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Soláthraithe Eorpacha Seirbhísí Sluachistiúcháin (ECSP) do Ghnólachtaí ***I
Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 27 Márta 2019 maidir leis an togra le haghaidh 
rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le Soláthraithe Eorpacha 
Seirbhísí Sluachistiúcháin (ECSP) do Ghnólachtaí (COM(2018)0113 – C8-0103/2018 – 
2018/0048(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig an bParlaimint agus chuig an gComhairle 
(COM(2018)0113),

– ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 114(1) den Chonradh ar Fheidhmiú an 
Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a chuir an Coimisiún an togra faoi bhráid na Parlaiminte 
(C‑80156/2018),

– ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

– ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 11 Iúil 20181,

– ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta (A8-
0364/2018),

1. ag glacadh a seasamh ar an gcéad léamh mar a leagtar amach ina dhiaidh seo é;

2. á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má 
dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go 
substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

3. á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an 
gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

1 IO C 367, 10.10.2018, lch. 65.



P8_TC1-COD(2018)0048

Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 27 Márta 2019 chun 
go nglacfaí Rialachán (AE) ... /... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le 
Soláthraithe Eorpacha Seirbhísí Sluachistiúcháin (ECSP) do Ghnólachtaí

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 114 de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

Tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

Ag féachaint don tuairim ón mBanc Ceannais Eorpach,1

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa,2

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach, 

1 IO C , , lch. .
2 IO C , , lch. .



De bharr an mhéid seo a leanas:

(1) Tá méadú ag teacht ar an úsáid atá á baint as an sluachistiúchán mar fhoirm bhunaithe 

maoiniúcháin mhalartaigh do ghnólachtaí nuathionscanta, agus d’fhiontair bheaga agus 

mheánmhéide (FBManna) chomh maith ag céim luath i bhfás na gcuideachtaí, a bhíonn ag 

brath go hiondúil ar infheistíochtaí beaga. Is cineál idirghabhála an sluachistiúchán a 

bhfuil a thábhacht ag méadú, idirghabháil ina n-oibríonn an soláthraí seirbhísí 

sluachistiúcháin ardán digiteach atá ar oscailt don phobal chun infheisteoirí nó iasachtóirí 

ionchasacha a mheaitseáil, nó chun an mheaitseáil a éascú, le gnólachtaí atá ag iarraidh 

cistiú, is cuma cén méid a thagann as an gcistiú sin, bíodh sé ina chomhaontú iasachta, ina 

bhun cothromais nó ina bhun urrús bhunaithe inaistrithe, gan aon riosca dílis á ghlacadh 

ag an soláthraí seirbhisí sluachistiúcháin. Dá bharr sin, is iomchuí an sluachistiúchán 

iasachtbhunaithe agus an sluachistiúchán infheistíochtbhunaithe a thabhairt faoi raon 

feidhme an Rialacháin seo▌. 



(2) Leis an sluachistiúchán, féadtar rannchuidiú le rochtain a fháil ar mhaoiniú do FBManna 

agus▌ le hAontas na Margaí Caipitil (CMU) a thabhairt i gcrích. Is minic nach mbíonn na 

cuideachtaí sin in ann rochtain a fháil ar mhaoiniú agus is fadhb dóibh é sin fiú sna 

Ballstáit inar lean an rochtain ar mhaoiniú ó na bainc de bheith cobhsaí fad a bhí an 

ghéarchéim airgeadais ar siúl. Is cleachtas bunaithe anois an sluachistiúchán chun 

tionscadal nó gnólacht a chistiú, go hiondúil cistiú a dhéanann líon mór daoine nó 

eagraíochtaí, trí bhíthin ardáin ar líne ar a gcruinníonn daoine aonair, eagraíochtaí agus 

gnólachtaí príobháideacha, lena n-áirítear gnólachtaí nuathionscanta, suimeanna airgid atá 

measartha beag. 

(3) Go ginearálta is ar thrí chineál gníomhaí a bhíonn soláthar seirbhísí sluachistiúcháin ag 

brath: úinéir an tionscadail, a mholann an tionscadal nó na hiasachtaí gnó atá le cistiú, 

infheisteoirí a chistíonn an tionscadal atá beartaithe, go ginearálta trí bhíthin infheistíochtaí 

teoranta nó iasachtaí, agus eagraíocht idirghabhálach i bhfoirm soláthraí seirbhísí a 

thugann le chéile úinéirí tionscadail agus infheisteoirí nó iasachtóirí trí ardán ar líne. 

(4) Chomh maith le foinse mhalartach airgeadais a sholáthar, lena n-áirítear caipiteal fiontair, 

leis an sluachistiúchán, féadtar tairbhí eile a thairiscint do ghnólachtaí. Leis an 

sluachistiúchán, féadtar bailíochtú idé agus coincheapa a thabhairt don tionscadal nó don 

ghnólacht, rochtain a thabhairt do líon mór daoine agus léargas agus faisnéis a chur ar fáil 

don fhiontraí agus féadann sé a bheith ina uirlis mhargaíochta. ▌



(5) Tá córais shaincheaptha inmheánacha i leith sluachistiúcháin tugtha isteach ag roinnt 

Ballstát cheana. Tá na córais curtha in oiriúint do shaintréithe agus riachtanais na margaí 

agus na n-infheisteoirí áitiúla. Dá bharr sin, tá difríochtaí idir na rialacha náisiúnta atá ann 

cheana i dtaca leis na coinníollacha maidir le hardáin sluachistiúcháin a oibriú, raon 

feidhme na ngníomhaíochtaí a cheadaítear agus ceanglais maidir le ceadúnú. 

(6) Is é a dhéanann na difríochtaí idir na rialacha náisiúnta atá ann cheana bac a chur ar 

sheirbhísí sluachistiúcháin a sholáthar ar bhonn trasteorann agus ar an gcaoi sin bíonn 

éifeacht dhíreach acu ar fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh do na seirbhísí sin. Go 

háirithe, de bhrí go bhfuil an creat dlí ilroinnte ar bhonn teorainneacha náisiúnta, 

cruthaítear costais chomhlíonta shubstaintiúla d’infheisteoirí miondíola ar minic a bhíonn 

orthu aghaidh a thabhairt ar dheacrachtaí atá díréireach le méid a n-infheistíochta agus na 

rialacha is infheidhme maidir le seirbhísí sluachistiúcháin trasteorann á gcinneadh acu. Dá 

bharr sin, is minic a dhíspreagtar na hinfheisteoirí sin le hinfheistíocht trasteorann a 

dhéanamh trí bhíthin ardáin sluachistiúcháin. Ar an ábhar sin, díspreagtar soláthraithe 

seirbhísí sluachistiúcháin a oibríonn na hardáin sin ó sheirbhísí a thairiscint i mBallstát cé 

is moite den Bhallstát ina bhfuil siad bunaithe. Mar thoradh air sin, is ar bhonn náisiúnta a 

bhí gníomhaíochtaí sluachistiúcháin á ndéanamh go dtí seo, rud a rinne dochar do 

mhargadh sluachistiúcháin ar fud an Aontais agus ar an gcaoi sin fágadh gnólachtaí gan 

rochtain ar sheirbhísí sluachistiúcháin, go háirithe i gcásanna ina n-oibríonn an gnólacht 

i mBallstát nach bhfuil rochtain aige ar shlua mar gheall ar a dhaonra a bheith níos lú 

ná daonra Ballstát eile.



(7) D’fhonn gníomhaíochtaí sluachistiúcháin trasteorann a chothú agus d’fhonn feidhmiú na 

saoirse a éascú chun na seirbhísí sin a sholáthar agus a ghlacadh sa mhargadh inmheánach 

do sholáthraithe sluachistiúcháin is gá, dá bharr sin, aghaidh a thabhairt ar na bacainní atá 

ann cheana ar fheidhmiú iomchuí an mhargaidh inmheánaigh do sheirbhísí 

sluachistiúcháin. Leis sin, foráiltear do shraith aonair rialacha maidir le soláthar seirbhísí 

sluachistiúcháin lena dtugtar de rogha do sholáthraithe seirbhísí sluachistiúcháin iarratas a 

dhéanamh ar údarú aonair ar fud an Aontais chun a ngníomhaíocht a fheidhmiú faoi na 

rialacha sin. Is chéadchéim iomchuí é sin maidir le gníomhaíochtaí sluachistiúcháin 

trasteorann a chothú agus ar an gcaoi sin feabhas a chur ar fheidhmiú an Mhargaidh 

Aonair.

(8) Trí aghaidh a thabhairt ar na bacainní atá ar fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh do 

sheirbhísí sluachistiúcháin, is é aidhm don Rialachán seo cistiú gnó trasteorann a chothú. 

Ba cheart nach dtiocfadh seirbhísí sluachistiúcháin i dtaca le hiasachtaí a thabhairt do 

thomhaltóirí, mar a shainmhínítear in Airteagal 3(a) de Threoir 2008/48/CE ó Pharlaimint 

na hEorpa agus ón gComhairle3, faoi raon feidhme an Rialacháin seo. 

(9) Chun nach mbeidh an ghníomhaíocht chéanna faoi réir údaráis éagsúla laistigh den Aontas, 

ba cheart seirbhís sluachistiúcháin a sholáthraíonn daoine á údaraíodh faoi 

Threoir 2014/65/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle4 nó a sholáthraítear i 

gcomhréir leis an dlí náisiúnta a eisiamh ó raon feidhme an Rialacháin seo.

3 Treoir 2008/48/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 
maidir le comhaontuithe creidmheasa le haghaidh tomhaltóirí agus lena n-aisghairtear 
Treoir 87/102/CEE ón gComhairle (IO L 133, 22.5.2008, lch. 66).

4 Treoir 2014/65/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 
maidir le margaí in ionstraimí airgeadais agus lena leasaítear Treoir 2002/92/CE agus 
Treoir 2011/61/AE (IO L 173, 12.6.2014, Lch. 349).



(10) I ndáil le sluachistiúchán iasachtbhunaithe, ba cheart an deis a bheith ann deonú iasachtaí, 

lena n-áirítear seirbhísí amhail tairiscintí sluachistiúcháin a chur faoi bhráid cliant nó rátáil 

a dhéanamh ar acmhainneacht creidmheasa úinéara tionscadail, a éascú trí shamhlacha gnó 

difriúla a chuimsiú ann agus ar an gcaoi sin comhaontú iasachta a thabhairt i gcrích idir 

cliant amháin nó níos mó agus úinéir tionscadail amháin nó níos mó trí bhíthin ardán 

sluachistiúcháin.

(11) I ndáil le sluachistiúchán infheistíochtbhunaithe, is coimirce thábhachtach d’infheisteoirí 

inaistritheacht urrúis lenar féidir leo scor óna n-infheistíocht de bharr go dtugtar deis 

dhleathach dóibh leis a n-ús a dhiúscairt ar na margaí caipitil. Dá bharr sin, ní 

chumhdaítear agus ní cheadaítear leis an Rialachán seo ach sluachistiúchán 

infheistíochtbhunaithe i ndáil le hurrúis inaistrithe. Ba cheart ionstraimí airgeadais cé is 

moite d’urrúis inaistrithe a eisiamh ó raon feidhme an Rialacháin seo toisc go bhfuil rioscaí 

sna hurrúis d’infheisteoirí nach féidir a bhainistiú go hiomchuí faoin gcreat dlí seo. 

(11a) Tá difríocht suntasach idir saintréithe tairiscintí tosaigh monaí (ICOnna) agus 

sluachistiúchán a rialaítear sa Rialachán seo. I measc nithe eile, le ICOnna, ní hiondúil 

go mbaintear úsáid as idirghabhálaithe, amhail ardáin sluachistiúcháin, agus is minic a 

thiomsaítear leo cistí de bhreis ar EUR 1 000 000. Ní rachfaí i ngleic leis na fadhbanna 

a bhaineann le ICOnna trí chéile trí ICOnna a áireamh sa Rialachán seo.



(12) I bhfianaise na rioscaí a bhaineann le hinfheistíocht sluachistiúcháin, ar mhaithe le 

hinfheisteoirí a chosaint go héifeachtach agus le soláthar sásra um smacht margaidh, is 

iomchuí tairseach comaoine uasta a fhorchur maidir le gach tairiscint sluachistiúcháin. Ba 

cheart an tairseach sin a shocrú ag EUR 8 000 000, arb é an tairseach uasta le haghaidh 

tairiscintí urrús don phobal is féidir leis na Ballstáit a dhíolmhú ón oibleagáid maidir le 

réamheolaire a fhoilsiú i gcomhréir le Rialachán (AE) 2017/1129 ó Pharlaimint na 

hEorpa agus ón gComhairle5. D’ainneoin an ardleibhéil cosanta d’infheisteoirí a 

theastaíonn, ba cheart an tairseach sin a shocrú i gcomhréir le cleachtais ar na margaí 

náisiúnta chun ardán an Aontais a dhéanamh tarraingteach do chistiú gnó trasteorann.

(12a) Leis an Rialachán seo, leagtar síos inneachar bileoige faisnéise infheistíochta 

bunriachtanaí atá beartaithe a sholáthar do’infheisteoirí ionchasacha le haghaidh gach 

tairiscint um shluachistiúchán. Ós rud é go bhfuil an bhileog faisnéise infheistíochta 

bunriachtanaí ceaptha le bheith curtha in oiriúint do ghnéithe sonracha maidir le 

tairiscint sluachistiúcháin agus le riachtanais faisnéis infheisteoirí, ba cheart í a chur in 

ionad an réamheolaire a cheanglaítear le Rialachán (AE) 2017/1129 nuair a thairgtear 

urrúis don phobal. Dá bhrí sin, ba cheart tairiscintí sluachistiúcháin faoin Rialachán 

seo a eisiamh ó raon feidhme Rialachán (AE) 2017/1129 agus ba cheart an Rialachán 

sin a leasú dá réir.

5 Rialachán (AE) 2017/1129 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 
14 Meitheamh 2017 maidir leis an réamheolaire atá le foilsiú nuair a thairgtear urrúis don 
phobal nó nuair a ligtear isteach iad chun a dtrádála ar mhargadh rialáilte, agus lena n-
aisghairtear Treoir 2003/71/CE (IO L 168, 30.6.2017, Lch. 12).



(13) Chun arbatráiste rialála a sheachaint agus maoirseacht éifeachtach ar na soláthraithe 

seirbhísí sluachistiúcháin a áirithiú, ba cheart cosc a chur ar sholáthraithe seirbhísí 

sluachistiúcháin taiscí nó cistí inaisíoctha eile a ghlacadh ón bpobal, mura mbeidh siad 

údaraithe mar institiúid chreidmheasa i gcomhréir le hAirteagal 8 de Threoir 2013/36/AE ó 

Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle6. 

(14) Chun an cuspóir sin a chomhlíonadh, ba cheart an rogha a thabhairt do sholáthraithe 

seirbhísí sluachistiúcháin údarú aonair a bheadh bailí ar fud an Aontais a iarraidh agus a 

ngníomhaíochtaí a dhéanamh i gcomhréir leis na ceanglais aonfhoirmeacha sin. Mar sin 

féin, chun go mbeidh na tairiscintí sluachistiúcháin arna ndíriú go heisiach ar mhargaí 

náisiúnta ar fáil ar bhonn níos leithne, i gcás ina roghnófar soláthraithe seirbhísí 

sluachistiúcháin a seirbhísí a sholáthar faoin dlí náisiúnta is infheidhme, ba cheart an deis a 

bheith acu sin a dhéanamh fós. Dá réir sin, ba cheart na ceanglais aonfhoirmeacha a leagtar 

síos sa Rialachán seo a bheith roghnach agus dá bharr sin níor cheart iad a chur i bhfeidhm 

maidir leis na soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin sin a chineann gníomhú ar bhonn 

náisiúnta amháin.

