AN CLÁR DÍOLÚINE MAIDIR LE CAIRTÉIL

BROLLACH
Leagtar amach sa Chlár Díolúine maidir le Cairtéil (‘an Clár’) a bhfuil de pholasaí ag an
gCoimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí (‘an Coimisiún’) agus ag an Stiúrthóir
Ionchúiseamh Poiblí (‘an DPP’) araon i ndáil le hiarratas a mheas ar dhíolúine ó ionchúiseamh i
gcionta cairtéal coiriúil faoin Acht Iomaíochta, 2002 (arna leasú) (‘an tAcht’) agus leagtar amach
ann a n-éilítear i ndáil leis na páirtithe ar fad ionas go mbeifí i dteideal díolúine.
Cothaítear leis an gClár seo, de réir mar a dhéantar le Clár Trócaire Eiseamláireach leasaithe an
Ghréasáin Eorpaigh Iomaíochta (‘an ECN’), féintuairisciú faoi chairtéil mhídhleathacha, an tráth is
luaithe is féidir, ag daoine atá páirteach i gcairtéil, i gcúiteamh ar dhíolúine óna n-ionchúiseamh.
Déanfar athbhreithniú ar an gClár ó am go chéile.

1.

RÉAMHRÁ

1.1

Leagtar síos rialacha san Acht Iomaíochta, 2002 (arna leasú) trína rialaítear an próiseas
iomaíochta in Éirinn, rialacha maidir le comhaontuithe frithiomaíochta agus mí-úsáid as
riocht ceannasach san áireamh.

1.2

Is iad na modhanna is tromchúisí ina dtarlaíonn iompar frithiomaíochta, comhaontuithe idir
dhá ghnóthas nó líon is mó gnóthas ná sin agus/nó cleachtais comhbheartaithe lena
mbaineann dhá ghnóthas nó líon is mó gnóthas ná sin1, nó cinntí arna ndéanamh ag
comhlachais gnóthas d'fhonn comhordú ar iompar iomaíochta ar an margadh. Bítear ag
féachaint le comhaontú den sórt sin le srian a chur le hiomaíocht nó iomaíocht a mhaolú trí
aontú praghsanna agus/nó cúinsí trádála eile a shocrú, srian a chur leis an soláthar nó leis
an díolachán agus/nó margaidh nó custaiméirí a roinnt. Déantar iompar den sórt sin, ar a
dtugtar gníomhartha "crua" cairtéal go coitianta, a thoirmeasc go sainráite in alt 6(2) an
Achta.

1.3

Déantar foráil faoin Acht, ar dhuine a chiontú i ngníomhartha cairtéil den sórt sin, do
phionóis choiriúla suas le deich mbliana príosúnachta (i gcás duine aonair) agus fíneáil
suas le €5 mhilliún nó 10% den láimhdeachas (cibé acu is mó) i gcás duine aonair agus
gnóthais.

1.4

Tuigeann an Coimisiún agus an DPP an tábhacht atá leis an gclár seo ó thaobh cuidiú le
cairtéil a thabhairt chun aire agus imscrúdú agus ionchúiseamh a dhéanamh ina leith.

1.5

Leagtar amach sa Chlár an cur chuige atá ag an DPP maidir le díolúine ó ionchúiseamh a
thabhairt do dhuine atá páirteach i gcairtéal agus atá ar an gcéad duine a thagann chun
tosaigh agus a shásaíonn na coinníollacha de réir mar a leagtar amach sa cháipéis seo.
Leagtar amach freisin ról an Choimisiúin maidir leis an bpróiseas díolúine agus
imscrúdúcháin2.

1.6

Déantar leis an gclár seo, an rogha ginearálta atá ag an DPP díolúine ó ionchúiseamh a
cheadú, i bhfeidhmiú a cuid feidhmeanna agus cumhachtaí di, a chur i bhfeidhm. Ní bheidh
aon ní sa Chlár seo ina theorannú ná ina chur isteach ar aon bhealach eile ar fheidhmiú
rogha ginearálta an DPP díolúine a thabhairt a bhféadfadh, i gcúinsí eisceachtúla, díolúine
a thabhairt do líon is mó ná duine amháin a bhí páirteach i gcairtéal, i gcás áirithe ar bith, a
theacht san áireamh leis.

1.7

Is den tábhacht go dtugtar chun aire gur don té sin amháin atá ar an gcéad duine i
gcairtéal áirithe ar bith a shásaíonn na coinníollacha ar fad mar a leagtar amach iad
sa cháipéis seo, atá díolúine ar fáil faoin gClár seo.

