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RÉASÚNÚ GEARR

Mar a léirigh scannail a tharla le deanaí amhail LuxLeaks, WikiLeaks, Páipéir Phanama, 
Páipéir Pharthais, Dieselgate etc., cuireann sceithirí seirbhís bhunúsach ar fáil don phobal 
iomlán. Tá ról ríthábhachtach acu i gcosaint an phobail uile, is foinse bhunriachtanach 
faisnéise iad sa chomhrac i gcoinne an éillithe, na calaoise agus gníomhaíochtaí 
neamhdhleathacha eile, agus rannchuidíonn siad go cinntitheach le cultúr na trédhearcachta, 
na cuntasachta agus an ionracais san earnáil phoiblí agus san earnáil phríobháideach araon. Ar 
leibhéal AE is gá cosaint éifeachtach a thabhairt do sceithirí ní hamháin chun éifeachtúlacht 
na réimsí beartais a d'fhéadfadh a bheith bainteach a áirithiú, ach chun freastal ar a bhfuil an 
tsochaí ag súil leis freisin i bhfianaise na scannal sin agus ar an gcaoi sin muinín na saoránach 
in institiúidí AE a neartú. Tar éis tús áite a thabhairt do chur chuige earnálach, go háirithe i 
réimse na seirbhísí airgeadais, tá an Coimisiún anois tar éis togra le haghaidh treorach a chur 
ar aghaidh ag a mbeidh raon feidhme níos cuimsithí agus a chuirfidh rialacha ginearálta ar fáil 
chun cosaint a thabhairt do dhaoine a thuairiscíonn sáruithe ar dhlí an Aontais.

Measann an rapóirtéir gealladh a bheith faoin gcur chuige nua sin agus molann sé leasuithe ar 
an togra d’fhonn an creat dlíthiúil don chosaint le haghaidh sceithirí a neartú. Go háirithe, 
molann sé go mbeadh ar áireamh i raon feidhme ábhartha an togra sáruithe ar luachanna 
coiteanna AE dá dtagraítear in Airteagal 2 CAE agus sáruithe arna ndéanamh trí 
ghníomhartha polaitiúla. Molann sé freisin go n-áireofaí oifigigh agus seirbhísigh eile AE 
agus CEFA i measc na ndaoine atá incháilithe chun cosaint a fháil agus forálacha a neartaíonn 
ról an dlí choiriúil i gcur chun feidhme na treorach atá beartaithe. Ar deireadh thiar, i measc 
mholtaí an rapóirtéara tá cosaint níos fearr a thabhairt do sceithirí i gcás imeachtaí dlíthiúla 
suaibhreosacha ná cráiteacha.

LEASUITHE

Iarrann an Coiste um Ghnóthaí Bunreachtúla ar an gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla, mar an 
coiste atá freagrach, na leasuithe seo a leanas a chur san áireamh:

Leasú 1

Togra le haghaidh Treorach
Lua 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Ag féachaint don Choinbhinsiún Eorpach 
um Chearta an Duine, agus go háirithe 
Airteagal 10 de,

Leasú 2

Togra le haghaidh Treorach
Lua 1 b (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Ag féachaint do Chairt um Chearta 
Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, agus go 
háirithe Airteagal 11 di,

Leasú 3

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1) Is minic gur daoine a oibríonn le 
heagraíocht nó a bhíonn i dteagmháil le 
heagraíocht i gcomhthéacs a gcuid 
gníomhaíochtaí oibre is túisce a bhíonn ar 
an eolas maidir le bagairtí nó díobháil do 
leas an phobail a thagann chun cinn sa 
chomhthéacs seo. Tríd an eolas a 
‘sceitheadh’ bíonn ról lárnach ag na daoine 
sin maidir le sáruithe ar an dlí a thabhairt 
chun solais agus a chosc agus maidir le 
leas na sochaí a chosaint. Mar sin féin, is 
minic a chuirtear drogall ar sceithirí 
féideartha roimh thuairisciú a dhéanamh 
mar gheall ar imní nó amhras a bheith 
orthu roimh fhrithbheart.

(1) Is minic gur daoine a oibríonn le 
heagraíocht nó a bhíonn i dteagmháil le 
heagraíocht i gcomhthéacs a gcuid 
gníomhaíochtaí oibre is túisce a bhíonn ar 
an eolas maidir le cásanna de 
ghníomhaíochtaí neamhdhleathacha nó 
de mhí-úsáid dlí a d’fhéadfadh a bheith 
ann sa chomhthéacs sin agus arb ionann 
iad agus bagairtí nó díobháil do leas an 
phobail. Tríd an eolas a ‘sceitheadh’ bíonn 
ról lárnach ag na daoine sin maidir le 
sáruithe ar an dlí a thabhairt chun solais 
agus a chosc agus maidir le leas na sochaí 
agus leas an phobail a chosaint. Mar sin 
féin, is minic a chuirtear drogall ar sceithirí 
féideartha roimh thuairisciú a dhéanamh 
mar gheall ar imní nó amhras a bheith 
orthu roimh fhrithbheart.

Réasúnú

Moltar foclaíocht níos cruinne.

Leasú 4

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2) Ar leibhéal an Aontais, gné 
réamhtheachtach amháin d'fhorfheidhmiú 
dhlí an Aontais is ea iad tuairiscí ó 
sceithirí: cuireann siad faisnéis ar fáil do 

(2) Ar leibhéal an Aontais, gné 
réamhtheachtach amháin d'fhorfheidhmiú 
dhlí an Aontais is ea iad tuairiscí agus 
nochtadh ó sceithirí: cuireann siad faisnéis 
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chórais forfheidhmithe náisiúnta agus 
Aontais agus bíonn mar thoradh air sin gur 
féidir sáruithe ar dhlí an Aontais a bhrath, a 
imscrúdú agus a ionchúiseamh go 
héifeachtach.

ar fáil do chórais forfheidhmithe náisiúnta 
agus Aontais agus bíonn mar thoradh air 
sin gur féidir sáruithe ar dhlí an Aontais a 
bhrath, a imscrúdú agus a ionchúiseamh go 
héifeachtach.

Leasú 5

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3) I réimsí beartais áirithe, féadfaidh 
sáruithe ar dhlí an Aontais díobháil 
thromchúiseach a dhéanamh do leas an 
phobail, ag cruthú rioscaí suntasacha do 
leas na sochaí. I gcás inar aithníodh go 
bhfuil laigí ann ó thaobh fhorfheidhmiú an 
dlí sna réimsí sin, agus go bhfuil deiseanna 
ar leith ag sceithirí sáruithe a nochtadh, is 
gá forfheidhmiú a fheabhsú trí chosaint 
éifeachtach do sceithirí a áirithiú ar 
fhrithbheart agus trí bhealaí tuairiscithe 
éifeachtacha a thabhairt isteach.

(3) I réimsí beartais áirithe, féadfaidh 
sáruithe ar dhlí an Aontais díobháil 
thromchúiseach a dhéanamh do leas an 
phobail, ag cruthú rioscaí suntasacha do 
leas na sochaí agus ag baint de mhuinín 
na saoránach i ngníomhaíochtaí an 
Aontais. I gcás inar aithníodh go bhfuil 
laigí ann ó thaobh fhorfheidhmiú an dlí sna 
réimsí sin, agus go bhfuil deiseanna ar leith 
ag sceithirí sáruithe a nochtadh, is gá 
forfheidhmiú a fheabhsú trí chosaint 
éifeachtach do sceithirí a áirithiú ar 
fhrithbheart agus trí bhealaí tuairiscithe 
éifeachtacha, rúnda agus sábháilte a 
thabhairt isteach.

Leasú 6

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5) Dá réir sin, ba cheart feidhm a 
bheith ag íoschaighdeáin choiteanna lena 
n-áirithítear cosaint éifeachtach do sceithirí 
sna gníomhartha agus sna réimsí beartais 
sin i) ina bhfuil gá le forfheidhmiú a 
neartú; iiina bhfuil tearcthuairisciú ó 
sceithirí ina gné lárnach a dhéanann difear 
d'fhorfheidhmiú, agus iii) ina ndéanann 
sáruithe ar dhlí an Aontais díobháil 
thromchúiseach do leas an phobail.

(5) Dá réir sin, ba cheart feidhm a 
bheith ag íoschaighdeáin choiteanna 
dhlíthiúla lena n-áirithítear cosaint 
éifeachtach do sceithirí sna gníomhartha 
agus sna réimsí beartais sin i) ina bhfuil gá 
le forfheidhmiú a neartú; ii) ina bhfuil 
tearcthuairisciú ó sceithirí ina gné lárnach a 
dhéanann difear d'fhorfheidhmiú, agus iii) 
ina ndéanann sáruithe ar dhlí an Aontais 
díobháil thromchúiseach do leas an 
phobail. Ag an am céanna, tá sé 
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ríthábhachtach dea-cháil na n-eintiteas 
lena mbaineann a áirithiú, go háirithe 
murar cruthaíodh fós ábhar na tuairisce.

Leasú 7

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 10

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(10) Sainaithnítear sa Teachtaireacht ón 
gCoimisiún EU actions to improve 
environmental compliance and governance 
[Gníomaíochtaí AE chun comhlíonadh 
agus rialachas comhshaoil a fheabhsú] an 
18 Eanáir 2018 40 go bhfuil sé dúshlánach 
fós fianaise a bhailiú, agus coireanna 
comhshaoil agus iompar neamhdhleathach 
i gcoinne chosaint an chomhshaoil a bhrath 
agus aghaidh a thabhairt orthu, agus 
sainaithnítear freisin inti gur gá treisiú a 
dhéanamh ar na gnéithe sin40. Cé nach 
bhfuil rialacha cosanta do sceithirí le fáil 
faoi láthair ach amháin in aon ionstraim 
earnála amháin maidir le cosaint an 
chomhshaoil 41 , is cosúil gur gá cosaint 
den sórt sin a thabhairt isteach chun 
forfheidhmiú éifeachtach aquis an Aontais 
maidir leis an gcomhshaol a áirithiú, ós rud 
é go bhféadfadh sáruithe ar an reachtaíocht 
sin díobháil thromchúiseach a dhéanamh 
do leas an phobail agus d’fhéadfadh 
éifeachtaí iarmharta a bheith acu thar 
theorainneacha náisiúnta. Tá sé seo 
ábhartha freisin i gcásanna inar féidir le 
táirgí neamhshábháilte dochar a dhéanamh 
don chomhshaol.