(15) Chun ardleibhéal cosanta d’infheisteoirí a choinneáil, chun na rioscaí a bhaineann le 

sluachistiúchán a laghdú agus chun a áirithiú go gcaithfear go cothrom leis na cliaint uile, 

ba cheart do na soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin beartas a chur ar bun a bheidh 

ceaptha chun a áirithiú go ndéanfar tionscadail a roghnú ar bhealach gairmiúil cothrom 

trédhearcach agus go soláthrófar seirbhísí sluachistiúcháin ar an mbealach céanna.

6 Treoir 2013/36/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 
maidir le rochtain ar ghníomhaíocht institiúidí creidmheasa agus maoirseacht stuamachta 
ar institiúidí creidmheasa agus ar ghnólachtaí infheistíochta, lena leasaítear 
Treoir 2002/87/CE agus lena n-aisghairtear Treoir 2006/48/CE agus Treoir 2006/49/CE 
(IO L 176, 27.6.2013, lch. 338).



(15a) Ar na cúiseanna céanna, ba cheart soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin a bhaineann 

úsáid as ICOnna ar a n-árdán a eisiamh ón Rialachán seo. Chun rialú éifeachtúil a 

ghnóthú maidir le teicneolaíocht ICO atá ag teacht chun cinn, féadfaidh an Coimisiún 

creat reachtach cuimsitheach ar leibhéal an Aontais a bheidh bunaithe ar mheasúnú 

tionchar críochnúil a mholadh amach anseo. 

(15b) Tá acmhainneacht ag ionstraimí infheistíochta malartacha, amhail ICOnna, maidir le 

FBManna, gnólachtaí nuálacha nuathionscanta agus gnólachtaí nuálacha atá i mbun 

fáis a chistiú, agus féadann siad dlús a chur le haistriú teicneolaíochta, agus féadann 

siad a bheith ina gcuid ríthábhachtach d’aontas na margaí caipitil. Ba cheart don 

Choimisiún measúnú a dhéanamh ar an ngá atá le creat reachtach ar leithligh de chuid 

an Aontais do ICOnna a mholadh. D’fhéadfadh deimhneacht dhlíthiúil mhéadaithe ar 

bhonn uilechoiteann a bheith ríthábhachtach maidir le cosaint infheisteoirí agus 

tomhaltóirí a mhéadú agus rioscaí a eascraíonn as faisnéis neamhshiméadrach, iompar 

calaoiseach agus gníomhaíochtaí mídhleathacha a laghdú.



(16) Chun feabhas a chur ar na seirbhísí a sholáthraíonn siad dá gcliaint, cliaint ar féidir leo a 

bheith ina n-infheisteoirí ionchasacha nó ina n-infheisteoirí iarbhír nó ina n-úinéirí 

tionscadail, ba cheart go mbeadh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin in ann lánrogha a 

fheidhmiú thar ceann a gcliant i dtaca le paraiméadair orduithe na gcliant, ar choinníoll go 

dtabharfaidh siad gach céim is gá chun an toradh is fearr is féidir a bhaint amach dá 

gcliaint agus go nochtfaidh siad modh agus paraiméadair na lánrogha go beacht. Chun a 

áirithiú go dtabharfar deiseanna infheistíochta d’infheisteoirí ionchasacha ar bhonn 

neodrach, níor cheart do sholáthraithe seirbhísí sluachistiúcháin aon luach saothair, 

lascaine ná tairbhe neamhairgeadaíochta a íoc ná a ghlacadh as orduithe infheisteora a 

stiúradh chuig tairiscint ar leith atá ar a n-ardán acu nó chuig tairiscint ar leith a bheidh le 

fáil ar ardán tríú páirtí.

(17) Is é is aidhm don Rialachán seo infheistíocht dhíreach a éascú agus cruthú deiseanna 

arbatráiste rialála d’idirghabhálaithe airgeadais atá á rialáil faoi reachtaíocht eile de chuid 

an Aontais a sheachaint, go háirithe rialacha an Aontais lena rialaítear bainisteoirí 

sócmhainní. Maidir leis an úsáid a bhaintear as struchtúir dhlíthiúla, lena n-áirítear meáin 

shainchuspóireacha, chun idirghabháil a dhéanamh idir an tionscadal nó gnólacht 

sluachistiúcháin agus na hinfheisteoirí, dá bhrí sin, ba cheart í a rialú go dian agus níor 

cheart sin a cheadú ach amháin do chontrapháirtithe incháilithe nó d’infheisteoirí 

proifisiúnta roghnacha mar a shainmhínítear i dTreoir 2014/65/AE. 



(18) Is gá córas éifeachtach rialachais a áirithiú chun bainistiú riosca iomchuí a dhéanamh agus 

chun aon choinbhleacht leasa a chosc. Ba cheart socruithe rialachais a dhéanamh do 

sholáthraithe seirbhísí sluachistiúcháin lena n-áiritheofar go ndéanfar bainistiú éifeachtach 

stuama agus ba cheart dea-cháil a bheith ar an lucht bainistíochta agus eolas agus taithí 

leordhóthanach a bheith acu. Ba cheart do sholáthraithe seirbhísí sluachistiúcháin nósanna 

imeachta a bhunú chun gearáin óna gcliaint a ghlacadh agus a láimhseáil.

(19) Ba cheart do sholáthraithe seirbhísí sluachistiúcháin feidhmiú mar idirghabhálaithe 

neodracha idir a gcuid cliant ar a n-ardán sluachistiúcháin féin. Chun coinbhleachtaí leasa a 

chosc, ba cheart ceanglais áirithe a leagan síos i dtaca le soláthraithe, bainisteoirí agus 

fostaithe seirbhísí sluachistiúcháin nó le haon duine a stiúrann iad go díreach nó go 

neamhdhíreach. Muna nochtar leasanna airgeadais i dtionscadail nó i dtairiscintí roimh 

ré ar a suíomh gréasáin, ba cheart cosc a bheith ar sholáthraithe seirbhísí sluachistiúcháin 

aon rannpháirtíocht airgeadais a bheith acu sna tairiscintí sluachistiúcháin ar a n-ardáin 

sluachistiúcháin féin. Leis sin, ceadófar do sholáthraithe seirbhísí sluachistiúcháin a 

leasanna a ailíniú le leasanna na n-infheisteoirí. Anuas air sin, maidir le scairshealbhóirí 

a bhfuil breis agus 20% nó níos mó den scairchaipiteal nó de na cearta vótála ina seilbh 

acu, agus bainisteoirí▌, nó aon duine a rialaíonn ardáin sluachistiúcháin go díreach▌, níor 

cheart dóibh gníomhú mar chliaint, i ndáil leis na seirbhísí sluachistiúcháin a thairgtear ar 

an ardán sluachistiúcháin sin.



(20) Ar mhaithe le seirbhísí sluachistiúcháin a sholáthar go héifeachtach rianúil, ba cheart ceadú 

do sholáthraithe seirbhísí sluachistiúcháin aon fheidhm oibríochtúil a chur de chúram, go 

hiomlán nó i bpáirt, ar sholáthraithe seirbhísí eile ar choinníoll nach ndéanfaidh an 

seachfhoinsiú aon díobháil ábhartha do cháilíocht rialuithe inmheánacha na soláthraithe 

seirbhísí sluachistiúcháin ná don mhaoirseacht éifeachtach orthu. Os a choinne sin, ba 

cheart do sholáthraithe seirbhísí sluachistiúcháin a bheith lánfhreagrach as comhlíonadh an 

Rialacháin seo. 

(21) Is gá údarú mar sholáthraí seirbhísí íocaíochta i gcomhréir le Treoir(AE) 2015/2366 ó 

Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle chun cistí cliant a choinneáil agus seirbhísí 

íocaíochta a sholáthar7. Ní féidir an ceanglas údarúcháin éigeantach sin a chomhlíonadh le 

húdarú mar sholáthraí seirbhísí sluachistiúcháin. Dá bhrí sin, is iomchuí a shoiléiriú nach 

mór soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin a údarú mar sheirbhís íocaíochta freisin i gcomhréir 

le Treoir (AE) 2015/2366, i gcás ina gcuirfidh sé na seirbhísí íocaíochta sin ar fáil i ndáil 

lena sheirbhísí sluachistiúcháin. Ionas gur féidir maoirseacht iomchuí a dhéanamh ar na 

gníomhaíochtaí sin, ba cheart a chur in iúl don údarás inniúil náisiúnta cé acu atá nó nach 

bhfuil sé beartaithe ag an soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin féin seirbhísí íocaíochta a 

sholáthar, agus an t-údarú iomchuí aige, nó an tseirbhís a sheachfhoinsiú chuig tríú páirtí 

údaraithe.

7 Treoir (AE) 2015/2366 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 
maidir le seirbhísí íocaíochta sa mhargadh inmheánach, lena leasaítear Treoir 2002/65/CE, 
Treoir 2009/110/CE agus Treoir 2013/36/AE agus Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010, agus 
lena n-aisghairtear Treoir 2007/64/CE (IO L 337, 23.12.2015, lch. 35).



(22) Tá scála leordhóthanach agus muinín an phobail i seirbhísí sluachistiúcháin trasteorann ag 

teastáil le haghaidh fhás agus fheidhmiú rianúil na seirbhísí sin. Dá bharr sin, ní mór 

ceanglais aonfhoirmeacha chomhréireacha is infheidhme go díreach maidir le húdarú agus 

pointe aonair maoirseachta a leagan síos. 

(23) Le hardleibhéal muiníne infheisteoirí, rannchuidítear le fás na seirbhísí sluachistiúcháin. 

Dá bhrí sin, le seirbhísí sluachistiúcháin, ba cheart go n-éascaítear soláthar trasteorann na 

seirbhísí sin, go laghdaítear rioscaí oibríochtúla agus go n-áirithítear ardleibhéal 

trédhearcachta agus cosanta infheisteoirí.



(24) Féadann seirbhísí sluachistiúcháin a bheith neamhchosanta ar sciúradh airgid agus ar 

rioscaí i leith maoiniú sceimhlitheoireachta, mar a léirítear go soiléir sa tuarascáil ón 

gCoimisiún ar an measúnú ar na rioscaí a bhaineann le sciúradh airgid agus maoiniú 

sceimhlitheoireachta a bhfuil éifeacht acu ar an margadh inmheánach agus a bhaineann le 

cásanna trasteorann8. Dá bharr sin, ba cheart coimircí a bheartú agus coinníollacha maidir 

le húdarú á gcomhlíonadh, dea-cháil an lucht bainistíochta á measúnú, seirbhísí íocaíochta 

á soláthar trí eintitis cheadúnaithe agus tríothu sin amháin faoi réir ceanglais maidir le 

frithsciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta. D’fhonn cobhsaíocht airgeadais a 

áirithiú tuilleadh trí rioscaí a bhaineann le sciúradh airgid agus maoiniú 

sceimhlitheoireachta a chosc, agus uastairseach na gcistí is féidir a thiomsú le tairiscint 

sluachistiúcháin i gcomhréir leis an Rialachán seo á cur san áireamh, ba cheart don 

Coimisiún measúnú a dhéanamh ar an riachtanas agus ar an gcomhréireacht a bhaineann le 

soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin, arna n-údarú faoin Rialachán seo a chur faoi réir 

roinnt de na n-oibleagáidí nó iad uile le haghaidh forálacha náisiúnta a chomhlíonadh lena 

gcuirtear Treoir (AE) 2015/849 chun feidhme i ndáil le sciúradh airgid nó maoiniú 

sceimhlitheoireachta agus soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin den sórt sin a chur ar 

liosta na n-eintiteas atá faoi oibleagáid chun críocha Threoir (AE) 2015/849.

8 COM(2017)0340, Tuarascáil ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an 
gComhairle maidir leis an measúnú ar na rioscaí a bhaineann le sciúradh airgid agus 
maoiniú sceimhlitheoireachta a bhfuil éifeacht acu ar an margadh inmheánach agus a 
bhaineann le cásanna trasteorann.



(25) Ionas go mbeidh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin in ann oibriú ar bhonn trasteorann 

gan aghaidh a thabhairt ar rialacha éagsúla agus, ar an gcaoi sin, cistiú tionscadal ar fud an 

Aontais a éascú d’infheisteoirí ó Bhallstáit eile, níor cheart cead a thabhairt do na Ballstáit 

ceanglais bhreise a fhorchur ar sholáthraithe seirbhísí sluachistiúcháin atá údaraithe faoin 

Rialachán seo.

(26) Leis an bpróiseas údarúcháin, ba cheart an deis a thabhairt don údarás inniúil náisiúnta a 

bheith curtha ar an eolas maidir leis na seirbhísí atá beartaithe ag na soláthraithe seirbhísí 

sluachistiúcháin ionchasacha a sholáthar agus na hardáin sluachistiúcháin atá beartaithe 

acu a oibriú, measúnú a dhéanamh ar cháilíocht a lucht bainistíochta, agus measúnú a 

dhéanamh ar eagraíocht agus nósanna imeachta inmheánacha a bheidh curtha ar bun ag na 

soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin ionchasacha chun a áirithiú go gcomhlíonfar na 

ceanglais arna leagan amach sa Rialachán seo.

(27) Chun trédhearcacht maidir le soláthar seirbhísí sluachistiúcháin a éascú d’infheisteoirí 

miondíola, ba cheart do ESMA clár poiblí atá cothrom le dáta a bhunú de na soláthraithe 

seirbhísí sluachistiúcháin údaraithe go léir a bhfuil ardáin sluachistiúcháin á bhfeidhmiú 

acu san Aontas i gcomhréir leis an Rialachán seo.



(28) Ba cheart an t-údarú a aistarraingt sa chás nach bhfuil na coinníollacha faoinar eisíodh é á 

gcomhlíonadh a thuilleadh. Go háirithe, ba cheart an deis a bheith ag an údarás inniúil 

náisiúnta a mheas an ndearnadh dochar do dhea-cháil an lucht bainistíochta nó ar cliseadh 

go tubaisteach ar na nósanna imeachta agus na córais inmheánacha. Chun cuidiú leis an 

údarás inniúil náisiúnta a mheasúnú ar cheart údarú mar sholáthraí seirbhísí 

sluachistiúcháin a aistarraingt, ba cheart an t-údarás inniúla náisiúnta a chur ar an eolas i 

gcás inar chaill soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin, nó tríú páirtí a bhí ag gníomhú thar a 

cheann, a údarú mar sheirbhís íocaíochta, nó inar fionnadh go ndearna sé sárú ar Threoir 

(AE) 2015/849 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle9.

(29) Chun go mbeidh tuiscint shoiléir ag infheisteoirí ionchasacha ar chineál na rioscaí lena 

mbaineann agus ar na costais agus na muirir a bhaineann le seirbhís sluachistiúcháin, ba 

cheart do soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin faisnéis shoiléir agus imdhealaithe a chur 

ar fáil dá chliaint. 

9 Treoir (AE) 2015/849 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2015 
maidir le cosc a chur ar úsáid an chórais airgeadais chun críocha sciúrtha airgid nó 
maoinithe sceimhlitheoireachta, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus lena n-aisghairtear Treoir 2005/60/CE ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Treoir 2006/70/CE ón gCoimisiún (IO 
L 141, 5.6.2015, lch. 73).



