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Bileog Achoimre Feidhmiúcháin
Measúnú tionchair maidir le Togra lena dtugtar isteach Uirlis Faisnéise an Mhargaidh Aonair

A. An gá atá le beart
Cén fáth? Cén fhadhb a bhfuiltear ag díriú uirthi?
Is ábhar frustrachais ag saoránaigh agus gnólachtaí de chuid an Aontais nach bhfuil aghaidh á tabhairt tapa go
leor ar bhacainní ar an margadh aonair. Gach uair dá gcuireann siad an Coimisiún nó na Ballstáit ar an eolas
faoi fhadhb sa mhargadh aonair, ní foláir dóibh fianaise a sholáthar a léiríonn gur sárú ar rialacha an Aontais is
siocair léi. Uaireanta is deacair teacht ar fhianaise den sórt sin, go háirithe nuair is cásanna trasteorann atá i
dtreis. Is minic amhlaidh é ar na cúiseanna seo a leanas:




faisnéis mhionsonraithe íogair neamhphoiblí ar leibhéal gnólachta a bhíonn i gceist, rud nach féidir a
fháil ó sholáthraithe sonraí tríú páirtí
cuirtear an fhaisnéis sin ar fáil d'údaráis náisiúnta i líon beag Ballstát agus iontu sin amháin
ní faisnéis í atá inchomparáide ó Bhallstát go chéile.

Faoi láthair, níl cúis ar bith ag rannpháirtithe margaidh a bhfuil an fhaisnéis rúnda seo acu le hí a roinnt agus níl
aon chóras i bhfeidhm chun fírinneacht na sonraí comhroinnte a dheimhniú. Ní leor a bhfuil d'uirlisí bailithe
faisnéise ann i láthair na huaire ar leibhéal an Aontais agus ar leibhéal na mBallstát chun an fhaisnéis sin a
bhailiú ó ghnólachtaí, ó shaoránaigh ná ó údaráis náisiúnta.
Cad leis a bhfuiltear ag súil ón tionscnamh seo?


Feidhmiú an mhargaidh aonair a fheabhsú trí na rialacha a fhorfheidhmiú ar bhealach níos éifeachtaí.



Éascaíocht a dhéanamh don Choimisiún agus do na Ballstáit sonraí ar leibhéal gnólachta a rochtain, má
tá gá leo chun dlí de chuid an Aontais a cuireadh i bhfeidhm go míchuí nó rialacha de chuid an
mhargaidh aonair nár comhlíonadh a bhrath agus a leasú.
Cuidiú leis na Ballstáit rialacha an mhargaidh aonair a fhorfheidhmiú ar bhealach níos fearr ar an
leibhéal náisiúnta.
I gcás nach gcomhlíonfaidh Ballstát na hoibleagáidí atá air maidir leis an margadh aonair, féadfaidh an
Coimisiún an fhaisnéis sin a úsáid chun tacú lena bheartas maidir le sárú in éadan an Bhallstáit sin.




Cad é an breisluach atá le beart a dhéanamh ar leibhéal an Aontais?
Is é an Coimisiún is inniúla chun aghaidh a thabhairt ar fhadhbanna a bhaineann le bailiú faisnéise spriocdhírithe
ar leibhéal gnólachta sa mhargadh aonair agus le comhordú na faisnéise sin, ós sonraí de chineál trasteorann
atá de dhíth.
D'áiritheofaí le beart ón Aontas Eorpach go seachnófaí iarrachtaí comhordúcháin casta fadálacha idir na
Ballstáit agus an Coimisiún, go háirithe sna cásanna sin inar gá faisnéis a iarraidh ar rannpháirtithe margaidh
atá ag feidhmiú i níos mó ná Ballstát amháin. Ina cheann sin, d'áiritheofaí le beart ón Aontas Eorpach gur fearr a
d'éireodh leis na Ballstáit agus leis an gCoimisiún araon an fhaisnéis a theastaíonn uathu a fháil agus an
t-ualach riaracháin atá ar na gnólachtaí agus ar na húdaráis phoiblí lena mbaineann a laghdú.