1.8

Is féidir le duine aonair ar bith nó le gnóthas ar bith cur isteach ar dhíolúine. Tugtar san
áireamh leis sin duine aonair ar bith nó gnóthas ar bith a d'fhóin do chairtéal a bhunú nó a
oibriú, fiú amháin nuair nach é an cineál céanna gnó leis an gcairtéal atá ar bun acu féin.

1

Tugtar de shainmhíniú ar ghnóthas san Acht Iomaíochta 2002 gur ionann é agus duine atá ina dhuine
aonair, ina chomhlacht corpraithe nó neamhchorpraithe de dhaoine atá ag gabháil d'fhonn gnóchan a
dhéanamh d'earraí a tháirgeadh, a sholáthar nó a dháileadh nó de sheirbhís a chur ar fáil agus, sa chás
go gceadaíonn an comhthéacs amhlaidh, tugtar comhlachais gnóthas san áireamh.

2

Tá eolas breise faoin gClár seo, maille le Ceisteanna Coitianta arna bhfreagairt go mion, ar fáil ar an
láithreán gréasáin atá ag an gCoimisiún (www.ccpc.ie)
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1.9

Is féidir le gnóthas cur isteach ar dhíolúine thar ceann an ghnóthais féin agus thar ceann
fhostaithe, stiúrthóirí agus oifigigh an ghnóthais a mbeadh díolúine duine aonair de dhíth
orthu. Is féidir freisin le stiúrthóir, oifigeach nó fostaí gnóthais, a mbeadh díolúine de dhíth
air/uirthi cur isteach ar dhíolúine thar a c(h)eann féin.

1.10 Chun críche an Chláir seo, tá an sainmhíniú ar an téarma gnóthas mar a thugtar sin in alt
3(1) an Achta.
1.11 Moltar do dhaoine a d’fhéadfadh cur isteach ar dhíolúine an tAcht a cheadú agus iarrtar
orthu glaoch ar an Uimhir Theileafóin maidir le Díolúine Cairtéil atá ag an gCoimisiún (087
763 1378) sa chás go mbíonn aon cheist faoin gClár seo le cur acu. Meabhraítear don
léitheoir nach comhairle dlí atá sa Chlár seo agus nach gcuireann an Clár isteach ar
bhealach ar bith ar an gceart atá ag aon iarratasóir féideartha comhairle dlí a fháil agus/nó
socrú a dhéanamh maidir le hionadaíocht dlíodóra.
1.12 Sa cháipéis seo, is tagairt do dhíolúine coinníollach ó ionchúiseamh coiriúil arna thabhairt
ag an DPP an téarma díolúine mura ndeirtear a mhalairt go sonrach.

2.

RÓL AN CHOIMISIÚIN AGUS RÓL AN DPP I gCÁS IARRATAS AR
DHÍOLÚINE

2.1

Is leis an gCoimisiún a dhéantar iarratais ar dhíolúine faoin gClár seo. Nuair is cuí sin,
molfaidh an Coimisiún don DPP díolúine a thabhairt.

2.2

Faoi réir ag na riachtanais a leagtar amach thíos, is féidir leis an DPP cinneadh díolúine a
thabhairt d'iarratasóir faoin gClár seo mar gheall ar mholadh an Choimisiúin.

3.

DÍOLÚINE A FHÁIL

3.1

Molfaidh an Coimisiún go dtabharfadh an DPP díolúine sa chás go mbíonn an t-iarratasóir
ar an gcéad rannpháirtí i gcairtéal áirithe a dhéanann iarratas de réir riachtanais an Chláir
seo.

3.2

Ní féidir leis an gCoimisiún a leithéid sin a mholadh sa chás go bhfuil dóthain fianaise ag an
gCoimisiún cheana féin chun cás a chur faoi bhráid an DPP.

Coinníollacha a ghabhann le díolúine
3.3

Níor cheart go mbeadh bearta déanta ag an iarratasóir chun a thabhairt le héigean ar
pháirtí eile páirt a ghlacadh i ngníomhartha an chairtéil mhídhleathaigh.