(30) Níl an infheistíocht i dtáirgí a ndéantar iad a mhargú ar ardáin sluachistiúcháin 

inchomparáide le táirgí infheistíochta traidisiúnta nó le táirgí coigiltis agus níor cheart na 

táirgí sin a mhargú ar an mbonn sin. Mar sin féin, chun go mbeidh tuiscint shoiléir ag 

infheisteoirí ionchasacha ar leibhéal na rioscaí a bhaineann le hinfheistíochtaí 

sluachistiúcháin, tá sé éigeantach do sholáthraithe seirbhísí sluachistiúcháin triail eolais 

iontrála a dhéanamh ar a n-infheisteoirí ionchasacha chun an tuiscint atá acu ar chúrsaí 

infheistíochta a dheimhniú. Ba cheart do sholáthraithe seirbhísí sluachistiúcháin rabhadh 

sainráite a thabhairt d’infheisteoirí ionchasacha uair ar bith a meastar na seirbhísí 

sluachistiúcháin sin a bheith míchuí dóibh. 

(31) Ionas go mbeidh infheisteoirí in ann cinneadh infheistíochta stuama a dhéanamh ba cheart 

do sholáthraithe seirbhísí sluachistiúcháin bileog faisnéise infheistíochta bunriachtanaí a 

sholáthar d’infheisteoirí ionchasacha. Ba cheart rabhadh a thabhairt d’infheisteoirí 

ionchasacha sa bhileog faisnéise infheistíochta bunriachtanaí maidir leis an timpeallacht 

infheistíochta ina bhfuil siad, go bhfuil rioscaí i gceist leis an timpeallacht sin agus nach 

cumhdaítear í leis an scéim um chúiteamh taiscí, ná leis na ráthaíochtaí cúitimh 

d’infheisteoirí. 



(32) Ba cheart saintréithe sonracha agus na rioscaí a bhaineann le cuideachtaí atá ar chéim 

luathfhorbartha a chur san áireamh sa bhileog faisnéise infheistíochta bunriachtanaí agus 

ba cheart díriú inti ar fhaisnéis ábhartha faoi na húinéirí tionscadail, faoi chearta 

infheisteoirí agus faoi na táillí a ghearrfar orthu agus na cineálacha urrús agus 

comhaontuithe iasachta a thairgfear. Toisc gurb é an t-úinéir tionscadail is fearr atá in ann 

an fhaisnéis sin a sholáthar, ba cheart gurb é an t-úinéir tionscadail sin a tharraingeodh suas 

an bhileog faisnéise infheistíochta bunriachtanaí. Mar sin féin, ós rud é gurb iad na 

soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin atá freagrach as a n-infheisteoirí ionchasacha a chur 

ar an eolas, tá siad freagrach as iomláine na bileoige faisnéise infheistíochta 

bunriachtanaí▌.

(33) Chun go mbeidh rochtain rianúil chaoithiúil ar mhargaí caipitil ag gnólachtaí 

nuathionscanta agus FBManna, chun a gcostais mhaoiniúcháin a laghdú agus chun go 

mbeidh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin in ann moill agus costais a sheachaint, níor 

cheart d’údarás inniúil an doiciméad faisnéise infheistíochta bunriachtanaí a fhormheas. 

(34) Chun costais agus ualach riaracháin nach bhfuil gá leo ar sholáthar seirbhísí trasteorann a 

sheachaint, ba cheart gan cumarsáidí margaíochta a bheith faoi réir na gceanglas 

aistriúcháin▌.



(35) Níor cheart cead a thabhairt do sholáthraithe seirbhísí sluachistiúcháin aon mheaitseáil 

lánroghnach nó neamh-lánroghnach a dhéanamh ar leasanna ceannaithe agus díola toisc go 

mbeadh údarú mar chuideachta infheistíochta de dhíth don ghníomhaíocht sin i gcomhréir 

le hAirteagal 5 de Threoir 2014/65/AE nó mar mhargadh rialaithe i gcomhréir le 

hAirteagal 44 den Treoir sin. Ba cheart go gceadófaí do sholáthraithe seirbhísí 

sluachistiúcháin ligean d’infheisteoirí a rinne infheistíocht ar a n-ardán dul i dteagmháil le 

chéile agus idirbhearta a dhéanamh ar a n-ardán i ndáil leis an infheistíocht a rinneadh den 

chéad uair ar a n-ardán. Ba cheart do sholáthraithe seirbhísí sluachistiúcháin a chur in iúl 

dá gcliaint nach bhfuil córas trádála á oibriú acu agus gur dá rogha féin a dhéanfaidh na 

cliaint aon ghníomhaíocht ceannaithe nó díola ar an ardán agus gurb iad na cliaint féin a 

bheidh freagrach as an gníomhaíocht sin. 

(36) Ba cheart do sholáthraithe seirbhísí sluachistiúcháin na taifid uile is iomchuí a bhaineann 

lena seirbhísí agus a n-idirbhearta a choinneáil chun an trédhearcacht a éascú agus chun an 

chumarsáid leis an gcliant a dhoiciméadú go hiomchuí. 



(37) Chun a áirithiú go gcaithfear go cothrom agus go neamh-idirdhealaitheach le hinfheisteoirí 

agus le húinéirí tionscadail, níor cheart do sholáthraithe seirbhísí sluachistiúcháin agus a 

seirbhísí á gcur chun cinn acu aon tionscadal ar leith a láimhseáil ar bhealach níos fabhraí 

ná aon tionscadail eile a thairgfear ar a n-ardán, mura bhfuil cúis oibiachtúil leis sin a 

dhéanamh amhail ceanglais shonracha an infheisteora nó i bhfianaise phróifíl riosca 

réamhshocraithe an infheisteora. Mar sin féin, níor cheart cosc a chur ar sholáthraí 

seirbhísí sluachistiúcháin tagairt a dhéanamh do thairiscintí a tugadh chun críche go rathúil 

nuair nach féidir infheistiú a thuilleadh sna tairiscintí sin ar an ardán agus spreagtar iad le 

hinchomparáideacht fheidhmíocht a dtionscadal dúnta a chur san áireamh.

(38) Chun cinnteacht dhlíthiúil níos mó a thabhairt do sholáthraithe seirbhísí sluachistiúcháin 

atá ag oibriú ar fud an Aontais agus chun rochtain níos fusa ar an margadh a áirithiú, ba 

cheart faisnéis iomlán maidir leis na dlíthe, na rialacháin agus na forálacha riaracháin is 

infheidhme sna Ballstáit a fhoilsiú go leictreonach, agus achoimre orthu, a bhaineann go 

sonrach leis na socruithe lena rialaítear cumarsáidí margaíochta na soláthraithe seirbhísí 

sluachistiúcháin▌. Chuige sin, ba cheart go gcoinneodh na húdaráis inniúla agus ESMA 

bunachair shonraí lárnacha. 



(39) Chun teacht ar thuiscint níos fearr ar mhéid na n-éagsúlachtaí rialála atá idir na Ballstáit 

sna ceanglais is infheidhme maidir le cumarsáidí margaíochta, ba cheart do na húdaráis 

inniúla tuarascáil mhionsonraithe a chur ar fáil gach bliain do ESMA maidir lena 

ngníomhaíochtaí forfheidhmithe sa réimse sin. 

(39a) Chun cur i bhfeidhm comhsheasmhach údaruithe na soláthraithe seirbhísí 

sluachistiúcháin ar fud an Aontais agus na ceanglais ina leith a áirithiú, ba cheart do 

ESMA caighdeáin theicniúla rialála a fhorbairt lena gcur faoi bhráid an Choimisiúin.

(40) Tá sé ríthábhachtach comhlíonadh na gceanglas a áirithiú go héifeachtach agus go 

héifeachtúil maidir le húdarú agus soláthar seirbhísí sluachistiúcháin ar bhonn trasteorann i 

gcomhréir leis an Rialachán seo. Ba cheart don údarás inniúil náisiúnta▌údarú a dheonú 

agus maoirseacht a dhéanamh. Ba cheart an chumhacht a bheith ag an údarás inniúil 

náisiúnta chun faisnéis a iarraidh, imscrúduithe agus cigireachtaí ar an láthair a dhéanamh, 

fógraí agus rabhaidh phoiblí a eisiúint agus smachtbhannaí a fhorchur. Ba cheart don 

údarás inniúil náisiúnta úsáid a bhaint as a inniúlachtaí maoirseachta agus smachtbhannaí 

ar bhealach comhréireach. 

▌



(42) Ba cheart don údarás inniúil náisiúnta táillí a ghearradh ar eintitis ar a ndéanann sé 

maoirseacht dhíreach chun a chuid costas a chumhdach, lena n-áirítear forchostais. Ba 

cheart leibhéal na táille a bheith comhréireach le méid an eintitis a bhfuil maoirseacht 

dhíreach á déanamh air ó tharla gur ar chéim na luathfhorbartha atá an tionscal 

sluachistiúcháin.

(43) Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Rialacháin seo, eadhon aghaidh a thabhairt 

ar ilroinnt an chreata is infheidhme maidir le seirbhísí sluachistiúcháin chun feidhmiú 

iomchuí an mhargaidh inmheánaigh a áirithiú agus, san am céanna, cosaint d’infheisteoirí 

agus éifeachtúlacht an mhargaidh a fheabhsú, agus rannchuidiú le hAontas na Margaí 

Caipitil a bhunú, a ghnóthú go leordhóthanach, ach gur fearr is féidir iad a bhaint amach ar 

leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na 

coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach. I 

gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an 

Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a ghnóthú. 

(44) Ba cheart cur i bhfeidhm an Rialacháin seo a chur siar chun é a chur ar aon dul leis na 

rialacha náisiúnta lenar trasuíodh Treoir XXX/XXXX/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 

gComhairle, lena ndíolmhaítear soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin a thagann faoi raon 

feidhme an Rialacháin seo ó chur i bhfeidhm Threoir 2014/65/AE. 



(45) Urramaítear sa Rialachán seo na cearta bunúsacha agus na prionsabail arna n-aithint i 

gCairt an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha. Dá bhrí sin, ba cheart an Rialachán seo 

a léirmhíniú agus a chur i bhfeidhm i gcomhréir leis na cearta agus prionsabail sin.

(46) Chuathas i gcomhairle leis an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint sonraí i gcomhréir le 

hAirteagal 28(2) de Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 

gComhairle10,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

10 Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 
18 Nollaig 2000 maidir le daoine aonair a chosaint i ndáil le próiseáil sonraí pearsanta ag 
institiúidí agus comhlachtaí an Chomhphobail agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den 
sórt sin (IO L 8, 12.1.2001, Lch. 1).



CAIBIDIL I

ÁBHAR, RAON FEIDHME AGUS SAINMHÍNITHE

Airteagal 1

Ábhar

Bunaítear ceanglais aonfhoirmeacha leis an Rialachán seo maidir leis an méid seo a leanas: 

(a) soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin a oibriú agus a eagrú;

(b) soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin a údarú agus maoirseacht a dhéanamh orthu;

(c) an trédhearcacht agus cumarsáidí margaíochta i ndáil le soláthar seirbhísí sluachistiúcháin 

san Aontas.

Airteagal 2

Raon feidhme

1. Beidh feidhm ag an Rialachán seo maidir le daoine dlítheanacha a roghnaíonn údarú a 

iarraidh i gcomhréir le hAirteagal 10 agus maidir le soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin a 

údaraítear i gcomhréir leis an Airteagal sin, i ndáil le soláthar seirbhísí sluachistiúcháin. 

Beidh bunaíocht éifeachtach agus chobhsaí i mBallstát ag na daoine dlítheanacha sin 

ionas go mbeidh siad incháilithe chun iarratas a dhéanamh ar údarú.



2. Ní bheidh feidhm ag an Rialachán seo maidir leis an méid seo a leanas:

(a) seirbhísí sluachistiúcháin a sholáthraítear d’úinéirí tionscadail ar tomhaltóirí iad mar 

a shainmhínítear in Airteagal 3(a) de Threoir 2008/48/CE;

(b) seirbhisí sluachistiúcháin a sholáthraíonn daoine nádúrtha nó daoine dlítheanacha a 

údaraíodh mar ghnólacht infheistíochta i gcomhréir le hAirteagal 7 de 

Threoir 2014/65/AE;

(c) seirbhísí sluachistiúcháin a sholáthraíonn daoine nádúrtha nó dlítheanacha i 

gcomhréir leis an dlí náisiúnta;

(d) tairiscintí sluachistiúcháin ina bhfuil comaoin is mó ná EUR 8 000 000 in aghaidh na 

tairisceana sluachistiúcháin a ríomhfar thar thréimhse 12 mhí maidir le tionscadal 

sluachistiúcháin ar leith.

2a. Le dlíthe náisiúnta maidir le ceanglais cheadúnaithe a bhaineann le húinéirí tionscadail 

nó infheisteoirí, ní chuirfear cosc ar na húinéirí tionscadail nó infheisteoirí sin seirbhísí 

sluachistiúcháin arna soláthar ag soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin a úsáid de 

bhun an Rialacháin seo agus arna n-údarú leis.



Airteagal 3 

Sainmhínithe

1. Chun críocha an Rialacháin seo, beidh feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

(a) ciallaíonn ‘seirbhís sluachistiúcháin’ soláthar ardáin sluachistiúcháin a lena 

gcumasaítear ceann amháin de na nithe ▌seo a leanas:

(i) seirbhís sluachistiúcháin dhíreach, lena gcuimsítear éascú a dhéanamh ar 

infheisteoir sonrach a mheaitseáil le húinéir tionscadail sonrach agus úinéir 

tionscadail sonrach a mheaitseáil le hinfheisteoir sonrach,

(ii) seirbhís sluachistiúcháin idirghabhála, lena gcuimsítear éascú a dhéanamh 

ar infheisteoir a mheaitseáil le húinéir tionscadail agus praghsáil agus 

pacáistíocht na dtairiscintí a chinneadh ina leith, nó éascú a dhéanamh ar 

úinéir tionscadail a mheaitseáil le hinfheisteoir agus praghsáil na dtairiscintí 

a chinneadh ina leith, nó an dá rud;

(b) ciallaíonn ‘ardán sluachistiúcháin’ córas▌ leictreonach arna oibriú nó arna bhainistiú 

ag soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin; 

(c) ciallaíonn ‘soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin’ duine dlítheanach a sholáthraíonn 

seirbhís sluachistiúcháin amháin nó níos mó agus ar údaraigh an t-údarás inniúil 

náisiúnta ábhartha chun na críche sin é i gcomhréir le hAirteagal 10 den Rialachán 

seo;



(d) ciallaíonn ‘tairiscint sluachistiúcháin’ aon chumarsáid ó sholáthraithe seirbhísí 

sluachistiúcháin ina bhfuil faisnéis lena gcuirtear ar chumas infheisteoirí ionchasacha 

cinneadh a dhéanamh faoin bhfiúntas a bhaineann le hidirbheart sluachistiúcháin a 

dhéanamh;

(e) ciallaíonn ‘cliant’ aon infheisteoir ionchasach nó iarbhír dá soláthraíonn soláthraí 

seirbhísí sluachistiúcháin seirbhísí sluachistiúcháin dó nó dá bhféadfaidh soláthraí 

seirbhísí sluachistiúcháin na seirbhísí sin a sholáthar dó; 

(f) ciallaíonn ‘úinéir tionscadail’ aon duine a fhéachann cistiú a fháil trí ardán 

sluachistiúcháin; 

