó iarratasóir

“Thanks for this and, to repeat, it has been a
pleasure engaging with you on it. Thanks for the
way you handled everything and best wishes”.
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Caibidil 4: Staitisticí
Roinn I - Comhlachtaí Poiblí – 2017
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 - 2017
Tábla 12: Anailís ar iarratais ar athbhreithnithe a fuarthas
Tábla 13: Anailís ar chásanna athbhreithnithe
Tábla 14: Iarratais ar athbhreithnithe ar glacadh leo i 2017 - 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: Gnathfhiosruithe
Tábla 19: Iarrataí a mheastar a bheith diúltaithe de bharr nár thug comhlachtaí poiblí freagra
orthu
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Roinn I - Comhlachtaí Poiblí – 2017
Tábla 1: Forbhreathnú ar iarratais saorála faisnéise ar dhéileáil
comhlachtaí poiblí leo
Iarratais idir lámha - 01/01/2017

6,018

Iarratais a fuarthas i 2017
Pearsanta

19,830

Neamhphearsanta

13,855

Measctha

294

Iomlán

33,979

Iomlán na n-iarratas idir lámha le linn na bliana

39,997

Iarratais ar déileáladh leo

32,815

Iarratais idir lámha - 31/12/2017

7,182

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

32,815
1,161

3.5%

497

1.5%

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

Líon

Céatadán

Iriseoirí

7,469

22%

Lucht gnó

1,514

4.5%

645

2%

1,141

3.5%

17,454

51%

5,756

17%

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

33,979
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Tábla 4: Torthaí ar iarrataí Saoráil Faisnéise ar dhéileáil comhlachtaí
poiblí leo
Iarratasóirí

Líon

Céatadán

16,704

51%

Iarratais a géilleadh dóibh i bpáirt

7,638

23%

Iarratais a diúltaíodh dóibh

4,826

15%

649

2%

2,998

9%

Iarratais a géilleadh dóibh

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

32,815

Tábla 5: Anailís ar iarratais ar dhéileáil earnáil na seirbhíse poiblí leo
Céatadán a
tarraingíodh siar
Céatadán a
nó a láimhsíodh
aisríodh
lasmuigh de raon
an Achta

Céatadán
dár
géilleadh

Céatadán
dár
géilleadh
ibpáirt

Céatadán
a
diúltaíodh

Ranna/Oifigí Státseirbhíse

30%

34%

22%

2%

12%

Údaráis Áitiúla

46%

25%

20%

1%

8%

FSS

72%

15%

6%

2%

5%

Ospidéil Shaoráacha, Seirbhísí
Sláinte Meabhracha agus
Gníomhaireachtaí Gaolmhara Eile

76%

6%

7%

1%

10%

Institiúdí Tríú Leibhéal

54%

27%

10%

1%

8%

Comhlachtaí eile

60%

25%

9%

1%

5%
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Tábla 6: Iarratais shaorála faisnéise a fuair ranna/oifigí na
státseirbhíse

Pearsanta

Neamhphearsanta

Measctha

Iomlán

2,101

325

17

2,443

An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais

402

394

0

796

An Roinn Oideachais agus Scileanna

152

386

10

548

8

398

0

406

168

223

0

391

An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais
Áitiúil

5

345

1

351

An Roinn Sláinte

7

344

0

351

Roinn an Taoisigh

8

336

0

344

14

330

0

344

123

219

0

342

An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála

38

224

0

262

An Roinn Gnó, Fiontar, agus Nuálaíochta

55

197

1

253

An Roinn Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe

13

235

0

248

An Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na
hAeráide agus Comhshaoil

3

192

0

195

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta

0

154

4

158

26

128

1

155

Oifig na nOibreacha Poiblí

9

122

0

131

An Roinn Leanaí agus Gnóthaí

1

87

0

88

20

7

0

27

Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí

0

24

0

24

An Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail

0

14

0

14

Coimisiún um Cheapacháin Seirbhise Poiblí

0

4

3

7

Oifig an Choimisinéara Faisnéise

1

2

0

3

Oifig an Choimisinéara um Fhaisnéis
Comhshaoil

0

1

0

1

3,154

4,691

37

7,882

Rannóg/Oifig na Státseibhíse
An Roinn Gnóthaí Fostaiochta agus Coimirce
Sóisialaí

An Roinn Airgeadais
An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara

An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim

An Roinn Cosanta

Oifig an Ombudsman

Iomlán

65

66

Caibidil 4:
Staitisticí

Tábla 7: Iarratais saorála faisnéise a fuair údaráis áitiúla
Pearsanta

Neamhphearsanta

Measctha

Iomlán

195

461

5

661

Comhairle Chontae Bhaile Átha Cliath Theas

76

129

0

205

Comhairle Cathrach & Contae Luimnigh

44

153

0

197

Comhairle Chontae Chorcaí

33

159

3

195

Comhairle Chontae Fhine Gall

33

158

0

191

Comhairle Chontae na Mí

14

162

0

176

Comhairle Chontae Chill Dara

30

139

3

172

Comhairle Chontae Dhún Laoghaire-Rath an Dúin

26

139

0

165

Comhairle Cathrach Chorcaí

44

116

1

161

Comhairle Chontae na Gaillimhe

19

124

4

147

Comhairle Chontae Chill Mhantáin

26

116

0

142

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

31

102

0

133

3

126

0

129

Comhairle Chontae Chill Chainnigh

14

114

0

128

Comhairle Chontae Loch Garman

37

90

0

127

Comhairle Chontae Lú

24

95

2

121

Comhairle Chontae Thiobraid Árann

17

100

1

118

Comhairle Chontae Dhún na Gall

12

104

0

116

Comhairle Chontae Ros Comáin

6

109

1

116

Comhairle Chontae an Chláir

12

93

2

107

Comhairle Chontae Longfoirt

5

98

0

103

22

79

0

101

6

93

0

99

Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge

19

80

0

99

Comhairle Chontae Chiarraí

12

82

0

94

Comhairle Chontae Uibh Fhailí

13

65

0

78

Comhairle Chontae na h-Iarmhí

9

68

0

77

Comhairle Chontae Mhuineacháin

6

69

0

75

Comhairle Chontae Sligeach

0

72

0

72

Comhairle Chontae an Chabháin

6

61

0

67

Comhairle Chontae Cheatharlocha

4

55

0

59

798

3,611

22

4,431

Údaráis Áitiúl
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath

Comhairle Chontae Mhuigh Eó

Comhairle Chontae Laoise
Comhairle Chontae Liatroma

Iomlán
Comhthionóil Réigiúnda

2

2
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Tábla 8: Iarratais um SF a fuair FSS
(seachas gníomhaireachtaí áirithe a chlúdaítear i dTábla 9)

Pearsanta

Neamhphearsanta

FSS Deisceart

3,304

127

7

3,438

FSS Iarthair

2,907

284

3

3,194

FSS Baile Átha Cliath Thoir-Thuaidh

1,103

92

3

1,198

FSS Baile Átha Cliath-Lar Laighean

1,010

78

0

1,088

0

683

0

683

8,324

1,264

13

9,601

Limistéar Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte*

FSS Náisiúnta
Iomlán

Measctha Iomlán

*De réir struchtúr réigiúnach Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte

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

Pearsanta

Neamhphearsanta

TUSLA: An Ghníomhaireacht um Leanaí agus an
Teaghlach

931

80

1

1,012

Ospidéal Thamhlachta

879

11

0

890

Ospidéal Naoimh Shéamais

755

32

0

787

Ospidéal Mater Misericordiae

339

25

0

364

Ospidéal Beaumont

301

39

0

340

Ospidéal Mhuire do Leanaí Breoite, Cromghlinn

299

33

0

332

Ospidéal Rotunda

280

32

2

314

Ospidéal na hOllscoile Naoimh Uinseann

230

50

2

282

Ospidéal Naoimh Eoin, Luimneach

256

11

0

267

Ospidéal Náisiúnta Máithreachais, Sráid Holles

227

29

0

256

Ospidéal na Leanaí, Sráid an Teampaill

184

23

0

207

Ollscoil Otharlann an Deiscirt - Ospidéal Victeoria,
Corcaigh

123

10

0

133

Ospidéal Ban an Chúm

111

16

0

127

Ospidéal Náisiúnta Ortaipéideach Cheapach

89

29

0

118

Ord Spidiléirí N. Eoin Dé

76

0

0

76

Ospidéal na hOllscoile na Trócaire, Corcaigh

57

10

0

67

Ospidéal/Seirbhís/Gnlomhaireacht

Measctha Iomlán

67

68

Caibidil 4:
Staitisticí

An tÚdarás Um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte

8

42

0

50

Comhairle na nDochtúirí Leighis

23

25

2

50

Ospidéal Náisiúnta Athslánúcháin, Dún Laoghaire

39

3

0

42

Ospidéal Ríoga Victeoiriach Súl agus Cluas

39

0

0

39

0

37

0

37

Ospidéal Naoimh Micheál, Dún Laoghaire

22

10

0

32

An Lárchlinic Feabhais

29

2

0

31

Ospidéal Déadach Bhaile Átha Cliath

26

2

0

28

Ospidéal Naoimh Uinsionn - Fionnradharc

23

5

0

28

An Ciste Náisiúnta um Cheannach Cóireála

2

24

0

26

Coimisiún Meabhair-Shláinte

5

18

0

23

71

38

0

109

5,424

636

7

6,067

Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann

Eile
Iomlán

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

Pearsanta

Neamhphearsanta

Measctha

Iomlán

Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath

60

81

0

141

Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

37

74

0

111

Ollscoil Luimnigh

15

84

4

103

Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath

5

83

0

88

Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath

6

80

0

86

17

65

1

83

Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath

7

39

0

46

Ollscoil na hÉireann, Má Nuad

5

34

0

39

Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-Maigh Eo

6

23

0

29

Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge

2

23

1

26

Institiúid Teicneolaíochta, Sligeach

5

18

2

25

Institiúid Teicneolaíochta, Dhún Dealgan

2

22

0

24

20

114

2

136

187

740

10

937

Comhlacht Oideachais Tríú Leibhéal

Coláiste na hOllscoile, Corcaigh

comhlachtaí eile
Iomlán
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Tábla 11: Iarratais saorála faisnéise a fuair comhlachtaí eile

Comhlacht Poiblí

Pearsanta

NeamhMeasctha Iomlán
phearsanta

Seirbhís Phríosúin na hÉireann

620

124

0

744

An Garda Síochána

181

360

1

542

Óglaigh na hÉireann

236

63

2

301

RTÉ

4

216

0

220

Seirbhís Tithe an Oireachtais

3

214

2

219

13

30

165

208

175

4

0

179

Seirbhís Chúirteanna na hÉireann

76

93

0

169

Údarás um Shábháilteacht ar Bhóithre

52

69

2

123

Bonneagar Iompair Éireann

3

107

0

110

Banc Ceannais na hÉireann

6

91

1

98

Uisce Éireann

6

82

0

88

Údarás Náisiúnta Iompair

3

85

0

88

Gníomhaireacht Bainistíochta um Chisteaín Náisiúnta

5

74

0

79

Gníomhaireacht Náisiúnta um Bhainistíocht
Sócmhainní

4

51

0

55

An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil

1

48

1

50

ESB Networks DAC

8

42

0

50

Bord Ard-Mhúsaem na hÉireann

10

38

0

48

Coimisiún Ombudsman an Gharda Síochána

30

14

0

44

Oifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí

11

33

0

44

An Chomhairle Ealaíon

1

41

1

43

Fáilte Ireland

5

35

2

42

An Rialálaí Carthanas

0

41

1

42

10

31

0

41

Spórt Éireann

3

38

0

41

Eirgrid

3

34

0

37

An Phríomh-Oifig Staidrimh

9

27

0

36

17

17

1

35

An tÚdarás Náisiúnta um Shábháilteacht agus Sláinte
Ceirde
Oifig Achomhairc Leasa Shóisialaigh

Coimisiún na Scrúduithe Stáit

Caranua

69

70

Caibidil 4:
Staitisticí

Iascach Intiré Éireann

5

29

0

34

An Bord Pleanála

3

29

2

34

GFT Éireann

0

33

0

33

Bord um Thionóntachtaí Cónaithe

20

13

0

33

An tÚdarás Clárúcháin Maoine

28

5

0

33

An Coimisiún um Rialáil Cumarsáide

15

15

1

31

An Oifig um Chosaint Idirnáisiúnta

22

6

3

31

0

30

0

30

195

591

19

805

1,783

2,853

204

4,840

Fiontraíocht Éireann
Eile (96 chomhlacht le níos lú ná 30 iarrataisí an ceann)
Iomlán
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Tábla 12: Anailís ar iarratais ar athbhreithnithe a fuarthas
Iarratais ar athbhreithniú idir lámha - 01/01/2017

37

Iarratais ar athbhreithniú a fuarthas i 2017

577

Iomlán na n-iarratas ar athbhreithniú idir lámha i 2017

614

Scoradh den iarratas

5

Iarratais neamhbhailí

65

Iarratais socraithe
Iarratais a tharraingíodh siar
Iarratais a dhiúltóidh

3
27
2

Iarratais ar glacadh leo le haghaidh athbhreithnithe i 2017

497

Iomlán na n-iarratas ar athbhreithniú a bhreithníodh i 2017

599

Iarratais ar athbhreithniú lámha - 31/12/2017

15

Tábla 13: Anailís ar chásanna athbhreithnithe
Athbhreithnithe idir lámha - 01/01/2017

130

Iarratais ar glacadh leo le haghaidh athbhreithnithe i 2017

497

Iomlán na n-athbhreithnithe idir lámha i 2017

627

Athbhreithnithe a críochnaíodh i 2017

502

Athbhreithnithe ar chuirthear ar aghaidh go 2018

125
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Tábla 14: Iarratais ar athbhreithnithe ar glacadh leo i 2017 - de réir
comhlacht poiblí
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte

75
FSS Deisceart

27

FSS Iarthair

15

FSS Baile Átha Cliath Lár Laighean

13

FSS Náisiúnta

11

FSS Baile Átha Cliath Thoir Thuaidh

9

TUSLA: An Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach

44

An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais

44

An Roinn Gnóthaí Fostaiochta agus Coimirce Sóisialaí

36

An Roinn Oideachais agus Scileanna

17

An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara

12

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath

10

Seirbhís Phríosúin na hÉireann

10

Óglaigh na hÉireann

8

Ospidéal Mater Misericordiae

8

Coláiste na hOllscoile, Corcaigh

8

Eirgrid

7

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

7

An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe

6

Ollscoil Luimnigh

6

Comhairle Chontae na Gaillimhe

5

Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim

5

RTÉ

5

Ospidéal Naoimh Shéamais

5

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

179

Iomlán

497

71

72

Caibidil 4:
Staitisticí

Tábla 15: Toradh athbhreithnithe críochnaithe - comparáid trí bliana
2017

2016

2015

Breith Dearbhaithe

175

35%

179

42%

110

34%

Breith Neamhnithe

45

9%

36

8%

37

12%

Breith Athraithe

68

13%

70

16%

59

18%

Scoradh den Iarratas

56

11%

14

3%

10

3%

Thangthas ar shocrú

80

16%

88

20%

69

21%

Tarraingthe siar

75

15%

46

11%

38

12%

3

1%

-

-

-

-

Neamhbhailí
Athbhreithnithe Críochnaithe

502

433

323

Tábla 16: Ábhar na niarratas ar athbhreithniú ar glacadh leo –
comparáid trí bliana
2017
Diúltú Rochtanna

2016

2015

466

94%

403

91%

299

90%

Agóídí ag tríú pairtithe i gcoinne scaoilte faisnéise
fúthu nó arna soláthar acu

7

1%

8

2%

15

5%

Leasú ar thaifid faoi alt 9

6

1%

13

3%

4

1%

Ráiteas cúiseanna faoi alt 10

10

2%

12

3%

11

3%

Breith chun táille a ghearradh

8

2%

4

1%

3

1%

Iomlán

497

440

332
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Tábla 17: Iarratais ar glacadh leo de réir cineáil - comparáid trí bliana
2017