B. Réitigh
Cad iad na roghanna beartais reachtacha agus neamhreachtacha a breithníodh? An bhfuil rogha
thosaíochta ann nó nach bhfuil? Cén fáth?
Rogha neamhreachtach amháin atá ann is ea go roinnfeadh na Ballstáit agus an Coimisiún dea-chleachtais le
chéile agus go gceapfaidís treoir maidir le faisnéis ar leibhéal gnólachta a bhailiú. Tá roghanna reachtacha eile á
meá fós:
 Le rogha 2, chuirfí deireadh le rialacha náisiúnta a choisceann ar údaráis náisiúnta faisnéis ar leibhéal
gnólachta a roinnt leis an gCoimisiún nó le Ballstáit eile, ar faisnéis í atá acu cheana nó a bhfuil rochtain
acu uirthi faoi dhlí an Aontais nó faoin dlí náisiúnta atá ann.
 Le rogha 3, thabharfaí cumhachtaí imscrúdaitheacha isteach trí mheán uirlisí faisnéis an mhargaidh
aonair ar an leibhéal náisiúnta.
 Le rogha 4, thabharfaí isteach Uirlis Faisnéise an Mhargaidh Aonair (UFMA) ar leibhéal an Aontais, as a
mbainfí feidhm ar bhonn cás ar chás. Ní bhainfí úsáid aisti ach amháin nuair a mheastar go bhfuil an
margadh aonair á chur ó fheidhm de dheasca bacainní, agus go bhfuil gá leis an bhfaisnéis a iarradh
chun cinntí a dhéanamh go tapa agus go héifeachtach agus nach bhfuil fáil tapa go leor uirthi ar aon
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dóigh eile. Ní iarrfaí faisnéis ach amháin ar na rannpháirtithe margaidh sin atá in ann í a sholáthar go
héasca.
 Teaglaim de rogha 2 agus rogha 4 is ea rogha 5.
I measc na roghanna a cuireadh as an áireamh tá cumhdach staitisticí an Aontais a leathnú agus oibleagáidí
tuairiscithe tráthrialta a thabhairt isteach faoin Treoir Chuntasaíochta. Is é UFMA (Rogha 4) an rogha
thosaíochta. Is é an rogha beartais is airde marc é ó thaobh coimhdeachta agus comhréireachta de, agus is é is
éifeachtaí agus is éifeachtúla ó thaobh costas de. Cuideoidh sé leis na Ballstáit aonair fadhbanna
comhordúcháin agus fadhbanna le dlínsí dlíthiúla a shárú i gcásanna a bhfuil gné thrasteorann ag baint leo.
Na páirtithe leasmhara éagsúla agus na bearta is rogha leo
Léiríodh sa chomhairliúchán poiblí gur fearr le formhór na ngnólachtaí faisnéis a roinnt ar bhonn deonach agus
gur rogha neamhreachtach ab fhearr leo dá bhrí sin. Maíonn na gnólachtaí sin go ndéanfaí rúndacht sonraí a
choimirciú dá gcuirfí UFMA chun feidhme; níor cheart é a úsáid, dar leo, ach amháin mura bhfuil aon rogha eile
ann. Faisnéis atá ar fáil go héasca, agus í sin amháin, is ceart a iarraidh. Ar na 10 mBallstát a thug freagra ar
an gcomhairliúchán, chuir ceithre cinn díobh in iúl go bhfuil siad i bhfabhar UFMA agus léirigh dhá cheann eile
díobh nach bhfuil. B'fhearr le húdaráis ó dhá cheann de na Ballstáit gurb é an Coimisiún a dhéanfadh iarrataí ar
fhaisnéis a chomhordú; os a choinne sin, ba é ba rogha le dhá Bhallstát nach iad go dtabharfaí de chumhacht
dóibh an fhaisnéis a iarraidh go díreach ar ghnólachtaí in aon Bhallstát, gan an scéal a chur i gcead an
Choimisiúin. Tá na cumainn tomhaltóirí go léir i bhfách le húsáid a bhaint as UFMA nuair atá géarghá leis an
bhfaisnéis sin chun sárú ar chearta tomhaltóirí nó gnólachtaí a réiteach. Tá leath na gcumann tomhaltóirí i
bhfách le húsáid a bhaint as chun rialacha nua de chuid an Aontais a ullmhú.