(g) ciallaíonn ‘infheisteoir’ aon duine a dheonaíonn iasachtaí trí ardán sluachistiúcháin 

nó a fhaigheann urrúis inaistrithe tríd sin;

(h) ciallaíonn ‘tionscadal sluachistiúcháin’ an cuspóir a gcistíonn úinéir tionscadail ina 

leith nó a fhéachann sé cistí a thiomsú ina leith tríd an tairiscint sluachistiúcháin;

(i) ciallaíonn ‘urrúis inaistrithe’ urrúis inaistrithe mar a shainmhínítear in 

Airteagal 4(1)(44) de Threoir 2014/65/AE;

(j) ciallaíonn ‘cumarsáidí margaíochta’ aon fhaisnéis nó cumarsáid ó sholáthraí seirbhísí 

sluachistiúcháin chuig infheisteoir ionchasach nó úinéir tionscadail ionchasach 

maidir le seirbhísí an tsoláthraí seirbhísí sluachistiúcháin, seachas na nochtuithe 

infheisteoirí a cheanglaítear faoin Rialachán seo;



(k) ciallaíonn ‘meán marthanach’ ionstraim lena bhféadfar faisnéis a stóráil sa dóigh is 

gur féidir tagairt di sa todhchaí agus go ceann tréimhse leordhóthanach chun críocha 

na faisnéise agus lena bhféadfar an fhaisnéis atá stóráilte a atáirgeadh gan í a athrú;

(l) ciallaíonn ‘meán sainchuspóireach’ nó ‘MSC’ eintiteas arna chruthú le haghaidh, 

nó arb é an t-aon chuspóir amháin atá leis urrúsú a dhéanamh de réir bhrí 

Airteagal 1(2) de Rialachán (AE) Uimh. 1075/2013 ón mBanc Ceannais Eorpach11;

(la) ciallaíonn ‘iasacht’ comhaontú lena gcuirtear d’oibleagáid ar infheisteoir suim 

airgid chomhaontaithe a chur ar fáil d’úinéir tionscadail ar feadh tréimhse 

chomhaontaithe ama agus faoina bhfuil sé d’oibleagáid ar an úinéir tionscadail 

an méid sin a aisíoc laistigh den am comhaontaithe; 

(lb) ciallaíonn ‘údarás inniúil náisiúnta’ nó ‘NCA’, an t-údarás inniúil naisiúnta nó 

na húdaráis inniúla náisiúnta, arna ainmniú nó arna n-aimniú ag Ballstát agus 

ag a bhfuil na cumhachtaí riachtanacha aige nó acu agus na freagrachtaí 

leithdháilte air nó orthu chun na cúraimí a bhaineann le húdarú agus 

maoirseacht na soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin a chur i gcrích laistigh de 

raon feidhme an Rialacháin seo.

▌

11 IO L 297, 7.11.2013, lch. 107.



CAIBIDIL II

SOLÁTHAR SEIRBHÍSÍ SLUACHISTIÚCHÁIN AGUS NA CEANGLAIS EAGRAÍOCHTÚLA 

AGUS OIBRÍOCHTÚLA ATÁ AR SHOLÁTHRAITHE SEIRBHÍSÍ SLUACHISTIÚCHÁIN

Airteagal 4

Soláthar seirbhísí sluachistiúcháin 

1. Ní sholáthróidh ach amháin daoine dlítheanacha seirbhísí sluachistiúcháin ar daoine 

dlítheanacha iad ag a bhfuil bunaíocht éifeachtach chobhsaí i mBallstát den Aontas agus a 

údaraíodh mar sholáthraithe seirbhísí sluachistiúcháin i gcomhréir le hAirteagal 10 den 

Rialachán seo. 

Ní fhéadann daoine dlíthiúla i dtríú tír iarratas a dhéanamh ar údarú mar sholáthraithe 

seirbhísí sluachistiúcháin faoin Rialachán seo.

2. Gníomhóidh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin ar bhealach macánta, cothrom agus 

gairmiúil chun leas a gcliant agus a gcliant ionchasach.

3. Ní dhéanfaidh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin aon luach saothair, lascaine ná sochar 

neamhairgeadaíochta a íoc ná ní ghlacfaidh sé le haon cheann díobh sin as orduithe 

infheisteoirí a sheoladh chuig tairiscint sluachistiúcháin ar leith arna déanamh ar a n-ardán 

nó chuig tairiscint sluachistiúcháin ar leith arna soláthar ag ardán tríú páirtí. 



4. Féadfaidh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin lánrogha a fheidhmiú thar ceann a gcliant 

i leith pharaiméadair orduithe na gcliant ina ndéanfaidh siad modh beacht agus 

paraiméadair na lánrogha sin a nochtadh dá gcliaint agus gach beart is gá chun an toradh is 

fearr is féidir a fháil dá gcliaint.

5. Maidir le húsáid meán sainchuspóireach le haghaidh soláthar seirbhísí sluachistiúcháin le 

haghaidh infheisteoirí nach contrapháirtithe incháilithe iad mar a shainmhínítear i 

dTreoir 2014/65/AE, ní bheidh sé de cheart ag soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin ach 

sócmhainn amháin a aistriú chuig an meán sainchuspóireach chun a chur ar chumas 

infheisteoirí neamhchosaint ar an tsócmhainn sin a ghlacadh trí urrúis a fháil. Is faoi 

infheisteoirí, agus infheisteoirí amháin, a bheidh sé cinneadh a dhéanamh maidir le 

neamhchosaint ar an tsócmhainn bhunúsach sin a ghlacadh. 



Airteagal 4a

Seirbhís sluachistiúcháin idirghabhála

Chun críocha an Rialacháin seo, measfar go gcuimseofar an méid seo a leanas le seirbhísí 

sluachistiúcháin idirghafa:

(a) urrúis inaistrithe nó éascú iasachtaí arna n-eisiúint ag úinéirí tionscadail a láithriú gan 

bhonn gealltanas daingean, dá dtagraítear i bpointe (7) de Roinn A d’Iarscríbhinn I a 

ghabhann le Treoir 2014/65/AE;

(b) comhairle infheistíochta a thairiscint, dá dtagraítear i bpointe (5) de Roinn A 

d’Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2014/65/AE, maidir le hurrúis inaistrithe nó 

éascú iasachtaí arna n-eisiúint ag úinéirí tionscadail; agus

(c) orduithe cliaint a ghlacadh agus a tharchur, dá dtagraítear i bpointe (1) de Roinn A 

d’Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2014/65/AE, maidir le hurrúis inaistrithe nó 

éascú iasachtaí arna n-eisiúint ag úinéirí tionscadail.



Airteagal 5

Bainistíocht éifeachtach agus stuama

Bunóidh lucht bainistíochta na soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin cur chun feidhme beartais 

agus nósanna imeachta leordhóthanacha agus déanfaidh sé maoirseacht orthu chun bainistíocht 

éifeachtach agus stuama a áirithiú, lena n-áirítear leithscaradh dualgas, leanúnachas gnó agus 

seachaint coinbhleachtaí leasa, ar mhodh lena gcuirtear sláine an mhargaidh agus leas a gcliant chun 

cinn. Áiritheoidh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin a thairgeann na seirbhísí dá dtagraítear 

i bpointe (iia) d’Airteagal 3(1) go bhfuil córais agus rialuithe i bhfeidhm acu le haghaidh 

bainistíocht riosca agus samhaltú airgeadais don tairiscint seirbhísí sin.



Airteagal 5a

Ceanglais díchill chuí

1a. Glacfaidh na soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin íosleibhéal díchill chuí ar a laghad i 

leith úinéirí tionscadail, ar úinéirí iad a chuireann a dtionscadal ar aghaidh chun cistiú 

a fháil ó ardán sluachistiúcháin de chuid sholáthraí seirbhísí sluachistiúcháin.

2a. Beidh na nithe seo a leanas go léir san áireamh ar an íosleibhéal díchill chuí dá 

dtagraítear i mír 1:

(a) fianaise nach bhfuil taifead coiriúil ag úinéir an tionscadail maidir le sáruithe ar 

na dlíthe seo a leanas: an dlí tráchtála náisiúnta, an dlí dócmhainneachta 

náisiúnta, an dlí náisiúnta maidir le seirbhísí airgeadais, an dlí maidir le frith-

sciúradh airgid, an dlínáisiúnta calaoise nó oibleagáidí náisiúnta maidir le 

dliteanais ghairmiúil.

(b) fianaise go bhféachann úinéir an tionscadail cistiú a fháil trí ardán 

sluachistiúcháin;

(i) fianaise nár bunaíodh é i ndlínse neamhchomhoibríoch, mar a aithnítear i 

mbeartas ábhartha an Aontais, nó i dtríú tír ardriosca de bhun Airteagal 9(2) 

de Threoir (AE) 2015/849; nó

(ii) comhlíonadh éifeachtach caighdeán cánach maidir le trédhearcacht agus 

malartú faisnéise atá ag AE nó atá comhaontaithe go hidirnáisiúnta.



Airteagal 6

Gearáin a láimhseáil

1. Beidh tuairiscí i bhfeidhm ag soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin agus foilseoidh siad 

tuairiscí maidir le nósanna imeachta éifeachtacha agus trédhearcacha chun gearáin a 

fhaightear ó chliaint a láimhseáil go pras, go cothrom agus go comhsheasmhach.

2. Áiritheoidh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin go mbeidh cliaint in ann gearáin ina 

n-aghaidh a dhéanamh saor in aisce.

3. Déanfaidh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin teimpléad caighdeánach do ghearáin a 

fhorbairt agus a chur ar fail do chliaint agus déanfaidh siad taifead ar na gearáin go léir a 

fhaightear agus na bearta a dhéantar.

3a. Déanfaidh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin imscrúdú ar na gearáin go léir agus 

cuirfidh siad toradh an imscrúdaithe in iúl don ghearánaí laistigh de thréimse 

réasúnach ama.

4. Forbróidh ESMA dréachtchaighdeáin theicniúla rialála chun na ceanglais, na formáidí 

caighdeánacha agus na nósanna imeachta a shonrú maidir le gearáin a láimhseáil.

Cuirfidh ESMA na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála sin faoi bhráid an 

Choimisiúin faoin ... [XXX m(h)í ó dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo].

Déantar an chumhacht a tharmligean chuig an gCoimisiún na dréachtchaighdeáin 

theicniúla rialála dá dtagraítear sa chéad fhomhír a ghlacadh i gcomhréir leis an nós 

imeachta a leagtar síos in Airteagail 10 go 14 de Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010.



Airteagal 7 

Coinbhleachtaí leasa

1. Ní bheidh aon rannpháirtíocht airgeadais ag soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin in aon 

tairiscint sluachistiúcháin ar a n-ardáin sluachistiúcháin.

De mhaolú ar an gcéad fhomhír, féadfaidh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin 

rannpháirtíocht airgeadais a bheith i seilbh acu i dtairiscint sluachistiúcháin ar a n-

ardán sluachistiúcháin nuair a chuirfear faisnéis maidir leis an rannpháirtíocht sin ar 

fáil go soiléir do chliaint trí nósanna imeachta roghnúcháin atá soiléir agus 

trédhearcach a fhoilsiú.

2. Ní ghlacfaidh soláthraithe seirbhísí cistiúcháin mar chliant aon duine dá scairshealbhóirí a 

bhfuil 20% nó níos mó den scairchaipiteal nó de na cearta vótála ina seilbh, aon duine dá 

mbainisteoirí▌, nó aon duine atá nasctha go díreach▌ leis na scairshealbhóirí agus leis na 

bainisteoirí▌ trí rialú mar a shainmhínítear in Airteagal 4(1)(35)(b) de 

Threoir 2014/65/AE.

3. Déanfaidh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin rialacha inmheánacha éifeachtacha a 

choinneáil agus a oibriú chun coinbhleachtaí leasa a sheachaint agus déanfaidh siad a 

áirithiú nach bhféadfaidh tionchar a bheith ag a bhfostaithe go díreach ná go 

hindíreach ar thionscadail, ar tionscadail iad nach bhfuil rannpháirtíocht airgeadais ag 

na fostaithe iontu.



4. Déanfaidh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin gach beart iomchuí chun coinbhleachtaí 

leasa a sheachaint, a shainaithint, a bhainistiú agus a nochtadh idir na soláthraithe seirbhísí 

sluachistiúcháin féin, a scairshealbhóirí, a mbainisteoirí agus a bhfostaithe, nó aon duine 

atá nasctha go díreach nó hindíreach le rialú leo mar a shainmhínítear in 

Airteagal 4(1)(35)(b) de Threoir 2014/65/AE, agus a gcliaint, nó idir cliant amháin agus 

cliant eile. 

5. Déanfaidh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin an cineál ginearálta agus na foinsí 

coinbhleachtaí leasa a nochtadh dá gcliaint▌ agus na bearta a dhéanann siad chun na 

rioscaí sin a mhaolú. 

6. Maidir leis an nochtadh dá dtagraítear i mír 5:

(a) is i meán marthanach a dhéanfar é;

(b) áireofar mionsonraí leordhóthanacha ann, agus cuirfear cineál gach cliaint san 

áireamh, chun a chumasú do gach cliant cinneadh eolasach a dhéanamh faoin 

tseirbhís as a n-eascraíonn an choinbhleacht leasa.



7. Déanfaidh ESMA dréachtchaighdeáin theicniúla rialála a fhorbairt chun an méid seo a 

leanas a shonrú:

(a) na ceanglais maidir le nósanna imeachta roghnúcháin um rannpháirtíocht 

airgeadais agus rialacha inmheánacha a choinneáil nó a oibriú dá dtagraítear i 

míreanna 1 agus 3;

(b) na bearta dá dtagraítear i mír 4;

(c) na socruithe don nochtadh dá dtagraítear i mír 5 agus i mír 6. 

Cuirfidh ESMA na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála sin faoi bhráid an 

Choimisiúin faoin ... [XXX m(h)í ó dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo].

Déantar an chumhacht chun na caighdeáin theicniúla rialála dá dtagraítear sa chéad 

fhomhír a ghlacadh a tharmligean chuig an gCoimisiún i gcomhréir leis an nós 

imeachta a leagtar síos in Airteagail 10 go 14 de Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010.



Airteagal 7a

Leasanna an ardáin sluachistiúcháin a ailíniú leis na hinfheisteoirí

1. Chun a áirithiú go n-ailíneoidh ardáin sluachistiúcháin a ndreasachtaí le dreasachtaí 

na n-infheisteoirí, spreagfar sásraí dreasachtaí.

2. Féadfaidh ardáin sluachistiúcháin rannpháirt a ghlacadh i dtionscadail a chistiú. Ní 

rachaidh an rannpháirtíocht sin thar 2% den chaipiteal carntha don tionscadal.

3. Féadfar táille ratha a dheonú don soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin nuair a imeoidh 

tionscadal go rathúil ón ardán sluachistiúcháin.

4. Déanfaidh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin cur síos do ESMA ar ailíniú an 

bheartais leasa a bhfuil sé beartaithe acu é a úsáid roimh an údarú agus iarrfaidh siad a 

fhaomhadh uaidh.

5. Féadfaidh ardáin sluachistiúcháin ailíniú an bheartais leasa a mhodhnú gach trí 

bliana. Tá aon mhodhnú faoi réir formheasa ag ESMA.

6. Déanfaidh ardáin sluachistiúcháin cur síos sainráite ar ailíniú an bheartais leasa ar a 

suíomh gréasáin in áit fheiceálach.