(10) Sainaithnítear sa Teachtaireacht ón 
gCoimisiún 'EU actions to improve 
environmental compliance and 
governance’ [Gníomaíochtaí AE chun 
comhlíonadh agus rialachas comhshaoil a 
fheabhsú] an 18 Eanáir 2018 40 go bhfuil sé 
dúshlánach fós fianaise a bhailiú, agus 
coireanna comhshaoil agus iompar 
neamhdhleathach i gcoinne chosaint an 
chomhshaoil a bhrath agus aghaidh a 
thabhairt orthu, agus sainaithnítear freisin 
inti gur gá treisiú a dhéanamh ar na gnéithe 
sin. Cé nach bhfuil rialacha cosanta do 
sceithirí le fáil faoi láthair ach amháin in 
aon ionstraim earnála amháin maidir le 
cosaint an chomhshaoil 41 , is cosúil gur gá 
cosaint den sórt sin a thabhairt isteach chun 
forfheidhmiú éifeachtach acquis an Aontais 
maidir leis an gcomhshaol a áirithiú, ós rud 
é go bhféadfadh sáruithe ar an reachtaíocht 
sin díobháil a dhéanamh do leas an phobail 
agus d’fhéadfadh éifeachtaí iarmharta a 
bheith acu thar theorainneacha náisiúnta. 
Tá sé seo ábhartha freisin i gcásanna inar 
féidir le táirgí neamhshábháilte dochar a 
dhéanamh don chomhshaol.

_________________ _________________

40 COM(2018) 10 final. 40 COM(2018) 10 final.

41Treoir 2013/30/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
12 Meitheamh 2013 maidir le sábháilteacht 
oibríochtaí ola agus gáis amach ón gcósta 
(IO L 178, 28.6.2013, lch. 66).

41Treoir 2013/30/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
12 Meitheamh 2013 maidir le sábháilteacht 
oibríochtaí ola agus gáis amach ón gcósta 
(IO L 178, 28.6.2013, lch. 66).
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Leasú 8

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 14

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(14) Is réimse eile é cosaint 
príobháideachais agus sonraí pearsanta ina 
mbíonn deiseanna ar leith ag sceithirí 
sáruithe ar dhlí an Aontais a fhéadfaidh 
díobháil thromchúiseach a dhéanamh do 
leas an phobail a nochtadh. Baineann 
comaoineacha dá samhail le sáruithe ar an 
Treoir maidir le slándáil gréasán agus córas 
faisnéise 45 , lena dtugtar isteach an 
ceanglas fógra a thabhairt maidir le 
teagmhais (lena náirítear iad siúd nach 
gcuireann isteach ar shonraí pearsanta) 
agus ceanglais slándála d'eintitis a 
sholáthraíonn seirbhísí riachtanacha ar fud 
go leor earnálacha (e.g. fuinneamh, sláinte, 
iompar, baincéireacht, etc.) agus 
soláthraithe príomhsheirbhísí digiteacha 
(e.g. seirbhísí néalríomhaireachta). Tá 
tábhacht faoi leith ag baint le tuairisciú ó 
sceithirí sa réimse seo chun teagmhais 
slándála a chosc a mbeadh tionchar acu ar 
phríomhghníomhaíochtaí eacnamaíocha 
agus sóisialta agus ar sheirbhísí digiteacha 
a úsáidtear go forleathan. Cabhraíonn sé le 
leanúnachas na seirbhísí atá riachtanach 
d'fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh 
agus do leas na sochaí a áirithiú.

(14) Is réimse eile é cosaint 
príobháideachais agus sonraí pearsanta ina 
mbíonn deiseanna ar leith ag sceithirí 
sáruithe ar dhlí an Aontais a fhéadfaidh 
díobháil a dhéanamh do leas an phobail a 
nochtadh. Baineann comaoineacha dá 
samhail le sáruithe ar an Treoir maidir le 
slándáil gréasán agus córas faisnéise 45 ,

lena dtugtar isteach an ceanglas fógra a 
thabhairt maidir le teagmhais (lena n-
áirítear iad siúd nach gcuireann isteach ar 
shonraí pearsanta) agus ceanglais slándála 
d'eintitis a sholáthraíonn seirbhísí 
riachtanacha ar fud go leor earnálacha (e.g. 
fuinneamh, sláinte, iompar, baincéireacht, 
etc.) agus soláthraithe príomhsheirbhísí 
digiteacha (e.g. seirbhísí 
néalríomhaireachta). Tá tábhacht faoi leith 
ag baint le tuairisciú ó sceithirí sa réimse 
seo chun teagmhais slándála a chosc a 
mbeadh tionchar acu ar 
phríomhghníomhaíochtaí eacnamaíocha 
agus sóisialta agus ar sheirbhísí digiteacha 
a úsáidtear go forleathan. Cabhraíonn sé le 
leanúnachas na seirbhísí atá riachtanach 
d'fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh 
agus do leas na sochaí a áirithiú.

_________________ _________________

45 Treoir (AE) 2016/1148 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 6 Iúil 2016 
maidir le bearta chun leibhéal ard coiteann 
slándála gréasán agus córas faisnéise a 
áirithiú ar fud an Aontais.

45 Treoir (AE) 2016/1148 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 6 Iúil 2016 
maidir le bearta chun leibhéal ard coiteann 
slándála gréasán agus córas faisnéise a 
áirithiú ar fud an Aontais.

Leasú 9

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 16
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(16) Réimse tábhachtach nach mór dlí 
an Aontais a neartú ann is ea é cosaint 
leasanna airgeadais an Aontais, a 
bhaineann leis an gcomhrac i gcoinne na 
calaoise, an éillithe agus aon 
ghníomhaíocht neamhdhleathach eile a 
dhéanann difear d'úsáid chaiteachas an 
Aontais, do bhailiú ioncaim agus cistí an 
Aontais nó do shócmhainní an Aontais. 
Cuimsíonn neartú cosanta leasanna 
airgeadais an Aontais freisin buiséad an 
Aontais a chur chun feidhme i ndáil le 
caiteachas a dhéantar ar bhonn an 
Chonartha ag bunú an Chomhphobail 
Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach. 
Déanann easpa forfheidhmithe éifeachtaigh 
i réimse leasanna airgeadais an Aontais, 
lena n-áirítear calaois agus éilliú ar leibhéal 
náisiúnta, ioncam an Aontais a laghdú agus 
bíonn sé ina chúis le mí-úsáid cistí AE, rud 
a fhéadann infheistíochtaí poiblí agus fás a 
shaobhadh agus a bhaineann de mhuinín na 
saoránach i ngníomhaíochtaí an Aontais 
Eorpaigh. Tá gá le cosaint do sceithirí chun 
calaois agus gníomhaíochtaí 
neamhdhleathacha ábhartha a bhrath, a 
chosc agus a dhíspreagadh.

(16) Réimse tábhachtach nach mór dlí 
an Aontais a neartú ann is ea cosaint 
leasanna airgeadais an Aontais, a 
bhaineann leis an gcomhrac i gcoinne na 
calaoise, an éillithe, sárú oibleagáidí 
dlíthiúla, mí-úsáid cumhachta agus aon 
ghníomhaíocht neamhdhleathach eile a 
dhéanann difear d'úsáid chaiteachas an 
Aontais, do bhailiú ioncaim an Aontais 
agus do chistí nó do shócmhainní an 
Aontais. Cuimsíonn neartú cosanta 
leasanna airgeadais an Aontais freisin 
buiséad an Aontais a chur chun feidhme i 
ndáil le caiteachas a dhéantar ar bhonn an 
Chonartha ag bunú an Chomhphobail 
Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach. 
Déanann easpa forfheidhmiú éifeachtach i 
réimse leasanna airgeadais an Aontais, lena 
n-áirítear calaois agus éilliú ar leibhéal 
náisiúnta, ioncam an Aontais a laghdú agus 
bíonn sé ina chúis le mí-úsáid chistí AE, 
rud a fhéadann infheistíochtaí poiblí agus 
fás a shaobhadh agus a bhaineann de 
mhuinín na saoránach i ngníomhaíochtaí an 
Aontais Eorpaigh. Tá gá le cosaint do 
sceithirí chun calaois agus gníomhaíochtaí 
neamhdhleathacha ábhartha a bhrath, a 
chosc agus a dhíspreagadh.

Leasú 10

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 18

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(18) I nGníomhartha áirithe de chuid an 
Aontais, go háirithe i réimse na seirbhísí 
airgeadais, amhail Rialachán (AE) Uimh. 
596/2014 maidir le drochúsáid mhargaidh 
49 , agus Treoir Cur Chun Feidhme 
2015/2392 ón gCoimisiún, arna ghlacadh 
ar bhonn an Rialacháin sin 50 , tá rialacha 
mionsonraithe cheana maidir le cosaint do 
sceithirí. Ba cheart go gcomhlánófaí 
reachtaíocht an Aontais atá ann cheana, 

(18) I nGníomhartha áirithe de chuid an 
Aontais, go háirithe i réimse na seirbhísí 
airgeadais, amhail Rialachán (AE) Uimh. 
596/2014 maidir le drochúsáid mhargaidh 
49  agus Treoir Cur Chun Feidhme 
2015/2392 ón gCoimisiún, arna ghlacadh 
ar bhonn an Rialacháin sin 50, tá rialacha 
mionsonraithe cheana maidir le cosaint do 
sceithirí. Ba cheart go gcomhlánófaí 
reachtaíocht an Aontais atá ann cheana, 
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lena n-áirítear an liosta i gCuid II den 
Iarscríbhinn, leis an Treoir seo, ionas go 
mbeidh na hionstraimí seo ailínithe go
hiomlán lena híoschaighdeáin agus iad ag 
cothabháil aon sainiúlachtaí dá bhforáiltear 
leo, arna n-oiriúint do na hearnálacha 
ábhartha. Tá sé seo ríthábhachtach d'fhonn 
a fháil amach cé na heintitis dhlíthiúla i 
réimse na seirbhísí airgeadais agus sa 
chosc ar sciúradh airgid agus maoiniú 
sceimhlitheoireachta a bhfuil sé 
d’oibleagáid orthu faoi láthair bealaí 
tuairiscithe inmheánacha a bhunú.

lena n-áirítear an liosta i gCuid II den 
Iarscríbhinn, leis an Treoir seo, ionas go 
mbeidh na hionstraimí seo ailínithe go 
hiomlán lena híoschaighdeáin agus iad ag 
cothabháil aon sainiúlachtaí dá bhforáiltear 
leo, arna n-oiriúint do na hearnálacha 
ábhartha. Tá sé seo ríthábhachtach d'fhonn 
a fháil amach cé na heintitis dhlíthiúla i 
réimse na seirbhísí airgeadais agus sa 
chosc ar sciúradh airgid agus sa chomhrac 
ina choinne agus i maoiniú 
sceimhlitheoireachta a bhfuil sé 
d’oibleagáid orthu faoi láthair bealaí 
tuairiscithe inmheánacha a bhunú.

_________________ _________________

49 IO L 173, p. 1 49 IO L 173, lch. 1

50Treoir Cur Chun Feidhme (AE) 
2015/2392 ón gCoimisiún an 
17 Nollaig 2015 maidir le Rialachán (AE) 
Uimh. 596/2014 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle maidir le tuairisciú 
d'údaráis inniúla maidir le sáruithe iarbhír 
nó féideartha ar an Rialachán sin (IO 
L 332, lch. 126).