2016

2015

Pearsanta

129

26%

146

33%

109

33%

Neamhphearsanta

278

56%

242

55%

167

50%

90

18%

52

12%

56

17%

Measctha
Iomlán

497

Tábla 18: Gnathfhiosruithe
Líon
2017

900

2016

1,307

2015

1,462

2014

1,274

2013

1,218

2012

1,262

2011

824

2010

622

2009

857

2008

1,100

440

332

73

74

Caibidil 4:
Staitisticí

Tábla 19: 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

2017

2016

2015

TUSLA: An Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach

29

20

7

An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais

29

8

7

FSS Deisceart

9

7

5

Seirbhís Phríosúin na hÉireann

9

6

-

Ospidéal Mater Misericordiae

7

1

-

FSS Iarthair

5

6

7

FSS Baile Átha Cliath Thoir-Thuaidh

5

2

-

Coláiste na hOllscoile, Corcaigh

5

4

4

FSS Baile Átha Cliath Lár Laighean

4

1

7

An Roinn Gnóthaí Fostaiochta agus Coimirce Sóisialaí

4

-

-

FSS Náisiúnta

4

6

4

Óglaigh na hÉireann

3

2

-

An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara

3

2

1

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath

2

2

-

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

2

1

-

Ospidéal Náisiúnta Máithreachais

2

1

-

Ospidéal Ríoga Victeoiriach Súl agus Cluas

2

-

-

Comhairle Chontae na h-Iarmhí

2

1

-

comhlachtaí eile (le hiarratas amháin an ceann)
Iomlán 2017
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Cuid II:
Coimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil

Cuid II

Coimisinéir um
Fhaisnéis Comhshaoil
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Tuarascáil Bhliantúil 2017

Réamhrá
Bunaíodh Oifig an Choimisinéara um Fhaisnéis Comhshaoil (OCFC) faoi alt 12 de Rialacháin
na gComhphobal Eorpach (Rochtain ar Fhaisnéis maidir leis an gComhshaol) 2007 go 2014
(Rialacháin RFC). Trasuíonn Rialacháin RFC Treoir 2003/4/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón
gComhairle an 28 Eanáir 2003 maidir le rochtain phoiblí ar fhaisnéis maidir leis an gcomhshaol
(Treoir RFC). Leis an Treoir RFC, déantar an chéad cholún - rochtain ar fhaisnéis - de chuid
Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip um Rochtain ar Fhaisnéis,
Rannpháirtíocht Phoiblí i gCinnteoireacht agus Rochtain ar Cheartas i gCúrsaí Comhshaoil
(Coinbhinsiún Aarhus) a chur i bhfeidhm.
Is é an ról atá agam mar Choimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil athbhreithniú a dhéanamh ar
bhreitheanna údarás poiblí atá á n-achomharc ag iarratasóirí nach bhfuil sásta leis an toradh
ar iarrataí a rinneadh faoi na Rialacháin RFC. Agus breith fhoirmiúil scríofa á déanamh agam ar
achomharc, is féidir liom breith an údaráis phoiblí a dhaingniú, a athrú nó a neamhniú - sa mhéid
gur ábhar é an bhreith sin den athbhreithniú. Tá mo bhreitheanna ar achomhairc críochnaitheach
agus ceangailteach ar na páirtithe lena mbaineann, ach amháin má dhéantar achomharc eile
chuig an Ard-Chúirt ar phointe dlí. Thug mé 35 breith fhoirmiúil in 2017, líon níos mó ná aon
bhliain eile ó bunaíodh OCFC in 2007.
Cé go gcuirtear cabhair ar fáil dom ag foireann Oifig an Choimisinéara Faisnéise (OCF) agus ag
na hacmhainní eile atá ar fáil di, is meicníocht achomharc reachtúil neamhspleách é an OCFC atá
deighilte ó thaobh an dlí ó OCF. Sannadh imscrúdaitheoir breise do OCFC ag deireadh 2017, agus
tá triúr imscrúdaitheoirí OCFC ann anois. Earcaíodh an t-imscrúdaitheoir trí chomórtas oscailte
Phríomhoifigeach Cúnta arna reáchtáil ag an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí. Mar thoradh
ar sholáthar feabhsaithe foirne ag OCFC le blianta beaga anuas, tá méadú i líon na gcásanna a
cuireadh i gcríoch ag m’Oifig agus feabhsú in agaí comhlánaithe.
Le haghaidh tuilleadh faisnéise ar oibriú an chórais RFC in Éirinn, tabhair cuairt ar an suíomh
gréasáin ag www.ocei.ie, lena n-áirítear naisc chuig Tuarascálacha Bliantúla roimhe seo ón
Oifig seo, Lámhleabhar um Nósanna Imeachta OCFC, suíomh gréasáin na Roinne Cumarsáide,
Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, agus Treoir 2003/4/AE.Is féidir teacht ar mo
bhreitheanna ar fad ar shuíomh gréasáin OCFC ar an leathanach gréasáin Breitheanna.

77
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Eochairstaitisticí OCFC in 2017
Achomhairc a fuair OCFC in 2017
Ag tús 2017, bhí 39 achomharc idir lámha ag OCFC; 36 ó 2016 agus trí cinn ó 2015. In 2017,
fuair OCFC 52 achomharc nua ó 16 achomharcóirí. Is ionann sin agus líon na n-achomharc nua a
fuarthas in 2016. Sa bhreis ar na 52 achomharc nua a fuarthas in 2017, tarchuireadh cás amháin
chuig OCFC ag an gCúirt Achomhairc (féach ar Minch -v- an Coimisinéir um Fháisnéis Comhshaoil &
Roinnt Freagróirí [2017] IECA 223 (Minch) faoi ‘Imeachtaí Cúirte 2017’).
Ag deireadh 2017, bhí 41 achomharc bailí idir lámha ag OCFC. As na 41 achomharc sin, fuarthas
38 in 2017, dhá cheann in 2016, agus tarchuireadh an t-achomharc Minch chuig OCFC ag an
gCúirt Achomhairc. Agus é seo á scríobh agam, tá breith nua déanta agam in Minch agus breith
i gceann amháin den dá achomharc ó 2016, agus tá an t-achomharc eile ó 2016 á phróiseáil ag
Imscrúdaitheoir.
Léiríonn an dá chairt thíos líon na n-achomharc a fuarthas, agus líon na n-achomharc a bhí idir
lámha ar an 31 Nollaig gach bliain ó 2009 go 2017.

Líon na n-achomharc a fuarthas ó 2009 go 2017
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Líon na n-achomharc a bhí idir lámha ar an 31 Nollaig ó 2009 go 2017
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Cásanna a cuireadh i gcrích ag OCFC in 2017
Chuir OCFC 51 cás i gcrích in 2017 - níos mó cásanna ná mar a cuireadh i gcrích aon bhliain
eile ónar bunaíodh é in 2007. Thug mé 35 breith fhoirmiúil in 2017; ba shin líon níos mó ná aon
bhliain ó 2007 freisin. Seo a leanas torthaí na 51 cás a cuireadh i gcrích ag OCFC in 2017:
yy cuireadh 35 cás i gcrích le breith fhoirmiúil
yy bhí sé achomharc neamhbhailí
yy aistarraingíodh seacht gcás
yy socraíodh cás amháin
yy scoireadh de dhá chás
Tháinig laghdú ar líon na laethanta a thóg sé chun achomharc a chur i gcrích faoi 54 lá, ó 316 lá
in 2016 go 262 lá in 2017.
Léiríonn an dá chairt thíos torthaí na n-achomharc a cuireadh i gcrích ag OCFC in 2017, agus
torthaí na n-achomharc a cuireadh i gcrích ag OCFC ó 2009 go 2017.
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Toradh cásanna OCFC a cuireadh i gcrích in 2017
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Fiosrúcháin a fuair OCFC in 2017
Rinne m’fhoireann taifead ar 15 fiosrúchán ginearálta faoi na Rialacháin RFC in 2017. In 2017,
phróiseáil m’Oifig iarraidh amháin faoi na Rialacháin RFC agus iarraidh amháin faoin Acht SF
2014.