Airteagal 8

Seachfhoinsiú

1. Le linn do sholáthraithe seirbhísí sluachistiúcháin a bheith ag brath ar thríú páirtí chun 

feidhmeanna oibríochtúla a chomhlíonadh, déanfaidh siad gach beart réasúnach chun 

riosca oibríochtúil breise a sheachaint.

2. Trí fheidhmeanna oibríochtúla a eisfhoinsiú, ní dhéanfar díobháil▌ do cháilíocht rialú 

inmheánach na soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin ná do chumas an údaráis inniúil 

náisiúnta faireachán a dhéanamh maidir le comhlíonadh na n-oibleagáidí go léir a leagtar 

síos sa Rialachán seo ag an soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin.

3. Beidh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin lánfhreagrach as comhlíonadh an Rialacháin 

seo i leith na ngníomhaíochtaí eisfhoinsithe.



Airteagal 9

Sócmhainní cliant a choimeád slán, cistí a shealbhú agus seirbhísí íocaíochta a sholáthar

1. Cuirfidh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin a gcliaint ar an eolas faoin méid seo a 

leanas: 

(a) cé acu a sholáthraíonn nó nach soláthraíonn siad seirbhísí chun seirbhísí a choimeád 

slán, agus na téarmaí agus na coinníollacha faoina ndéanann siad amhlaidh, lena n-

áirítear tagairtí don dlí náisiúnta is infheidhme;

(b) cé acu a sholáthraíonn nó nach soláthraíonn siad féin seirbhísí chun sócmhainní a 

choimeád slán nó an soláthraíonn tríú páirtí iad; 

(c) cé acu a dhéanann nó nach ndéanann an soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin seirbhísí 

íocaíochta a sholáthar agus cistí a shealbhú agus a choimirciú nó an ndéantar an méid 

sin trí sholáthraí tríú páirtí a ghníomhaíonn thar a cheann.

2. Ní shealbhóidh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin ná soláthraithe tríú páirtí ag gníomhú 

thar a gceann cistí cliant ná ní sholáthróidh siad seirbhísí íocaíochta mura rud é go bhfuil 

na cistí sin beartaithe le haghaidh soláthar seirbhísí íocaíochta i ndáil leis na seirbhísí 

sluachistiúcháin agus gur soláthraí seirbhíse íocaíochta é mar a shainmhínítear in 

Airteagal 4(11) de Threoir (AE) 2015/2366 an soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin nó an 

soláthraí tríú páirtí atá ag gníomhú thar a cheann.



3. Déanfar na cistí dá dtagraítear i mír 2 a choimirciú i gcomhréir leis na forálacha náisiúnta 

lena dtrasuítear Treoir (AE) 2015/2366.

4. I gcás nach ndéanfaidh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin iad féin seirbhísí íocaíochta a 

sholáthar ná cistí a shealbhú ná cistí a choimeád slán i ndáil leis na seirbhísí 

sluachistiúcháin ná nach ndéanfaidh siad amhlaidh trí thríú páirtí, cuirfidh na soláthraithe 

seirbhísí sluachistiúcháin sin socruithe i bhfeidhm agus coinneoidh siad iad chun a áirithiú 

nach nglacfaidh úinéirí tionscadail le cistiú i leith tairiscintí sluachistiúcháin ná le haon 

íocaíocht ach amháin trí bhíthin soláthraí seirbhísí íocaíochta nó gníomhaire a 

sholáthraíonn seirbhísí íocaíochta mar a shainmhínítear in Airteagal 4(11) agus 

Airteagal 19 de Threoir (AE) 2015/2366.



CAIBIDIL II

SOLÁTHRAITHE SEIRBHÍSÍ SLUACHISTIÚCHÁIN A ÚDARÚ AGUS MAOIRSEACHT A 

DHÉANAMH ORTHU

Airteagal 10

Údarú mar sholáthraí seirbhísí sluachistiúcháin

1. Chunbheith ina sholáthraí seirbhísí sluachistiúcháin faoin Rialachán seo, déanfaidh an 

soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin iarratas a chur isteach chuig an údarás inniúil 

náisiúnta sa Bhallstát ina bhfuil sé bunaithe chun údarú a fháil maidir le seirbhísí 

sluachistiúcháin a sholáthar.

2. Beidh na nithe seo a leanas go léir san iarratas dá dtagraítear i mír 1:

(a) seoladh an tsoláthraí seirbhísí sluachistiúcháin ionchasaigh;

(b) stádas dlí an tsoláthraí seirbhísí sluachistiúcháin ionchasaigh;

(c) airteagail chomhlachais an tsoláthraí seirbhísí sluachistiúcháin ionchasaigh;

(d) clár oibríochtaí ina leagtar amach na cineálacha seirbhísí sluachistiúcháin ar mian 

leis an soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin ionchasach a sholáthar agus an t-ardán a 

bhfuil sé ar intinn aige a oibriú, lena n-áirítear cá háit agus cén chaoi a bhfuil 

tairiscintí le margú;



(e) tuairisc ar shocruithe rialachais agus sásraí rialaithe inmheánaigh an tsoláthraí 

seirbhísí sluachistiúcháin ionchasaigh chun comhlíonadh an Rialacháin seo a áirithiú, 

lena n-áirítear nósanna imeachta bainistíochta riosca agus cuntasaíochta;

(f) tuairisc ar chórais, acmhainní agus nósanna imeachta an tsoláthraí seirbhísí 

sluachistiúcháin ionchasaigh chun na córais próiseála sonraí a rialú agus a 

choimirciú;

(g) tuairisc ar shocruithe leanúnachais gnó an tsoláthraí seirbhísí sluachistiúcháin 

ionchasaigh, chun a áirithiú go leanfar d’haon aisíocaíochtaí agus infheistíochtaí 

a thabhairt do na hinfheisteoirí i gcás dhócmhainneacht an tsoláthraí seirbhísí 

sluachistiúcháin ionchasaigh;

(h) céannacht na ndaoine atá freagrach as an soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin 

ionchasach a bhainistiú;

(i) cruthúnas go bhfuil dea-chlú ar na daoine dá dtagraítear i bpointe (h) agus go bhfuil 

eolas agus taithí iomchuí acu chun an soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin ionchasach 

a bhainistiú;



(j) tuairisc ar rialacha inmheánacha an tsoláthraí seirbhísí sluachistiúcháin ionchasaigh 

chun bac a chur ar scairshealbhóirí a shealbhaíonn 20% nó níos mó den 

scairchaipiteal nó de na cearta vótála, a bhainisteoirí▌, nó aon duine eile atá nasctha 

go díreach▌ leo trí rialú, páirt a ghlacadh in idirbhearta arna dtairiscint ag an 

soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin ionchasaigh, agus ba cheart rialacha 

inmheánacha an tsoláthraí seirbhísí sluachistiúcháin ionchasaigh maidir le 

coinbhleachtaí leasa a bhaineann le nochtadh fostaithe do thionscadail a áireamh 

sa tuairisc sin;

(k) tuairisc ar shocruithe eisfhoinsiúcháin an tsoláthraí seirbhísí sluachistiúcháin 

ionchasaigh;

(l) tuairisc ar nósanna imeachta an tsoláthraí seirbhísí sluachistiúcháin ionchasaigh 

maidir le gearáin ó chliaint a láimhseáil;

(m) i gcás inarb infheidhme, tuairisc ar na seirbhísí íocaíochta a bhfuil sé beartaithe ag an 

soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin ionchasach a sholáthar faoi Threoir 

(AE) 2015/2366. 

(ma) cruthúnas go gcumhdaítear an soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin go leormhaith 

nó go bhfuil caipiteal leordhóthanach aige i gcoinne iarmhairtí airgeadais a 

dhliteanais ghairmiúil i gcás nach gcomhlíonann sé lena oibleagáidí gairmiúla a 

leagtar amach sa Rialachán seo.



3. Chun críocha mhír 2(i), soláthróidh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin cruthúnas ar an 

méid seo a leanas:

(a) nach ann do thaifead coiriúil i leith ciontuithe ná pionóis maidir le rialacha náisiúnta 

atá i bhfeidhm sna réimsí seo a leanas: an dlí tráchtála, an dlí dócmhainneachta, an 

reachtaíocht maidir le seirbhísí airgeadais, an reachtaíocht maidir le frithsciúradh 

airgid, an chalaois nó dliteanas gairmiúil le haghaidh na ndaoine go léir a bhfuil baint 

acu leis an soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin a bhainistiú;

(b) maidir leis na daoine a bhfuil comhbhaint acu leis an soláthraí seirbhísí 

sluachistiúcháin a bhainistiú, cruthúnas go bhfuil eolas, scileanna agus taithí 

leordhóthanach acu chun an soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin a bhainistiú agus go 

gceanglaítear ar na daoine sin am leordhóthanach a thabhairt chun a ndualgais a 

chomhlíonadh. 

4. Laistigh de 30 lá oibre ón iarratas dá dtagraítear i mír 1 a fháil, measúnóidh an t-údarás 

inniúil náisiúnta cé acu a comhlánaíodh nó nár comhlánaíodh an t-iarratas. I gcás nach 

mbeidh an t-iarratas comhlánaithe, leagfaidh an t-údarás inniúil náisiúnta spriocdháta 

síos faoina mbeidh ar an soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin an fhaisnéis a fágadh ar lár a 

sholáthar.



5. I gcás ina mbeidh iarratas dá dtagraítear i mír 1 comhlánaithe, tabharfaidh an t-údarás 

inniúil náisiúnta fógra láithreach don soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin ionchasach faoi 

sin. 

5a. Sula ndéanfaidh an t-údarás inniúil náisiúnta cinneadh cibé acu an ndeonóidh sé nó an 

ndiultóidh sé iarratas ar údarú chun seirbhís sluachistiúcháin a sholáthar, rachaidh sé i 

gcomhairle leis an údarás inniúil náisiúnta in aon Bhallstát eile sna cásanna seo a 

leanas:

(a) is fochuideachta é an soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin ionchasach de chuid 

soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin arna údarú sa Bhallstát eile sin;

(b) is fochuideachta é an soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin ionchasach den 

mháthairchuideachta de chuid soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin arna údarú sa 

Bhallstát eile sin;

(c) tá an soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin ionchasach á rialú ag na daoine 

nádúrtha nó dlíthiúla céanna a rialaíonn soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin arna 

údarú sa Bhallstát eile sin;

(d) tá sé ar intinn ag an soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin ionchasach tairiscintí a 

údarú go díreach sa Bhallstát eile sin;



5b. I gcás ina mbeidh easaontas idir na húdaráis inniúla náisiúnta dá dtagraítear i mír 5a 

faoin nós imeachta nó faoin inneachar a bhaineann le gníomhaíocht nó le 

neamhghníomhaíocht údaráis inniúil eile, déanfar an t-easaontas sin a réiteach i 

gcomhréir le hAirteagal 13a.

6. Measúnóidh an t-údarás inniúil náisiúnta, laistigh de thrí mhí ón tráth a fhaightear 

iarratas comhlánaithe, cé acu a chomhlíonann nó nach gcomhlíonann an soláthraí seirbhísí 

sluachistiúcháin na ceanglais a leagtar amach sa Rialachán seo agus glacfaidh sé cinneadh 

lán-réasúnaithe chun údarú mar sholáthraí seirbhísí sluachistiúcháin a dheonú nó a dhiúltú. 

Beidh sé de cheart ag an údarás inniúil náisiúnta údarú a dhiúltú más ann d’fhorais 

oibiachtúla fhollasacha chun a chreidiúint go bhféadfadh bainistíocht an tsoláthraí seirbhísí 

sluachistiúcháin an méid seo a leanas a chur i mbaol: bainistíocht stuama fhónta 

éifeachtach agus leanúnachas gnó an tsoláthraí seirbhísí sin chomh maith le haird 

leordhóthanach a thabhairt ar leas a chliant agus ar shláine an mhargaidh.

6a. Cuirfidh an t-údarás inniúil náisiúnta ESMA ar an eolas faoi iarratas rathúil ar údarú 

faoin Airteagal seo. Cuirfidh ESMA an t-iarratas sin le clár na n-ardán formheasta dá 

bhforáiltear in Airteagal 11. Féadfaidh ESMA faisnéis a iarraidh chun a áirithiú go 

ndéanfaidh na húdaráis inniúla náisiúnta údaruithe faoin Airteagal seo a dheonú ar 

bhealach comhsheasmhach. I gcás nach n-aontóidh ESMA le cinneadh an údaráis 

inniúil náisiúnta maidir le hiarratas ar údarú a dheonú nó a dhiúltú faoin Airteagal seo, 

tabharfaidh sé na cúiseanna lena n-easaontas agus míneoidh sé agus tabharfaidh sé 

údar cuí d’aon diallas suntasach ón gcinneadh.



7. Tabharfaidh an t-údarás inniúil náisiúnta fógra don soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin 

faoina chinneadh laistigh de dhá lá oibre tar éis an cinneadh sin a ghlacadh.

7a. Comhlíonfaidh soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin, arna údarú i gcomhréir leis an 

Airteagal seo, na coinníollacha maidir le húdarú gach tráth.

8. Beidh an t-údarú dá dtagraítear i mír 1 éifeachtach agus bailí ar fud chríoch an Aontais ina 

iomláine.

9. Ní cheanglóidh na Ballstáit ar sholáthraithe seirbhísí sluachistiúcháin a bheith i láthair go 

fisiciúil i gcríoch Ballstáit seachas na háiseanna a bheith sa Bhallstát ina bhfuil na 

soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin sin bunaithe agus a bhfuil údarú faighte acu ann 

chun seirbhísí sluachistiúcháin a sholáthar ar bhonn trasteorann. 

10. Ullmhóidh ESMA dréachtchaighdeáin theicniúla cur chun feidhme chun foirmeacha 

caighdeánacha, teimpléid chaighdeánacha agus nósanna imeachta caighdeánacha a 

bhunú le haghaidh an iarratais ar údarú.

Déanfadh ESMA na dréachtchaighdeáin theicniúla cur chun feidhme sin a thíolacadh 

chuig an gCoimisiún faoin ... [XX m(h)í ó dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo].

Tarmligtear an chumhacht chuig an gCoimisiún na caighdeáin theicniúla cur chun 

feidhme sin dá dtagraítear sa chéad fhomhír a ghlacadh i gcomhréir leis an nós 

imeachta a leagtar síos in Airteagal 15 de Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010.



Airteagal 11

Clár soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin

1. Bunóidh ESMA clár de na soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin go léir. Cuirfear an clár 

sin ar fáil don phobal ar a shuíomh gréasáin agus déanfar é a nuashonrú ar bhonn rialta.

2. Beidh na sonraí seo a leanas sa chlár dá dtagraítear i mír 1:

(a) ainm agus foirm dlí an tsoláthraí seirbhísí sluachistiúcháin;

(b) ainm tráchtála agus seoladh idirlín an ardáin sluachistiúcháin arna oibriú ag an 

soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin;

(c) faisnéis faoi na seirbhísí a n-údaraítear an soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin ina 

leith;

(d) smachtbhannaí arna bhforchur ar an soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin nó ar a 

bhainisteoirí.

3. Aon údarú a tharraingítear siar i gcomhréir le hAirteagal 13, foilseofar sa chlár go ceann 

cúig bliana é.



Airteagal 12

Maoirseacht

1. Déanfaidh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin a sheirbhísí a soláthar faoi mhaoirseacht 

an údaráis inniúil náisiúnta sa Bhallstát inar údaraíodh an soláthraí seirbhísí 

sluachistiúcháin.

