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LEASUITHE

Iarrann an Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta ar an gCoiste um Shaoirsí 
Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile, mar an coiste atá freagrach, na leasuithe seo 
a leanas a chur san áireamh:

Leasú 1

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2) Chun slándáil a mhéadú sna 
Ballstáit agus ar fud an Aontais, tá sé 
riachtanach rochtain níos fearr ar fhaisnéis 
a thabhairt d’Aonaid um Fhaisnéis 
Airgeadais agus údaráis phoiblí atá 
freagrach as saghsanna tromchúiseacha 
coireachta a chosc, a bhrath, a imscrúdú nó 
a ionchúiseamh, chun cur leis an gcumas 
atá acu imscrúduithe airgeadais a sheoladh 
agus chun feabhas a chur ar an gcomhar 
eatarthu.

(2) Chun slándáil agus ionchúiseamh 
coireanna airgeadais a fheabhsú sna 
Ballstáit agus ar fud an Aontais, tá sé 
riachtanach rochtain níos fearr ar fhaisnéis 
a thabhairt d’Aonaid um Fhaisnéis 
Airgeadais agus údaráis phoiblí atá 
freagrach as saghsanna tromchúiseacha 
coireachta a chosc, a bhrath, a imscrúdú nó 
a ionchúiseamh, chun cur leis an gcumas 
atá acu imscrúduithe airgeadais a sheoladh 
agus chun feabhas a chur ar an gcomhar 
eatarthu.

Leasú 2

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2a) Tá sé d’oibleagáid ar na Ballstáit 
comhoibriú le chéile go diongbháilte, go 
dílis agus go mear i gcomhréir le 
hAirteagal 4(3) den Chonradh ar an 
Aontas Eorpach.

Leasú 3

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 9

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(9) A mhéid atá údaráis chánach agus (9) A mhéid atá údaráis chánach agus 
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gníomhaireachtaí frithéillithe inniúil ar 
chionta coiriúla a chosc, a bhrath, a 
imscrúdú nó a ionchúiseamh faoin dlí 
náisiúnta, ba cheart a mheas gur údaráis iad 
a fhéadfar a ainmniú chun críocha na 
Treorach seo freisin. Níor cheart 
imscrúduithe riaracháin a chumhdach faoin 
Treoir reatha.

gníomhaireachtaí frithéillithe inniúil ar 
chionta coiriúla a chosc, a bhrath, a 
imscrúdú nó a ionchúiseamh faoin dlí 
náisiúnta, ba cheart a mheas gur údaráis iad 
a fhéadfar a ainmniú chun críocha na 
Treorach seo freisin. Níor cheart 
imscrúduithe riaracháin, cé is moite díobh 
sin a reáchtáiltear ag na hAonaid um 
Fhaisnéis Airgeadais maidir le sciúradh 
airgid agus maoiniú na 
sceimhlitheoireachta a chosc, a bhrath 
agus a chomhrac go héifeachtach, a 
chumhdach faoin Treoir reatha.

Leasú 4

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 12

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(12) Ba le Treoir (AE) 2015/849 a 
feabhsaíodh go suntasach creat dlíthiúil an 
Aontais lena rialaítear an ghníomhaíocht de 
chuid Aonad um Fhaisnéis Airgeadais agus 
an comhar eatarthu. Áirítear leis na 
cumhachtaí atá ag Aonaid um Fhaisnéis 
Airgeadais an ceart chun rochtain a fháil ar 
an bhfaisnéis airgeadais, riaracháin agus 
forfheidhmithe dlí a theastaíonn uathu chun 
sciúradh airgid, na cionta preideacáide 
gaolmhara agus maoiniú na 
sceimhlitheoireachta a chomhrac. Ní 
leagtar síos le dlí an Aontais, áfach, na 
huirlisí agus na sásraí sonracha uile nach 
mór d’Aonaid um Fhaisnéis Airgeadais 
teacht a bheith acu orthu chun gur féidir 
leo faisnéis den sórt sin a rochtain agus a 
gcúraimí a chur i gcrích. Ós rud é go bhfuil 
na Ballstáit lánfhreagrach go fóill as cineál 
eagraíochtúil na nAonad um Fhaisnéis 
Airgeadais a bhunú agus a shocrú, tá 
méideanna éagsúla rochtana ag Aonaid 
dhifriúla um Fhaisnéis Airgeadais ar 
bhunachair shonraí rialála, rud a fhágann 
gurb easnamhach a bhíonn an malartú 
faisnéise idir seirbhísí forfheidhmithe dlí 
nó seirbhísí ionchúisimh agus Aonaid um 

(12) Ba le Treoir (AE) 2015/849 , a 
bhfuil stádas dlíthiúil éagsúil aici ar fud 
na mBallstát amhail stádas riaracháin, 
forfheidhmithe dlí nó stádas measctha, a 
feabhsaíodh go suntasach creat dlíthiúil an 
Aontais lena rialaítear an ghníomhaíocht de 
chuid Aonad um Fhaisnéis Airgeadais agus 
an comhar eatarthu. Áirítear leis na 
cumhachtaí atá ag Aonaid um Fhaisnéis 
Airgeadais an ceart chun rochtain a fháil ar 
an bhfaisnéis airgeadais, riaracháin agus 
forfheidhmithe dlí a theastaíonn uathu chun 
sciúradh airgid, na cionta preideacáide 
gaolmhara agus maoiniú na 
sceimhlitheoireachta a chosc, a bhrath 
agus a chomhrac. Ní leagtar síos le dlí an 
Aontais, áfach, na huirlisí agus na sásraí 
sonracha uile nach mór d’Aonaid um 
Fhaisnéis Airgeadais teacht a bheith acu 
orthu chun gur féidir leo faisnéis den sórt 
sin a rochtain agus a gcúraimí a chur i 
gcrích. Ós rud é go bhfuil na Ballstáit 
lánfhreagrach go fóill as cineál 
eagraíochtúil na nAonad um Fhaisnéis 
Airgeadais a bhunú agus a shocrú, tá 
méideanna éagsúla rochtana ag Aonaid 
dhifriúla um Fhaisnéis Airgeadais ar 
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Fhaisnéis Airgeadais. bhunachair shonraí rialála, rud a fhágann 
gurb easnamhach a bhíonn an malartú 
faisnéise idir seirbhísí forfheidhmithe dlí 
nó seirbhísí ionchúisimh agus Aonaid um 
Fhaisnéis Airgeadais.

Leasú 5

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 13 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(13a) Ag an am céanna, ní dhéanfaidh 
forálacha na Treoracha seo difear do 
neamhspleáchas agus féinriail 
oibríochtúil na nAonad um Fhaisnéis 
Airgeadais faoi Threoir (AE) 2015/849 
agus ba cheart dóibh a bheith i gcomhréir 
leis an Treoir sin, rud a chiallaíonn go 
leanfaidh siad den údarás agus den 
acmhainn a bheith acu a bhfeidhmeanna 
a chur i gcríoch gan srian, lena n-áirítear 
an acmhainn le cinntí féinrialaitheacha a 
thógáil chun faisnéis shonrach a 
anailísiú, a iarraidh agus a scaipeadh.

Leasú 6

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 14

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(14) Ba cheart creat dlíthiúil atá sainithe 
go soiléir a leagan amach sa Treoir seo 
freisin chun Aonaid um Fhaisnéis 
Airgeadais a chumasú sonraí ábhartha arna 
stóráil ag údaráis inniúla ainmnithe a 
iarraidh chun gur féidir leo sciúradh airgid, 
na cionta preideacáide gaolmhara agus 
maoiniú na sceimhlitheoireachta a chosc 
agus a chomhrac go héifeachtach.

(14) Ba cheart creat dlíthiúil atá sainithe 
go soiléir a leagan amach sa Treoir seo 
freisin chun Aonaid um Fhaisnéis 
Airgeadais a chumasú sonraí ábhartha arna 
stóráil ag údaráis inniúla ainmnithe a 
iarraidh chun gur féidir leo sciúradh airgid, 
na cionta preideacáide gaolmhara agus 
maoiniú na sceimhlitheoireachta a chosc, a 
bhrath agus a chomhrac go héifeachtach.