3.4

Ní ceadmhach don iarratasóir aon ní a dhéanamh a chuirfeadh na comhpháirtithe sa
chairtéal ar an airdeall maidir le hiarratas a bheith déanta faoin gClár seo agus ní mór
staonadh ó labhairt go poiblí ar ghníomhartha an chairtéil a raibh baint leis go dtí go dtugtar
aon ionchúiseamh chun críche.
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3.5

Ón uair a rinne an t-iarratasóir smaoineamh an chéaduair ar iarratas ar dhíolúine a chur
isteach, níor cheart go mbeadh aon fhianaise a bhaineann leis an gcion (na cionta) scriosta,
folaithe, curtha ó úsáid ná falsaithe ag an iarratasóir.

3.6

Ní mór d'iarratasóir atá páirteach i gcairtéal gníomhach bearta éifeachtúla a dhéanamh,
arna n-aontú leis an gCoimisiún, ionas go gcinntítear nach mbíonn páirt ag an iarratasóir in
aon bheartaíocht mhídhleathach eile de chuid an chairtéil ón tráth a gcuirtear isteach ar an
díolúine. Ina ainneoin sin, d'fhéadfadh an Coimisiún gcásanna eisceachta a éileamh ar an
iarratasóir gníomhú ar bhealach a bheadh, de réir thuairim an Choimisiúin, riachtanach
chun ionracas bhearta imscrúdúcháin an Choimisiúin a chaomhnú.

3.7

Ní mór don iarratasóir, le linn imscrúdúchán an Choimisiúin agus aon ionchúiseamh ina
dhiaidh sin, comhoibriú a dhéanamh go cuimsitheach, go pras agus go leanúnach.

3.8

Tá, go háirithe, de dhualgas deimhin ar an iarratasóir (lena n-áirítear aon duine aonair ar a
bhfuil díolúine phearsanta de dhíth) déanamh mar seo a leanas:


Aon chion ar bith agus gach cion ar bith faoin Acht de chuid an chairtéil lena raibh baint
ag an iarratasóir agus a bhfuil an t-iarratasóir ar an eolas faoi a chur in iúl;



Gach fianaise agus eolas atá i seilbh nó faoi smacht an iarratasóra nó ar a bhfuil eolas
nó teacht ag an iarratasóir a nochtadh go hiomlán, go macánta agus go fírinneach, taifid
cháipéisíochta, leictreonaice agus eile san áireamh a bhaineann leis na cionta a bhfuil
imscrúdú á dhéanamh orthu gan bheann ar an ionad ina mbeidís lonnaithe;



Aon fhianaise a d'fhéadfadh a bheith faoi smacht an iarratasóra a chaomhnú agus gan
crioscaíl léi;



Cinntiú, chomh mór agus is acmhainn sin don iarratasóir, go ndéanann na daoine atá nó
a bhí ina stiúrthóirí, ina n-oifigigh agus ina bhfostaithe, comhoibriú go hiomlán le
himscrúdú an Choimisiúin agus le haon ionchúiseamh a thagann ina dhiaidh sin;



Faoi réir a ndéantar foráil dó anseo ina dhiaidh seo, ón tráth ar smaoinigh an tiarratasóir an chéaduair ar dhíolúine a iarraidh, gan aon phlé leis an gCoimisiún (go
bhfuil iarratas á dhéanamh ar dhíolúine san áireamh) a nochtadh do thríú páirtithe gan
toiliú an Choimisiúin leis sin roimh ré, ach amháin sa chás go n-éilítear sin a dhéanamh
faoin dlí. Sa chás gur gá a nochtadh, ní mór a chur in iúl don Choimisiún sula ligeann
an t-iarratasóir aon eolas den sórt sin. Ní chuirtear aon chosc, mar gheall ar an
srianadh seo, leis an iarratasóir a nochtadh gur ann don iarratas ná ábhar an iarratais a
chur in iúl (i) d'údarás iomaíochta eile nó (ii) do dhlíodóir seachtrach chun críche
comhairle dlíodóra a fháil ar choinníoll go gcinntíonn an t-iarratasóir nach scaoileann
dlíodóir dá shórt aon eolas den chineál sin leis an tríú páirtí;



Gach iarratas atá déanta ag an iarratasóir ar dhíolúine i ndlínsí eile a nochtadh don
Choimisiún, mura bhfuil toirmeasc ina leith sin;



Comhoibriú go hiomlán leis an gCoimisiún ar bhonn leanúnach, go luath-thráthúil agus
gan aon chostas ar an gCoimisiún le linn an imscrúdúcháin agus maidir le haon
ionchúiseamh dá éis; agus



Daoine aonair a chur ar fáil a chuireann ráiteas soiléir cuimsitheach díobh mar fhianaise
a chuireann an Coimisiún ar taifead. Ní mór do dhaoine den sórt sin fianaise iomlán
fhírinneach a chur ar fáil freisin le linn aon ionchúiseamh a dhéantar ina dhiaidh sin.
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3.9

D'fhéadfadh, i gcás neamhchomhlíonadh na gcoinníollacha a leagtar síos sa Chlár seo, go
ndéanfadh an DPP díolúine choinníollach a chúlghairm (féach Cuid 6).