2. Déanfaidh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin na coinníollacha maidir le húdarú a 

leagtar amach in Airteagal 10 den Rialachán seo a chomhlíonadh gach tráth. 

3. Measúnóidh an t-údarás inniúil náisiúnta cé acu atá nó nach bhfuil na hoibleagáidí a 

ndéantar foráil sa Rialachán seo maidir leo á gcomhlíonadh ag na soláthraithe seirbhísí 

sluachistiúcháin. Cinnfidh sé minicíocht agus doimhneacht an mheasúnaithe sin, ag 

féachaint do mhéid agus castacht ghníomhaíochtaí an tsoláthraí seirbhísí 

sluachistiúcháin. Chun críche an mheasúnaithe sin, féadfaidh an t-údarás inniúil 

náisiúnta an soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin a chur faoi chigireacht ar an láthair.

4. Tabharfaidh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin fógra gan moill mhíchuí don údarás 

inniúil náisiúnta faoi aon athruithe ábhartha a dhéanfar ar na coinníollacha maidir le 

húdarú agus, arna iarraidh sin, tabharfaidh siad an fhaisnéis is gá chun a mheas an bhfuil an 

Rialachán seo á chomhlíonadh acu. 



Airteagal 12a

Ainmniú an údaráis inniúil

1. Ainmneoidh gach Ballstát an t-údarás inniúil náisiúnta a bheidh freagrach as na 

dualgais faoin Rialachán seo a chomhlíonadh chun soláthraithe seirbhísí 

sluachistiúcháin a údarú agus chun maoirseacht a dhéanamh orthu agus cuirfidh sé 

ESMA ar an eolas faoin méid sin. 

I gcás ina n-ainmneoidh Ballstát níos mó ná údarás inniúil náisiúnta amháin, cinnfidh 

sé na róil a bheidh ag gach údarás ar leith acu agus ainmneoidh sé údarás amháin a 

bheidh freagrach as comhar le húdaráis inniúla náisiúnta sna Ballstáit eile agus le 

ESMA i gcás ina bhforáiltear amhlaidh sa Rialachán seo.

2. Foilseoidh ESMA liosta de na húdaráis inniúla a ainmneofar i gcomhréir leis an gcéad 

fhomhír ar a láithreán gréasáin.

3. Beidh na cumhachtaí maoirseachta agus imscrúdaithe is gá ag na húdaráis inniúla 

náisiúnta chun a gcuid feidhmeanna a fheidhmiú. 



Airteagal 13

Aistarraingt údaraithe

1. Beidh de chumhacht ag na húdaráis inniúla náisiúnta an t-údarú atá faighte ag soláthraí 

seirbhísí sluachistiúcháin a tharraingt siar in aon cheann de na cúinsí seo a leanas i gcás gur 

fíor an méid seo a leanas faoin soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin:

(a) níor úsáid sé a údarú laistigh de 18 mí tar éis an t-údarú a dheonú dó;

(b) thréig sé a údarú go sainráite;

(c) níor sholáthair sé seirbhísí sluachistiúcháin ar feadh sé mhí as a chéile; 

(d) fuair sé a údarú ar mhodhanna neamhrialta, lena n-áirítear trí ráitis bhréagacha a 

dhéanamh ina iarratas ar údarú;

(e) níl na coinníollacha faoinar deonaíodh an t-údarú á gcomhlíonadh aige a thuilleadh; 

(f) sháraigh sé forálacha an Rialacháin seo go tromchúiseach;



(g) chaill sé a údarú mar institiúid íocaíochta i gcomhréir le hAirteagal 13 de 

Threoir 2015/2366/AE agus dá bhun, nó chaill soláthraí tríú páirtí a bhí ag 

gníomhú dó thar ceann an t-údarú sin;

(h) sháraigh sé forálacha an dlí náisiúnta lena gcuirtear Treoir (AE) 2015/849 chun 

feidhme maidir le sciúradh airgid nó maoiniú sceimhlitheoireachta, nó sháraigh a 

bhainisteoirí, a fhostaithe nó tríú páirtithe ag gníomhú thar a cheann na forálacha 

sin.

▌

▌

4. Tabharfaidh an t-údaras inniúil náisiúnta fógra, gan moill mhíchuí, do ESMA faoina 

chinneadh an t-údarú atá faighte ag soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin a tharraingt siar.

4a. Sula ndéanfaidh an t-údarás inniúil náisiúnta cinneadh maidir le hiarratas ar údarú 

chun seirbhís sluachistiúcháin a sholáthar a tharraingt siar, rachaidh sé i gcomhairle 

leis an údarás inniúil náisiúnta in aon Bhallstát eile sna cásanna seo a leanas:

(a) is fochuideachta é de chuid soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin arna údarú sa 

Bhallstát eile sin;



(b) is fochuideachta é den mháthairchuideachta de chuid soláthraí seirbhísí 

sluachistiúcháin arna údarú sa Bhallstát eile sin;

(c) tá sé á rialú ag na daoine nádúrtha nó dlíthiúla céanna a rialaíonn soláthraí 

seirbhísí sluachistiúcháin arna údarú sa Bhallstát eile sin;

(d) margaíonn sé tairiscintí go díreach sa Bhallstát eile sin.



Airteagal 13a

Easaontuithe idir údaráis inniúla a réiteach

1. I gcás ina n-easaontóidh údarás inniúil maidir leis an nós imeachta nó leis an 

inneachar a bhaineann le gníomhaíocht nó le neamhghníomhaíocht ar thaobh údaráis 

inniúil Ballstáit eile maidir le cur i bhfeidhm an Rialacháin seo, féadfaidh ESMA, arna 

iarraidh sin ag ceann amháin nó níos mó de na húdaráis inniúla lena mbaineann, 

cúnamh a thabhairt do na húdaráis teacht ar chomhaontú i gcomhréir leis an nós 

imeachta a leagtar amach i mír 2 go mír 4 den Airteagal seo.

I gcás inar féidir easaontú ar bhonn critéir oibiachtúla idir údaráis inniúla ó Bhallstáit 

éagsúla a shainaithint, féadfaidh ESMA, ar a thionscnamh féin, cuidiú a thabhairt do 

na húdaráis inniúla teacht ar chomhaontú i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar 

amach i mír 2 go mír 4.

2. Déanfaidh ESMA teorainn ama a leagan amach don idir-réiteach idir na húdaráis 

inniúla, agus aon teorainneacha ama ábhartha, mar aon le castacht agus práinn an 

ábhair, á gcur san áireamh. Ag an tráth sin, gníomhóidh ESMA mar idirghabhálaí.

Más rud é, laistigh den chéim idir-réitigh dá dtagraítear sa chéad fhomhír, nach 

dtiocfaidh na húdaráis inniúla lena mbaineann ar chomhaontú, féadfaidh ESMA, i 

gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar amach sa tríú fomhír agus sa cheathrú fomhír 

d’Airteagal 44(1)de Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010, cinneadh a dhéanamh lena 

gceanglófar orthu gníomhaíocht shonrach a dhéanamh nó staonadh ó ghníomhaíocht 

chun an t-ábhar a réiteach, agus beidh éifeacht cheangailteach leis an gcinneadh sin ar 

na húdaráis inniúla lena mbaineann, chun a áirithiú go gcomhlíonfar dlí an Aontais.



3. Gan dochar do chumhachtaí an Choimisiúin faoi Airteagal 258 TFEU, i gcás nach 

gcomhlíonfaidh údarás inniúil cinneadh ESMA, agus ar an gcaoi sin, nach n-

áiritheoidh sé go gcomhlíonfaidh soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin ceanglais faoin 

rialachán seo, féadfaidh ESMA cinneadh aonair a ghlacadh lena ndíreofar ar an 

soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin agus lena gceanglófar air an ghníomhaíocht is gá a 

dhéanamh chun a chuid oibleagáidí faoi dhlí an Aontais a chomhlíonadh, lena n-

áirítear scor d’aon chleachtas áirithe.

4. Beidh forlámhas ag cinntí a glacadh faoi mhír 3 ar aon chinneadh a ghlac na húdaráis 

inniúla roimhe sin maidir leis an ábhar céanna. Beidh aon ghníomhaíocht a dhéanfaidh 

na húdaráis inniúla maidir le fíorais atá faoi réir cinneadh de bhun mhír 2 nó mhír 3 

comhoiriúnach leis gcinneadh sin.

5. Sa tuarascáil dá dtagraítear in Airteagal 50(2) de Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010, 

leagfaidh Cathaoirleach ESMA amach cineál agus saghas na n-easaontas atá ann idir 

na húdaráis inniúla, na comhaontuithe ar thángthas orthu agus na cinntí a rinneadh 

chun na heasaontais sin a réiteach.



CAIBIDIL IV

AN TRÉDHEARCACHT AGUS TRIAIL EOLAIS IONTRÁLA ARNA DÉANAMH AG 

SOLÁTHRAITHE SEIRBHÍSÍ SLUACHISTIÚCHÁIN

Airteagal 14

Faisnéis do na saoránaigh

1. An fhaisnéis uile, lena n-áirítear cumarsáidí margaíochta dá dtagraítear in Airteagal 19, ó 

sholáthraithe seirbhísí sluachistiúcháin do chliaint▌ fúthu féin, faoi na costais, na rioscaí 

airgeadais agus na muirir a bhaineann le seirbhísí sluachistiúcháin nó le hinfheistíochtaí, 

lena n-áirítear faoi rioscaí dócmhainneachta an tsoláthraí seirbhísí sluachistiúcháin 

faoi na coinníollacha sluachistiúcháin, lena n-áirítear critéir roghnúcháin le haghaidh 

tionscadail sluachistiúcháin, nó faoi chineál a seirbhísí sluachistiúcháin agus faoi na rioscaí 

a bhaineann leo, beidh an fhaisnéis sin cothrom, soiléir, agus ní bheidh sí mí threorach.

2. Maidir leis an faisnéis uile a bheidh le cur ar fáil do chliaint i gcomhréir le mír 1, cuirfear 

í ar fáil ar bhealach a bheidh gonta, beacht agus inrochtana go héasca, lena n-áirítear 

ar shuíomh gréasáin an tsoláthraí seirbhísí sluachistiúcháin. Cuirfear an fhaisnéis ar 

fail i gcás inarb iomchuí, lena n-áirítear sula ndéanfar idirbheart sluachistiúcháin.

▌



Airteagal 14a

Nochtadh an ráta mainneachtana 

1. Déanfaidh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin rátaí mainneachtana na dtionscadal 

sluachistiúcháin arna dtairiscint ar a n-ardán sluachistiúcháin a nochtadh thar an 24 

mhí roimhe sin ar a laghad. 

2. Foilseofar na rátaí mainneachtana dá dtagraítear i mír 1 ar líne in áit fheiceálach ar 

shuíomh gréasáin an tsoláthraí seirbhísí sluachistiúcháin.

3. I ndlúthchomhar le ÚBE, déanfaidh ESMA dréachtchaighdeáin theicniúla rialála a 

fhorbairt chun an mhodheolaíocht a shonrú maidir le ráta mainneachtana na 

dtionscadal arna dtairiscint ar ardán sluachistiúcháin a ríomh. 

Cuirfidh ESMA na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála sin faoi bhráid an Choimisiúin 

faoin ... [XX m(h)í ó dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo].

Tarmligtear an chumhacht chuig an gCoimisiún an Rialachán seo a fhorlíonadh trí na 

dréachtchaighdeáin theicniúla rialála dá dtagraítear sa chéad fhomhír a ghlacadh i 

gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar síos in Airteagail 10 go 14 de Rialachán (AE) 

Uimh. 1095/2010.



Airteagal 15

Triail eolais iontrála agus ionsamhlú ar an gcumas caillteanas a sheasamh

1. Measúnóidh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin▌ cé acu atá nó nach bhfuil na seirbhísí 

sluachistiúcháin arna dtairiscint iomchuí do na hinfheisteoirí ionchasacha agus cé na 

seirbhísí sluachistiúcháin atá iomchuí dóibh.

2. Chun críocha an mheasúnaithe de bhun▌ mhír 1, iarrfaidh soláthraithe seirbhísí 

sluachistiúcháin faisnéis faoi thaithí, cuspóirí infheistíochta agus staid airgeadais an 

infheisteora ionchasaigh agus faoin tuiscint bhunúsach atá aige ar an riosca a bhaineann 

le hinfheistíocht a dhéanamh trí chéile agus leis na cineálacha infheistíochta arna dtairiscint 

ar an ardán sluachistiúcháin, lena n-áirítear faisnéis faoin méid seo a leanas:

(a) na hinfheistíochtaí a rinne an t-infheisteoir ionchasach roimhe in urrúis inaistrithe nó 

i gcomhaontuithe iasachta, lena n-áirítear i ngnólachtaí atá ina dtús nó i gcéim an 

leata;

(b) tuiscint an infheisteora ionchasaigh ar na rioscaí a bhaineann le hiasachtaí a 

dheonú nó urrúis inaistrithe a fháil trí ardán sluachistiúcháin agus taithí 

ghairmiúil i ndáil le hinfheistíochtaí sluachistiúcháin.



▌4. I gcás▌ ina measfaidh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin, ar bhonn na faisnéise a 

fhaightear faoi mhí 2, go bhfuil tuiscint neamh-leordhóthanach ag infheisteoirí 

ionchasacha ar an thairiscint nó nach bhfuil an tairiscint oiriúnach do na hinfheisteoirí 

ionchasacha sin, cuirfidh na soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin na hinfheisteoirí 

ionchasacha ar an eolas go bhféadfaidh na seirbhísí arna dtairiscint ar a n-ardáin a bheith 

míchuí dóibh agus tabharfaidh siad rabhadh riosca dóibh. Ní chuirfear cosc ar infheisteoirí 

ionchasacha infheistíocht a dhéanamh i dtionscadail sluachistiúcháin de dheasca na 

faisnéise nó an rabhaidh riosca sin. San fhaisnéis nó sa rabhadh riosca, luafar go soiléir 

an riosca go gcaillfear an méid iomlán den airgead a infheistíodh.

5. Tabharfaidh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin uile an deis d’infheisteoirí ionchasacha 

agus d’infheisteoirí gach tráth ionsamhlú a dhéanamh ar an gcumas atá iontu caillteanas a 

sheasamh, arna ríomh mar 10% dá nglanfhiúchas, bunaithe ar an bhfaisnéis seo a leanas:

(a) ioncam rialta agus ioncam iomlán agus, i gcás inarb iomchuí, ioncam teaghlaigh, 

agus cé acu a thuilltear nó nach dtuilltear an t-ioncam ar bhonn buan nó sealadach;

(b) sócmhainní, lena n-áirítear infheistíochtaí airgeadais, maoin phearsanta agus 

infheistíochta, cistí pinsin agus aon taiscí airgid;

(c) gealltanais airgeadais, lena n-áirítear gealltanais rialta, reatha nó todhchaí.



Ar bhonn thorthaí an ionsamhlaithe, féadfaidh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin bac 

a chur ar infheisteoirí ionchasacha agus infheisteoirí▌ infhesitíocht a dhéanamh i 

dtionscadail sluachistiúcháin. Mar sin féin, beidh infheisteoirí fós freagrach as an riosca 

iomlán a bhaineann le hinfheistíocht a dhéanamh.