50Treoir Cur Chun Feidhme (AE) 
2015/2392 ón gCoimisiún an 
17 Nollaig 2015 maidir le Rialachán (AE) 
Uimh. 596/2014 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle maidir le tuairisciú 
chuig údaráis inniúla maidir le sáruithe 
iarbhír nó féideartha ar an Rialachán sin 
(IO L 332, lch. 126).

Leasú 11

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 18 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(18 a) Chun lánúsáid a bhaint as 
forálacha na Treorach seo, ba cheart go 
bhféadfaí gníomhaíochtaí nach meastar 
iad a bheith neamhdhleathach, ach ar 
dócha a dhéanfaidh dochar do leas an 
phobail, a áireamh i measc na n-ábhar ar 
féidir tuairisciú ina leith. Ba cheart foráil 
a chur san áireamh, dá bhrí sin, chun a 
áirithiú, i gcásanna ina mbaineann 
tuairiscí leis na gníomhaíochtaí sin, go 
mbeadh an duine atá ag tuairisciú i 
dteideal an chosaint a leagtar síos sa 
Treoir seo a fháil.
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Leasú 12

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 18 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(18b) Ní bheadh raon feidhme ábhartha 
na Treorach seo iomlán mura gcuirfeadh 
sé san áireamh cosaint le haghaidh na 
ndaoine a thuairiscíonn sáruithe ar 
luachanna coiteanna an Aontais dá 
dtagraítear in Airteagal 2 CAE nó ar 
chearta, saoirsí agus prionsabail arna 
leagan síos i gCairt um Chearta 
Bunúsacha an Aontais Eorpaigh ('an 
Chairt’).

(Féach leasuithe ar Aithris 22 agus ar Airteagal 1 – mír 1 – pointe d a (nua))

Leasú 13

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 18 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(18c) Chun cuspóirí na Treorach seo a 
bhaint amach, ba cheart na 
gníomhaíochtaí neamhdhleathacha atá 
incháilithe don tuairisciú a shainmhíniú 
ar an mbealach is leithne. Go háirithe, 
gníomhaíochtaí ar de chineál polaitiúil 
iad arna nglacadh ag eintiteas dlíthiúil
san earnáil phoiblí, agus arb ionann iad 
agus bagairt nó díobháil do leas an 
phobail, mheasfaí iadsan a bheith ina 
sáruithe ar dhlí an Aontais. Dá bhrí sin, 
ba cheart foráil a chur san áireamh ina 
luafar, i gcás ina ndéanfaí faisnéis maidir 
leis na sáruithe sin a thuairisciú, go 
mbeadh an duine atá ag tuairisciú i 
dteideal cosaint a fháil faoin Treoir seo. 

(Féach leasú ar Airteagal 1 – mír 1 a (nua))
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Leasú 14

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 22

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(22) Daoine a thuairiscíonn faisnéis faoi 
bhagairtí nó díobháil do leas an phobail a 
fhaigheann siad i gcomhthéacs a 
ngníomhaíochtaí oibre, is ag feidhmiú a 
gcirt chun tuairimí a nochtadh atá siad. 
Leis an gceart chun tuairimí a nochtadh, 
atá cumhdaithe in Airteagal 11 de Chairt 
um Chearta Bunúsacha an Aontais 
Eorpaigh ('an Chairt') agus in Airteagal 
10 den Choinbhinsiún Eorpach um Chearta 
an Duine (ECHR), cuimsítear saoirse agus 
iolrachas na meán.

(22) Daoine a thuairiscíonn faisnéis faoi 
bhagairtí nó díobháil do leas an phobail a 
fhaigheann siad i gcomhthéacs a 
ngníomhaíochtaí oibre, is ag feidhmiú a 
gcirt chun tuairimí a nochtadh atá siad. 
Leis an gceart chun tuairimí a nochtadh, 
atá cumhdaithe in Airteagal 11 den Chairt 
agus in Airteagal 10 den Choinbhinsiún 
Eorpach um Chearta an Duine (ECHR), 
cuimsítear saoirse agus iolrachas na meán.

(Féach leasú ar Aithris 18a (nua))

Réasúnú

Tá an Chairt ina hiomláine luaite cheana féin in Aithris 18 a (nua).

Leasú 15

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 24

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(24) Teastaíonn cosaint dhlíthiúil 
shonrach ó dhaoine má fhaigheann siad an 
fhaisnéis a thuairiscíonn siad trína gcuid 
gníomhaíochtaí oibre agus dá bhféadfaidís 
a bheith i mbaol frithbhirt san obair dá 
bharr sin (mar shampla, as dualgas 
rúndachta nó dílseachta a shárú). Is é an 
chúis bhunúsach gur cheart cosaint a 
thabhairt dóibh ná go bhfuil a seasamh 
eacnamaíoch leochaileach i leith an duine 
ar a bhfuil siad de facto ag brath don 
obair. Nuair nach bhfuil aon éagothroime 
cumhachta a bhaineann leis an obair ann 
(mar shampla i gcás gnáthghearánach nó 
saoránaigh ar an láthair) níl aon ghá le 

(24) Teastaíonn cosaint dhlíthiúil 
shonrach ó dhaoine má fhaigheann siad an 
fhaisnéis a thuairiscíonn siad trína gcuid 
gníomhaíochtaí oibre agus dá bhféadfaidís 
a bheith i mbaol frithbhirt san obair dá 
bharr sin (mar shampla, as dualgas 
rúndachta nó dílseachta a shárú). Is é an 
chúis bhunúsach gur cheart cosaint a 
thabhairt dóibh ná go bhfuil a seasamh 
eacnamaíoch leochaileach i leith an eintitis 
ar a bhfuil siad ag brath don obair. Nuair 
nach bhfuil aon éagothroime cumhachta a 
bhaineann leis an obair ann (mar shampla i 
gcás gnáthghearánach nó saoránaigh ar an 
láthair) níl aon ghá le cosaint i gcoinne 
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cosaint i gcoinne frithbhirt. frithbhirt.

Réasúnú

Moltar leas a bhaint as foclaíocht níos iomchuí.

Leasú 16

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 26

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(26) Ba cheart feidhm a bheith ag 
cosaint, ar dtús, maidir le daoine a bhfuil 
stádas 'oibrithe' acu, de réir bhrí Airteagal 
45 CFAE, mar atá léirithe ag Cúirt 
Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh 52 , i.e. 
daoine a dhéanann obair, ar feadh tréimhse 
áirithe ama, do agus faoi threoir duine eile, 
dá bhfaigheann siad luach saothair. Dá bhrí 
sin, ba cheart cosaint a thabhairt freisin 
d'oibrithe i gcaidreamh fostaíochta 
neamhchaighdeánach, lena n-áirítear 
oibrithe páirtaimseartha agus oibrithe ar 
chonarthaí ar théarma seasta, chomh maith 
le daoine a bhfuil conradh fostaíochta nó 
caidreamh fostaíochta acu le 
gníomhaireacht shealadach, ar cineálacha 
caidrimh iad ina mbíonn sé deacair go 
minic cosaint chaighdeánach i gcoinne cóir 
éagórach a chur i bhfeidhm.

(26) Ba cheart feidhm a bheith ag 
cosaint, ar dtús, maidir le daoine a bhfuil 
stádas 'oibrithe' acu, de réir bhrí Airteagal 
45 CFAE, mar atá léirithe ag Cúirt 
Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh 52, i.e. 
daoine a dhéanann obair, ar feadh tréimhse 
áirithe ama, do dhuine eile agus faoina 
dtreoir, dá bhfaigheann siad luach saothair. 
I gcomhréir le cásdlí na Cúirte, ba cheart 
go ndéanfaí nóisean an “oibrí” a 
léirmhíniú go leathan, lena n-áirítear mar 
shampla státseirbhísigh. Dá bhrí sin, ba 
cheart cosaint a thabhairt freisin d'oibrithe i 
gcineálacha caidrimh fostaíochta eile , lena 
n-áirítear oibrithe páirtaimseartha agus 
oibrithe ar chonarthaí ar théarma seasta, 
chomh maith le daoine a bhfuil conradh 
fostaíochta nó caidreamh fostaíochta acu le 
gníomhaireacht shealadach, ar cineálacha 
caidrimh iad ina mbíonn sé deacair go 
minic cosaint chaighdeánach i gcoinne cóir 
éagórach a chur i bhfeidhm.

_________________ _________________

52Breithiúnas an 3 Iúil 1986, Lawrie-Blum, 
Cás 66/85; an 14 Deireadh Fómhair 2010, 
Union Syndicale Solidaires Isère, Cás C-
428/09; an 9 Iúil 2015, Balkaya, Cás C-
229/14; an 4 Nollaig 2014, FNV Kunsten, 
Cás C-413/13; agus an 17 Samhain 2016, 
Ruhrlandklinik, Cás C-216/15.

52Breithiúnas an 3 Iúil 1986, Lawrie-Blum, 
Cás 66/85; an 14 Deireadh Fómhair 2010, 
Union Syndicale Solidaires Isère, Cás C-
428/09; an 9 Iúil 2015, Balkaya, Cás C-
229/14; an 4 Nollaig 2014, FNV Kunsten, 
Cás C-413/13; agus an 17 Samhain 2016, 
Ruhrlandklinik, Cás C-216/15.

Leasú 17
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Togra le haghaidh Treorach
Aithris 27

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(27) Ba cheart go gcuirfí cosaint freisin 
le catagóirí breise daoine nádúrtha nó 
dlítheanacha, agus, cé nach 'oibrithe' iad de 
réir bhrí Airteagal 45 CFAE, is féidir ról 
lárnach a bheith acu maidir le sáruithe ar 
an dlí a nochtadh agus féadfaidh siad iad 
féin a bheith in áit na leochaileachta 
eacnamaíche i gcomhthéacs a 
ngníomhaíochtaí oibre. Mar shampla, i 
réimsí cosúil le sábháilteacht táirgí, tá 
soláthróirí i bhfad níos gaire do fhoinse 
monaraithe a d’fhéadfadh a bheith 
éagórach agus mídhleathach, do 
chleachtais allmhairithe nó dáilte táirgí 
neamhshábháilte; i gcur chun feidhme 
chistí an Aontais, tá sainchomhairleoirí a 
sholáthraíonn a gcuid seirbhísí in ionad 
pribhléide chun aird a tharraingt ar 
sháruithe a bhfuil siad mar fhinné orthu. 
De ghnáth, tá catagóirí den sórt sin daoine, 
lena n-áirítear daoine féinfhostaithe a 
sholáthraíonn seirbhísí, oibrithe 
neamhspleácha, conraitheoirí, 
fochonraitheoirí agus soláthraithe, faoi réir 
frithbhirt den chineál foirceannadh luath nó 
conradh seirbhísí, ceadúnas nó cead a 
chealú, caillteanas gnó, caillteanas 
ioncaim, comhéigean, imeaglú nó ciapadh, 
dúliostáil/gnó a bhaghcatáil nó damáiste 
don chlú. Féadfaidh scairshealbhóirí agus 
daoine i gcomhlachtaí bainistíochta a 
bheith thíos le frithbheart freisin, mar 
shampla i dtéarmaí airgeadais nó le 
himeaglú nó ciapadh, dúliostáil nó 
damáiste don chlú. Ba cheart cosaint a 
thabhairt freisin d'iarrthóirí fostaíochta nó 
le haghaidh seirbhísí a sholáthar 
d'eagraíocht a fuair an fhaisnéis maidir le 
sáruithe dlí le linn an phróisis earcaíochta 
nó le linn céim idirbheartaíochta 
réamhchonartha eile, ar daoine iad a 
d’fhéadfadh a bheith thíos le frithbheart 
mar shampla i bhfoirm teistiméireachtaí 
diúltacha fostaíochta nó 