Cumhachtaí faoi airteagal 12(6) de na Rialacháin RFC
Le hairteagal 12(6) de na Rialacháin RFC, foráiltear, agus athbhreithniú ar achomharc á
dhéanamh agam, gur féidir liom:
yy ceangal ar údarás poiblí faisnéis comhshaoil a chur ar fáil dom
yy scrúdú a dhéanamh ar fhaisnéis comhshaoil atá i seilbh údarás poiblí agus cóipeanna a
dhéanamh den fhaisnéis sin
yy dul isteach in aon áitreabh atá á áitiú ag údarás poiblí d’fhonn faisnéis comhshaoil a fháil
Tá áthas orm a thuairisciú nár ghá dom na cumhachtaí sin a chur i bhfeidhm in 2017.

Diúltaithe measta in 2017
Go bunúsach, tarlaíonn diúltú measta nuair a theipeann ar údarás poiblí breith a thabhairt ar
iarraidh in am. Leis na Rialacháin RFC, forchuirtear teorainn ama reachtúil ar údaráis phoiblí
maidir le hiarraidh a phróiseáil. Le hairteagal 7 de na Rialacháin RFC, foráiltear nach mór
d’údarás poiblí breith a thabhairt ar iarraidh iarratasóra laistigh de mhí féilire amháin, nó, i gcás
go síneann an t-údarás poiblí am próiseála na n-iarrataí de bhun méid nó castacht na faisnéise
comhshaoil a iarradh, laistigh de dhá mhí féilire, ón dáta a fuarthas an iarraidh. Le hairteagal
11(3) de na Rialacháin, foráiltear nach mór d’údarás poiblí iarratasóir a chur ar an eolas maidir
lena bhreith ar an iarraidh laistigh de mhí féilire amháin ón dáta a fuair sé an iarraidh, i gcás go
n-iarrtar athbhreithniú inmheánach.
I gcás nach n-eisítear breith ar bith ar an iarraidh bhunaidh (ag an gcéad chéim) nó ar an iarraidh
ar athbhreithniú inmheánach (ag an dara céim), nó i gcás go n-eisítear breith go déanach,
faoi na Rialacháin maidir le Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol, meastar go ndearna an
t-údarás poiblí cinneadh lenar diúltaíodh géilleadh do rochtain. I ndiaidh diúltú measta ag céim
an athbhreithnithe inmheánaigh, tá an t-iarratasóir i dteideal achomharc a dhéanamh chugam le
haghaidh athbhreithniú ar dhiúltú an údaráis phoiblí laistigh de mhí féilire amháin ón dáta a bhí
breith an údaráis phoiblí le bheith istigh.

Méadú ar líon na ndiúltaithe measta
Tá díomá an domhain orm a thuairisciú go raibh méadú géar i líon na ndiúltaithe measta arna
dtaifeadadh ag m’Oifig in 2017. As na cásanna a cuireadh i gcrích ag OCFC in 2017, thaifead
m’Oifig go raibh 21 diúltú measta ag an gcéad chéim agus 18 diúltú measta ag an dara céim.
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Tháinig 23% d’achomharc OCFC aníos in
2017 ó iarrataí ar measadh iad a bheith
diúltaithe ag údaráis phoiblí ag an dá
chéim den iarraidh.
Mar is léir ón gcairt thíos, is é 2017 an bhliain is measa ar fad ar taifead ó thaobh líon na
ndiúltaithe measta arna dtaifeadadh ag m’Oifig.

Breitheanna i gcás gur theip ar údaráis phoiblí breith a thabhairt ó 2013
go 2017
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Is comhartha láidir é an méadú géar i líon na ndiúltaithe measta, dar liom, nach bhfuil údaráis
phoiblí ag cur a ndóthain acmhainní ar fáil chun iarrataí a phróiseáil. Tuigim go léirítear le
Staitisticí Náisiúnta RFC a thiomsaigh an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide
agus Comhshaoil (atá ar fáil ar a suíomh gréasáin ‘Staitisticí Náisiúnta RFC’) go bhfuil líon na
n-iarrataí á ndéanamh chuig údaráis phoiblí ag dul i méid gach bliain, rud a chuireann brú ar
acmhainní teoranta is dócha. Bhí líon na gcásanna nach bhfuair an t-iarratasóir breith tosaigh nó
athbhreithniú inmheánach ina dtaobh chomh hard sin nach féidir glacadh leis. Nuair a theiptear
breith a dhéanamh ag ceachtar céim dá iarraidh, coinnítear an t-iarratasóir óna cheart rochtain a
fháil ar fhaisnéis comhshaoil faoin dlí náisiúnta, Eorpach agus idirnáisiúnta. Coinnítear iarrthóirí
ó fhaisnéis thábhachtach faoina gceart chun achomharc a dhéanamh ar dhiúltú a n-iarrataí lena
leithéid de ‘neamhfhreagra’ freisin.
I gcás 21 (40%) de na 51 cás a cuireadh i gcrích ag OCFC in 2017, theip ar 15 údarás poiblí breith
a thabhairt ar iarrataí ag an gcéad chéim laistigh den am a shonraítear ag na Rialacháin RFC.
Léiríonn an chairt thíos na húdaráis phoiblí ar theip orthu breitheanna a thabhairt ag an gcéad
chéim d’iarrataí RFC.
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Diúltaithe measta ag an gcéad chéim in 2017
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Celtic Roads Group (Dún Dealgan) DAC*
Coillte
Comhairle Contae Chorcaí
Eirgrid
BSL
Comhairle Contae na Gaillimhe
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
Comhairle Contae Chill Chainnigh
Comhairle Contae na Mí
Comhairle Contae Uíbh Fhailí
Oifig an Uachtaráin*
Raheenleagh Power DAC*
Eadránaí Maoine Reachtúil*
Bonneagar Iompair Éireann
Comhairle Contae Loch Garman

* Más údarás poiblí é an comhlacht ó thaobh chiall an tsainmhínithe ar “údarás poiblí” in
airteagal 3(1) de na Rialacháin RFC is ea an tsaincheist ag croílár an achomhairc
I gcás 18 (35%) de na 51 cás a cuireadh i gcrích ag OCFC in 2017, theip ar 13 údarás poiblí
breitheanna maidir le hathbhreithniú inmheánach a thabhairt laistigh den am a shonraítear
ag na Rialacháin RFC. Léiríonn an chairt thíos na húdaráis phoiblí ar theip orthu breitheanna a
thabhairt ag an dara céim d’iarrataí RFC.

Diúltaithe measta ag an dara céim in 2017
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Comhairle Contae Chorcaí
Roinn an Taoisigh
An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt
EirGrid
Líonraí BSL Teo.
Comhairle Contae na Gaillimhe
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Comhairle Contae Chill Chainnigh
Oifig an Uachtaráin*
RPS Consulting Engineers*
Eadránaí Maoine Reachtúil*
Bonneagar Iompair Éireann
Comhairle Contae Loch Garman

* Más údarás poiblí é comhlacht ó thaobh chiall an tsainmhínithe ar “údarás poiblí” in airteagal
3(1) de na Rialacháin RFC is ea an tsaincheist ag croílár an achomhairc
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Cé nach bhfuil Staitisticí Náisiúnta RFC na Roinne le haghaidh 2017 ar fáil go fóill, tugann
sracfhéachaint ar líon na n-iarrataí a fuair údaráis phoiblí in 2016 le fios go mbaineann na
húdaráis ar theip orthu breitheanna a eisiúint ag an gcéad chéim agus ag an dara céim in 2017 le
dhá chatagóir go bunúsach:
1.

iad siúd a fhaigheann líon mór iarrataí

2.

iad siúd a fhaigheann líon beag iarrataí nó comhlachtaí nach bhfuil liostaithe ar chor ar bith
i staitisticí 2016

Tacaíonn an méid sin le mo thuairim gur saincheist é an soláthar d’acmhainní sásúla, lena
n-áirítear oiliúint don fhoireann maidir le hiarrataí a phróiseáil.
Tugaim faoi deara gur bhain roinnt de na diúltuithe measta sa bhliain 2017 le cásanna nach
measann an comhlacht iomchuí é féin gur údarás poiblí é agus nach bhfuil feidhm ag na
Rialacháin maidir le Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol maidir leis dá bharr. Mar sin féin,
ós rud é go bhféadfaidh mé athbhreithniú a dhéanamh ar iarraidh ar diúltaíodh di ar an bhforas
nach údarás poiblí é an comhlacht, bheifí ag súil leis go dtabharfadh an comhlacht fógra don
iarratasóir faoina chinneadh nach údarás poiblí é chun críocha na Rialachán maidir le Rochtain
ar Fhaisnéis faoin gComhshaol.