6. I ndlúthchomhar le ÚBE, déanfaidh ESMA dréachtchaighdeáin theicniúla rialála a 

fhorbairt chun na socruithe is gá a shonrú maidir leis an méid seo a leanas: 

(a) an measúnú dá dtagraítear i mír 1 a dhéanamh;

(b) an t-ionsamhlú dá dtagraítear i mír 5 a dhéanamh;

(c) an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 2 agus i mír 4 a sholáthar.

Cuirfidh ESMA na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála sin faoi bhráid an 

Choimisiúin faoin ... [XX m(h)í ó dháta teacht i bhfeidhm an Rialacháin seo]. 

Tarmligtear an chumhacht chuig an gCoimisiún an Rialachán seo a fhorlíonadh trí na 

dréachtchaighdeáin theicniúla rialála dá dtagraítear sa chéad fhomhír a ghlacadh i 

gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar síos in Airteagail 10 go 14 de Rialachán (AE) 

Uimh. 1095/2010. 



Airteagal 16

Bileog faisnéise infheistíochta bunriachtanaí

-1. Déanfaidh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin a thairgeann na seirbhísí dá 

dtagraítear i bpointe (i) de phointe (a) d’Airteagal 3(1) den Rialachán seo an fhaisnéis 

uile dá dtagraítear san Airteagal seo a chur ar fáil d’infheisteoirí ionchasacha.

1. Soláthrófar d’infheisteoirí ionchasacha bileog faisnéise infheistíochta bunriachtanaí arna 

tarraingt suas ag an úinéir tionscadail le haghaidh gach tairisceana sluachistiúcháin. 

Dréachtófar an bhileog faisnéise infheistíochta bunriachtanaí i dteanga amháin ar a laghad 

de theangacha oifigiúla an Bhallstáit lena mbaineann nó i mBéarla. 

2. Beidh an fhaisnéis uile seo a leanas sa bhileog faisnéise infheistíochta bunriachtanaí dá 

dtagraítear i mír 1:

(a) an fhaisnéis a leagtar amach san Iarscríbhinn; 

(b) an ráiteas míniúcháin seo a leanas a bheidh díreach faoi theideal na bileoige faisnéise 

infheistíochta bunriachtanaí:

“Níor fhíoraigh ná níor fhormheas ESMA ná údaráis inniúla náisiúnta an tairiscint 

sluachistiúcháin seo.

Níor measadh oiriúnacht d’oideachais ná d’eolais sular deonaíodh rochtain ar an 

infheistíocht seo duit. Tríd an infheistíocht seo a dhéanamh, glacann tú leis an riosca 

iomlán a bhaineann leis an infheistíocht seo a dhéanamh, lena n-áirítear an riosca i 

leith an t-airgead arna infheistiú a chailleadh i bpáirt nó ina iomláine.”;



(c) rabhadh riosca a léifear mar a leanas:

“Baineann rioscaí le hinfheistíocht a dhéanamh sa tairiscint sluachistiúcháin seo, lena 

n-áirítear an riosca i leith an t-airgead arna infheistiú a chailleadh i bpáirt nó ina 

iomláine. Níl d’infheistíocht cumhdaithe faoi na scéimeanna ráthaíochta taiscí agus 

cúitimh d’infheisteoirí arna mbunú i gcomhréir le Treoir 2014/49/AE ó Pharlaimint 

na hEorpa agus ón gComhairle* agus le Treoir 97/9/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus 

ón gComhairle.**

D’fhéadfadh sé nach bhfaighfeá aon toradh ar d’infheistíocht.

Ní táirge coigilte é seo agus molaimid duit gan níos mó ná 10% de do 

ghlansócmhainní a infheistiú i dtionscadail sluachistiúcháin.

D’fhéadfadh sé nach mbeifeá in ann na hionstraimí infheistíochta a dhíol nuair is 

mian leat. Mar sin féin, má tá tú in ann iad a dhíol, féadfaidh tú a bheith faoi réir 

caillteanas.

_______________

* Treoir 2014/49/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir 

le scéimeanna ráthaíochta taiscí (IO L 173, 12.6.2014, lch. 149).

** Treoir 97/9/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 3 Márta 1997 maidir le 

scéimeanna cúitimh d’infheisteoirí (IO L 084, 26.3.1997, lch. 22)."



3. Beidh an bhileog faisnéise infheistíochta bunriachtanaí chothrom, shoiléir agus ní bheidh 

sí míthreorach agus ní bheidh aon fhonótaí inti, seachas na cinn ina ndéantar tagairtí don 

dlí infheidhme. Léireofar í ar mheán aonair marthanach is féidir a dhealú go soiléir ó 

chumarsáidí margaíochta agus trí thaobh ar a mhéad i bhformáid leathanaigh A4 a bheidh 

inti má chuirtear i gcló í.

4. Déanfaidh an soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin nuashonrú ar an mbileog faisnéise 

infheistíochta bunriachtanaí gach tráth agus go ceann thréimhse bhailíochta iomlán na 

tairisceana sluachistiúcháin.

4a. Ní bheidh feidhm ag an gceanglas a leagtar amach i bpointe (a) de mhír 3 den Airteagal 

seo maidir le soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin a thairgeann seirbhísí dá 

dtagraítear i bpointe (ii) de phointe (a) d’Airteagal 3(1). Ina ionad sin, déanfaidh na 

soláthraithe sin bileog faisnéise infheistíochta bunriachtanaí maidir leis an soláthraí 

seirbhísí sluachistiúcháin a tharraingt suas, ar biléog í ina mbeidh faisnéis 

mhionsonraithe faoin soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin inti; a chórais agus a rialuithe 

le haghaidh bainistíocht riosca, samhaltú airgeadais don tairiscint sluachistiúcháin 

agus a fheidhmíocht stairiúil.



5. Cuirfidh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin uile nósanna imeachta leordhóthanacha ar 

bun agus i bhfeidhm chun iomláine, cruinneas agus soiléire na faisnéise atá sa bhileog 

faisnéise infheistíochta bunriachtanaí a fhíorú.

6. Nuair a aimsíonn soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin▌ neamhghníomh, botún nó▌ 

míchruinneas i mbileog faisnéise infheistíochta bunriachtanaí, a d’fhéadfadh tionchar 

ábhartha a bheith acu ar an toradh ar infheistíocht a bhfuiltear ag súil leis, déanfar na 

ceartúcháin ar an mbealach seo a leanas:

(a) déanfaidh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin a thairgeann na seirbhísí dá 

dtagraítear i bpointe (i) de phointe (a) d’Airteagal 3(1) an neamhghníomh, an 

botún nó an míchruinneas a léiriú go pras d’úinéir an tionscadail, a dhéanfaidh 

an fhaisnéis sin a chomhlánú nó a leasú.

(b) déanfaidh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin a thairgeann na seirbhísí dá 

dtagraítear i bpointe (ii) de phointe (a) d’Airteagal 3(1) an neamhghníomh, an 

botún nó an míchruinneas a leasú iad féin sa bhileog faisnéise bunriachtanaí.

I gcás nach ndéanfar an fhaisnéis a chomhlánú ná a leasú, ní dhéanfaidh an soláthraí 

seirbhísí sluachistiúcháin an tairiscint sluachistiúcháin ná ní chuirfidh sé an tairiscint atá 

ann cheana ar ceal go dtí go mbeidh an bhileog faisnéise infheistíochta bunriachtanaí i 

gcomhréir le ceanglais an Airteagail seo.



7. Féadfaidh infheisteoir a iarraidh ar sholáthraí seirbhísí sluachistiúcháin socrú a dhéanamh 

go n-aistreofar an bhileog faisnéise infheistíochta bunriachtanaí i rogha teanga an 

infheisteora. Léireofar go dílis agus go cruinn san aistriúchán a bhfuil sa phríomhbhileog 

faisnéise infheistíochta bunriachtanaí. 

Mura soláthróidh an soláthraí seirbhísí sluachistiúcháin an t-aistriúchán ar an mbileog 

faisnéise infheistíochta bunriachtanaí arna iarraidh, cuirfidh an soláthraí seirbhísí 

sluachistiúcháin comhairle shoiléir ar an infheisteoir gan an infheistíocht a dhéanamh.

8. Ní cheanglóidh údaráis inniúla náisiúnta fógra ex ante ná formheas ar bhileog faisnéise 

infheistíochta bunriachtanaí.

9. Féadfaidh ESMA dréachtchaighdeáin theicniúla rialála a fhorbairt chun an méid seo a 

leanas a shonrú: 

(a) na ceanglais maidir leis an bhfaisnéis dá dtagraítear i mír 2 agus san Iarscríbhinn a 

thíolacadh agus ábhar na samhla chuige sin; 

(b) cineálacha na rioscaí atá ábhartha maidir leis an tairiscint sluachistiúcháin agus, dá 

bhrí sin, nach mór a nochtadh i gcomhréir le Cuid C den Iarscríbhinn; 



(ba) cóimheasa airgeadais áirithe a úsáid chun soiléireacht na faisnéise airgeadais 

bunriachtanaí a fheabhsú;

(c) na coimisiúin agus táillí agus na costais idirbhirt dá dtagraítear i bpointe (a) de 

Chuid H den Iarscríbhinn, lena n-áirítear miondealú mionsonraithe ar na costais 

dhíreacha agus indíreacha a sheasfaidh an t-infheisteoir.

Agus na caighdeáin á ndréachtú, déanfaidh ESMA idirdhealú idir na seirbhísí dá 

dtagraítear i bpointe (i) de phointe (a) d’Airteagal 3(1) agus na seirbhísí dá dtagraítear i 

bpointe (ii) de phointe (a) d’Airteagal 3(1).

Cuirfidh ESMA na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála sin faoi bhráid an 

Choimisiúin faoin ... [XXX m(h)í ó dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo].

Déantar an chumhacht a tharmligean chuig an gCoimisiún na dréachtchaighdeáin 

theicniúla rialála dá dtagraítear sa chéad fhomhír a ghlacadh i gcomhréir leis an nós 

imeachta a leagtar síos in Airteagail 10 go 14 de Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010.



Airteagal 17

Clár fógraí

1. Maidir le soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin a thugann cead dá n-infheisteoirí 

idirghníomhú go díreach le chéile chun comhaontuithe iasachta nó urrúis inaistrithe a 

cheannach agus a dhíol a ndearnadh iad a shluachistiú ar dtús ar a n-ardáin féin, cuirfidh 

siad a gcliaint ar an eolas nach n-oibríonn siad córas trádála agus gur de rogha an chliaint 

féin atá an ghníomhaíocht cheannaigh agus díola sin agus gur ar an gcliant féin atá an 

fhreagracht. Cuirfidh na soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin sin a gcliaint ar an eolas 

nach bhfuil feidhm ag na rialacha is infheidhme faoi Threoir 2014/65/AE maidir le 

ionaid trádála, mar a shainmhínítear i bpointe (24) d’Airteagal 4(1) den Treoir sin 

maidir lena n-ardáin.

2. Déanfaidh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin a sholáthraíonn praghas tagartha don díol 

agus don cheannach dá dtagraítear i mír 1, a gcliaint a chur ar an eolas cé acu an bhfuil nó 

nach bhfuil an praghas tagartha ceangailteach agus tabharfaidh siad údar cuí leis an 

mbunús ar a ríomhtar an praghas tagartha.

2a. Chun a chur ar chumas infheisteoirí iasachtaí a fuarthas trína n-ardán a cheannach 

agus a dhíol, déanfaidh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin trédhearcacht 

d’infheisteoirí maidir lena n-ardáin a éascú trí fhaisnéis a chur ar fáil maidir le 

feidhmíocht na n-iasachtaí arna nginiúint.



Airteagal 18 

Rochtain ar thaifid

Déanfaidh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin an méid seo a leanas:

(a) coimeádfaidh siad taifid a bhaineann lena seirbhísí agus lena n-idirbhearta ar mheán 

marthanach ar feadh cúig bliana;

(b) áiritheoidh siad go bhfuil rochtain láithreach ag a gcliaint gach tráth ar thaifid na seirbhísí 

arna soláthar dóibh; 

(c) coinneoidh siad go ceann cúig bliana na comhaontuithe go léir arna ndéanamh idir na 

soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin agus a gcliaint.



CAIBIDIL V

CUMARSÁIDÍ MARGAÍOCHTA

Airteagal 19 

Ceanglais maidir le cumarsáidí margaíochta

1. Maidir lena gcumarsáidí margaíochta go léir a dhéantar le hinfheisteoirí, áiritheoidh 

soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin go bhféadfar iad a aithint go soiléir mar chumarsáidí 

den sórt sin.

2. Sula dtiocfaidh deireadh le cistí a thiomsú do thionscadal, ní dhíreoidh aon chumarsáid 

margaíochta go díréireach ar tionscadail nó tairiscintí sluachistiúcháin aonair atá 

pleanáilte, ar feitheamh nó atá ann faoi láthair. ▌

3. Le haghaidh na gcumarsáidí margaíochta de chuid soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin, 

úsáidfidh siad teanga oifigiúil amháin nó níos mó den Bhallstát ina bhfuil an soláthraí 

seirbhísí sluachistiúcháin gníomhach nó úsáidfidh siad Béarla.

4. Ní cheanglóidh údaráis inniúla náisiúnta fógra ex ante ná formheas ar chumarsáidí 

margaíochta.



Airteagal 20

Forálacha náisiúnta maidir le ceanglais mhargaíochta a fhoilsiú

1. Déanfaidh údaráis inniúla náisiúnta na forálacha náisiúnta reachtaíochta, rialúcháin agus 

riaracháin a fhoilsiú agus a choimeád cothrom le dáta ar a suíomhanna gréasáin ar 

forálacha iad atá infheidhme maidir le cumarsáidí margaíochta soláthraithe seirbhísí 

sluachistiúcháin. 

2. Tabharfaidh na húdaráis inniúla fógra do ESMA faoi na forálacha reachtaíochta, rialúcháin 

agus riaracháin dá dtagraítear i mír 1 agus faoi na hipearnaisc chuig suíomhanna gréasáin 

na n-údarás inniúil ina bhfuil an fhaisnéis sin foilsithe. Soláthróidh údaráis inniúla 

achoimre ar na forálacha náisiúnta ábhartha sin do ESMA i dteanga is gnách a úsáid i 

réimse an airgeadais idirnáisiúnta.

3. Tabharfaidh údaráis inniúla fógra do ESMA faoi aon athrú ar an bhfaisnéis arna soláthar de 

bhun mhír 2 agus tíolacfaidh siad achoimre nuashonraithe ar na forálacha náisiúnta 

ábhartha gan mhoill.

4. Déanfaidh ESMA achoimre ar na forálacha náisiúnta ábhartha a fhoilsiú agus a choinneáil 

ar a shuíomh gréasáin i dteanga is gnách a úsáid i réimse an airgeadais idirnáisiúnta chomh 

maith leis na hipearnaisc chuig suíomhanna gréasáin na n-údarás inniúil dá dtagraítear i 

mír 1. Ní bheidh ESMA faoi dhliteanas i leith na faisnéise a thíolactar san achoimre.



5. Is iad na húdaráis inniúla náisiúnta a bheidh ina bpointí teagmhála aonair agus is iad a 

bheidh freagrach as faisnéis faoi rialacha margaíochta a sholáthar ina mBallstáit féin.