Leasú 7
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Togra le haghaidh Treorach
Aithris 16

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(16) Chun sciúradh airgid, na cionta 
preideacáide gaolmhara agus maoiniú na 
sceimhlitheoireachta a chosc agus a 
chomhrac ar bhealach níos éifeachtaí agus 
chun treisiú leis an ról atá aige i bhfaisnéis 
airgeadais agus anailís airgeadais a 
sholáthar, ba cheart Aonad um Fhaisnéis 
Airgeadais a chumhachtú chun faisnéis nó 
anailís atá ina sheilbh cheana féin nó is 
féidir a fháil ó eintitis atá faoi oibleagáid a 
mhalartú nuair a iarrann Aonad eile um 
Fhaisnéis Airgeadais nó údarás inniúil ina 
Bhallstát féin é sin. Níor cheart an malartú 
sin bac a chur ar an ról gníomhach atá ag 
Aonad um Fhaisnéis Airgeadais in anailís a 
scaipeadh ar Aonaid eile um Fhaisnéis 
Airgeadais i gcás ina nochtar san anailís sin 
fíorais, iompar nó amhras faoi sciúradh 
airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta i 
gcás inarb ábhair spéise ar dhóigh dhíreach 
iad sin do na hAonaid eile. Cumhdaítear le 
hanailís airgeadais anailís oibríochtúil ina 
ndírítear ar chásanna aonair agus 
spriocanna sonracha nó ar fhaisnéis 
roghnaithe iomchuí, ag brath ar chineál 
agus líon na nochtuithe a fuarthas agus 
úsáid ionchais na faisnéise tar éis í a 
scaipeadh, mar aon le hanailís straitéiseach 
ina bhféachtar ar threochtaí agus patrúin i 
ndáil le sciúradh airgid agus maoiniú
sceimhlitheoireachta. Mar sin féin, ba 
cheart an Treoir seo a bheith gan dochar 
don stádas agus don ról eagraíochtúil a 
thugtar d’Aonaid um Fhaisnéis Airgeadais 
faoi dhlí náisiúnta na mBallstát.

(16) Chun sciúradh airgid, na cionta 
preideacáide gaolmhara agus maoiniú na 
sceimhlitheoireachta a chosc agus a 
chomhrac ar bhealach níos éifeachtaí agus 
chun treisiú leis an ról atá aige i bhfaisnéis 
airgeadais agus anailís airgeadais a 
sholáthar, ba cheart Aonad um Fhaisnéis 
Airgeadais a chumhachtú chun faisnéis nó 
anailís atá ina sheilbh cheana féin nó is 
féidir a fháil ó eintitis atá faoi oibleagáid a 
mhalartú nuair a iarrann Aonad eile um 
Fhaisnéis Airgeadais nó údarás inniúil ina 
Bhallstát féin é sin. Níor cheart an malartú 
sin bac a chur ar an ról gníomhach atá ag 
Aonad um Fhaisnéis Airgeadais in anailís a 
scaipeadh ar Aonaid eile um Fhaisnéis 
Airgeadais i gcás ina nochtar san anailís sin 
fíorais, iompar nó amhras faoi sciúradh 
airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta i 
gcás inarb ábhair spéise ar dhóigh dhíreach 
iad sin do na hAonaid eile. Cumhdaítear le 
hanailís airgeadais anailís oibríochtúil ina 
ndírítear ar chásanna aonair agus 
spriocanna sonracha nó ar fhaisnéis 
roghnaithe iomchuí, ag brath ar chineál 
agus líon na nochtuithe a fuarthas agus 
úsáid ionchais na faisnéise tar éis í a 
scaipeadh, mar aon le hanailís straitéiseach 
ina bhféachtar ar threochtaí agus patrúin i 
ndáil le sciúradh airgid agus maoiniú 
sceimhlitheoireachta. Ba cheart do na 
hAonaid um Fhaisnéis Airgeadais 
aiseolas a fháil maidir le húsáid na 
faisnéise agus na hanailíse arna cur ar 
fáil. Mar sin féin, ba cheart an Treoir seo a 
bheith gan dochar don stádas agus don ról 
eagraíochtúil a thugtar d’Aonaid um 
Fhaisnéis Airgeadais faoi dhlí náisiúnta na 
mBallstát. Go háirithe, níor cheart go 
mbeadh na hAonaid um Fhaisnéis 
Airgeadais faoi oibleagáid an iarraidh ar 
fhaisnéis a chomhlíonadh i gcás ina 
mbeidh forais oibiachtúla ann glacadh 
leis go mbeadh tionchar diúltach ag 
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soláthar na faisnéise sin ar imscrúduithe 
nó anailísí leanúnacha, nó, i gcúinsí 
eisceachtúla, i gcás ina mbeadh nochtadh 
na faisnéise ar neamhréir go soiléir le 
leasanna dlisteanacha duine nádúrtha nó 
dlítheanach nó neamhábhartha maidir 
leis na críocha dár iarradh é. Ba cheart 
go míneofar aon diúltú go hiomchuí 
maidir le hiarraidh ar fhaisnéis ó Aonad 
um Fhaisnéis Airgeadais eile nó ó údarás 
inniúil ina Bhallstáit a chomhlíonadh

Leasú 8

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 16 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(16a) Chun muinín agus comhar idir na 
hAonaid um Fhaisnéis Airgeadais agus 
údaráis inniúla a fheabhsú, mar aon le 
feabhas a chur ar éifeachtúlacht an 
chomhairc atá ann i gcoinne sciúradh 
airgid agus cionta coiriúla 
tromchúiseacha, tá sé ríthábhachtach go 
soláthrófar aiseolas d’Aonaid um 
Fhaisnéis Airgeadais ó na húdaráis 
inniúla maidir leis an úsáid a baineadh as 
an bhfaisnéis a cuireadh ar fáil agus 
maidir le toradh an imscrúdaithe nó 
ionchúisimh a bhain leis an bhfaisnéis 
sin. Ba cheart do na Ballstáit é a chur de 
cheangal ar na húdaráis inniúla go 
soláthróidh siad aiseolas rialta don Aonad 
um Fhaisnéis Airgeadais agus go 
mbunóidh siad sásraí iomchuí chun 
malartuithe faisnéise agus obair leantach 
a lamháil.

Leasú 9

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 16 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú
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(16b) Ba cheart cumhacht a thabhairt 
d’údaráis inniúla ainmnithe faisnéis nó 
anailís a mhalartú le húdaráis inniúla 
ainmnithe Bhallstáit eile, tar éis dóibh 
iarraidh shonrach a dhéanamh agus ar 
bhonn cáis, ar fhaisnéis nó anailís í atá 
ina seilbh acu cheana féin nó a d’fhéadfaí 
a fháil tar éis dóibh iarraidh ar Aonad um 
Fhaisnéis Airgeadais, agus i gcás ina 
mbeadh an fhaisnéis airgeadais nó an 
anailís airgeadais sin riachtanach le 
haghaidh sciúradh airgid, cionta 
preideacáide gaolmhara agus maoiniú 
sceimhlitheoireachta a chosc agus a 
chomhrac.

Leasú 10

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 17

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(17) Teorainneacha ama le haghaidh 
malartú faisnéise idir Aonaid um Fhaisnéis 
Airgeadais, tá siad riachtanach chun 
comhar atá tapa, éifeachtach agus 
comhsheasmhach a áirithiú. Ba cheart 
faisnéis atá riachtanach chun cásanna agus 
imscrúduithe trasteorann a réiteach a 
chomhroinnt chomh tapa agus a 
chomhroinntear do chás intíre den chineál 
céanna í agus ba cheart an tosaíocht 
chéanna a thabhairt don dá chás. Ba cheart 
teorainneacha ama a sholáthar chun 
comhroinnt éifeachtach faisnéise a áirithiú 
laistigh de thréimhse ama réasúnach nó 
chun srianta nós imeachta a chomhlíonadh. 
Ba cheart teorainneacha ama níos giorra a 
sholáthar i gcásanna a bhfuil údar iomchuí 
leo nuair a bhaineann na hiarrataí le cionta 
coiriúla tromchúiseacha ar leith, amhail 
cionta sceimhlitheoireachta agus cionta a 
bhaineann le grúpa nó gníomhaíochtaí 
sceimhlitheoireachta mar a leagtar síos i 
ndlí an Aontais.