(27) Ba cheart go gcuirfí cosaint ar fáil 
freisin do dhaoine a éascaíonn an 
tuairisciú, amhail idirghabhálaithe agus 
iriseoirí iniúchacha, a nochtann sárú 
ionchasach nó sárú a tharla, chomh 
maith le catagóirí breise daoine nádúrtha 
nó dlítheanacha, agus, cé nach 'oibrithe' iad 
de réir bhrí Airteagal 45 CFAE, is féidir ról 
lárnach a bheith acu maidir le sáruithe ar 
an dlí a nochtadh agus féadfaidh siad iad 
féin a bheith in áit na leochaileachta 
eacnamaíche i gcomhthéacs a 
ngníomhaíochtaí oibre nó sóisialta nó a 
ngníomhaíochtaí atá bainteach leis an 
bpolaitíocht. Mar shampla, i réimsí cosúil 
le sábháilteacht táirgí, tá soláthraithe i 
bhfad níos gaire d’fhoinse monaraithe a 
d’fhéadfadh a bheith éagórach agus 
mídhleathach, do chleachtais allmhairithe 
nó dáilte táirgí neamhshábháilte; i gcur 
chun feidhme chistí an Aontais, tá 
sainchomhairleoirí a sholáthraíonn a gcuid 
seirbhísí in ionad pribhléide chun aird a 
tharraingt ar sháruithe a bhfuil siad mar 
fhinné orthu. De ghnáth, tá catagóirí den 
sórt sin daoine, lena n-áirítear daoine 
féinfhostaithe a sholáthraíonn seirbhísí, 
oibrithe neamhspleácha, conraitheoirí, 
fochonraitheoirí agus soláthraithe, faoi réir 
frithbhirt i bhfoirm foirceannadh luath nó 
conradh seirbhísí, ceadúnas nó cead a 
chealú, caillteanas gnó, caillteanas 
ioncaim, comhéigin, imeaglú nó ciaptha, 
dúliostáil/baghcatáil gnó nó damáiste don 
chlú. Féadfaidh scairshealbhóirí agus 
daoine i gcomhlachtaí bainistíochta a 
bheith thíos le frithbheart freisin, mar 
shampla i dtéarmaí airgeadais nó le 
himeaglú nó ciapadh, dúliostáil nó 
damáiste don chlú. Ba cheart cosaint a 
thabhairt freisin d'iarrthóirí fostaíochta nó 
le haghaidh seirbhísí a sholáthar 
d'eagraíocht a fuair an fhaisnéis maidir le 
sáruithe dlí le linn an phróisis earcaíochta 



PE623.888v02-00 14/38 AD\1164532GA.docx

GA

dúliostáil/baghcatáil ghnó. nó le linn céim idirbheartaíochta 
réamhchonartha eile, ar daoine iad a
d’fhéadfadh a bheith thíos le frithbheart 
mar shampla i bhfoirm teistiméireachtaí 
diúltacha fostaíochta nó 
dúliostáil/baghcatáil ghnó.

Leasú 18

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 28 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(28 a) Ar deireadh thiar, ba cheart 
cosaint a thabhairt d’oifigigh agus do 
sheirbhísigh eile an Aontais Eorpaigh 
agus an Chomhphobail Eorpaigh do 
Fhuinneamh Adamhach a thuairiscíonn 
sáruithe ar dhlí an Aontais laistigh de 
raon feidhme na Treorach seo, le linn 
dóibh a ndualgais a chomhlíonadh nó in 
ábhair atá bainteach le comhlíonadh a 
ndualgas. D’fhéadfadh na daoine sin 
teagmhálacha gairmiúla a bheith acu le 
heintitis dhlíthiúla san earnáil 
phríobháideach agus san earnáil phoiblí i 
gceann amháin nó níos mó de na Ballstáit 
agus d’fhéadfaidís a bheith ar an eolas, ar 
an mbonn sin, faoi ghníomhaíochtaí 
neamhdhleathacha, dá dtuairisceofaí iad, 
a d’fhéadfadh iad a nochtadh do 
fhrithbheart mar shampla i bhfoirm an 
imeaglaithe, an chiaptha nó damáiste dá 
ndea-cháil sna Ballstáit lena mbaineann. 
Ag an am céanna, níor cheart gur dochar 
an Treoir seo d’Airteagail 22a, 22b agus 
22c de Rialachán Uimh. 31 (CEE), 
11(CEFA)1a

__________________

1a Rialachán Uimh. 31 (CEE) 11 (CEFA), 
lena leagtar síos Rialacháin Foirne 
Oifigigh an Chomhphobail Eorpaigh 
agus Coinníollacha Fostaíochta 
Sheirbhísigh eile an Chomhphobail 
Eorpaigh agus an Chomhphobail 
Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach (IO 
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045, 14.6.1962, lch. 1385/62).

(Féach leasú ar Airteagal 2 – mír 2 a (nua))

Réasúnú

Tá oifigigh agus seirbhísigh eile AE agus CEFA a thuairiscíonn gníomhaíochtaí 
neamhdhleathacha cumhdaithe ag Airteagail 22a-22c de na Rialacháin Foirne. Níl feidhm, 
áfach, ag na forálacha sin ach maidir le hInstitiúidí AE, agus ní maidir leis na mBallstát. Leis 
an leasú seo féachtar le cosaint a thabhairt ó fhrithbheart d’aon chineál ag tarlú ó lasmuigh 
d’Institiúidí AE do dhaoine a thuairiscíonn.

Leasú 19

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 29

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(29) Chun go ndéanfaí díobháil 
thromchúiseach do leas an phobail a 
bhrath agus a chosc go héifeachtach, ar an 
bhfáisnéis a thuairiscítear atá incháilithe 
don chosaint ní mór a chumhdach ní 
hamháin faisnéis faoi ghníomhaíochtaí 
neamhdhleathacha ach faisnéis faoi mhí-
úsáid dlí freisin, eadhon gníomhartha nó 
neamhghníomhartha nach bhfuil 
neamhdhleathach i dtéarmaí foirmiúla ach 
a chuireann ar neamhní cuspóir nó críoch 
an dlí.

(29) Chun go ndéanfaí díobháil do leas 
an phobail a bhrath agus a chosc go 
héifeachtach, ar an bhfáisnéis a 
thuairiscítear atá incháilithe don chosaint ní 
mór a chumhdach ní hamháin faisnéis faoi 
ghníomhaíochtaí neamhdhleathacha ach 
faisnéis faoi mhí-úsáid dlí freisin, eadhon 
gníomhartha nó neamhghníomhartha nach 
bhfuil neamhdhleathach i dtéarmaí 
foirmiúla ach a chuireann ar neamhní 
cuspóir nó críoch an dlí nó ar baol nó 
bagairt fhéideartha iad do leas an 
phobail.

Leasú 20

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 30 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(30 a) Tugtar le tuiscint le cosaint 
éifeachtach go mbeadh oifig acmhainní 
ar fáil chun sceithirí a chur ar an eolas 
maidir lena gcearta, lena roghanna don 
nochtadh, agus leis na srianta atá orthu, 
ionas go mbeidís feasach ar a gcearta 
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agus a bhfreagrachtaí.

Leasú 21

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 31

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(31) Léiríonn frithbheart an dlúth-
chaidreamh (cúis agus éifeacht) a 
chaithfidh a bheith ann idir an tuairisc agus 
an chóir dhochrach a d'fhulaing an duine 
tuairiscithe, go díreach nó go hindíreach, 
ionas gur féidir leis an duine sin cosaint 
dhlíthiúil a bhaint as. Éilíonn cosaint 
éifeachtach do dhaoine tuairiscithe mar 
mhodh chun forfheidhmiú dhlí an Aontais 
a fheabhsú sainmhíniú leathan ar 
fhrithbheart, lena n-áirítear aon ghníomh 
nó neamhghníomh a tharlaíonn i 
gcomhthéacs na hoibre a dhéanann 
díobháil dóibh.

(31) Léiríonn frithbheart an caidreamh 
(cúis agus éifeacht) a chaithfidh a bheith 
ann idir an tuairisc agus an chóir dhochrach 
a d'fhulaing an duine tuairiscithe, go 
díreach nó go hindíreach, ionas gur féidir 
leis an duine sin cosaint dhlíthiúil a bhaint 
as. Éilíonn cosaint éifeachtach do dhaoine 
a thuairiscíonn mar mhodh chun 
forfheidhmiú dhlí an Aontais a fheabhsú 
sainmhíniú leathan ar fhrithbheart, lena n-
áirítear aon ghníomh nó neamhghníomh a 
tharlaíonn i gcomhthéacs na hoibre a 
dhéanann díobháil dóibh.

Réasúnú

D’fhéadfadh sé a bheith ródheacair ar an duine atá ag tuairisciú ‘dlúth-’chaidreamh a léiriú.

Leasú 22

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 33

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(33) Is foinsí tábhachtacha iad sceithirí, 
go háirithe, d'iriseoirí iniúchacha. Trí 
chosaint éifeachtach a sholáthar do sceithiri 
ó fhrithbheart, méadaítear ar an 
deimhneacht dhlíthiúil do sceithirí 
(féideartha) agus leis sin spreagtar agus 
éascaítear an sceithireacht do na meáin. 
Maidir leis sin, tá cosaint do sceithirí mar 
fhoinsí iriseoireachta ríthábhachtach chun 
ról na hiriseoireachta iniúchaí a chosaint i 
sochaithe daonlathacha.

(33) Is foinsí tábhachtacha iad sceithirí, 
go háirithe, d'iriseoirí iniúchacha. Trí 
chosaint éifeachtach a sholáthar do sceithiri 
ó fhrithbheart, méadaítear an deimhneacht 
dhlíthiúil do sceithirí (féideartha) agus leis 
sin spreagtar agus éascaítear an 
sceithireacht do na meáin. Maidir leis sin, 
tá cosaint do sceithirí mar fhoinsí 
iriseoireachta ríthábhachtach chun ról na 
hiriseoireachta iniúchaí a chosaint i 
sochaithe daonlathacha. Thairis sin, is 
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minic a tharraingítear sceithirí agus 
iriseoirí isteach i gcásanna dlí gan 
bhunús, ar cásanna iad a thionscnaíonn 
gnólachtaí dlí a bhíonn i mbun 
clúmhilleadh agus sracadh ina gcoinne 
chun eagla a chur ar na daoine atá ag 
tuairisciú agus chun iallach a chur orthu 
costais mhóra a íoc don chosaint dlí. Ba 
cheart go ndéanfaí diancháineadh ar na 
cleachtais sin agus ba cheart, mar sin, iad 
a chumhdach leis an Treoir seo.