Imeachtaí Cúirte 2017
Is féidir le páirtí in athbhreithniú nó le haon duine eile a bhfuil tionchar ag breith de chuid
m’Oifige air nó uirthi, achomharc a dhéanamh chuig an Ard-Chúirt ar phointe dlí.

Minch -v- an Coimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil [2017] IEAC 223
I gcás an Uas. Stephen Minch agus an Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha
(CEI/13/0006), fuair mé go raibh údar ag an Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní
Nádúrtha iarraidh an achomharcóra a dhiúltú ar an mbonn nach faisnéis comhshaoil an fhaisnéis
a iarradh - tuarascáil dar teideal ‘Anailís ar roghanna le haghaidh idirghabháil ionchasach Stáit
maidir le leathanbhanda den chéad ghlúin eile a chur i bhfeidhm’ (an Tuarascáil). Rinne an
t-achomharcóir mo bhreith a achomharc chuig an Ard-Chúirt. Fuair an Ard-Chúirt in Minch -v- an
Coimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil [2016] IEHC 91 go raibh an tástáil iargúltachta a chuir mé
i bhfeidhm róchúng. Chuir an Ard-Chúirt mo bhreith i leataobh agus tharchuir sé an cás chugam.
Rinne mé codanna áirithe de bhreith na hArd-Chúirte a achomharc chuig an gCúirt Achomhairc.
Sheachaid an Chúirt Achomhairc a breith in Minch -v- an Coimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil
& Roinnt Freagróirí [2017] IECA 223 agus 28 Iúil 2017 (Minch). Dúirt an Chúirt, agus é á mheas
aici más beart é an Tuarascáil a théann i bhfeidhm, nó ar dóchúil go rachaidh sé i bhfeidhm, ar
ghnéithe den chomhshaol, “gur chóir an tagairt “ar dóchúil go rachaidh sé i bhfeidhm” a thuiscint
sa chiall “de chumas aige” dul i bhfeidhm.” Fuair an Chúirt nach raibh mé mícheart sa chinneadh
uaim nach faisnéis comhshaoil é an Tuarascáil inti féin i gciall airteagal 3(1)(c). Fuair an Chúirt
ina dhiaidh sin, áfach, gur plean é an Plean Náisiúnta Leathanbhanda (PNL) ar dóchúil go
rachadh sé i bhfeidhm ar an gcomhshaol sa chiall a bhaineann le hairteagal 3(1)(c).
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Ar an mbun go n-úsáidfí an Tuarascáil laistigh de chreat an PNL, dhaingnigh an Chúirt cinneadh
na hArd-Chúirte gur faisnéis comhshaoil atá sa Tuarascáil “ar” anailísí nó toimhdí eacnamaíocha
arna n-úsáid laistigh de chreat a chuaigh i bhfeidhm, nó ar dóchúil go rachadh sé i bhfeidhm, ar
an gcomhshaol. Luaigh an Chúirt ina dhiaidh sin gur ghlac an Roinn gur úsáideadh an Tuarascáil
in ullmhúchán an PNL. D’ordaigh an Chúirt an iarraidh a tharchur chugamsa, “teoranta do
mhachnamh faoin gceist maidir leis na díolúintí arbh fhéidir leo dul i bhfeidhm ar scaoileadh na
Tuarascála sin”.
Thug mé breith nua i gcás an Uas. Stephen Minch agus an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar
son na hAeráide agus Comhshaoil (CEI/17/0045) ar an 16 Feabhra 2018.

Redmond & Roinnt Freagróirí -v- an Coimisinéir um Fháisnéis
Comhshaoil 2016/27JR
I gcás an Uas. Jim Redmond agus Coillte Teoranta (CEI/14/0011) fuair mé nár bhain faisnéis
áirithe maidir le haistriú talún le scóip an tsainmhínithe ar fhaisnéis comhshaoil mar a
shainmhínítear é in airteagal 3(1) de na Rialacháin TFC.
I ndiaidh iarratas ar athbhreithniú breithiúnach ag an achomharcóir agus Bean Redmond, fuair
an Ard-Chúirt in Redmond & Roinnt Freagróirí -v- an Coimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil
& Roinnt Freagróirí [2017] IEHC 827 go raibh an ceart agam ag baint de thátal nach faisnéis
comhshaoil é an fhaisnéis a bhain leis an talamh ar léas a dhíol laistigh de chiall na Rialachán
TFC.Dúirt an Ard-Chúirt nach féidir a rá go ndéanann an fhaisnéis lena mbaineann difear, ná
gur dóchúil go ndéanfaidh sé difear, do na gnéithe nó tosca den chomhshaol arna dtagairt ag
airteagal 3(1)(a) agus 3(1)(b) den sainmhíniú ar fhaisnéis faoin gcomhshaol.Dúirt an Chúirt freisin
gur cosúil nach raibh an Chúirt Achomhairc in Minch i gcoinne an tástáil iargúltachta a úsáid,
ach ina ionad sin chuir sí an tástáil sin i bhfeidhm agus fuair sí go raibh an úsáid a bhain mé as
an tástáil lochtach.Rinneadh achomharc ar bhreith na hArd-Chúirte sa chás seo chuig an gCúirt
Achomhairc i Márta 2018.

Cairde Chomhshaol na hÉireann -v- an Coimisinéir um Fhaisnéis
Comhshaoil 2017/298 MCA
Sa bhreith uaim ar Chairde Chomhshaol na hÉireann agus an tSeirbhís Cúirteanna (CEI/16/0038)
fuair mé go bhfuil an fhaisnéis a iarradh i seilbh na Seirbhíse Cúirteanna agus í ag gníomhú
in inniúlacht bhreithiúnach ar son na Breithiúna. Agus í ag gníomhú in inniúlacht dá leithéid,
ní údarás poiblí í an tSeirbhís Cúirteanna laistigh de chiall airteagal 3(1) de na Rialacháin TFC.
Dá bhrí sin, fuair mé nach bhfuil aon údarás agam athbhreithniú a dhéanamh ar bhreith na
Seirbhíse Cúirteanna ar an iarraidh TFC. Rinneadh an bhreith a achomharc chuig an gCúirt
Achomhairc i Meán Fómhair 2017.
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Cumarsáid leis an gCoiste um Chomhlíonadh de chuid
Choimisiún Aarhus (CCCA/C/2016/141)
Thuairiscigh mé i dTuarascáil Bhliantúil an Choimisinéara um Fhaisnéis Comhshaoil 2016
uaim gur sheol Right to Know CLG (grúpa abhcóideachta Éireannach atá ag plé le rochtain an
phobail ar fhaisnéis) teachtaireacht chuig an gCoiste um Chomhlíonadh Choinbhinsiún Aarhus
(CCCA/C/2016/141) maidir le gnéithe de chomhlíonadh na hÉireann leis an gCoinbhinsiún.Sa
teachtaireacht, rinneadh tagairt do phróiseáil iarrataí ag OCFC. Sheol an Roinn Cumarsáide,
Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil freagra ar an teachtaireacht sin chuig an
gCoiste um Chomhlíonadh ar an 5 Bealtaine 2017 (atá ar fáil anseo). Níl aon dul chun cinn ar an
teachtaireacht sin le tuairisciú faoi láthair.