C. Tionchair na rogha tosaíochta
Cad iad buntáistí na rogha tosaíochta (más ann di; murab ann, cad iad buntáistí na
bpríomhroghanna)?
An ríomh ar chostas agus tairbhe a rinneadh ar UFMA (Rogha 4), tá sé bunaithe ar an tuiscint go mbainfear
úsáid as an uirlis i gcomhair ceithre iarraidh bheaga in aghaidh na bliana, a mbeidh baint ag cúig ghnólacht leo,
agus i gcomhair aon mhóriarrata amháin, a mbeidh baint ag suas le caoga gnólacht léi. Ach faisnéis fhuaimintiúil
ar mhífheidhmeanna a bhaineann leis an margadh inmheánach a bheith ar fáil, d'fhéadfadh an Coimisiún agus
na húdaráis náisiúnta a áirithiú gur fearr a chomhlíonfar dlí an mhargaidh aonair agus go gceapfar beartais an
Aontais ar bhealach níos fearr. Chuirfeadh sin le muinín tomhaltóirí as an margadh inmheánach agus chuideodh
le poitéinseal an mhargaidh a bhaint amach. Dá mbeadh rochtain níos fearr ar fhaisnéis ann, dhéanfaí rialacha
an mhargaidh aonair a fhorfheidhmiú ar bhonn níos fearr agus níos dírithe ar an leibhéal náisiúnta agus
chuirfeadh sin teorainn le líon na gcásanna foirmiúla maidir le sárú a thabharfaí in éadan Ballstát. In dhá chás a
tugadh le déanaí, aisghabhadh suas le €50 milliún de chánacha neamhíoctha de thoradh údaráis
imscrúdaitheacha i réimse na Státchabhrach rochtain ar fhaisnéis ríthábhachtach ar leibhéal gnólachta a cheadú
don Choimisiún. I réimse an mhargaidh aonair, is féidir go mbeidh os cionn €3 billiún de choigilteas ann i dtaca
le cás soláthair amháin a bhaineann le bonneagar. Is féidir go ndéanfar leas na sochaí agus an chomhshaoil,
más go hindíreach féin é, má bhaintear feidhm as UFMA chun déileáil le mífheidhmeanna a bhaineann leis an
margadh inmheánach sa dá réimse sin.
Cad iad costais na rogha tosaíochta (más ann di; murab ann, cad iad costais na
bpríomhroghanna)?
Chuirfí costas ar na gnólachtaí lena mbaineann as freagra a thabhairt ar an iarraidh a dhéanfaí faoi UFMA. I
gcás gnólachtaí móra, costas idir €1 200 agus €4 400 a bheadh i gceist. I gcás fiontair bheaga agus
mheánmhéide (FBManna), costas idir €300 agus €1 000 a rachadh orthu. Más gá do ghnólachtaí comhairle dlí a
lorg agus freastal á dhéanamh acu ar an iarraidh ar fhaisnéis, chuirfí costas breise idir €1 000 agus €4 000 orthu
sin. I dtaca leis na cúig iarraidh bhliantúla mheasta, costas iomlán bliantúil idir €370 000 agus €610 000 a
leanfadh na freagraí agus an chomhairle dlí lena mbaineann a réiteach. B'fhéidir le gnólachtaí freagra
neamhrúnda a chur isteach freisin a bheadh le roinnt leis na Ballstáit. Cé go leanfadh costas beag breise a
leithéid, mhaolófaí aon ábhar imní faoi chúrsaí rúndachta dá bharr. Costas idir €0.49 milliún agus €1.04 milliún
an meastachán caol a rinneadh ar chostas iomlán UFMA, an costas a chuirfear ar an gCoimisiún san áireamh.