(17) Teorainneacha ama le haghaidh 
malartú faisnéise idir Aonaid um Fhaisnéis 
Airgeadais, tá siad riachtanach chun 
comhar atá tapa, éifeachtach agus 
comhsheasmhach a áirithiú. Ba cheart 
faisnéis atá riachtanach chun cásanna agus 
imscrúduithe trasteorann a réiteach a 
chomhroinnt chomh tapa agus a 
chomhroinntear do chás intíre den chineál 
céanna í agus ba cheart an tosaíocht 
chéanna a thabhairt don dá chás. Ba cheart 
teorainneacha ama a sholáthar chun 
comhroinnt éifeachtach faisnéise a áirithiú 
laistigh de thréimhse ama réasúnach nó 
chun srianta nós imeachta a chomhlíonadh, 
agus chomh maith leis sin, chun 
comhchuibhiú a dhéanamh ar na 
cleachtais faisnéis a mhalartú idir Aonaid 
um Fhaisnéis Airgeadais ar fud an 
Aontais. Ba cheart teorainneacha ama níos 
giorra a sholáthar i gcásanna a bhfuil údar 
iomchuí leo nuair a bhaineann na hiarrataí 
le cionta coiriúla tromchúiseacha ar leith, 
amhail cionta sceimhlitheoireachta agus 
cionta a bhaineann le grúpa nó 
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gníomhaíochtaí sceimhlitheoireachta mar a 
leagtar síos i ndlí an Aontais.

Leasú 11

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 18

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(18) I gcás malartú faisnéise idir Aonaid 
um Fhaisnéis Airgeadais, ba cheart leas a 
bhaint as áiseanna slána le haghaidh 
malartú faisnéise, go háirithe an líonra 
díláraithe ríomhaireachta FIU.net 
(“FIU.net”) atá á bhainistiú ag Europol ón 
1 Eanáir 2016 i leith, nó as aon líonra a 
chuirfear ina ionad agus as na teicnící a 
thairgtear le FIU.net.

(18) I gcás malartú faisnéise idir Aonaid 
um Fhaisnéis Airgeadais, ba cheart leas a 
bhaint as an líonra slán agus díláraithe 
cumarsáide leictreonaí FIU.net 
(“FIU.net”), atá á bhainistiú ag Europol ón 
1 Eanáir 2016 i leith, nó as aon líonra a 
chuirfear ina ionad agus as na teicnící a 
thairgtear le FIU.net.

Leasú 12

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 19

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(19) Mar gheall ar a íogaire atá na sonraí 
airgeadais ar cheart d’Aonaid um Fhaisnéis 
Airgeadais anailís a dhéanamh orthu agus 
mar gheall ar na coimircí cosanta sonraí a 
theastaíonn, ba cheart cineál agus raon 
feidhme na faisnéise a fhéadfar a mhalartú 
idir Aonaid um Fhaisnéis Airgeadais agus 
údaráis inniúla ainmnithe a leagan amach 
go sonrach sa Treoir seo. Níor cheart na 
modhanna bailithe sonraí atá 
comhaontaithe faoi láthair a athrú ar aon 
bhealach leis an Treoir seo.

(19) Mar gheall ar a íogaire atá na sonraí 
airgeadais ar cheart d’Aonaid um Fhaisnéis 
Airgeadais anailís a dhéanamh orthu agus 
mar gheall ar na coimircí cosanta sonraí a 
theastaíonn, ba cheart cineál agus raon 
feidhme na faisnéise a fhéadfar a mhalartú 
idir Aonaid um Fhaisnéis Airgeadais agus 
údaráis inniúla ainmnithe a leagan amach 
go sonrach sa Treoir seo. Ba cheart go 
mbeadh na Ballstáit in ann a chinneadh, 
mar sin féin, go leathnófaí raon feidhme 
na faisnéise airgeadais agus na faisnéise 
cuntas bainc ar féidir a mhalartú idir 
Aonaid um Fhaisnéis Airgeadais agus na 
húdaráis inniúla ainmnithe. 
D’fhéadfaidís éascú a dhéanamh ar an 
rochtain atá ag údaráis inniúla ar 
fhaisnéis airgeadais agus faisnéis cuntas 
bainc d’fhonn cionta coiriúla, cé is moite 
de chionta coiriúla tromchúiseacha, a 
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chosc, a bhrath, a imscrúdú nó a 
ionchúiseamh. Níor cheart, leis an Treoir 
seo, na modhanna bailithe sonraí atá 
comhaontaithe faoi láthair a athrú ar aon 
bhealach agus níor cheart go mbeadh aon 
mhaolú ar dhlí cosanta sonraí an Aontais.

Leasú 13

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 20

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(20) Faoina chuid inniúlachtaí agus 
cúraimí sonracha mar a leagtar síos in 
Airteagal 4 de Rialachán (AE) 2016/794 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle16, tacaíonn Europol leis na 
himscrúduithe trasteorann a dhéanann na 
Ballstáit ar na gníomhaíochtaí sciúrtha 
airgid de chuid eagraíochtaí coiriúla 
trasnáisiúnta. I gcomhréir le 
Rialachán (AE) 2016/794, is iad Aonaid 
Náisiúnta Europol na comhlachtaí 
idirchaidrimh idir Europol agus údaráis na 
mBallstát atá inniúil ar chionta coiriúla a 
imscrúdú. Chun an fhaisnéis a thabhairt do 
Europol a theastaíonn uaidh chun a 
chúraimí a dhéanamh, ba cheart do na 
Ballstáit a fhoráil go dtabharfaidh a 
nAonad um Fhaisnéis Airgeadais freagra ar 
iarrataí ar fhaisnéis airgeadais agus anailís 
airgeadais arna ndéanamh ag Europol trína 
nAonad Náisiúnta de chuid Europol. Ba 
cheart do na Ballstáit a fhoráil freisin go 
dtabharfaidh a nAonad Náisiúnta de chuid 
Europol freagra ar iarrataí arna ndéanamh 
ag Europol ar fhaisnéis faoi chuntais 
bhainc. Ní mór údar iomchuí a bheith le 
haon iarrataí arna ndéanamh ag Europol. 
Ní mór iad a dhéanamh ar bhonn cáis, 
laistigh de theorainneacha fhreagrachtaí 
Europol agus le haghaidh chomhlíonadh a 
chúraimí.

(20) Faoina chuid inniúlachtaí agus 
cúraimí sonracha mar a leagtar síos in 
Airteagal 4 de Rialachán (AE) 2016/794 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle16, tacaíonn Europol leis na 
himscrúduithe trasteorann a dhéanann na 
Ballstáit ar na gníomhaíochtaí sciúrtha 
airgid de chuid eagraíochtaí coiriúla 
trasnáisiúnta. Sa chomhthéacs sin, tá sé 
d’oibleagáid ar Europol fógra a thabhairt 
do na Ballstáit maidir le haon fhaisnéis 
agus naisc idir cionta coiriúla a 
bhaineann leo. I gcomhréir le 
Rialachán (AE) 2016/794, is iad Aonaid 
Náisiúnta Europol na comhlachtaí 
idirchaidrimh idir Europol agus údaráis na 
mBallstát atá inniúil ar chionta coiriúla a 
imscrúdú. Chun an fhaisnéis a thabhairt do 
Europol a theastaíonn uaidh chun a 
chúraimí a dhéanamh, ba cheart do na 
Ballstáit a fhoráil go dtabharfaidh a 
nAonad um Fhaisnéis Airgeadais freagra 
go pras agus go lándícheallach ar iarrataí 
ar fhaisnéis airgeadais agus anailís 
airgeadais arna ndéanamh ag Europol trína 
nAonad Náisiúnta de chuid Europol. Ba 
cheart do na Ballstáit a fhoráil freisin go 
dtabharfaidh a nAonad Náisiúnta de chuid 
Europol freagra ar iarrataí arna ndéanamh 
ag Europol ar fhaisnéis faoi chuntais 
bhainc. Ní mór údar iomchuí a bheith le 
haon iarrataí arna ndéanamh ag Europol. 
Ní mór iad a dhéanamh ar bhonn cáis, 
laistigh de theorainneacha fhreagrachtaí 
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Europol agus le haghaidh chomhlíonadh a 
chúraimí.

__________________ __________________

16 Rialachán (AE) 2016/794 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle an 
11 Bealtaine 2016 maidir le 
Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i 
ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí 
(Europol) agus lena n-aisghairtear Cinntí 
2009/371/CGB, 2009/934/CGB, 
2009/935/CGB, 2009/936/CGB agus 
2009/968/CGB ón gComhairle agus a 
ghabhann ionad na gCinntí sin (IO L 135, 
24.5.2016, lch. 53).