(Féach an leasú ar Airteagal 14(1) – mír 1 – pointe n a (nua))

Leasú 23

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 34

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(34) Is faoi na Ballstáit atá sé na 
húdaráis atá inniúil chun na tuairiscí a fháil 
agus bearta leantacha a dhéanamh ar na 
tuairiscí a shainaithint maidir le sáruithe a 
thagann faoi raon feidhme na Treorach seo. 
Féadfaidh siad sin a bheith ina 
gcomhlachtaí rialála nó maoirseachta sna 
réimsí lena mbaineann, ina 
ngníomhaireachtaí forfheidhmithe dlí, ina 
gcomhlachtaí frith-éillithe agus ina n-
ombudsmain. Beidh na hacmhainní agus na 
cumhachtaí is gá ag na húdaráis atá 
ainmnithe mar inniúil chun cruinneas na 
líomhaintí a dhéantar sa tuairisc a mheas 
agus chun aghaidh a thabhairt ar na 
sáruithe a thuairiscítear, lena n-áirítear trí 
imscrúdú, ionchúiseamh nó gníomh a 
sheoladh d’fhonn cistí a aisghabháil, nó 
gníomhaíochtaí feabhais iomchuí eile, i 
gcomhréir lena sainordú.

(34) Is faoi na Ballstáit atá sé na 
húdaráis atá inniúil chun na tuairiscí a fháil 
agus bearta leantacha a dhéanamh ar na 
tuairiscí a shainaithint maidir le sáruithe a 
thagann faoi raon feidhme na Treorach seo 
ar údaráis iad a bhfuil an leibhéal is airde 
neamhspleáchais agus 
neamhchlaontachta ag baint leo. 
Féadfaidh siad sin a bheith ina 
gcomhlachtaí rialála nó maoirseachta sna 
réimsí lena mbaineann, ina 
ngníomhaireachtaí forfheidhmithe dlí, ina 
gcomhlachtaí frith-éillithe agus ina n-
ombudsmain. Beidh na hacmhainní agus na 
cumhachtaí is gá ag na húdaráis atá 
ainmnithe mar inniúil chun cruinneas na 
líomhaintí a dhéantar sa tuairisc a mheas 
agus chun aghaidh a thabhairt ar na 
sáruithe a thuairiscítear, lena n-áirítear trí 
imscrúdú, ionchúiseamh nó gníomh a 
sheoladh nó a iarraidh d’fhonn cistí a 
aisghabháil, nó gníomhaíochtaí feabhais 
iomchuí eile, i gcomhréir lena sainordú. 
Beidh speisialtóireacht ag an bhfoireann 
a bheidh ag obair le haghaidh na 
ngíomhaireachtaí sin maille leis an 
oiliúint agus an traenáil chuí.
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Leasú 24

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 41 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(41 a) Tríd is tríd, agus le haghaidh na 
ngníomhaíochtaí agus na n-eintiteas go 
léir atá cumhdaithe leis an Treoir seo, ba 
cheart go ndéanfaí comhordú éifeachtach 
ar na bealaí tuairiscithe ionas go 
gcumhdóidís a mhéid cásanna is féidir.

Leasú 25

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 42 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(42 a) Beidh socruithe i bhfeidhm le 
haghaidh tuairisciú nó nochtadh gan 
ainm agus ní dhéanfar tuairisciú ná 
nochtadh gan ainm a thoirmeasc. Cé 
nach bhfuil sé beartaithe leis an Treoir 
seo rialáil a dhéanamh ar na socruithe 
don tuairisciú ná don nochtadh poiblí sin, 
ní dhéanfar iad a eisiamh go hiomlán óna 
raon feidhme. Dá bhrí sin, i gcásanna 
inar mian le daoine atá ag tuairisciú go 
bhfanfaidís gan ainm, níor cheart a 
gcéannacht a nochtadh. I gcás ina
nochtar a gcéannacht, áfach, ba cheart go 
mbeidís i dteideal cosanta faoin Treoir seo 
agus ba cheart go leanfaí ag áirithiú go 
gcoinnítear a gcéannacht faoi rún.

Leasú 26

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 44 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(44 a) Ba cheart go n-áiritheofaí 
rúndacht an duine atá ag tuairisciú agus 
rúndacht aon duine atá páirteach sa 
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tuairisciú ionas go bhfeidhmeoidh an 
próiseas tuairiscithe chomh réidh agus is 
féidir gan aon bhac, agus ionas go 
seachnófaí féinchinsireacht. Go deimhin, 
tá cosaint sonraí pearsanta leagtha síos i 
ndlí an Aontais agus i ndlí náisiúnta, 
agus éilíonn na sonraí dá dtagraítear fiú 
níos mó cosanta i gcás ina dtarlaíonn 
tuairisciú.

Leasú 27

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 57

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(57) Ba cheart do na Ballstáit a áirithiú 
go gcoimeádtar taifead leordhóthanach ar 
gach tuairisc faoi shárú agus go bhfuil gach 
tuairisc inghnóthaithe laistigh den údarás 
inniúil agus go bhféadfar an fhaisnéis sin a 
fhaightear trí thuairiscí a úsáid mar 
fhianaise i mbearta forfheidhmithe i gcás 
inarb iomchuí.

(57) Ba cheart do na Ballstáit a áirithiú 
go gcoimeádtar taifead leordhóthanach ar 
gach tuairisc faoi shárú agus go bhfuil gach 
tuairisc inghnóthaithe laistigh den údarás 
inniúil agus go bhféadfar an fhaisnéis sin a 
fhaightear trí thuairiscí a úsáid mar 
fhianaise i mbearta forfheidhmithe i gcás 
inarb iomchuí, ag urramú, i gcás inar 
féidir, rúndacht an duine atá ag 
tuairisciú.

Leasú 28

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 63

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(63) I gcásanna eile, ní fhéadfaí a bhfuil 
ag súil leis, ar bhonn réasúnach, go 
bhfeidhmeodh na bealaí inmheánacha i 
gceart, mar shampla, i gcás ina bhfuil 
cúiseanna bailí ag daoine tuairiscithe chun 
a chreidiúint go mbeadh frithbheart le 
fulaingt acu de dheasca an tuairiscithe; 
nach ndéanfaí a rúndacht a chosaint; go 
bhfuil baint ag sealbhóir na freagrachta 
deiridh laistigh de chomhthéacs na hoibre 
leis an sárú; go bhféadfaí an sárú a cheilt; 
go bhféadfaí fianaise a cheilt nó a 

(63) I gcásanna eile, ní fhéadfaí a bheith 
ag súil leis, ar bhonn réasúnach, go 
bhfeidhmeodh na bealaí inmheánacha i 
gceart, mar shampla, i gcás ina bhfuil 
cúiseanna bailí ag na daoine a thuairiscíonn 
chun a chreidiúint go mbeadh frithbheart le 
fulaingt acu de dheasca an tuairiscithe; 
nach ndéanfaí a rúndacht a chosaint; go 
bhfuil baint ag sealbhóir na freagrachta 
deiridh laistigh de chomhthéacs na hoibre 
leis an sárú; go bhféadfaí an sárú a cheilt; 
go bhféadfaí fianaise a cheilt nó a 
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scriosadh; go bhféadfaí éifeachtúlacht 
gníomhaíochtaí imscrúdaitheacha ag 
údaráis inniúla a chur i mbaol nó go bhfuil 
gá le beart práinneach (mar shampla mar 
gheall ar gharchontúirt do bhaol suntasach 
agus sonrach a bheith ann do shaol, do 
shláinte agus do shábháilteacht daoine, nó 
don chomhshaol. I ngach cás den sórt sin, 
cosnófar daoine a thuairiscíonn go 
seachtrach chuig na húdaráis inniúla agus, 
más ábhartha, chuig comhlachtaí, oifigí nó 
gníomhaireachtaí an Aontais. Thairis sin, tá 
cosaint le deonú freisin i gcásanna ina 
gceadaíonn reachtaíocht an Aontais don 
duine tuairiscithe tuairisciú go díreach 
chuig na húdaráis náisiúnta inniúla nó 
comhlachtaí, oifigí nó gníomhaireachtaí 
inniúla an Aontais, mar shampla i 
gcomhthéacs calaoise i gcoinne bhuiséad 
an Aontais, sciúradh airgid agus maoiniú 
sceimhlitheoireachta a chosc agus a bhrath 
nó i réimse na seirbhísí airgeadais.

scriosadh; go bhféadfaí éifeachtúlacht 
gníomhaíochtaí imscrúdaitheacha ag 
údaráis inniúla a chur i mbaol nó go bhfuil 
gá le beart práinneach (mar shampla mar 
gheall ar gharchontúirt do bhaol suntasach 
agus sonrach a bheith ann do shaol, do 
shláinte agus do shábháilteacht daoine, nó 
don chomhshaol). I ngach cás den sórt sin, 
cosnófar daoine a thuairisceoidh go 
seachtrach chuig na húdaráis inniúla agus, 
más ábhartha, chuig comhlachtaí, oifigí nó 
gníomhaireachtaí an Aontais. Thairis sin, tá 
cosaint le deonú freisin i gcásanna ina 
gceadóidh reachtaíocht an Aontais don 
duine a thuairiscíonn tuairisciú go díreach 
chuig na húdaráis náisiúnta inniúla nó 
comhlachtaí, oifigí nó gníomhaireachtaí 
inniúla an Aontais, mar shampla i 
gcomhthéacs calaois i gcoinne bhuiséad an 
Aontais, sciúradh airgid agus maoiniú 
sceimhlitheoireachta a chomhrac agus a 
bhrath nó i réimse na seirbhísí airgeadais.