3.10 Sa chás nach sásaíonn an chéad iarratasóir a iarrann díolúine coinníollacha an Chláir nó go
ndéantar an díolúine choinníollach a chúlghairm tráth is faide anonn, is féidir iarratasóir eile
a mheas maidir le díolúine faoin gClár seo.

4.

AN TORADH ATÁ AG DÍOLÚINE CHORPARÁIDE AR STIÚRTHÓIRÍ,
OIFIGIGH AGUS FOSTAITHE, IARRATAIS Ó DHAOINE AONAIR

4.1

Sa chás gur ó ghnóthas an t-iarratas, cibé foirm ina mbeadh an gnóthas sin faoin dlí, ní
foláir don iarratasóir a léiriú go ndearnadh cinneadh foirmiúil an díolúine a iarraidh. Ní mór
don té a dhéanann iarratas thar ceann ghnóthas corparáide a léiriú don Choimisiún, chomh
mór agus go mbíonn an Coimisiún dearfa ina leith, go bhfuil an t-údarás cuí aige/aici
feidhmiú thar ceann an ghnóthais corparáide áirithe sin.

4.2

Sa chás go mbíonn gnóthas incháilithe maidir le díolúine, bíonn gach stiúrthóir, oifigeach,
páirtnéir agus fostaí san am i láthair agus/nó tráth roimhe seo, a admhaíonn an pháirt a bhí
acu sa bheartaíocht fhrithiomaíochta agus a shásaíonn coinníollacha an Chláir seo,
incháilithe maidir le díolúine freisin.

4.3

Is féidir iarratas a dhéanamh thar ceann duine aonair nach gnóthas. Ní mheasfar gur thar
ceann gnóthais a dhéantar iarratas den sórt sin.

5.

PRÓISEAS NA DÍOLÚINE

Céim 1: Marc a Fháil
5.1

Is trí ghlaoch ar an Uimhir Theileafóin maidir le Díolúine Cairtéil atá ag an gCoimisiún (087
763 1378), agus ar an gcaoi sin amháin, is féidir iarratas ar dhíolúine a dhéanamh. Is féidir
caidreamh a dhéanamh leis an Uimhir Theileafóin maidir le Díolúine idir a 10r.n. agus a
5i.n. (am na hÉireann) ó Luan go hAoine, ach amháin ar lá saoire poiblí nó lá saoire bainc.

5.2

Ionas gur féidir leis an gCoimisiún a dheimhniú an bhfuil díolúine ar fáil i gcás áirithe ar bith,
ní mór don iarratasóir nó do chomhairleoir dlí an iarratasóra cuntas achomair ar fhíricí an
cháis a leagan amach, lena mbainfidh tuairisc ar an margadh agus ar chineál na
beartaíochta atá i gceist. Is féidir fiosrúchán den chineál sin a dhéanamh agus an té a
bheadh ina iarratasóir a choinneáil ó aithne. Fágfaidh sin go bhféadann an Coimisiún a
dheimhniú an féidir marc a thabhairt sa chás áirithe seo.

5.3

Bíonn an marc ina chosaint, ar feadh tréimhse gairid, ar ionad an iarratasóra sa scuaine
maidir le díolúine. Bheadh de rún leis sin go dtabharfaí deis don iarratasóir an t-eolas agus
an fhianaise a bhailiú is gá chun iarratas iomlán ar dhíolúine a dhéanamh.

5.4

Ionas gur féidir marc a fháil, ní mór don iarratasóir nó do chomhairleoir dlí an iarratasóra
ainm agus uimhir caidrimh a chur ar fáil. Cuirtear iarratais ar dhíolúine i scuaine agus
déileáiltear leo de réir mar a tháinig siad isteach.
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5.5

Tabharfar tréimhse réasúnta ama don iarratasóir chun bailchríoch a chur ar an marc trí
iarratas iomlán ar dhíolúine a chur faoi bhráid. Sa chás go gcuirtear bailchríoch ar mharc,
meastar gur ar an dáta a tugadh an marc a cuireadh faoi bhráid an t-eolas a chuirtear a fáil.