16 Rialachán (AE) 2016/794 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle an 
11 Bealtaine 2016 maidir le 
Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i 
ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí 
(Europol) agus lena n-aisghairtear Cinntí 
2009/371/CGB, 2009/934/CGB, 
2009/935/CGB, 2009/936/CGB agus 
2009/968/CGB ón gComhairle agus a 
ghabhann ionad na gCinntí sin (IO L 135, 
24.5.2016, lch. 53).

Leasú 14

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 20 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(20a) Chun comhar trasteorann a 
fheabhsú, ba cheart do Europol aonad 
sonrach a bhunú chun tacaíocht a 
thabhairt agus comhordú a dhéanamh ar 
an gcomhar agus malartú faisnéise idir 
na hAonaid um Fhaisnéis Airgeadais. Ba
cheart cumhacht a thabhairt don aonad 
sin cabhrú le hAonaid um Fhaisnéis 
Airgeadais anailís a dhéanamh go 
comhpháirteach ar chásanna trasteorann, 
a anailís féin a tháirgeadh agus obair na 
nAonad um Fhaisnéis Airgeadais a 
chomhordú i gcásanna trasteorann, nuair 
is gá sin chun le haghaidh sciúradh 
airgid, cionta preideacáide gaolmhara 
agus maoiniú sceimhlitheoireachta a 
chosc agus a chomhrac.

Leasú 15

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 22
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(22) Chun an chothromaíocht iomchuí 
a bhaint amach idir éifeachtúlacht agus
ardleibhéal cosanta sonraí, ba cheart 
ceangal a chur ar na Ballstáit a áirithiú nár 
cheart an phróiseáil a dhéanfaí ar fhaisnéis 
airgeadais íogair lena bhféadfaí cine nó 
bunadh eitneach duine, a thuairimí 
polaitiúla, a reiligiún nó a chreidimh 
fhealsúnacha, a bhallraíocht i 
gceardchumann, a shláinte, a shaol gnéis 
nó a ghnéaschlaonadh a nochtadh, nár 
cheart an phróiseáil sin a cheadú ach 
amháin a mhéid atá an méid sin fíor-
riachtanach agus ábhartha d’imscrúdú ar 
leith.

(22) Chun ardleibhéal cosanta sonraí a 
bhaint amach, ba cheart ceangal a chur ar 
na Ballstáit a áirithiú nár cheart an 
phróiseáil a dhéanfaí ar fhaisnéis airgeadais 
íogair lena bhféadfaí cine nó bunadh 
eitneach duine, a thuairimí polaitiúla, a 
reiligiún nó a chreidimh fhealsúnacha, a 
bhallraíocht i gceardchumann, a shláinte, a 
shaol gnéis nó a ghnéaschlaonadh a 
nochtadh, nár cheart an phróiseáil sin a 
cheadú ach amháin a mhéid atá an méid sin 
fíor-riachtanach agus ábhartha d’imscrúdú 
ar leith, agus i gcomhréir le Treoir (AE) 
2016/680.

Leasú 16

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 25

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(25) Maidir le sonraí pearsanta a 
fhaightear faoin Treoir seo, níor cheart 
d’údaráis inniúla iad a phróiseáil ach 
amháin i gcás ina bhfuil sé riachtanach 
agus comhréireach chun coireacht 
thromchúiseach a chosc, a bhrath, a 
imscrúdú nó a ionchúiseamh.

(25) Maidir le sonraí pearsanta a 
fhaightear faoin Treoir seo, níor cheart 
d’údaráis inniúla iad a phróiseáil ach 
amháin i gcás ina bhfuil sé riachtanach 
agus comhréireach chun coireacht 
thromchúiseach a chosc, a bhrath, a 
imscrúdú nó a ionchúiseamh, agus i 
gcomhréir le Treoir (AE) 2016/680.

Leasú 17

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 27 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(27a) Chun réiteach a fháil ar na 
deacrachtaí comhair atá ann faoi láthair 
idir Aonaid náisiúnta um Fhaisnéis 
Airgeadais, ba cheart Aonad Eorpach um 
Fhaisnéis Airgeadais a bhunú chun 
comhordú, cuidiú agus tacú le hAonaid 
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um Fhaisnéis Airgeadais na mBallstát i 
gcásanna trasteorann. Bheadh sé 
oiriúnach go háirithe do mhargadh 
airgeadais comhtháite AE freisin agus 
éifeachtach ag dul i ngleic le sciúradh 
airgid agus maoiniú na 
sceimhlitheoireachta sa mhargadh 
inmheánach. Bheadh freagracht ag 
Aonaid um Fhaisnéis Airgeadais na 
mBallstát go príomha as tuarascálacha 
idirbhearta amhrasacha a fháil, a 
anailísiú agus a scaipeadh ar an údarás 
inniúil náisiúnta. Thabharfadh Aonad AE 
um Fhaisnéis Airgeadais tacaíocht do na 
Ballstáit sin go háirithe maidir leis an 
infrastruchtúr teicniúil a chothabháil 
agus a fhorbairt chun malartú faisnéise a 
áirithiú, chabhródh sé leo anailís a 
dhéanamh go comhpháirteach ar 
chásanna trasteorann agus ar anailísí 
straitéiseacha, agus chomhordódh sé 
obair Aonaid um Fhaisnéis Airgeadais na 
mBallstát maidir le cásanna trasteorann.

Leasú 18

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 28

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(28) Ba cheart don Choimisiún tuairisc a 
thabhairt ar chur chun feidhme na Treorach 
seo trí bliana tar éis a dáta trasuí agus gach 
trí bliana ina dhiaidh sin. I gcomhréir le 
mír 22 agus mír 23 den Chomhaontú 
Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht 
Níos Fearr19, ba cheart don Choimisiún 
meastóireacht a dhéanamh ar an Treoir seo 
freisin ar bhonn na faisnéise arna bailiú trí 
shocruithe faireacháin sonracha chun 
measúnú a dhéanamh ar éifeachtaí iarbhír
na Treorach agus ar an ngá atá ann le haon 
ghníomhaíocht eile.

(28) Ba cheart don Choimisiún tuairisc a 
thabhairt ar chur chun feidhme na Treorach 
seo trí bliana tar éis a dáta trasuí agus gach 
trí bliana ina dhiaidh sin. San áireamh sa 
tuairisc sin, beidh measúnú ar an ngá le 
comhar trasnánach a áirithiú idir Aonaid 
um Fhaisnéis Airgeadais agus údaráis 
inniúla i mBallstáit éagsúla, agus ar an 
ngá leis an stádas agus an ról 
eagraíochtúil a thugtar d’Aonaid um 
Fhaisnéis Airgeadais i ndlí náisiúnta a 
chomhchuibhiú. I gcomhréir le mír 22 
agus mír 23 den Chomhaontú 
Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht 
Níos Fearr19, ba cheart don Choimisiún 
meastóireacht a dhéanamh ar an Treoir seo 
freisin ar bhonn na faisnéise arna bailiú trí 
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shocruithe faireacháin sonracha chun 
measúnú a dhéanamh ar éifeachtaí iarbhír 
na Treorach agus ar an ngá atá ann le haon 
ghníomhaíocht eile.

_________________ _________________

19 An Comhaontú Idirinstitiúideach idir 
Parlaimint na hEorpa, Comhairle an 
Aontais Eorpaigh agus an Coimisiún 
Eorpach an 13 Aibreán 2016 maidir le 
Reachtóireacht Níos Fearr; IO L 123, 
12.5.2016, lch. 1–14.

19 An Comhaontú Idirinstitiúideach idir 
Parlaimint na hEorpa, Comhairle an 
Aontais Eorpaigh agus an Coimisiún 
Eorpach an 13 Aibreán 2016 maidir le 
Reachtóireacht Níos Fearr; IO L 123, 
12.5.2016, lch. 1–14.

Leasú 19

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 1 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Leagtar síos leis an Treoir seo 
bearta arb é is aidhm dóibh éascú a 
dhéanamh ar an rochtain atá ag údaráis 
inniúla ar fhaisnéis airgeadais agus 
faisnéis cuntas bainc d’fhonn cionta 
coiriúla tromchúiseacha a chosc, a bhrath, 
a imscrúdú nó a ionchúiseamh. Foráiltear 
léi freisin maidir le bearta arb é is aidhm 
dóibh éascú a dhéanamh ar an rochtain atá 
ag Aonaid um Fhaisnéis Airgeadais ar 
fhaisnéis forfheidhmithe dlí agus comhar 
idir Aonaid um Fhaisnéis Airgeadais a 
éascú.