Saincheisteanna a tháinig chun cinn
Sa bhreis ar mhéadú i líon na ndiúltaithe measta a pléadh thuas, áirítear ar na saincheisteanna a
tháinig chun cinn i m’Oifig in 2017:
yy céatadán suntasach na n-achomharc a bhain le sainmhíniú ar “fhaisnéis comhshaoil” agus
“údarás poiblí”
yy líon measartha beag na n-achomharc a bhain le húsáid na n-eisceachtaí maidir le nochtadh
agus leis an tástáil um leas an phobail
yy céatadán suntasach na n-achomharc a bhain leis an gceist an raibh an fhaisnéis a iarradh i
seilbh an údaráis phoiblí, nó an raibh faisnéis bhreise aige sa bhreis ar an méid a aithníodh
le haghaidh scaoilte
Ardaíonn an pointe deireanach sin ceisteanna ionchasacha faoin leibhéal muiníne idir iarratasóirí
ar fhaisnéis comhshaoil faoi na Rialacháin TFC agus na húdaráis phoiblí a bhíonn á bpróiseáil.
Is minic a chuirtear leis na deacrachtaí a thagann aníos leis an gcineál sainmhínithe atá sna
Rialacháin RFC, ar nós an tsainmhínithe ar “fhaisnéis comhshaoil” agus “údarás poiblí”. Nath
teicniúil le ciall dhlíthiúil atá sa sainmhíniú ar fhaisnéis comhshaoil. Ní mór don údarás poiblí
a chiall féin a bhaint as an gceist trí scrúdú cás ar chás a dhéanamh le fáil amach más faisnéis
comhshaoil atá i gceist. Ina theannta sin, athraíonn an cineál freagrachtaí agus feidhmeanna
poiblí a bhíonn ag eintitis, agus ciallaíonn sin nach léir uaireanta más údarás poiblí é eintiteas
laistigh den sainmhíniú air sna Rialacháin RFC. Cuireann an méid sin castacht bhreise le
hachomhairc RFC. Tá an caidreamh a bhíonn idir roinnt údarás poiblí agus a bhfochuideachtaí ag
éirí níos casta freisin, agus fágann sin nach léir cén áit ar chóir an iarraidh a chur isteach.

Ceisteanna tairsí dlínse
Bhain líon suntasach na mbreitheanna a thug mé in 2017 le ceisteanna tairsí dlínse maidir le
feidhmiú na sainmhínithe ar “fhaisnéis comhshaoil” agus “údarás poiblí” in airteagal 3(1) de na
Rialacháin RFC.
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Bhain 43% de na breitheanna a
thug an Coimisinéir um Fhaisnéis
Comhshaoil leis an gceist an "faisnéis
comhshaoil" a bhí san fhaisnéis a
iarradh, nó an "údarás poiblí" a bhí sa
chomhlacht a fuair an iarraidh
Bhain deich gcinn (29%) de na 35 breith a thug mé leis an gceist más “faisnéis comhshaoil” a
bhí i gceist leis an bhfaisnéis a iarradh, nó más “údarás poiblí” a bhí sa chomhlacht a fuair an
iarraidh. San iomlán, bhí saincheist dhlínse i gceist le 15 (43%) de na 35 breith a thug mé. Maidir
leis an deich mbreith ina raibh an tsaincheist tairsí dlínse amháin á meas, dhaingnigh mé an
bhreith i 3 (30%) de na hachomhairc agus neamhnigh mé an bhreith i 4 (40%) acu. D’athraigh mé
breith an údaráis phoiblí i gceann amháin (10%) de na deich mbreith. Maidir le dhá cheann (20%)
de na deich mbreith, ní raibh an fhaisnéis chéanna agam le linn m’athbhreithnithe is a bhí ar fáil
don chinnteoir bunaidh. Mar sin, níor cheap mé go raibh sé oiriúnach dom an bhreith a dhaingniú
ná a neamhniú, ná éileamh ar an údarás poiblí faisnéis bhreise a chur ar fáil don achomharcóir.

Úsáid theoranta na n-eisceachtaí maidir le nochtadh
I gcodarsnacht le codán na mbreitheanna a bhain le ceisteanna tairsí dlínse, bhí líon teoranta
breitheanna ina raibh úsáid na n-eisceachtaí maidir le nochtadh agus úsáid na tástála leas an
phobail sna Rialacháin RFC á meas. Maidir leis na 35 breith cheangailteach a thug mé in 2017,
níor bhain ach ocht (23%) gcinn le diúltú géilleadh do rochtain ar fhaisnéis trí na heisceachtaí
maidir le nochtadh atá leagtha amach sna Rialacháin RFC a úsáid. I gcúig cinn (62.5%) de na
hocht mbreith, dhaingnigh mé breith an údaráis phoiblí ábhartha. I dtrí cinn (37.5%) de na hocht
mbreith, neamhnigh mé breith an údaráis phoiblí ábhartha.

Níor bhain ach 23% de bhreitheanna a thug
an Coimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil le
húsáid na n-eisceachtaí maidir le nochtadh
a meas

87

88

Cuid II – Coimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil

Faisnéis atá á sealbhú ag údarás poiblí nó thar a cheann
Le líon suntasach na mbreitheanna uaim in 2017, tháinig an cheist aníos an raibh an fhaisnéis
(nó faisnéis bhreise) a iarradh á sealbhú ag an údarás poiblí nó ag duine nó comhlacht eile ar nós
fochuideachta an údaráis.

I gcás 34% de na breitheanna a thug an Coimisinéir
um Fhaisnéis Comhshaoil, ceist lárnach den
achomharc ab ea an raibh an fhaisnéis á sealbhú ag
an údarás poiblí nó thar a cheann
Cé gur gné chomónta d’achomhairc é an tsaincheist an bhfuil faisnéis comhshaoil á sealbhú ag
údarás poiblí nó thar a cheann, ba shaincheist lárnach é i 12 (34%) de na 35 breith a thug mé in
2017. I gcás sé cinn (50%) de na 12 breith, dhaingnigh mé breith an údaráis phoiblí. I gcás ceithre
cinn (33%) de na 12 breith, neamhnigh mé breith an údaráis phoiblí. I gcás dhá cheann (17%) de
na 12 breith, d’athraigh mé breith an údaráis phoiblí.

Breitheanna suntasacha in 2017
Achoimre ar thorthaí na mbreitheanna in 2017
In 2017, thug mé 35 breith fhoirmiúil ar achomhairc faoi na Rialacháin RFC. I gcás 18 (51%)
de na 35 breith, fuair mé nach raibh údar leis na hiarrataí a dhiúltú (go pointe áirithe). I gcás
15 (43%) de na 35 breith, fuair mé go raibh údar iomlán ann na hiarrataí a dhiúltú (cé nach ar
an gcúis chéanna a thug an t-údarás poiblí i gcónaí). I gcás 2 (6%) de na 35 breith, d’athraigh
mé breitheanna na n-údarás poiblí agus d’éiligh mé ar na húdaráis rochtain a thabhairt do na
hachomharcóirí ar fhaisnéis.
Cuireann an chairt thíos miondealú ar fáil de na hairteagail a measadh sna 35 breith.
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Airteagail a measadh sna 35 breith fhoirmiúil
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Airteagal 3 amháin

Airteagal 6 amháin

Airteagail 7 & 4
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Airteagal 7 amháin

3

Airteagail 3 & 7

8

Eisceachtaí agus
airteagail eile

Seo a leanas roinnt samplaí de na breitheanna a thug mé in 2017. Tá mo chuid breitheanna go
léir foilsithe ar shuíomh gréasáin OCFC ag www.ocei.ie/en/decisions/.