Leasú 29

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 65

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(65) Ba cheart daoine tuairiscithe a 
chosaint i gcoinne aon chineál frithbhirt, 
bíodh sé díreach nó indíreach, a dhéanann 
a bhfostóir nó custaiméir/faighteoir 
seirbhísí agus a dhéanann daoine atá ag 
obair le haghaidh nó ag gníomhú thar 
ceann an fhostóra nó an chustaiméara/an 
fhaighteora, lena n-áirítear comhoibrithe 
agus bainisteoirí san eagraíocht chéanna nó 
in eagraíochtaí eile lena mbíonn an duine 
tuairiscithe i dteagmháil i gcomhthéacs a 
ghníomhaíochtaí oibre, i gcás ina molann 
an duine lena mbaineann frithbheart nó ina 
nglacann sé leis. Ba cheart cosaint a bheith 
curtha ar fáil i gcoinne frithbheart a 
ghlactar maidir leis an duine tuairiscithe 
féin ach freisin maidir leo siúd lena 
bhféadfar a ghlacadh i leith an eintitis 

(65) Ba cheart daoine a thuairiscíonn a 
chosaint ar aon chineál frithbhirt, bíodh sé 
díreach nó indíreach, a dhéanfadh a 
bhfostóir nó custaiméir/faighteoir seirbhísí 
agus a dhéanfadh daoine atá ag obair le 
haghaidh nó ag gníomhú thar ceann an 
fhostóra nó an chustaiméara/an 
fhaighteora, lena n-áirítear comhoibrithe 
agus bainisteoirí san eagraíocht chéanna nó 
in eagraíochtaí eile lena mbeadh an duine a 
thuairiscíonn i dteagmháil i gcomhthéacs a 
ghníomhaíochtaí oibre, i gcás ina molfadh 
an duine lena mbaineann frithbheart nó ina 
nglacfadh sé leis. Ba cheart cosaint a 
bheith curtha ar fáil ar fhrithbheart a 
ghlacfaí maidir leis an duine a 
thuairiscíonn é féin ach freisin maidir leo 
siúd lena bhféadfaí a ghlacadh i leith an 
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dhlíthiúil dá seasann sé/sí, amhail seirbhísí 
a dhiúltú, dúliostáil nó gnó a bhaghcatáil. 
Ina theannta sin, áirítear mar fhrithbheart 
indíreach gníomhaíochtaí a dhéantar i 
gcoinne gaolta an duine tuairiscithe a 
bhfuil caidreamh oibre idir iad agus fostóir 
an duine tuairiscithe nó ina 
gcustaiméir/faighteoir seirbhísí agus 
ionadaithe oibrithe a thug tacaíocht don 
duine tuairiscithe freisin.

eintitis dhlíthiúil dá seasann sé/sí, amhail 
seirbhísí a dhiúltú, dúliostáil nó gnó a 
bhaghcatáil. Ba cheart cosaint ar 
fhrithbheart a dheonú freisin do dhaoine 
nádúrtha nó dlítheanacha a bhfuil 
dlúthcheangal acu leis an duine a 
thuairiscíonn, beag beann ar chineál na 
ngníomhaíochtaí agus cé acu a bheadh 
íocaíocht ag gabháil leo nó nach mbeadh.
Ina theannta sin, áirítear mar fhrithbheart 
indíreach freisin gníomhaíochtaí a dhéanfaí 
i gcoinne ghaolta an duine a thuairiscíonn a 
bhfuil caidreamh oibre idir iad agus fostóir 
an duine a thuairiscíonn nó gníomhaíochtaí 
a dhéanfaí i gcoinne custaiméara/faighteoir 
seirbhísí agus ionadaithe oibrithe a thug 
tacaíocht don duine a thuairiscíonn.

Leasú 30

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 69

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(69) Níor cheart go bhféadfaí na cearta 
agus na hoibleagáidí a bunaíodh leis an 
Treoir seo a tharscaoileadh trí mheán 
conartha Ní féidir a bheith ag brath ar 
oibleagáidí dlíthiúla nó conarthacha daoine 
aonair, amhail clásail dílseachta i 
gconarthaí nó i gcomhaontuithe 
rúndachta/neamhnochta, d’fhonn oibrithe a 
chosc ó thuairisciú, diúltú do chosaint nó 
d’fhonn iad a phionósú as é sin a 
dhéanamh. Ag an am céanna, níor cheart 
go ndéanfadh an Treoir seo difear don 
chosaint dhlíthiúil agus do phribhléid 
ghairmiúil eile dá bhforáiltear faoin dlí 
náisiúnta.

(69) Níor cheart go bhféadfaí na cearta 
agus na hoibleagáidí a bunaíodh leis an 
Treoir seo a tharscaoileadh trí mheán 
conartha. Ní féidir a bheith ag brath ar 
oibleagáidí dlíthiúla nó conarthacha daoine 
aonair, amhail clásail dílseachta i 
gconarthaí nó i gcomhaontuithe 
rúndachta/neamhnochta, chun oibrithe a 
chosc ó thuairisciú, diúltú do chosaint nó 
chun iad a phionósú as sin a dhéanamh.
Chun cosaint éifeachtach a áirithiú, níor 
cheart don duine a thuairiscíonn 
dliteanas a thabhú as tuairisciú a 
dhéanamh faoi aon fhoráil reachtach, 
rialála nó riaracháin, lena n-áirítear 
dliteanas ar de chineál cóiriúil é. Ag an 
am céanna, níor cheart go ndéanfadh an 
Treoir seo difear don chosaint dhlíthiúil 
agus do phribhléid ghairmiúil eile dá 
bhforáiltear faoin dlí náisiúnta.

(Féach leasú ar Airteagal 15 – mír 4)
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Leasú 31

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 1 – mír 1 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. D'fhonn feabhas a chur ar 
fhorfheidhmiú dhlí agus bheartais an 
Aontais i réimsí sonracha, leagtar síos leis 
an Treoir seo íoschaighdeáin choiteanna 
chun daoine a chosaint a thuairiscíonn 
gníomhaíochtaí neamhdhleathacha nó mí-
úsáid dlí den sórt seo a leanas:

1. D’fhonn feabhas a chur ar 
fhorfheidhmiú an dlí agus beartais an 
Aontais i réimsí sonracha á gcur chun 
feidhme, leagtar síos leis an Treoir seo 
íoschaighdeáin choiteanna chun daoine a 
chosaint a thuairiscíonn gníomhaíochtaí 
neamhdhleathacha nó mí-úsáid dlí den sórt 
seo a leanas:

Leasú 32

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 1 – mír 1 – pointe a – pointe ii

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ii) seirbhísí airgeadais, cosc ar 
sciúradh airgid agus maoiniú 
sceimhlitheoireachta;

(ii) seirbhísí airgeadais, cosc ar 
sciúradh airgid agus maoiniú 
sceimhlitheoireachta agus an comhrac ina 
n-aghaidh;

Leasú 33

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 1 – mír 1 – pointe a – pointe viii

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(viii) sláinte an phobail; (viii) sláinte an phobail agus 
sábháilteacht an phobail;

Leasú 34

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 1 – mír 1 – pointe d
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) sáruithe a bhaineann leis an 
margadh inmheánach, dá dtagraítear in 
Airteagal 26 (2) CFAE, maidir le 
gníomhartha a sháraíonn rialacha cánach 
corparáidí nó socruithe arb é is cuspóir 
dóibh buntáiste cánach a fháil a bhriseann 
cuspóir nó críoch dhlí na cánach corparáidí 
is infheidhme.

(d) sáruithe a bhaineann leis an 
margadh inmheánach, dá dtagraítear in 
Airteagal 26(2) CFAE, maidir le 
gníomhartha a sháraíonn rialacha cánach 
corparáidí nó socruithe arb é is cuspóir 
dóibh buntáiste cánach a fháil a bhriseann 
cuspóir nó críoch dhlí na cánach corparáidí 
is infheidhme;

(Féach leasú ar Airteagal 1 – mír 1 – pointe d a (nua)

Leasú 35

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 1 – mír 1 – pointe d a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d a) sáruithe a dhéanann difear do 
luachanna coiteanna an Aontais dá 
dtagraítear in Airteagal 2 CAE agus do na 
cearta, saoirsí agus prionsabail a leagtar 
amach sa Chairt.

(Féach leasú ar Aithris 18 a (nua))

Réasúnú

Níorbh iomlán raon feidhme na Treorach seo mura mbeadh cosaint ann dóibh siúd a 
thuairisceodh sáruithe a d’fhéadfadh a bheith ann ar luachanna coiteanna agus cearta 
bunúsacha AE.

Leasú 36

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 1 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1 a. Cuirfear san áireamh leis na 
sáruithe dá dtagraítear san Airteagal seo 
sáruithe a d’fhéadfadh eintiteas dlíthiúil 
san earnáil phoiblí a dhéanamh trí 
ghníomhaíochtaí ar de chineál polaitiúil 
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iad.

(Féach leasú ar Aithris 18 b (nua))

Réasúnú

D’fhéadfadh gníomhaíochtaí ar de chineál polaitiúil iad arna nglacadh ag eintitis phoiblí a 
bheith in aghaidh leas an phobail agus d’fhéadfadh siad a bheith ina sáruithe ar dhlí an 
Aontais. Leis an leasú seo, soiléirítear, i gcás ina dtuairisceofaí na sáruithe sin, go bhfágfadh 
sé sin freisin go mbeadh an duine a thuairiscíonn i dteideal cosanta faoin Treoir seo.

Leasú 37

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 1 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Beidh feidhm ag na rialacha sin i 
gcás ina bhforáiltear maidir le rialacha 
sonracha i ndáil le tuairisciú sáruithe i 
ngníomhartha earnáil-sonracha de chuid an 
Aontais a liostaítear i gCuid 2 den 
Iarscríbhinn. Beidh forálacha na Treorach 
seo infheidhme maidir le gach ní a 
bhaineann le cosaint daoine tuairiscithe 
agus nach bhfuil á rialú leis na 
gníomhartha earnáil-sonracha sin de chuid 
an Aontais.

2. Beidh feidhm ag na rialacha sin i 
gcás ina bhforáiltear maidir le rialacha 
sonracha i ndáil le tuairisciú sáruithe i 
ngníomhartha earnáilsonracha de chuid an 
Aontais a liostaítear i gCuid 2 den 
Iarscríbhinn. Beidh forálacha na Treorach 
seo infheidhme maidir le gach ní a 
bhaineann le cosaint daoine a thuairiscíonn 
agus nach bhfuil á rialú leis na 
gníomhartha earnáilsonracha sin de chuid 
an Aontais. Ní bheidh feidhm ag an mír 
seo ach amháin i gcásanna a mbeadh an 
chosaint arna tuar ó ghníomhartha 
earnáilsonracha níos airde ná an chosaint 
arna ráthú leis an Treoir seo.

Leasú 38

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 1 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2 a. Beidh forálacha sonracha ag na 
Ballstáit maidir le cosaint na slándála 
náisiúnta agus maidir le cosaint faisnéise 
rúnaicmithe eile nach mór a chosaint ar 
rochtain neamhúdaraithe, mar gheall ar 
chúiseanna slándála, de réir dhlí an 
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Aontais nó de réir dlíthe, rialacháin nó 
forálacha riaracháin atá i bhfeidhm sa 
Bhallstát lena mbaineann.

Réasúnú

Léiriú i dtéacs na Treorach a bhfuil bunaithe in aithris 21: “Ba cheart an Treoir seo a bheith 
gan dochar do chosaint na slándála náisiúnta agus d’fhaisnéis rúnaicmithe eile nach mór a 
chosaint ar rochtain neamhúdaraithe, ar chúiseanna slándála, faoi réir dhlí an Aontais nó 
faoi réir forálacha reachtaíochta, rialúcháin nó riaracháin atá i bhfeidhm sa Bhallstát lena 
mbaineann.”