1. Leagtar síos leis an Treoir seo 
bearta arb é is aidhm dóibh éascú a 
dhéanamh ar an rochtain agus ar an úsáid 
atá ag údaráis inniúla ar fhaisnéis 
airgeadais agus faisnéis cuntas bainc 
d’fhonn cionta coiriúla tromchúiseacha a 
chosc, a bhrath, a imscrúdú nó a 
ionchúiseamh. Foráiltear léi freisin maidir 
le bearta arb é is aidhm dóibh éascú a 
dhéanamh ar an rochtain atá ag Aonaid um 
Fhaisnéis Airgeadais ar fhaisnéis 
forfheidhmithe dlí agus comhar idir Aonaid 
um Fhaisnéis Airgeadais a éascú i gcás ina 
mbeidh an fhaisnéis sin riachtanach le 
haghaidh sciúradh airgid, cionta 
preideacáide gaolmhara agus maoiniú 
sceimhlitheoireachta a chosc, a bhrath 
agus a chomhrac.

Leasú 20

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) na cumhachtaí atá ag údaráis (b) na bealaí atá ann faoi láthair chun 
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inniúla chun faisnéis a mhalartú eatarthu
nó chun faisnéis a fháil ó eintitis atá faoi 
oibleagáid faoi dhlí an Aontais nó faoi dhlí 
náisiúnta na mBallstát.

faisnéis a mhalartú idir údaráis inniúla nó 
na cumhachtaí atá acu chun faisnéis a 
fháil ó eintitis atá faoi oibleagáid faoi dhlí 
an Aontais nó faoi dhlí náisiúnta na 
mBallstát.

Leasú 21

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 2 – mír 1 – pointe g – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(g) ciallaíonn “faisnéis cuntas bainc” 
an fhaisnéis seo a leanas atá sna clárlanna 
láraithe cuntas bainc:

(g) ciallaíonn “faisnéis cuntas bainc” 
an fhaisnéis seo a leanas maidir le cuntais 
bhainc agus cuntais íocaíochtaí agus 
taisceadáin atá sna clárlanna láraithe 
cuntas bainc:

Leasú 22

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(k) ciallaíonn “anailís airgeadais” an 
anailís oibríochtúil agus straitéiseach arna 
déanamh ag na hAonaid um Fhaisnéis 
Airgeadais chun a gcúraimí de bhun 
Threoir (AE) 2015/849 a chomhlíonadh;

(k) ciallaíonn “anailís airgeadais” 
torthaí na hanailíse oibríochtúla agus 
straitéiseacha arna déanamh ag na 
hAonaid um Fhaisnéis Airgeadais chun a 
gcúraimí de bhun Threoir (AE) 2015/849 a 
chomhlíonadh;

Leasú 23

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(la) ciallaíonn “údarás inniúil” (a) 
aon údarás poiblí atá inniúil ar chionta 
coiriúla a chosc, a bhrath, a imscrúdú nó
a ionchúiseamh nó ar phionóis choiriúla 
a fhorghníomhú, lena n-áirítear cosaint 
agus cosc ar bhagairtí don tslándáil 
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phoiblí nó (b) aon chomhlacht nó 
eintiteas eile a bhfuil an cúram curtha 
orthu ag dlí Bhallstáit údarás poiblí agus 
cumhachtaí poiblí a fheidhmiú chun 
críocha cionta coiriúla a chosc, a bhrath, 
a imscrúdú nó a ionchúiseamh nó pionóis 
choiriúla a fhorghníomhú, lena n-áirítear 
cosaint agus cosc ar bhagairtí don 
tslándáil phoiblí.

Leasú 24

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 3 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Ainmneoidh gach Ballstát, as 
measc a chuid údarás atá inniúil ar chionta 
coiriúla a chosc, a bhrath, a imscrúdú nó a 
ionchúiseamh, na húdaráis inniúla a bhfuil 
de chumhacht acu na clárlanna láraithe 
náisiúnta cuntas bainc arna mbunú ag na 
Ballstáit i gcomhréir le hAirteagal 32a de 
Threoir (AE) 2015/849 a rochtain agus a 
chuardach. Áireofar leo sin Aonaid 
Náisiúnta Europol agus na hOifigí um 
Aisghabháil Sócmhainní.

1. Ainmneoidh gach Ballstát, as 
measc a chuid údarás atá inniúil ar chionta 
coiriúla a chosc, a bhrath, a imscrúdú nó a 
ionchúiseamh, na húdaráis inniúla a bhfuil 
de chumhacht acu na clárlanna láraithe 
náisiúnta cuntas bainc arna mbunú ag na 
Ballstáit i gcomhréir le hAirteagal 32a de 
Threoir (AE) 2015/849 a rochtain agus a 
chuardach. Áireofar leo sin Aonaid 
Náisiúnta Europol agus na hOifigí um 
Aisghabháil Sócmhainní ar a laghad.

Leasú 25

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 3 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Ainmneoidh gach Ballstát, as 
measc a chuid údarás atá inniúil ar chionta 
coiriúla a chosc, a bhrath, a imscrúdú nó a 
ionchúiseamh, na húdaráis inniúla a bhfuil 
de chumhacht acu faisnéis airgeadais nó 
anailís airgeadais a iarraidh nó a fháil ón 
Aonad um Fhaisnéis Airgeadais. Áireofar 
leo sin Aonaid Náisiúnta Europol.

2. Ainmneoidh gach Ballstát, as 
measc a chuid údarás atá inniúil ar chionta 
coiriúla a chosc, a bhrath, a imscrúdú nó a 
ionchúiseamh, na húdaráis inniúla a bhfuil 
de chumhacht acu faisnéis airgeadais nó 
anailís airgeadais a iarraidh nó a fháil ón 
Aonad um Fhaisnéis Airgeadais. Áireofar 
leo sin Aonaid Náisiúnta Europol ar a 
laghad.
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Leasú 26

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 3 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Tabharfaidh gach Ballstát fógra don 
Choimisiún faoina údaráis inniúla 
ainmnithe i gcomhréir le mír 1 agus mír 2 
faoin [6 mhí tar éis an dáta trasuí] ar a 
dhéanaí, agus tabharfaidh sé fógra don 
Choimisiún faoi aon leasú ina leith. 
Foilseoidh an Coimisiún na fógraí agus aon 
leasú orthu in Iris Oifigiúil an Aontais 
Eorpaigh.

3. Tabharfaidh gach Ballstát fógra don 
Choimisiún faoina údaráis inniúla 
ainmnithe i gcomhréir le mír 1 agus mír 2 
faoin [6 mhí tar éis an dáta trasuí] ar a 
dhéanaí, agus tabharfaidh sé fógra don 
Choimisiún faoi aon leasú ina leith. 
Foilseoidh an Coimisiún na fógraí agus aon 
leasú orthu in Iris Oifigiúil an Aontais 
Eorpaigh, mar aon leis an méid sin a chur 
in iúl d’údaráis inniúla ainmnithe na 
mBallstát go díreach.

Leasú 27

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 4 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh 
ag na húdaráis inniúla arna n-ainmniú de 
bhun Airteagal 3(1) an chumhacht chun 
faisnéis cuntas bainc a rochtain agus a 
chuardach, go díreach agus go láithreach, 
nuair is gá dóibh déanamh amhlaidh chun 
cion coiriúil tromchúiseach a chosc, a 
bhrath, a imscrúdú nó a ionchúiseamh nó 
chun tacú le himscrúdú coiriúil ar chion 
coiriúil tromchúiseach, lena n-áirítear na 
sócmhainní a bhaineann le himscrúdú den 
sórt sin a shainaithint, a rianú agus a 
chalcadh.

1. Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh 
ag na húdaráis inniúla arna n-ainmniú de 
bhun Airteagal 3(1) an chumhacht chun 
faisnéis cuntas bainc a rochtain agus a 
chuardach, go díreach agus go láithreach, 
nuair is gá dóibh déanamh amhlaidh chun 
cion coiriúil tromchúiseach a chosc, a 
bhrath, a imscrúdú nó a ionchúiseamh nó 
chun tacú le himscrúdú coiriúil ar chion 
coiriúil tromchúiseach, lena n-áirítear na 
sócmhainní a bhaineann le himscrúdú den 
sórt sin a shainaithint, a rianú agus a 
chalcadh. Meastar an rochtain agus 
cuardach a bheith díreach agus 
láithreach i gcás ina tharchuireann na 
húdaráis náisiúnta a oibríonn an cuntas 
bainc lárnach faisnéis an chuntais bainc 
chuig údaráis inniúla go mear trí shásra 
uathoibrithe, ar choinníoll nach 
gcuirfeadh aon institiúid idirmheánach 
isteach ar na sonraí a iarradh nó an 
fhaisnéis atá le cur ar fáil.
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Réasúnú

Is é atá beartaithe leis an leasú a áirithiú go bhféadfadh bunachair sonraí atá ann cheana 
agus atá comhlíontach le AMLD V a úsáid chun riachtanais na Treorach seo a 
chomhlíonadh.