Céim 2: Bailchríoch ar an Marc
5.6

Chun bailchríoch a chur ar mharc, ní mór don iarratasóir ainm agus seoladh an iarratasóra
a chur ar fáil don Choimisiún chomh maith le heolas maidir leis na nithe seo a leanas:


Cur síos ar an bpróiseas ar dá thoradh an t-iarratas ar dhíolúine a dhéanamh, cineál an
chinnidh fhoirmiúil iarratas a dhéanamh san áireamh



Na páirtithe sa chairtéal líomhnaithe



I gcás iarratasóir corparáide, an duine/na daoine aonair a bhfuil díolúine de dhíth orthu;



An táirge/na táirgí a thagann i gceist;



An dlínse/na dlínsí a thagann i gceist;



An tréimhse ama a bhfuil an cairtéal líomhnaithe ar bun;



Cineál an iompair cairtéil líomhnaithe (cur síos ar ról an iarratasóra san áireamh): agus



Eolas faoi aon iarratas roimhe seo nó aon iarratas ionchais san am atá romhainn ar
dhíolúine/trócaire i ndlínsí eile mar gheall ar an gcairtéal líomhnaithe



Cur síos ar chineál na fianaise atá ar fáil ag an iarratasóir

5.7

Is féidir leis an iarratasóir an t-eolas sin thuas a chur ar fáil ó bhéal.

5.8

Sa chás go dtéann marc i léig sula gcuirtear bailchríoch air, nó go ndéanann an Coimisiún
nó an DPP an t-iarratas a dhiúltú ar bhealach seachas sin, déanfaidh an Coimisiún aon
iarratais eile ar dhíolúine atá sa scuaine agus/nó aon iarratais tráth is faide anonn a mheas.
Níl aon chosc ar an té a lig marc i léig cur isteach ar dhíolúine in athuair ach ní dhéanfar, i
gcás den sórt sin, an t-ionad a bhí ag an iarratasóir sa scuaine an chéaduair a chosaint.

5.9

Ní dhéanfar comhiarratais ar dhíolúine ó dhá ghnóthas neamhspleácha nó líon níos mó ná
sin de ghnóthais neamhspleácha a mheas. Níl aon chosc leis sin ar iarratais ón aon
eintiteas eacnamaíochta amháin thar ceann chomhchuideachtaí dá chuid.

Céim 3: Díolúine Choinníollach
5.10 Sa chás gurb é tuairim an Choimisiúin go léirítear leis an iarratas gur dócha gur tharla sárú
coiriúil ar an Acht ar bheadh ina údar maith le himscrúdú foirmiúil, scríobhfaidh an
Coimisiún go foirmiúil chuig an DPP ag moladh go dtabharfaí díolúine choinníollach don
iarratasóir.
Céim 4: Nochtadh Iomlán
5.11 Ar chinneadh díolúine choinníollach a thabhairt a theacht chuig an gCoimisiún ón DPP,
cuirfidh an Coimisiún sin in iúl don iarratasóir i scríbhinn. Ní mór don iarratasóir an tráth sin
eolas a nochtadh go hiomlán, go macánta agus go fírinneach don Choimisiún, lena náirítear (chomh maith lena n-éilítear i gCuid 3 thuas):
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iomlán na ndátaí, na n-ionad, na n-ábhar agus na rannpháirtithe a bhain le caidreamh
agus/nó cruinnithe maidir leis an gcairtéal líomhnaithe;



sonraí caidrimh maidir le gach oifigeach, stiúrthóir, páirtnéir, bainisteoir agus fostaí san
am i láthair agus san am a caitheadh a luaitear mar dhaoine a d'fhéadfadh fianaise a
thabhairt;



gach míniú a bhaineann le hábhar i ndáil leis an bhfianaise a cuireadh ar fáil i dtaca leis
an iarratas;



gach fianaise maidir leis an gcairtéal líomhnaithe atá i seilbh an iarratasóra nó ar fáil ag
an iarratasóir, go háirithe fianaise leictreonach agus chomhaimseartha.

5.12 Cuirfidh an t-iarratasóir fianaise agus eolas den sórt sin ar fáil ar an tuiscint nach mbeidh
úsáid as maidir leis an iarratasóir féin a ionchúiseamh i gcoir mura dtarlaíonn go ndéantar
an díolúine choinníollach a chúlghairm mar gheall ar neamhchomhlíonadh choinníollacha
an Chláir ag an iarratasóir.
Céim 5: Díolúine Iomlán
5.13 Ar na téarmaí, oibleagáidí agus coinníollacha a leagtar amach sa Chlár a chomhlíonadh go
hiomlán, agus aon ionchúiseamh a thagann de thoradh air sin a thabhairt chun críche,
déanfaidh an DPP a dhearbhú go bhfuil díolúine iomlán ag an iarratasóir.