Leasú 39

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 2 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Beidh feidhm ag an Treoir seo 
freisin maidir le daoine tuairiscithe a bhfuil 
a gcaidreamh oibre le tosú fós i gcásanna 
ina bhfuarthas faisnéis maidir le sárú le 
linn an phróisis earcaíochta nó in 
idirbheartaíocht réamhchonartha eile.

2. Beidh feidhm ag an Treoir seo 
freisin maidir le daoine a thuairiscíonn a 
bhfuil a gcaidreamh oibre le tosú fós i 
gcásanna ina bhfuarthas faisnéis maidir le 
sárú le linn an phróisis earcaíochta nó in 
idirbheartaíocht réamhchonartha eile, agus 
maidir le daoine a thuairiscíonn a bhfuil 
deireadh tagtha lena gcaidreamh oibre.

Réasúnú

D’fhéadfadh sé go ndéanfaí frithbheart ar dhaoine a thuairiscíonn, ar de chineál airgeadais 
nó de chineál eile é, fiú amháin i ndiaidh dá gcaidreamh oibre teacht chun deiridh.

Leasú 40

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 2 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2 a. Gan dochar d’Airteagal 22a, 
Airteagal 22b agus Airteagal 22c de 
Rialachán Uimh. 31 (CEE), 11 (CEFA), 
beidh feidhm ag an Treoir seo freisin 
maidir le hoifigigh agus seirbhísigh eile 
an Aontais Eorpaigh agus an 
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Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh 
Adamhach a thuairiscíonn faisnéis faoi 
aon cheann de na sáruithe dá dtagraítear 
in Airteagal 1, le linn dóibh a ndualgais a 
chomhlíonadh nó obair a dhéanamh a 
bhaineann le comhlíonadh a ndualgas.

(Féach leasú ar Aithris 28 a (nua))

Réasúnú

Cumhdaítear oifigigh agus seirbhísigh eile AE agus an Chomhphobail Eorpaigh do 
Fhuinneamh Adamhach a thuairiscíonn gníomhaíochtaí neamhdhleathacha le hAirteagal 22a 
go dtí Airteagal 22c de na Rialacháin Foirne. Níl feidhm, áfach, ag na forálacha sin ach 
maidir le hInstitiúidí AE, agus ní maidir leis na Ballstáit. Leis an leasú seo féachtar le cosaint 
a thabhairt ar fhrithbheart d’aon chineál ag tarlú do dhaoine a thuairiscíonn ó lasmuigh 
d’Institiúidí AE.

Leasú 41

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 3 – mír 1 – pointe 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3) ciallaíonn ‘mí-úsáid dlí’ 
gníomhartha nó neamhghníomhartha a 
thagann faoi raon feidhme dhlí an Aontais 
nach cosúil go bhfuil siad 
neamhdhleathach i dtéarmaí foirmiúla ach 
a bhriseann an cuspóir nó an chríoch atá 
leis na rialacha is infheidhme;

(3) ciallaíonn ‘mí-úsáid dlí’ 
gníomhartha nó neamhghníomhartha a 
thagann faoi raon feidhme dhlí an Aontais 
nach cosúil go bhfuil siad 
neamhdhleathach i dtéarmaí foirmiúla ach 
a bhriseann an cuspóir nó an chríoch atá 
leis na rialacha is infheidhme nó ar baol 
nó baol féideartha iad do leas an phobail;

Leasú 42

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 3 – mír 1 – pointe 12

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(12) ciallaíonn ‘frithbheart’ aon 
ghníomh nó neamhghníomh a bhagraítear 
nó a dhéantar, arna spreagadh ag an 
tuairisciú inmheánach nó seachtrach, a 
tharlaíonn i gcomhthéacs oibre agus a 

(12) ciallaíonn ‘frithbheart’ aon 
ghníomh nó neamhghníomh a bhagraítear 
nó a dhéantar, arna spreagadh ag an 
tuairisciú nó ag an nochtadh inmheánach,
seachtrach agus a dhéanann díobháil 
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dhéanann díobháil éagórach nó a 
d’fhéadfadh díobháil éagórach a dhéanamh 
don duine tuairiscithe;

éagórach nó a d’fhéadfadh díobháil 
éagórach a dhéanamh don duine a 
thuairiscíonn, don duine a meastar gurb é 
an duine a thuairiscíonn é nó do dhaoine 
dá theaghlach, dá ghaolta agus dá 
éascaitheoirí;

Leasú 43

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 3 – mír 1 – pointe 13

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(13) ciallaíonn ‘beart leantach’ aon 
bheart a dhéanann faighteoir na tuairisce, 
go hinmheánach nó go seachtrach, chun 
cruinneas na líomhaintí a dhéantar sa 
tuairisc a mheas agus, i gcás inarb iomchuí, 
d’fhonn aghaidh a thabhairt ar an sárú a 
thuairiscítear, lena n-áirítear 
gníomhaíochtaí ar nós fiosrúchán 
inmheánach, imscrúdú, ionchúiseamh, 
beart le haghaidh cistí a aisghabháil agus 
dúnadh;

(13) ciallaíonn ‘beart leantach’ aon 
bheart a dhéanann faighteoir na tuairisce, 
go hinmheánach nó go seachtrach, chun 
cruinneas na líomhaintí a dhéantar sa 
tuairisc a mheas agus, i gcás inarb 
ábhartha, chun aghaidh a thabhairt ar an 
sárú a thuairiscítear, lena n-áirítear 
gníomhaíochtaí amhail fiosrúchán 
inmheánach, imscrúdú, ionchúiseamh, 
beart le haghaidh cistí a aisghabháil agus 
dúnadh, chomh maith le haon bheart 
ceartaitheach ábhartha eile;

Leasú 44

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 3 – mír 1 – pointe 13 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(13a) ciallaíonn ‘éascaitheoir’ aon duine 
nádúrtha nó dlítheanach a chuireann leis 
an tuairisc nó a chabhraíonn leis an 
duine a thuairiscíonn ar sháruithe lena 
thuairisc a dhéanamh.

Leasú 45

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 4 – mír 6 – an chuid réamhráiteach
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

6. Is iad a leanas na heintitis 
dhlíthiúla san earnáil phoiblí dá dtagraítear 
i mír 1:

6. Áiritheofar leis na heintitis 
dhlíthiúla san earnáil phoiblí dá 
dtagraítear i mír 1 na heintitis seo a 
leanas go háirithe:

Réasúnú

Le hAirteagal 4(6), pointe (d) den togra, ina ndéantar tagairt do ‘eintitis eile atá faoi rialú an 
dlí phoiblí’, dearbhaítear go hintuigthe nach liosta iomlán é liosta na n-eintiteas dlíthiúil san 
earnáil phoiblí a thagann faoi raon feidhme na Treorach seo. Féachtar leis an leasú seo 
cineál neamhiomlán an liosta a shoiléiriú agus cuirtear an abairt réamhráiteach in oiriúint 
dá réir.

Leasú 46

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 5 – mír 2 – fomhír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) cruinnithe aghaidh ar aghaidh leis 
an duine nó an roinn a ainmníodh chun 
tuairiscí a fháil.

(b) cruinnithe aghaidh ar aghaidh leis 
an duine nó an roinn a ainmníodh chun 
tuairiscí a fháil, ar a scríobhfar 
miontuairiscí i gceart agus iad dátaithe 
agus sínithe ag an tuairisceoir.

Leasú 47

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 6 – mír 2 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) bealaí tuairiscithe seachtracha 
neamhspleácha agus féinrialaithe a bhunú, 
atá slán agus a áirithíonn rúndacht, maidir 
le faisnéis arna soláthar ag an duine 
tuairiscithe a fháil agus a láimhseáil;

(a) bealaí tuairiscithe seachtracha 
neamhspleácha agus féinrialaithe a bhunú, 
atá slán, a áirithíonn rúndacht agus a 
ráthaíonn nach nochtfar céannacht an 
duine a thuairiscíonn, maidir le faisnéis 
arna soláthar ag an duine a thuairiscíonn a 
fháil agus a láimhseáil;

Leasú 48
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Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 6 – mír 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3 a. Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh 
na húdaráis náisiúnta in ann bearta 
ceartaitheacha iomchuí a dhéanamh.

Leasú 49

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 6 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. Áiritheoidh na Ballstáit go 
gcuirfidh aon údarás a fuair tuairisc ach 
nach bhfuil an inniúlacht aige aghaidh a 
thabhairt ar an sárú a tuairiscíodh, go 
ndéanfaidh sé í a tharchur chuig an údarás 
inniúil agus an duine tuairiscithe a chur ar 
an eolas.

4. I gcás aon údarás a fuair tuairisc 
ach nach bhfuil an inniúlacht aige aghaidh 
a thabhairt ar an sárú a tuairiscíodh, 
áiritheoidh an Ballstát go ndéanfaidh an t-
údarás sin an tuairisc a tharchur chuig an 
údarás inniúil laistigh de thréimhse ama 
réasúnach agus go cuirfear an duine a 
thuairiscíonn ar an eolas gan mhoill.

Leasú 50

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 7 – mír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) déantar iad a cheapadh, a chur ar 
bun agus a oibriú ar bhealach a áirithíonn 
iomláine, ionracas agus rúndacht na 
faisnéise agus a choisceann rochtain ar an 
bhfaisnéis ag comhaltaí foirne 
neamhúdaraithe an údaráis inniúil;

(b) déantar iad a cheapadh, a chur ar 
bun agus a oibriú ar bhealach a áirithíonn 
iomláine, ionracas agus rúndacht na 
faisnéise, a chuireann leibhéal iomchuí 
cibearshlándála ar fáil agus a choisceann 
rochtain ar an bhfaisnéis ag comhaltaí 
foirne neamhúdaraithe an údaráis inniúil;

Leasú 51

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 7 – mír 2 – pointe c
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) cruinniú aghaidh ar aghaidh le 
comhaltaí foirne tiomnaithe an údaráis 
inniúil.

(c) cruinnithe aghaidh ar aghaidh le 
comhaltaí foirne tiomnaithe de chuid an 
údaráis inniúil, ar a scríobhfar 
miontuairiscí i gceart agus iad dátaithe 
agus sínithe ag an tuairisceoir.

Leasú 52

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 8 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh 
comhaltaí foirne tiomnaithe ag na húdaráis 
inniúla chun tuairiscí a láimhseáil. 
Gheobhaidh comhaltaí foirne tiomnaithe 
sainoiliúint chun críocha tuairiscí a 
láimhseáil.

1. Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh 
comhaltaí foirne tiomnaithe ag na húdaráis 
inniúla chun tuairiscí a láimhseáil, agus 
urraim á tabhairt do rúndacht na ndaoine 
a dhéanfaidh sáruithe a thuairisciú. 
Gheobhaidh comhaltaí foirne tiomnaithe 
sainoiliúint chun críocha tuairiscí a 
láimhseáil.