Leasú 28

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 4 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. An fhaisnéis bhreise a d’fhéadfadh 
na Ballstáit a mheas a bheith riachtanach 
agus a chur ar áireamh sna clárlanna 
láraithe cuntas bainc i gcomhréir le 
hAirteagal 32a(4) de Threoir 2018/XX/AE, 
ní bheidh sí inrochtana ná inchuardaithe ag
údaráis inniúla i gcomhréir leis an Treoir
seo.

2. An fhaisnéis bhreise a d’fhéadfadh 
na Ballstáit a mheas a bheith riachtanach 
agus a chur ar áireamh sna clárlanna 
láraithe cuntas bainc i gcomhréir le 
hAirteagal 32a(4) de Threoir 2018/XX/AE, 
ní bheidh sí inrochtana ná inchuardaithe ag 
údaráis inniúla ar bhonn na Treorach seo.

Leasú 29

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 5 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1a. Áiritheoidh na Ballstáit go 
gcoinneoidh foirne na n-údarás inniúil 
náisiúnta ainmnithe ardchaighdeáin 
maidir le rúndacht agus le cosaint sonraí.

Leasú 30

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 7 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Faoi réir coimircí nós imeachta 
náisiúnta, áiritheoidh gach Ballstát go 
gceanglófar ar a Aonad náisiúnta um 
Fhaisnéis Airgeadais freagra a thabhairt ar 
iarrataí ar fhaisnéis airgeadais nó anailís 

1. Faoi réir coimircí nós imeachta 
náisiúnta, áiritheoidh gach Ballstát go 
gceanglófar ar a Aonad náisiúnta um 
Fhaisnéis Airgeadais freagra a thabhairt ar 
iarrataí ar fhaisnéis airgeadais nó anailís 
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airgeadais arna ndéanamh ag a údaráis 
inniúla ainmnithe dá dtagraítear in 
Airteagal 3(2) i gcás ina mbeidh an 
fhaisnéis airgeadais nó an anailís airgeadais 
sin riachtanach, ar bhonn cáis, le haghaidh 
cionta coiriúla tromchúiseacha a chosc, a 
bhrath, a imscrúdú nó a ionchúiseamh.

airgeadais arna ndéanamh ag údaráis 
inniúla ainmnithe dá dtagraítear in 
Airteagal 3(2) i gcás ina mbeidh an 
fhaisnéis airgeadais nó an anailís airgeadais 
sin riachtanach, ar bhonn cáis, le haghaidh 
cionta coiriúla tromchúiseacha a chosc, a 
bhrath, a imscrúdú nó a ionchúiseamh.

Leasú 31

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 7 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2 a. I gcás ina mbeidh forais 
oibiachtúla ann glacadh leis go mbeadh 
tionchar diúltach ag soláthar na faisnéise 
sin ar imscrúduithe nó anailísí 
leanúnacha, nó, i gcúinsí eisceachtúla, i 
gcás ina mbeadh nochtadh na faisnéise ar 
neamhréir go soiléir le leasanna 
dlisteanacha duine nádúrtha nó 
dlítheanach nó neamhábhartha maidir 
leis na críocha dár iarradh é, ní bheidh 
oibleagáid ar an Aonad um Fhaisnéis 
Airgeadais cloí leis an iarraidh ar 
fhaisnéis. Déanfar aon diúltú a mhíniú go 
hiomchuí agus tabharfar na cúiseanna 
leis an ndiúltú.

Leasú 32

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 7 – mír 2 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2 b. Ceanglóidh na Ballstáit ar údaráis 
inniúla dá dtagraítear in Airteagal 3(2) 
aiseolas a sholáthar don Aonad um 
Fhaisnéis Airgeadais faoin úsáid a 
dhéantar as an bhfaisnéis arna soláthar i 
gcomhréir leis an Airteagal seo agus faoi 
thoradh na n-imscrúduithe nó na n-
iniúchtaí a dhéantar ar bhonn na 
faisnéise sin. Bunóidh na Ballstáit sásraí 
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iomchuí chun malartuithe faisnéise agus 
obair leantach maidir le himscrúduithe 
agus ionchúisimh idir Aonaid um 
Fhaisnéis Airgeadais agus údaráis 
inniúla dá dtagraítear in Airteagal 3(2) a 
lamháil go pras agus go slán.

Leasú 33

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 8 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Faoi réir coimircí nós imeachta náisiúnta, 
áiritheoidh gach Ballstát go gceanglófar ar 
a údaráis inniúla náisiúnta ainmnithe 
freagra a thabhairt ar iarrataí ar fhaisnéis 
forfheidhmithe dlí arna ndéanamh ag an 
Aonad náisiúnta um Fhaisnéis Airgeadais i 
gcás ina mbeidh an fhaisnéis sin 
riachtanach, ar bhonn cáis, le haghaidh 
sciúradh airgid, cionta preideacáide 
gaolmhara agus maoiniú 
sceimhlitheoireachta a chosc agus a 
chomhrac.

Faoi réir coimircí nós imeachta náisiúnta, 
áiritheoidh gach Ballstát go gceanglófar ar 
a údaráis inniúla náisiúnta ainmnithe 
freagra a thabhairt go tráthúil ar iarrataí ar 
fhaisnéis forfheidhmithe dlí arna ndéanamh 
ag an Aonad náisiúnta um Fhaisnéis 
Airgeadais i gcás ina mbeidh an fhaisnéis 
sin riachtanach, ar bhonn cáis, le haghaidh 
sciúradh airgid, cionta preideacáide 
gaolmhara agus maoiniú 
sceimhlitheoireachta a chosc, a bhrath
agus a chomhrac.

Leasú 34

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 9 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Áiritheoidh gach Ballstát go 
gcumasófar dá Aonad um Fhaisnéis 
Airgeadais chun faisnéis airgeadais nó 
anailís airgeadais a mhalartú le haon 
Aonad um Fhaisnéis Airgeadais san Aontas 
i gcás ina mbeidh an fhaisnéis airgeadais 
nó an anailís airgeadais sin riachtanach le 
haghaidh sciúradh airgid, cionta 
preideacáide gaolmhara agus maoiniú 
sceimhlitheoireachta a chosc agus a 
chomhrac.

1. Áiritheoidh gach Ballstát go 
gcumasófar dá Aonad um Fhaisnéis
Airgeadais chun faisnéis airgeadais nó 
anailís airgeadais a mhalartú saor in aisce
le haon Aonad um Fhaisnéis Airgeadais 
san Aontas i gcás ina mbeidh an fhaisnéis 
airgeadais nó an anailís airgeadais sin 
riachtanach le haghaidh sciúradh airgid, 
cionta preideacáide gaolmhara agus 
maoiniú sceimhlitheoireachta a chosc, a 
bhrath agus a chomhrac.
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Leasú 35

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 9 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1a. Ní fhéadfaidh Aonad um 
Fhaisnéis Airgeadais diúltú faisnéis a 
mhalartú ach i gcúinsí eisceachtúla, más 
rud é nach mbeadh an malartú i 
gcomhréir le bunphrionsabail an dlí 
náisiúnta, go mbeadh sé thar raon 
feidhme chur i bhfeidhm fhorálacha na 
Treorach seo, go bhféadfadh lagú ar 
imscrúdú coiriúil teacht as nó go mbeadh 
sé díréireach go soiléir do leasanna 
dlisteanacha duine nádúrtha nó 
dlítheanach. Sonrófar na heisceachtaí sin 
i mbealach lena gcoiscfear srianta míchuí 
ar fhaisnéis a mhalartú chun críoch 
anailíseach. Déanfar aon diúltú a mhíniú 
go hiomchuí.