Breitheanna ar an sainmhíniú ar “fhaisnéis comhshaoil”
Déantar sainmhíniú ar “fhaisnéis comhshaoil” chun críocha na Rialachán RFC in airteagal 3(1).
Sa sainmhíniú, cuimsítear aon fhaisnéis maidir leis na sé chatagóir leathana atá liostaithe ag mír
(a) go (f) den airteagal sin. Ba é an catagóir ba mhó a bhí i gceist in 2017 ná mír (c) a bhaineann
leis an gceist an faisnéis comhshaoil é faisnéis ar bheart nó ar ghníomhaíocht a théann i
bhfeidhm, nó ar dóchúil go rachaidh sé i bhfeidhm, ar ghnéithe agus tosca den chomhshaol, nó
beart atá beartaithe chun na gnéithe sin a chosaint.
yy Iníon Fand Cooney agus EirGrid (CEI/17/0029)
Sa chás seo, fuair mé gur faisnéis lárnach faoi Thionscadal Atreisithe Laoise-Chill Chainnigh
- go háirithe maidir le tógáil na bhfostáisiún - a bhí i léaráidí aonlíneacha ina léirítear leagan
amach an chórais dáilte i gcomhair fostáisiúin leictreachais. Mar sin, fuair mé gur faisnéis “faoi”
ghníomhaíocht a bhí san fhaisnéis a iarradh agus ba fhaisnéis comhshaoil í faoi airteagal 3(1)(c)
den sainmhíniú.
yy An Dr Fred Logue ar son FP Logue Solicitors agus an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais
Áitiúil (CEI/16/0025)
Sa chás seo, d’iarr an t-achomharcóir sonraí ar na nósanna imeachta a úsáideann Éire ar son a
rannpháirtíochta in imeachtaí an Choiste um Chomhlíonadh Choinbhinsiún Aarhus (CCCA). Bhí
an fhaisnéis sin á sealbhú ag an Roinn mar dhréachtphrótacail le haghaidh rannpháirtíochta idir
comhlachtaí poiblí agus iad ag déileáil le cumarsáid roimh an CCCA.
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Fuair mé gur faisnéis lárnach é faoin gCoinbhinsiún agus CCCA an fhaisnéis sna
dréachtphrótacail a bhaineann le Coinbhinsiún Aarhus agus imeachtaí CCCA. Ghlac mé leis gur
bearta iad sin atá déanta chun gnéithe den chomhshaol a chosaint. Ina dhiaidh sin, fuair mé gur
faisnéis comhshaoil iad na codanna sin de na dréachtphrótacail laistigh de chiall airteagal 3(1)(c)
agus neamhnigh mé breith na Roinne mar a bhain sé leis an bhfaisnéis sin. Ós rud é go bhfuil an
fhaisnéis sin ar fáil go poiblí ar líne ar bhealach atá éasca le teacht air, áfach, níor éiligh mé go
scaoilfí é.
Fuair mé ina dhiaidh sin go mbaineann an chuid eile den fhaisnéis faoi na gníomhaíochtaí nós
imeachta ar chóir d’údaráis phoiblí na hÉireann a ghlacadh agus iad ag freagairt teachtaireachtaí
CCCA, le próisis theagmhasacha náisiúnta, agus nach bhfuil faisnéis lárnach ar Choinbhinsiún
Aarhus ná imeachtaí CCCA i gceist leis an gcuid eile den fhaisnéis.Fuair mé, mar sin, nach
faisnéis comhshaoil chun críocha na Rialachán RFC an chuid eile den fhaisnéis. Mar thoradh air
sin, dhaingnigh mé an chuid eile de bhreith na Roinne ós rud é nach faisnéis comhshaoil an chuid
eile den fhaisnéis sna dréachtphrótacail.

Breitheanna ar an sainmhíniú ar “údarás poiblí”
Déantar “údarás poiblí” a shainmhíniú in airteagal 3(1) de na Rialacháin RFC mar:
(a) riarachán rialtais nó poiblí, comhlachtaí comhairleacha poiblí san áireamh
(b) aon duine nádúrtha nó dlíthiúil a dhéanann feidhmeanna riaracháin phoiblí faoin dlí
náisiúnta
(c) aon duine nádúrtha nó dlíthiúil a bhfuil freagrachtaí nó feidhmeanna poiblí acu, nó
a chuireann seirbhísí poiblí ar fáil, a bhaineann leis an gcomhshaol faoi smacht
comhlachta nó duine a chlúdaítear i mír (a) nó (b)
Le hairteagal 3(2) de na Rialacháin RFC, foráiltear nach n-áirítear aon chomhlacht atá ag
gníomhú in inniúlacht dhlínsiúil nó reachtach. Faoi airteagal 11(5) de na Rialacháin RFC, i gcás
go ndiúltaíonn comhlacht d’iarraidh toisc nach údarás poiblí é, is féidir liom athbhreithniú a
dhéanamh ar a bhreith. Tá an t-athbhreithniú a dhéanaim ina leithéid d’achomhairc teoranta
d’fháil amach más údarás poiblí é an comhlacht nó duine laistigh de chiall na Rialachán RFC.
yy Hedge Laying Association of Ireland agus an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt
(CEI/17/0023)
Sa chás seo, rinne mé an tsaincheist faoi má tá údarás poiblí “ag gníomhú in .... inniúlacht
reachtach” a mheas den chéad uair. Bhain an fhaisnéis a iarradh le comhairliúchán idir an Roinn
Iompair, Turasóireachta agus Spóirt (an Roinn) agus an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí
Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta maidir le Bille a bhí ag dul trí Thithe an Oireachtais. Fuair
mé go raibh an Roinn ag gníomhú in inniúlacht reachtach a fhad is atá an Bille ag dul tríd an
bpróiseas reachtach, rud a chuireann í lasmuigh den sainmhíniú ar “údarás poiblí”. De réir Chúirt
Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh in C-204/09 Flachglas Torgau GmbH v. Poblacht Chónaidhme
na Gearmáine (14 Feabhra 2012), luaigh mé gur údarás poiblí é an Roinn nuair a chuirtear an
próiseas reachtach i gcrích, i.e. nuair a fhógraítear an Bille mar dhlí ag an Uachtarán. Más mian
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leis an achomharcóir ansin, is féidir leis iarraidh nua a dhéanamh ar fhaisnéis, gan dochar
d’úsáid na Roinne d’aon bhonn rochtain ar fhaisnéis a dhiúltú arna leagadh síos sna Rialacháin
RFC.
yy Darragh McDonagh agus Cuideachta Cuain na Gaillimhe (CEI/16/0034)
Sa chás seo, fuair mé go raibh cumhachtaí speisialta, dílsithe ag an dlí, ag Cuideachta Cuain na
Gaillimhe. Téann na cumhachtaí sin níos faide ná na gnáthrialacha a bhaineann le caidreamh
idir daoine arna rialú ag dlí príobháideach, agus is duine dlíthiúil í a dhéanann feidhmeanna
riaracháin faoin dlí náisiúnta. Fuair mé, mar sin, gur údarás poiblí é CCG faoi airteagal 3(1)(b) den
sainmhíniú. Agus mo chinneadh á dhéanamh agam, chuir mé san áireamh gur bunaíodh CCG
faoin Acht Cuanta 1996, go bhfuil an chumhacht aici talamh a thógáil go héigeantach agus go
bhfuil an chumhacht aici fodhlíthe a dhéanamh. Neamhnigh mé breith CCG, mar sin, agus chuir
mé in iúl go raibh súil agam go ndéanfadh sí an iarraidh a phróiseáil.