Ní bheidh aon chostas díreach sóisialta ná comhshaoil ann.
Cén difear a dhéanfar do ghnólachtaí, do FBManna agus do mhicrifhiontair?
Le UFMA, dírítear den chuid is mó ar ghnólachtaí móra ag a bhfuil sciar mór den mhargadh agus leagtar an
chuid is mó den ualach riaracháin orthu. Beidh micrifhiontair saor uaidh. Is féidir go n-iarrfar ar FBManna a
bheith rannpháirteach. An costas measta a bheadh ar FBM aonair as freagra ar iarraidh a thabhairt, gabhann sé
ó €300 go €1 000 in aghaidh na hiarrata agus d'fhéadfadh costas €1 000 a bheith ann le haghaidh comhairle dlí
(thart ar 25 % den chostas freagartha i gcás gnóthas mór). Rachaidh margadh inmheánach atá ag feidhmiú níos
fearr chun sochair do ghnólachtaí, bídís beag nó mór, a bhuí sin le gníomhaíochtaí forfheidhmiúcháin níos
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spriocdhírithe ón gCoimisiún agus ó na Ballstáit. Ba chun a leasa freisin rialacha de chuid an Aontais atá leagtha
amach níos fearr agus as timpeallacht rialála atá níos éifeachtaí. Ina cheann sin, dá mbeadh fianaise níos fearr
le fáil níor ghá rialacha neamhriachtanacha a tharraingt suas.
An imreofar tionchar suntasach ar bhuiséid náisiúnta agus ar údaráis riaracháin náisiúnta?
Ní rachaidh aon chostas ar na húdaráis náisiúnta as UFMA a chur chun feidhme. Thabhódh an Coimisiún
costais idir €120 000 agus €430 000 as sonraí a bhailiú agus a anailísiú i gcomhair na gcúig iarraidh bhliantúla
mheasta. Maidir leis na costais a bheidh le seasamh ag an gCoimisiún, ní bheidh aon ghealltanais bhreise
bhuiséadacha le tabhairt; is leor ath-imscaradh na foirne agus an bhonneagair atá ann cheana. D'fhéadfadh an
Coimisiún idir €0.7 milliún agus €1.6 milliún a shábháil ar thuarascálacha seachtracha. D'fhéadfadh na húdaráis
náisiúnta airgead a shábháil orthu freisin.
An mbeidh aon tionchar suntasach eile i gceist?
Ach margadh aonair atá ag feidhmiú níos fearr a bheith ann, ba mhór an tairbhe a dhéanfadh sin do ghnólachtaí
agus do thomhaltóir de thoradh na nithe seo a leanas: bacainní iontrála níos ísle, iomaíocht níos fearr,
iomaíochas níos mó agus leathnú trasteorann (agus idirnáisiúnta, b'fhéidir) níos éasca/níos saoire. Urramaíonn
an tionscnamh seo an leas dlisteanach atá ag gnólachtaí a rúin ghnó a chosaint. Ní dhéanann sé difear do
chearta i ndáil le cosaint sonraí pearsanta. Urramaíonn sé freisin an ceart chun dea-riaracháin, an ceart chun
cosanta, prionsabal na comhréireachta i leith bearta pionósacha, an ceart chun leighis éifeachtaigh agus an
ceart chun trialach córa.

D. Iarobair
Cathain a dhéanfar athbhreithniú ar an mbeartas?
Déanfar an beartas seo a athbhreithniú cúig bliana tar éis an togra a ghlacadh.
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