Leasú 36

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 9 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. I gcás ina n-iarrfar ar Aonad um 
Fhaisnéis Airgeadais de bhun mhír 1 
faisnéis airgeadais nó anailís airgeadais a 
mhalartú, áiritheoidh na Ballstáit go 
ndéanfaidh sé amhlaidh a luaithe is féidir 
agus, in aon chás, tráth nach déanaí ná trí lá 
tar éis an iarraidh a fháil. I gcásanna 
eisceachtúla a bhfuil údar iomchuí leo, 
féadfar uastréimhse 10 lá a chur leis an 
teorainn ama sin.

2. I gcás ina n-iarrfar ar Aonad um 
Fhaisnéis Airgeadais de bhun mhír 1 
faisnéis airgeadais nó anailís airgeadais a 
mhalartú, áiritheoidh na Ballstáit go 
ndéanfaidh sé amhlaidh a luaithe is féidir 
agus, in aon chás, tráth nach déanaí ná trí lá 
tar éis an iarraidh a fháil. I gcásanna 
eisceachtúla a bhfuil údar iomchuí leo, 
féadfar uastréimhse 10 lá a chur leis an 
teorainn ama sin. Beidh na srianta ama 
céanna i bhfeidhm maidir le míniú 
iomchuí a sheoladh i gcás aon diúltú 
bunaithe ar Airteagal 9(1a).

Leasú 37
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Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 9 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfar 
iarraidh arna heisiúint de bhun an 
Airteagail seo agus an freagra ar an 
iarraidh sin a tharchur trí úsáid a bhaint as 
an líonra tiomnaithe slán cumarsáide 
leictreonaí FIU.net nó as aon líonra a 
chuirfear ina ionad. Áiritheofar leis an 
líonra sin go mbeidh an chumarsáid slán 
agus beidh sé in ann tuairisc scríofa a 
tháirgeadh faoi dhálaí inar féidir 
barántúlacht a dhéanamh amach. I gcás 
chliseadh teicniúil FIU.net, déanfar an 
fhaisnéis airgeadais nó an anailís airgeadais 
a tharchur trí aon mhodhanna iomchuí eile 
lena n-áirithítear ardleibhéal slándála 
sonraí.

4. Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfar 
iarraidh arna heisiúint de bhun an 
Airteagail seo agus an freagra ar an 
iarraidh sin a tharchur trí úsáid a bhaint as 
an líonra tiomnaithe slán cumarsáide 
leictreonaí FIU.net nó as aon líonra a 
chuirfear ina ionad. Áiritheofar leis an 
líonra sin go mbeidh an chumarsáid slán 
agus beidh sé in ann tuairisc scríofa a 
tháirgeadh faoi dhálaí inar féidir 
barántúlacht a dhéanamh amach. I gcás 
chliseadh teicniúil FIU.net, déanfar an 
fhaisnéis airgeadais nó an anailís airgeadais 
a tharchur trí aon mhodhanna iomchuí eile 
lena n-áirithítear leibhéal slándála sonraí 
atá chomh hard céanna, atá in ann 
tuairisc scríofa a tháirgeadh faoi dhálaí 
inar féidir barántúlacht a dhéanamh 
amach.

Leasú 38

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 9 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 9a

Malartú faisnéise idir údaráis inniúla sna 
Ballstáit éagsúla

1. Faoi réir coimircí nós imeachta 
náisiúnta, áiritheoidh gach Ballstát go 
gcumasófar dá n-údarás inniúil náisiúnta 
ainmnithe faoi Airteagal 3(1) malartú a 
dhéanamh ar fhaisnéis arna fáil ón 
rochtain ar na clárlanna láraithe 
náisiúnta cuntas bainc arna mbunú ag na 
Ballstáit i gcomhréir le hAirteagal 32a de 
Threoir (AE) 2015/849, arna iarraidh sin 
dó, agus ar bhonn cáis, i gcás ina mbeidh 
an fhaisnéis cuntas bainc sin riachtanach 
le haghaidh sciúradh airgid, cionta 
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preideacáide gaolmhara agus maoiniú 
sceimhlitheoireachta a chosc agus a 
chomhrac.

2. Faoi réir coimircí nós imeachta 
náisiúnta, áiritheoidh gach Ballstát go 
gcumasófar dá n-údarás inniúil náisiúnta 
ainmnithe faoi Airteagal 3(2) malartú a 
dhéanamh ar fhaisnéis nó ar anailís 
airgeadais arna iarraidh ag an Aonad um 
Fhaisnéis Airgeadais ón mBallstát sin, i 
gcás ina mbeidh an fhaisnéis airgeadais 
nó an anailís airgeadais sin riachtanach 
le haghaidh sciúradh airgid, cionta 
preideacáide gaolmhara agus maoiniú 
sceimhlitheoireachta a chosc agus a 
chomhrac.

3. Áiritheoidh na Ballstáit go 
ndéanfar iarraidh arna heisiúint de bhun 
an Airteagail seo agus an freagra ar an 
iarraidh sin a tharchur trí úsáid a bhaint 
as an líonra tiomnaithe slán cumarsáide 
leictreonaí lena n-áirithítear ardleibhéal 
slándála sonraí. Áiritheofar leis an líonra 
sin go mbeidh an chumarsáid slán agus 
beidh sé in ann tuairisc scríofa a 
tháirgeadh faoi dhálaí inar féidir 
barántúlacht a dhéanamh amach.

Leasú 39

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 10 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Áiritheoidh gach Ballstát go 
dtabharfaidh a Aonad Náisiúnta de chuid 
Europol freagra ar iarrataí a bhfuil údar 
iomchuí leo a bhaineann le faisnéis cuntas 
bainc arna ndéanamh ag an 
nGníomhaireacht i ndáil le Comhar i 
bhForfheidhmiú an Dlí a bunaíodh le 
Rialachán (AE) 2016/794 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle (“Europol”) ar 
bhonn cáis laistigh de theorainneacha a 
fhreagrachtaí agus le haghaidh 
chomhlíonadh a chúraimí.

1. Áiritheoidh gach Ballstát go 
dtabharfaidh a Aonad Náisiúnta de chuid 
Europol freagra ar iarrataí a bhfuil údar 
iomchuí leo a bhaineann le faisnéis cuntas 
bainc arna ndéanamh ag an 
nGníomhaireacht i ndáil le Comhar i 
bhForfheidhmiú an Dlí a bunaíodh le 
Rialachán (AE) 2016/794 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle (“Europol”) ar 
bhonn cáis laistigh de theorainneacha a 
chumhachtaí imscrúdaitheacha agus le 
haghaidh chomhlíonadh a chúraimí.
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Leasú 40

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 10 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Áiritheoidh gach Ballstát go 
dtabharfaidh a Aonad um Fhaisnéis 
Airgeadais freagra ar iarrataí a bhfuil údar 
iomchuí leo a bhaineann le faisnéis 
airgeadais agus anailís airgeadais arna 
ndéanamh ag Europol tríd an Aonad 
Náisiúnta sin de chuid Europol laistigh de 
theorainneacha a fhreagrachtaí agus le 
haghaidh chomhlíonadh a chúraimí.

2. Áiritheoidh gach Ballstát go 
dtabharfaidh a Aonad um Fhaisnéis 
Airgeadais freagra ar iarrataí a bhfuil údar 
iomchuí leo a bhaineann le faisnéis 
airgeadais agus anailís airgeadais arna 
ndéanamh ag Europol tríd an Aonad 
Náisiúnta sin de chuid Europol laistigh de 
theorainneacha a chumhachtaí 
imscrúdaitheacha agus le haghaidh 
chomhlíonadh a chúraimí.

Leasú 41

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 10 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2a. I gcás ina mbeidh forais 
oibiachtúla ann glacadh leis go mbeadh 
tionchar diúltach ag soláthar na faisnéise 
sin ar imscrúduithe nó anailísí 
leanúnacha, nó, i gcúinsí eisceachtúla, i 
gcás ina mbeadh nochtadh na faisnéise ar 
neamhréir go soiléir le leasanna 
dlisteanacha duine nádúrtha nó 
dlítheanach nó neamhábhartha maidir 
leis na críocha dár iarradh é, ní bheidh 
oibleagáid ar an Aonad um Fhaisnéis 
Airgeadais cloí leis an iarraidh ar 
fhaisnéis. Déanfar aon diúltú a mhíniú go 
hiomchuí.

Leasú 42

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 10 – mír 3 a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3a. Déanfaidh Europol aiseolas a 
sholáthar don Aonad um Fhaisnéis 
Airgeadais faoin úsáid a bhaintear as an 
bhfaisnéis airgeadais nó as an anailís 
airgeadais arna soláthar i gcomhréir leis 
an Airteagal seo agus faoi thoradh na n-
imscrúduithe nó na n-iniúchtaí a 
dhéantar ar bhonn na faisnéise nó na 
hanailíse sin.