Faisnéis atá á sealbhú ag údarás poiblí nó thar a cheann
Saincheist i roinnt achomharc in 2017 ba ea an cheist an mbíonn faisnéis á sealbhú ag údarás
poiblí ná thar a cheann. Go príomha is é airteagal 7(5) de na Rialacháin RFC an t-airteagal i gceist
lena leithéid d’achomhairc. Is é an cur chuige atá agam maidir leis an gcineál sin achomharc ná
leordhóthanacht na gcuardach a dhéanann an t-údarás poiblí d’fhonn an fhaisnéis a bhaineann
leis an iarraidh a lorg a mheas.
yy An Taisce agus an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta
(CEI/16/0033)
Sa chás seo, fuair mé nach raibh údar le breith na Roinne maidir le hathbhreithniú inmheánach
ar an mbonn nár chuir an cinnteoir an leagan ábhartha de dhialann an Aire arb ábhar an iarrata
é san áireamh. Caitheadh leis an dialann mar “cháipéis bheo” agus ó ba rud é nach raibh an
leagan a bhí ar fáil don chinnteoir bunaidh ar fáil a thuilleadh tráth m’athbhreithnithe, ní raibh
mé in ann a mheas cé acu an raibh faisnéis comhshaoil ann nó nach raibh. Dá bhrí sin, níor
mheas mé go raibh sé oiriúnach dom an bhreith a dhaingniú ná a neamhniú nó a éileamh ar an
Roinn faisnéis bhreise a thabhairt don achomharcóir. Cé go raibh mé sásta gur ghníomhaigh
an Roinn de mheon macánta san achomharc seo agus í ag caitheamh le dialann an Aire mar
“cháipéis bheo”, dúirt mé ina dhiaidh sin go léiríonn an cás seo gur gá d’údarás poiblí cóip den
fhaisnéis ábhartha a “reo” a luaithe is a fhaigheann sé amach go mbaineann iarraidh le taifead
ar nós dialann atá in úsáid. Aibhsítear freisin leis an gcás gur gá d’údaráis phoiblí a chinntiú go
gcoimeádtar cóip dá leithéid d’fhaisnéis thábhachtach le húsáid ag cinnteoir um athbhreithniú
inmheánach agus, níos déanaí arís, ag m’Oifig i gcás achomhairc.
yy An tUas. Brendan Dowling agus Comhairle Contae na Gaillimhe (CEI/17/0014)
Sa chás seo, fuair mé nach raibh údar ag an gComhairle iarraidh an achomharcóra ar fhaisnéis
a bhain le comhlíonadh na gcoinníollacha pleanála a dhiúltú ar an mbonn go raibh an fhaisnéis
a iarradh ar fáil go poiblí ar an gClár Pleanála Ar Líne atá acu. Dúirt mé nach mór don údarás
poiblí a bheith sásta go bhfuil an fhaisnéis go léir a iarradh ar fáil go poiblí i ndáiríre, i gcás
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go ngéilleann sé do rochtain ar fhaisnéis ar an mbonn go bhfuil sé ar fáil go poiblí. Dúirt mé
ina dhiaidh sin gur chóir don údarás poiblí go leor sonraí a thabhairt le go gcuirfí ar chumas
an achomharcóra rochtain a fháil ar an bhfaisnéis i bhfírinne, i gcás go ngéilltear do rochtain
trí dhuine a stiúradh go dtí an áit ina bhfuil sé. Neamhnigh mé breith na Comhairle agus chuir
mé in iúl go raibh súil agam go ndéanfadh sí an iarraidh a phróiseáil. Ó ba rud é nár chuir an
Chomhairle cuardach cuimsitheach i gcrích do na taifid ábhartha ar fad, ní raibh cóip agam den
fhaisnéis ar fad a iarradh agus, mar sin, níor mheas mé go raibh sé oiriúnach go n-éileoinn ar an
gComhairle an fhaisnéis a scaoileadh.
yy Francis Clauson agus Coillte Teoranta (CEI/17/0011)
Sa chás seo, rinne mé an cheist a mheas má bhí faisnéis a bhí á sealbhú ag cuideachta feirme
gaoithe, Raheenleagh Power DAC, atá leath i seilbh Choillte, á sealbhú thar cheann Choillte.
Dúirt Coillte gur ghlac sé leis gurb ann do roinnt, ar a laghad, faisnéise den chineál a iarradh
agus mura raibh sé ag Coillte, gur dóchúil go raibh sé ag Raheenleagh Power DAC. Agus cúinsí
an cháis mar a bhí, ní raibh mé sásta go mbeadh a leithéid d’fhaisnéis, má ba ann dó, á sealbhú
thar cheann Choillte. Fuair mé go raibh údar le breith Choillte rochtain ar fhaisnéis bhreise a
thabhairt don achomharcóir a dhiúltú agus dhaingnigh mé an bhreith uaidh.

Iarrataí ar fhaisnéis comhshaoil atá míréasúnta go follasach
I gcás trí cinn (37.5%) de na hocht mbreith a thug mé a bhain le húsáid na n-eisceachtaí maidir
le nochtadh sna Rialacháin RFC, ba éard a bhí i gceist a mheas an iarraidh é a bhí míréasúnta
go follasach, ag cuimhneamh ar mhéid nó réimse na faisnéise a iarradh. Thug mé rabhadh i
dTuarascáil Bhliantúil na bliana seo caite go bhfuil baol ann go ndiúltófaí iarraidh atá an-leathan
agus nuair atá méid doláimhsithe faisnéise i scóip an iarrata. Deirim an rud céanna arís i
mbliana, go molaim go láidir go dtéann iarratasóirí agus údaráis phoiblí araon i ngleic le scóip na
n-iarrataí RFC.
yy An tUas. A agus an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (CEI/16/0030)
Sa chás seo, iarradh “gach taifead” a bhí i seilbh an GCC maidir leis an monarcha Enva i Laois.
Mheas an GCC go dtógfadh sé breis is 130 daonuair an iarraidh a phróiseáil. D’iarr sí ar an
achomharcóir a iarraidh a athrú agus thug sí faisnéis dó ar an gcaoi ar féidir rochtain a fháil ar
fhaisnéis áirithe. Agus cúinsí an cháis mar a bhí, bhí mé sásta go gcuirfeadh próiseáil an iarrata
ualach míréasúnta ar an GCC; go háirithe, ar am oibre na mball sinsearach agus speisialtóra
foirne, a rachadh chun aimhleasa croí-obair thábhachtach na Gníomhaireachta.

Cumarsáid inmheánach na n-údarás poiblí
I gcás dhá cheann (25%) de na hocht mbreith a thug mé a bhain le húsáid na n-eisceachtaí maidir
le nochtadh sna Rialacháin RFC, measadh ar bhain an fhaisnéis lena mbaineann le cumarsáid
inmheánach na n-údarás poiblí laistigh de chiall airteagail 9(2)(d).
yy Dan Danaher, ar son The Clare Champion agus Comhairle Contae an Chláir (CEI/15/0035)
Sa chás seo, dhiúltaigh an Chomhairle rochtain ar thuairiscí teagmhais a bhain le heachtra
scaoilte ceimiceáin ar an mbonn gur cumarsáid inmheánach iad. Fuair mé gur de chineál
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riaracháin fíriciúil amháin iad na tuairiscí teagmhais agus gur chuid de ghnáthphróiseas
coimeádta taifead iad. Agus cúinsí an cháis mar a bhí, fuair mé freisin, fiú má bhí a leithéid
d’fhaisnéis ina cumarsáid inmheánach, go mbeadh leas an phobail maidir le nochtadh na
faisnéise faoin eachtra scaoilte ceimiceáin ní ba thábhachtaí ná an leas a bhí mar bhonn don
diúltú seo.

Cúrsaí eile inspéise in 2017
Suíomh gréasáin OCFC nua
Sheol OCFC suíomh gréasáin nua i Nollaig 2017. Tá an suíomh gréasáin nua níos éasca le húsáid
agus níos inrochtana, agus éascóidh sé seachadadh na seirbhísí feabhsaithe ar líne do bhaill
an phobail agus do pháirtithe leasmhara eile. Rinneadh na foirmeacha ar líne a nuashonrú
agus a shimpliú don phobal agus tá na suíomhanna gréasáin go hiomlán éasca le húsáid ar an
bhfón póca. Cuireann sé feidhm fheabhsaithe cuardaigh ar fáil a ligeann dár gcustaiméirí na
breitheanna uaim agus acmhainní úsáideacha eile ar nós cásdlí ábhartha a chuardach go héasca.
Tá áis tairsí ar líne aige a chuireann áis thapa éifeachtúil ar fáil chun iarratais ar achomhairc a
chur isteach agus a bhainistiú ar líne. Leis an tairseach nua, ligtear dár gcustaiméirí sonraí agus
cáipéisí a thraschur go tapa agus go slán freisin.

Rannpháirtíocht leis an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na
hAeráide agus Comhshaoil
I nDeireadh Fómhair 2017, ghlac Imscrúdaitheoir i m’Oifig páirt i gCeardlann Scóipe na Roinne
maidir le hAthbhreithniú a dhéanamh ar Threoir Roinne RFC. Leis na gceardlann, leagadh
béim ar athbhreithniú a dhéanamh ar ‘Treoir d’Údaráis Phoiblí agus daoine eile maidir leis na
Rialacháin a chur i bhfeidhm’ (Bealtaine 2013) arna foilsiú ag an Aire de bhun airteagal 14 de
na Rialacháin RFC. Ghlac páirtithe leasmhara seachtracha agus eagraíochtaí rialtais páirt sa
cheardlann. I Nollaig 2017, chuir m’Oifig tuairimí maidir leis an dréacht-treoir athbhreithnithe sin
ar fáil don Roinn.
Tá mé ag tnúth le rannpháirtíocht bhreise leis an Roinn in 2018 maidir le foilsiú na treorach
athbhreithnithe faoi rochtain ar fhaisnéis comhshaoil agus maidir le saincheisteanna eile ar a
bhfuilimid beirt ag díriú.
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Aguisín I
Teastais Reachtúla a d’eisigh Airí in 2017
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Aguisín II
Athbhreithniú faoi alt 34(7) de Theastais Airí a eisíodh
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