Leasú 53

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 10 – mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) na coinníollacha faoina bhfuil 
daoine tuairiscithe incháilithe le haghaidh 
cosanta faoin Treoir seo;

(a) na coinníollacha faoina bhfuil 
daoine a thuairiscíonn agus/nó 
idirghabhálaithe incháilithe le haghaidh 
cosanta faoin Treoir seo;

Leasú 54

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 10 – mír 1 – pointe g

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(g) ráiteas lena mínítear go soiléir nach 
meastar daoine a chuireann faisnéis ar fáil 
don údarás inniúil i gcomhréir leis an 

(g) ráiteas lena mínítear go soiléir nach 
meastar daoine a chuireann faisnéis ar fáil 
do na húdaráis inniúla agus trí na bealaí 
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Treoir seo a bheith ag sárú aon sriain 
maidir le nochtadh faisnéise arna fhorchur 
ag conradh nó ag aon fhoráil reachtaíochta, 
rialúcháin nó riaracháin agus nach mbeidh 
an duine sin faoi dhliteanas ar bith maidir 
leis an nochtadh sin.

tuairiscithe inmheánacha i gcomhréir leis 
an Treoir seo a bheith ag sárú aon sriain 
maidir le nochtadh faisnéise arna fhorchur 
ag conradh nó ag aon fhoráil reachtaíochta, 
rialála nó riaracháin agus nach mbeidh an 
duine sin faoi dhliteanas ar bith maidir leis 
an nochtadh sin.

Leasú 55

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 13 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Beidh duine tuairiscithe incháilithe 
le haghaidh cosanta faoin Treoir seo ar 
choinníoll go bhfuil forais réasúnacha aige 
chun a chreidiúint go raibh an fhaisnéis a 
tuairiscíodh fíor tráth a tuairiscithe agus go 
dtagann an fhaisnéis sin faoi raon feidhme 
na Treorach seo.

1. Beidh duine a thuairiscíonn 
incháilithe le haghaidh cosanta faoin Treoir 
seo ar choinníoll go bhfuil forais 
réasúnacha aige chun a chreidiúint go raibh 
an fhaisnéis a tuairiscíodh fíor tráth a 
tuairiscithe agus go dtagann an fhaisnéis 
sin faoi raon feidhme na Treorach seo beag 
beann ar an mbealach tuairiscithe a 
roghnaíodh.

Leasú 56

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 1 – mír 2 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) ní fhéadfaí a bheith ag súil, ar 
bhonn réasúnach, go mbainfeadh sé úsáid 
as bealaí tuairiscithe inmheánacha i 
bhfianaise ábhar na tuairisce;

(d) ní fhéadfaí a bheith ag súil leis, ar 
bhonn réasúnach, go mbainfeadh sé nó sí 
úsáid as bealaí tuairiscithe inmheánacha i 
bhfianaise ábhar na tuairisce agus 
thromchúis an tsáraithe;

Leasú 57

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 13 – mír 4 a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4 a. Má nochtar céannacht údair 
tuairisce anaithnide ag tráth níos déanaí, 
tairbheoidh sé nó sí den chosaint a 
chuirtear ar fáil leis an Treoir seo faoi na 
coinníollacha céanna atá ann don duine a 
thuairiscíonn arbh eolas poiblí a 
chéannacht nuair a rinneadh an tuairisc 
nó an nochtadh poiblí ar dtús;

Leasú 58

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 14 – mír 1 – pointe n a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(n a) cásanna dlí atá go follasach gan 
bhunús ar tionscnaíodh iad d’fhonn 
fíoreagla a chur ar na daoine a 
thuairiscíonn.

(Féach leasú ar Aithris 33)

Leasú 59

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 15 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. Daoine a thuairiscíonn go 
seachtrach chuig údaráis inniúla nó a 
dhéanann nochtadh poiblí i gcomhréir leis 
an Treoir seo, ní mheasfar iad a bheith ag 
sárú aon sriain maidir le faisnéis a 
nochtadh arna fhorchur ag conradh nó ag 
aon fhoráil reachtaíochta, rialúcháin nó 
riaracháin, agus ní thabhóidh siad dliteanas 
de chineál ar bith maidir leis an nochtadh 
sin.

4. Daoine a thuairiscíonn nó a 
nochtann faisnéis a bhaineann le sáruithe 
ar dhlí an Aontais ar sáruithe iad a 
dhéanann dochar do leas an phobail i 
gcomhréir leis an Treoir seo, ní mheasfar 
iad a bheith ag sárú aon sriain maidir le 
faisnéis a nochtadh arna fhorchur ag 
conradh nó ag aon fhoráil reachtaíochta, 
rialála nó riaracháin, agus ní thabhóidh siad 
dliteanas de chineál ar bith, lena n-áirítear 
dliteanas ar de chineál cóiriúil é, maidir 
leis an nochtadh sin.



AD\1164532GA.docx 33/38 PE623.888v02-00

GA

Réasúnú

Leis an leasú seo, soiléirítear go n-áirítear gach cineál tuairiscithe, bíodh sé sin inmheánach 
nó seachtrach, sa mhír seo agus go ndéantar tagairt leis an díolúine ó dhliteanas do 
dhliteanas coiriúil ar an gcéad dul síos.

Leasú 60

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 15 – mír 5 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

5 a. I gcás inar léir gur tionscnaíodh 
imeachtaí dlí in aghaidh an duine a 
thuairiscíonn de thoradh dóibh tuairisc a 
dhéanamh agus gur ann d’fhianaise 
leordhóthanach gur tionscnaíodh iad le 
rún suaibhreosach, ionsaitheach nó 
cráiteach, gearrfaidh an chúirt inniúil 
pionós ar an iarratasóir as mí-úsáid an 
nós imeachta, lena n-áirítear, i gcás inarb 
iomchuí, trí phionóis choiriúla a chur i 
bhfeidhm.

Leasú 61

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 15 – mír 5 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

5 b. Ar an gcaoi chéanna, ní mór cáil 
an eintitis a bhfuil an duine a 
thuairiscíonn á cheistiú a chosaint ó thús 
deireadh an nós imeachta tuairiscithe 
chun a áirithiú nach mbeadh iarmhairtí 
fadtéarmacha ann don eintiteas lena 
mbaineann ag aon líomhain a léirítear 
gur líomhain bréagach í.

Leasú 62

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 15 – mír 8
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

8. De bhreis ar chúnamh dlíthiúil a 
sholáthar do dhaoine tuairiscithe in 
imeachtaí coiriúla agus in imeachtaí 
sibhialta trasteorann i gcomhréir le Treoir 
(AE) 2016/1919 agus Treoir 2008/52/CE ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle63, agus i gcomhréir leis an dlí 
náisiúnta, féadfaidh na Ballstáit foráil a 
dhéanamh maidir le bearta breise chun 
cúnamh dlíthiúil agus airgeadais agus 
tacaíocht a thabhairt do dhaoine tuairiscithe 
faoi chuimsiú imeachtaí dlíthiúla.

8. De bhreis ar chúnamh dlíthiúil a 
sholáthar do dhaoine a thuairiscíonn in 
imeachtaí coiriúla agus in imeachtaí 
sibhialta trasteorann i gcomhréir le Treoir 
(AE) 2016/1919 agus Treoir 2008/52/CE ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle63, agus i gcomhréir leis an dlí 
náisiúnta, féadfaidh na Ballstáit foráil a 
dhéanamh maidir le bearta breise chun 
cúnamh dlíthiúil, cúnamh airgeadais agus 
tacaíocht shíceolaíoch a thabhairt do 
dhaoine a thuairiscíonn faoi chuimsiú 
imeachtaí dlíthiúla.

__________________ __________________

63 Treoir 2008/52/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
21 Bealtaine 2008 maidir le gnéithe áirithe 
den idirghabháil in ábhair shibhialta agus 
tráchtála (IO L 136, 24.5.2008, lch. 3).

63 Treoir 2008/52/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
21 Bealtaine 2008 maidir le gnéithe áirithe 
den idirghabháil in ábhair shibhialta agus 
tráchtála (IO L 136, 24.5.2008, lch. 3).

Réasúnú

Sa tuairim uaidh maidir le bearta dlisteanacha chun cosaint a thabhairt do sceithirí eolais a 
ghníomhaíonn chun leasa an phobail agus faisnéis rúnda cuideachtaí agus comhlachtaí 
poiblí á nochtadh acu (2016/2224(INI)), leag an Coiste um Ghnóthaí Bunreachtúla béim 
cheana féin ar thábhacht na tacaíochta síceolaíche do sceithirí eolais.

Leasú 63

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 17 – mír 1 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Déanfaidh na Ballstáit foráil maidir 
le pionóis éifeachtacha, chomhréireacha 
agus athchomhairleacha is infheidhme 
maidir le daoine nádúrtha nó dlítheanacha 
a dhéanann an méid a leanas:

1. Déanfaidh na Ballstáit foráil maidir 
le pionóis éifeachtacha, chomhréireacha 
agus athchomhairleacha, lena n-áirítear, i 
gcás inarb iomchuí, pionóis ar de chineál 
cóiriúil iad, is infheidhme maidir le daoine 
nádúrtha nó dlítheanacha a dhéanann an 
méid a leanas:
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Réasúnú

Moltar leas a bhaint as foclaíocht níos cuimsithí.

Leasú 64

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 17 – mír 1 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) a sháraíonn an dualgas maidir le 
rúndacht céannachta daoine tuairiscithe.

(d) a sháraíonn an dualgas maidir le 
rúndacht céannachta daoine a thuairiscíonn 
nó a dhéanann bearta lena nochtar 
céannacht na ndaoine a thuairiscíonn i 
gcás tuairisciú anaithnid nó arb aidhm 
leo a gcéannacht a nochtadh.

Leasú 65

Togra le haghaidh Treorach
Iarscríbhinn I – cuid I – cuid B – teideal

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

B Airteagal 1(a)(ii) – seirbhísí 
airgeadais, cosc ar sciúradh airgid agus 
maoiniú sceimhlitheoireachta;

B Airteagal 1(a)(ii) – seirbhísí 
airgeadais, sciúradh airgid agus maoiniú 
sceimhlitheoireachta a chosc agus a 
chomhrac;

Leasú 66

Togra le haghaidh Treorach
Iarscríbhinn I – cuid II  – cuid A – teideal

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

A Airteagal 1(a)(ii) – seirbhísí 
airgeadais, cosc ar sciúradh airgid agus 
maoiniú sceimhlitheoireachta;

A Airteagal 1(a)(ii) – seirbhísí 
airgeadais, sciúradh airgid agus maoiniú 
sceimhlitheoireachta a chosc agus a 
chomhrac:

Leasú 67

Togra le haghaidh Treorach
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Iarscríbhinn I – cuid II – cuid A – pointe 2 - an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Cosc ar sciúradh airgid agus ar
mhaoiniú sceimhlitheoireachta:

2. Sciúradh airgid agus maoiniú 
sceimhlitheoireachta a chosc agus a 
chomhrac:
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