Leasú 43

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 10 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 10a

Aonad na hAnailíse, na Tacaíochtaí agus 
an Chomhordaithe laistigh de Europol

1. Bunóidh Europol aonad sonrach 
chun tacaíocht a thabhairt agus 
comhordú a dhéanamh ar an gcomhar 
agus malartú faisnéise idir na hAonaid 
um Fhaisnéis Airgeadais.

2. Beidh an t-aonad dá dtagraítear i 
mír 1 in ann cabhrú le hAonaid um 
Fhaisnéis Airgeadais anailís a dhéanamh 
go comhpháirteach ar chásanna 
trasteorann, a anailís féin a tháirgeadh 
agus obair na nAonad um Fhaisnéis 
Airgeadais a chomhordú i gcásanna 
trasteorann, nuair is gá sin chun le 
haghaidh sciúradh airgid, cionta 
preideacáide gaolmhara agus maoiniú 
sceimhlitheoireachta a chosc agus a 
chomhrac.

Leasú 44

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 11 – mír 1
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Na daoine laistigh de Europol ar 
ainmníodh agus ar údaraíodh go sonrach 
iad chun próiseáil a dhéanamh ar shonraí 
pearsanta a bhaineann le faisnéis cuntas 
bainc, faisnéis airgeadais agus anailís 
airgeadais dá dtagraítear in Airteagal 10(1) 
agus (2), is iad na daoine sin amháin a 
chomhlíonfaidh na cúraimí sin.

1. Na daoine laistigh de Europol ar 
ainmníodh agus ar údaraíodh go sonrach 
iad chun próiseáil a dhéanamh ar shonraí 
pearsanta a bhaineann le faisnéis cuntas 
bainc, faisnéis airgeadais agus anailís 
airgeadais dá dtagraítear in Airteagal 10(1) 
agus (2), is iad na daoine sin amháin a 
chomhlíonfaidh na cúraimí sin. Déanfar 
próiseáil sonraí pearsanta i gcomhréir leis 
na coimircí cosanta sonraí dá bhforáiltear 
i Rialachán (AE) Uimh. 2016/679.
Déanfaidh Europol na hoibríochtaí 
próiseála sin a dhoiciméadú go cuí.

Leasú 45

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 13 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Ní fhéadfar próiseáil ar fhaisnéis
lena nochtar cine nó bunadh eitneach 
duine, a thuairimí polaitiúla, a reiligiún nó 
a chreidimh fhealsúnacha, a bhallraíocht i 
gceardchumann, a shláinte, a shaol gnéis
nó a ghnéaschlaonadh a cheadú ach amháin 
a mhéid atá an méid sin fíor-riachtanach 
agus ábhartha i gcás ar leith.

1. Ní cheadófar próiseáil ar shonraí 
pearsanta lena nochtar cine nó bunadh 
eitneach duine, a thuairimí polaitiúla, a 
reiligiún nó a chreidimh fhealsúnacha nó a 
bhallraíocht i gceardchumann, agus 
próiseáil ar shonraí géiniteacha, ar 
shonraí bithmhéadracha chun críche 
duine nádúrtha a aithint go huathúil, ar 
shonraí a bhaineann le sláinte nó ar 
shonraí a bhaineann le saol gnéis nó le 
gnéaschlaonadh duine nádúrtha ach amháin 
a mhéid atá forais oibiachtúla ann chun é 
a mheas go bhfuil an méid sin riachtanach 
agus ábhartha i gcás ar leith, i gcomhréir le 
hAirteagal 10 de Threoir (AE) 2016/680.

Leasú 46

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 14 – mír 1 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) na hiarrataí a rinneadh de bhun na (c) ábhar na n-iarrataí a rinneadh de 
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Treorach seo agus na bearta a rinneadh 
chun na hiarrataí sin a chur i gcrích.

bhun na Treorach seo agus na bearta a 
rinneadh chun na hiarrataí sin a chur i 
gcrích.

Leasú 47

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 15 – mír 1 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Déanfaidh na Ballstáit bearta reachtacha a 
ghlacadh, go hiomlán nó go páirteach, lena 
gcuirfear srian ar cheart an ábhair sonraí 
chun rochtain a fháil ar shonraí pearsanta a 
bhaineann leis nó léi a phróiseáiltear faoin 
Treoir seo chun:

Déanfaidh na Ballstáit bearta reachtacha a 
ghlacadh, go hiomlán nó go páirteach, lena 
gcuirfear srian ar cheart an ábhair sonraí 
chun rochtain a fháil ar shonraí pearsanta a 
bhaineann leis nó léi a phróiseáiltear faoin 
Treoir seo i gcomhréir le hAirteagal 15(1) 
de Threoir (AE) 2016/680 chun:

Leasú 48

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 15 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 15a

Aonad Eorpach um Fhaisnéis Airgeadais

Bunóidh an Coimisiún Aonad Eorpach 
um Fhaisnéis Airgeadais chun comhordú 
a éascú, lena n-áirítear malartú faisnéise 
idir na hAonaid um Fhaisnéis Airgeadais 
laistigh den Aontas. Déanfaidh an tAonad 
Eorpach um Fhaisnéis Airgeadais 
comhordú, cuidiú agus tacú le hAonaid 
um Fhaisnéis Airgeadais na mBallstát i 
gcásanna trasteorann. Tabharfaidh an 
tAonad Eorpach um Fhaisnéis Airgeadais 
tacaíocht do na Ballstáit sin go háirithe 
maidir leis an infrastruchtúr teicniúil a 
chothabháil agus a fhorbairt chun 
malartú faisnéise a áirithiú, chabhródh sé 
leo anailís a dhéanamh go 
comhpháirteach ar chásanna trasteorann 
agus ar anailísí straitéiseacha, agus 
chomhordódh sé obair Aonaid um 
Fhaisnéis Airgeadais na mBallstát maidir 
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le cásanna trasteorann. Cuirfidh an 
Coimisiún acmhainní leordhóthanacha 
airgeadais, daonna agus teicniúla ar fáil 
don Aonad Eorpach um Fhaisnéis 
Airgeadais chun go mbeidh sé in ann a 
chúraimí a chomhlíonadh.

Leasú 49

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 16 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Déanfaidh na Ballstáit 
athbhreithniú ar a éifeachtaí atá a gcórais 
chun cionta coiriúla tromchúiseacha a 
chomhrac trí staitisticí cuimsitheacha a 
choinneáil.

1. Déanfaidh na Ballstáit éifeachtacht 
agus éifeachtúlacht a gcóras maidir le 
húsáid faisnéise airgeadais agus faisnéise 
eile chun cionta coiriúla a chosc, a bhrath, 
a imscrúdú nó a ionchúiseamh trí 
staidreamh cuimsitheach a choimeád.

Leasú 50

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 19 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1a. Faoin [IO: cur isteach dáta: trí 
bliana tar éis dháta trasuí na Treorach 
seo] ar a dhéanaí, déanfaidh an 
Coimisiún tuarascáil a tharraingt suas 
ina ndéanfar measúnú ar an ngá le bearta 
sonracha chun comhar trasnánach a 
áirithiú, i.e. comhar idir Aonaid um 
Fhaisnéis Airgeadais i mBallstát amháin 
leis na húdaráis inniúla i mBallstát eile.
Déanfar an tuarascáil a chur faoi bhráid 
Pharlaimint na hEorpa agus na 
Comhairle, agus beidh tograí reachtacha 
ag gabháil léi, má mheastar gur gá sin.

Leasú 51

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 19 – mír 1 b (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1b. Faoin [IO: cur isteach dáta: trí 
bliana tar éis dháta trasuí na Treorach 
seo] ar a dhéanaí, déanfaidh an 
Coimisiún tuarascáil a tharraingt suas 
ina ndéanfar measúnú ar an ngá le 
háirithiú go bhfuil an stádas agus an ról 
eagraíochtúil a thugtar d’Aonaid um 
Fhaisnéis Airgeadais i ndlí náisiúnta na 
mBallstát aonfhoirmeach, chun comhar 
éifeachtúil agus malartú faisnéise a 
áirithiú. Déanfar an tuarascáil a chur 
faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus 
na Comhairle, agus beidh tograí 
reachtacha ag gabháil léi, má mheastar 
gur gá sin.
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