6.

NEAMHCHOMHLÍONADH CHOINNÍOLLACHA AN CHLÁIR

6.1

Sa chás go mainnítear na coinníollacha a leagtar amach sa Chlár seo a chomhlíonadh
féadfaidh an DPP an díolúine choinníollach a chúlghairm.

6.2

Déanfaidh an Coimisiún a mholadh go ndéanfadh an DPP an díolúine choinníollach a
chúlghairm sa chás nach gcomhoibríonn iarratasóir, go ndéanann an t-iarratasóir ráiteas
bréige, nó sa chás go gcuireann an t-iarratasóir isteach ar fhinné agus/nó sa chás go
dtagtar ar fhianaise a mbainfí de bhrí aisti gur thug an t-iarratasóir ar dhaoine eile páirt a
ghlacadh sa chairtéal.

6.3

Sa chás nach gcomhlíonann iarratasóir coinníollacha an Chláir agus/nó nach ndéantar
comhoibriú go hiomlán agus go tráthúil, tabharfaidh an Coimisiún fógra i scríbhinn i ndáil le
mainneachtain den sórt sin don iarratasóir. Sa chás gur féidir mainneachtain den chineál sin
a chur ina ceart, leagfar amach san fhógra tréimhse áirithe a gcaithfidh an t-iarratasóir an
mhainneachtain a chur ina ceart lena linn, agus sa chás nach ndéantar sin, is féidir leis an
DPP, gan aon fhógra breise, an díolúine choinníollach a tugadh don iarratasóir a
chúlghairm. Gan dochar d'aon ní dá luaitear thuas, tugtar san áireamh le teip coinníollacha
an Chláir a chomhlíonadh, cás ina ndéanann an t-iarratasóir mainneachtain maidir le
comhoibriú iomlán agus tráthúil na stiúrthóirí, na n-oifigeach agus na bhfostaithe a chur
chun cinn go hiomlán agus mainneachtain maidir le haon chion ar bith agus gach cion ar
bith faoi alt 6(2) an Achta a bhféadfadh páirt a bheith ann ag an iarratasóir a chur in iúl.

6.4

Sa chás go ndéantar díolúine an iarratasóra a chúlghairm, agus gur gnóthas an t-iarratasóir
atá i gceist, ní chuirfidh an chúlghairm sin isteach ar an díolúine a tugadh do stiúrthóirí,
d'oifigigh agus d'fhostaithe faoi leith a leanann de choinníollacha an Chláir a chomhlíonadh.
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7.

RÚNDACHT

7.1

Coinneofar iarratasóir ar dhíolúine ó aithne agus ainm an iarratasóra faoi rún an fhaid agus
is ceadmhach sin faoi dhlí na hÉireann agus faoi dhlí na hEorpa. Ní dhéanfar aon eolas a
scaoiltear de bhun an Chláir seo a nochtadh leis an tríú páirtí ar aon chor seachas nuair atá
sin de réir na ngnáthmhodhanna oibre agus an ghnáthnós imeachta a bhaineann le
himscrúdú agus ionchúiseamh coiriúil. D'fhéadfadh, go háirithe, go ndéanfaí eolas a
nochtadh:


Sa chás go n-éilítear faoin dlí go nochtar an t-eolas;



Sa chás gurb é riar agus cur i bhfeidhm an Achta is cuspóir leis an eolas a nochtadh;



Sa chás gur den riachtanas an t-eolas a nochtadh chun cosc a chur ar chion coiriúil a
dhéanamh;



Sa chás gur den riachtanas an t-eolas a nochtadh le linn imscrúdúcháin nó ionchúisimh;
agus/nó



Sa chás go n-aontaíonn iarratasóir le tarscaoileadh díolúine, agus go síníonn an tiarratasóir an tarscaoileadh, ionas go gceadaítear don Choimisiún an t-eolas a úsáid i
bpáirt le húdarás iomaíochta eile atá i mbun imscrúdúcháin ar chairtéal áirithe faoi leith i
ndlínse eile ina bhfuil iarratas déanta freisin ag an iarratasóirí maidir le díolúine nó
trócaire.
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