▌7. Tuairisceoidh údaráis inniúla do ESMA ar bhonn rialta, agus ar bhonn bliantúil ar a laghad, 

faoi na bearta forfheidhmiúcháin a ghlac siad le linn na bliana roimhe sin ar bhonn a 

bhforálacha náisiúnta reachtaíochta, rialúcháin agus riaracháin is infheidhme maidir le 

cumarsáidí margaíochta soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin. Go háirithe, áireofar na 

nithe seo a leanas sa tuarascáil:

(a) líon iomlán na mbeart forfheidhmiúcháin arna dhéanamh de réir chineál an mhí-

iompair, i gcás inarb infheidhme; 

(b) torthaí na mbeart forfheidhmiúcháin, i gcás ina mbeidh siad ar fáil, lena n-áirítear na 

cineálacha smachtbhannaí arna bhforchur de réir an chineáil smachtbhanna nó 

leigheasanna arna soláthar ag soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin;

(c) samplaí, i gcás ina mbeidh siad ar fáil, den dóigh ar dhéileáil údaráis inniúla le 

mainneachtain soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin na forálacha náisiúnta a 

chomhlíonadh.



CAIBIDIL VI

CUMHACHTAÍ AGUS INNIÚLACHTAÍ AN ÚDARÁIS INNIÚIL NÁISIÚNTA ÁBHARTHA

ROINN I

INNIÚLACHTAÍ AGUS NÓSANNA IMEACHTA

Airteagal 21

Pribhléid dhlíthiúil 

Maidir leis na cumhachtaí a thugtar don údarás inniúil náisiúnta nó d’aon oifigeach nó duine eile 

arna údarú ag an údarás inniúil náisiúnta, ní bhainfear úsáid astu chun a cheangal go nochtfar 

faisnéis atá faoi réir pribhléid dhlíthiúil.

Airteagal 25

Malartú faisnéise

Soláthróidh ESMA agus na húdaráis inniúla, gan moill mhíchuí, an fhaisnéis riachtanach dá chéile 

chun críocha a ndualgais a dhéanamh faoin Rialachán seo.



Airteagal 26

Rúndacht ghairmiúil

Beidh feidhm ag oibleagáid na rúndachta gairmiúla dá dtagraítear in Airteagal 76 de 

Threoir 2014/65/AE maidir leis na húdaráis inniúla náisiúnta agus maidir leis na daoine go léir a 

oibríonn nó a d’oibrigh do na húdaráis inniúla náisiúnta nó do ESMA nó d’aon duine eile a ndearna 

cúraimí a tharmligean chucu, lena n-áirítear iniúchóirí agus saineolaithe▌ ar chonarthaí. 



ROINN II

PIONÓS RIARACHÁIN AGUS BEARTA RIARACHÁIN EILE

Airteagal 27a

Pionóis riaracháin agus bearta riaracháin eile

1. Gan dochar do cheart na mBallstát foráil a dhéanamh do phionóis choiriúla agus iad a 

fhorchur de bhun Airteagal 27c, féadfaidh na Ballstáit rialacha a leagan síos lena 

mbunófar smachtbhannaí riaracháin iomchuí agus bearta riaracháin eile a bheidh 

infheidhme ar a laghad i gcásanna nach ndearna soláthraí seirbhísí na ceanglais a 

leagtar síos i gCaibidlí i go V a chomhlíonadh. Beidh na pionóis riaracháin agus na 

bearta riaracháin eile sin éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach.

Déanfaidh na Ballstáit a áirithiú go gcuirfear na pionóis riaracháin agus na bearta 

riaracháin eile i bhfeidhm go héifeachtach.



2. Déanfaidh na Ballstáit, i gcomhréir leis an dlí náisiúnta, an chumhacht a thabhairt do 

na húdaráis inniúla náisiúnta chun na pionóis riaracháin agus na bearta riaracháin 

eile seo a leanas ar a laghad a chur i bhfeidhm i gcás sáruithe ar Chaibidlí I go V den 

Rialachán seo:

(a) ráiteas poiblí lena gcuirtear an duine atá freagrach as an sárú in iúl agus cineál 

an tsáraithe freisin;

(b) ordú lena gceanglófar ar an duine scor den iompraíocht agus gan bheith i mbun 

na hiompraíochta sin in athuair;

(c) cosc sealadach nó, cosc buan i gcás sáruithe tromchúiseacha arís is arís eile, lena 

gcuirtear cosc ar aon chomhalta den chomhlacht bainistíochta atá freagrach as an 

sárú, nó ar aon duine nádúrtha eile a leagtar freagracht air as an sárú ó 

fheidhmeanna bainistíochta a fheidhmiú i ngnóthais den sórt sin;

(d) i gcás duine nádúrtha, fíneálacha riaracháin airgid uasta de 5 % de láimhdeachas 

bliantúil an tsoláthraí seirbhísí sluachistiúcháin le linn na bliana féilire inar 

tharla an sárú.

(e) fíneálacha riaracháin airgid uasta de suas le dhá oiread mhéid an tsochair a 

díorthaíodh ón sárú i gcás inar féidir an sochar sin a shocrú, fiú más rud é gur mó 

é sin ná na huasmhéideanna i bpointe (d).



3. I gcás ina bhfuil feidhm ag na forálacha dá dtagraítear i mír 1 maidir le daoine 

dlítheanacha, tabharfaidh na Ballstáit an chumhacht do na húdaráis inniúla chun na 

pionóis riaracháin agus na bearta riaracháin eile dá bhforáiltear in i mír 2 a chur i 

bhfeidhm maidir le comhaltaí den chomhlacht bainistíochta agus daoine aonair eile atá 

freagrach as an sárú faoin dlí naisiúnta, faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos sa dlí 

náisiúnta.

4. Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh aon chinneadh maidir le pionóis riaracháin nó 

bearta riaracháin eile a leagtar amach i mír 2 a fhorchur réasúnaithe mar is ceart agus 

go mbeidh sé faoi réir cead achomhairc os comhair binse.



Airteagal 27b

Feidhmiú na cumhachta pionóis riaracháin agus bearta eile a fhorchur 

1. Feidhmeoidh údaráis inniúla a gcumhachtaí chun pionóis riaracháin agus bearta 

riaracháin eile dá dtagraítear in Airteagal 27a i gcomhréir leis an Rialachán seo agus 

lena gcreatí dlíthiúla náisiúnta, de réir mar is iomchuí:

(a) go díreach;

(b) i gcomhar le húdaráis eile;

(c) faoina bhfreagracht trí tharmligean d’údaráis eile;

(d) trí iarratas a chur chuig na húdaráis bhreithiúnacha inniúla.



2. Agus cineál agus leibhéal an phionós riaracháin nó an bhirt riaracháin a fhorchuirfear 

faoi Airteagal 27a á gcinneadh acu, cuirfidh údaráis inniúla san áireamh a mhéid ba 

d’aon ghnó nó de thoradh ar fhaillí a rinneadh an sárú maille leis na cúinsí ábhartha 

eile go léir, lena n-áirítear, i gcás inarb iomchuí, iad seo a leanas:

(a) ábharthacht, tromchúis agus ré an tsáraithe;

(b) leibhéal freagrachta an duine nádúrtha nó dhlítheanaigh atá freagrach as an 

sárú;

(c) fóntacht airgeadais an duine nádúrtha nó dhlítheanaigh atá freagrach as an sárú;

(d) méid na mbrabús a ghnóthaigh nó na gcaillteanas a sheachain an duine nádúrtha 

nó dlítheanach atá freagrach as an sárú, a mhéid is féidir iad sin a dhéanamh 

amach;

(e) na caillteanais do thríú páirtithe de dheasca an tsáraithe, a mhéid is féidir iad sin a 

dhéanamh amach;

(f) a mhéid atá an duine nádúrtha nó dlítheanach atá freagrach as an sárú ag 

comhoibriú leis an údarás inniúil, gan dochar don ghá aisíoc na mbrabús a 

ghnóthaigh an duine sin nó aisíoc na gcaillteanas a sheachain sé a áirithiú;

(g) sáruithe a rinne an duine nádúrtha nó dlítheanach atá freagrach as an sárú 

roimhe sin;



Airteagal 27c

Pionóis Choiriúla

1. Féadfaidh na Ballstáit a chinneadh gan rialacha a leagan síos maidir le pionóis 

riaracháin nó bearta riaracháin eile i gcás sáruithe atá faoi réir pionóis choiriúla faoina 

ndlí náisiúnta.

2. I gcás inar roghnaigh Ballstáit, i gcomhréir le mír 1 den Airteagal seo, pionóis choiriúla 

a leagan síos i gcás an tsáraithe dá dtagraítear in Airteagal 27a(1), áiritheoidh sé go 

bhfuil bearta iomchuí i bhfeidhm ionas go mbeidh na cumhachtaí go léir is gá ag na 

húdaráis inniúla chun idirchaidreamh a dhéanamh le húdaráis bhreithiúnacha, 

ionchúisimh, nó ceartais choiriúil laistigh dá ndlínse, chun faisnéis shonrach a fháil 

maidir le himscrúduithe nó imeachtaí coiriúla arna dtionscnamh i dtaca leis na sáruithe 

dá dtagraítear in Airteagal 27a(1) agus chun an fhaisnéis chéanna a sholáthar 

d’údaráis inniúla eile agus do ESMA, chun a ndualgas maidir le comhoibriú a 

chomhlíonadh chun críche an Rialacháin seo.



Airteagal 27d 

Dualgais fógartha

Déanfaidh na Ballstáit fógra i dtaobh na ndlíthe, rialachán agus forálacha riaracháin lena 

gcuirtear an Chaibidil seo chun feidhme, lena n-áirítear aon fhorálacha ábhartha den dlí 

coiriúil, a thabhairt don Choimisiún agus do ESMA faoi cheann [aon bhliain amháin ó dháta 

theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo]. Tabharfaidh na Ballstáit fógra gan mhoill don 

Choimisiún agus do ESMA gan aon mhoill mhíchuí maidir le haon leasuithe a dhéanfar orthu 

ina dhiaidh sin.



Airteagal 27e

Comhar idir údaráis inniúla agus ESMA

1. Oibreoidh na húdaráis inniúla náisiúnta agus ESMA i ndlúthchomhar lena chéile agus 

déanfaidh siad faisnéis a mhalartú chun a gcuid dualgas faoin Chaibidil seo a 

dhéanamh.

2. Déanfaidh na húdaráis inniúla naisiúnta dlúth-chomhordú ar mhaoirseacht d’fhonn 

sáruithe ar an Rialacháin seo a shainaithint agus a leigheas, dea-chleachtais a fhorbairt 

agus a chur chun cinn, comhar a éascú, comhsheasmhacht maidir le léiriú a chothú 

agus measúnuithe trasdlínse a chur ar fáil i gcás aon easaontuithe.

3. I gcás ina bhfaighidh údarás inniúil amach nár gcomhlíonadh ceann amháin nó níos 

mó de na ceanglais faoi Chaibidlí I go V nó ina bhfuil cúis aige é sin a chreidiúint, 

cuirfidh sé údarás inniúil an eintitis nó na n-eintiteas atá faoi amhras maidir leis an 

sárú sin ar an eolas maidir lena thorthaí ar bhealach a bheidh mionsonraithe go 

leordhóthanach. Déanfaidh na húdaráis inniúla lena mbaineann a maoirseacht a 

dhlúthchomhordú chun cinntí comhsheasmhacha a áirithiú.



Airteagal 27f

Pionóis riaracháin agus bearta riaracháin eile a fhoilsiú

1. Faoi réir mhír 4, áiritheoidh na Ballstáit go bhfoilseoidh na húdaráis inniúla náisiúnta, 

ar a suíomhanna gréasáin oifigiúla, gan aon mhoill iomchuí agus mar íosmhéid, aon 

chinneadh lena bhforchuirfear pionós riaracháin nó beart riaracháin eile nach bhfuil 

aon achomharc déanta ina choinne tar éis don seolaí a bheith curtha ar an eolas faoin 

gcinneadh sin.

2. San fhoilseachán dá dtagraítear i mír 1, beidh faisnéis faoi shaghas agus cineál an 

tsáraithe agus faoi chéannacht na ndaoine atá freagrach agus faoi na pionóis 

riaracháin nó bearta riaracháin eile arna bhforchur.



3. I gcás ina measfaidh an t-údarás inniúil go bhfuil sé neamhréireach céannacht an 

duine, i gcás daoine dlíthiúla, nó céannacht agus sonraí pearsanta, i gcás daoine 

nádúrtha, a fhoilsiú tar éis dó measúnú cás ar chás a dhéanamh, nó i gcás ina measann 

an t-údarás inniúil go gcuirfí cobhsaíocht na margaí airgeadais nó imscrúdaithe 

coiriúla leanúnacha i mbaol leis an bhfoilsiú nó más rud é go ndéanfaí, a mhéad a 

fhéadfar a chinneadh, díobháil neamhréireach don duine lena mbaineann mar thoradh 

ar an bhfoilsiú, áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfaidh na húdaráis inniúla ceann de na 

nithe seo a leanas:

(a) foilsiú an chinnidh lena bhforchuirtear an pionós riaracháin nó beart riaracháin 

eile a iarchur go dtí nach bhfuil ann a thuilleadh do na cúiseanna atá leis an 

iarchur.

(b) an cinneadh lena bhforchuirtear an pionós riaracháin nó beart riaracháin eile a 

fhoilsiú ar bhonn anaithnid, i gcomhréir leis an dlí náisiúnta; nó



(c) gan chinneadh lena bhforchuirtear an pionós riaracháin nó beart riaracháin eile 

a fhoilsiú i gcás ina bhfuil an t-údarás inniúil den tuairim go bhfuil na roghanna 

a leagtar amach i bpointí(a) agus (b) neamhleordhóthanach chun na nithe seo a 

leanas a áirithiú:

(i) nach gcuirfí cobhsaíocht na margaí airgeadais i gcontúirt; nó

(ii) comhréireacht i dtaca le cinntí mar sin a fhoilsiú ag féachaint do bhearta a 

meastar gur mionbhearta iad.

4. I gcás cinneadh maidir le pionós riaracháin nó beart riaracháin eile a fhoilsiú ar bhonn 

anaithnid, féadfar foilsiú na sonraí ábhartha a chur siar. I gcás ina bhfoilseoidh údarás 

inniúil náisiúnta cinneadh lena bhforchuirtear pionós riaracháin nó pionós riarachán 

eile a bhfuil achomharc ina choinne os comhair na n-údarás breithiúnach ábhartha, 

déanfaidh údaráis inniúla an fhaisnéis sin agus aon fhaisnéis ina dhiaidh sin maidir le 

toradh an achomhairc sin a fhoilsiú láithreach ar a suíomh gréasáin oifigiúil. 

Foilseofar freisin aon chinneadh breithiúnach lena gcuirfear ar neamhní cinneadh lena 

bhforchuirtear pionós riaracháin nó beart riarachán eile.



5. Áiritheoidh údaráis inniúla náisiúnta go mbeidh aon chinneadh a fhoilsítear i 

gcomhréir le míreanna 1 go 4 inrochtana ar a shuíomh gréasáin ar feadh tréimhse cúig 

bliana ar a laghad tar éis a fhoilsithe. Ní choimeádfar na sonraí pearsanta a áirítear sna 

cinntí sin ar shuíomh gréasáin an údaráis inniúil ach amháin go ceann na tréimhse is 

gá i gcomhréir leis na rialacha cosanta sonraí is infheidhme.

6. Cuirfidh údaráis inniúla náisiúnta ESMA ar an eolas faoi na pionóis riaracháin agus 

na bearta riaracháin eile go léir a fhorchuirfear, lena n-áirítear, i gcás inarb iomchuí, 

aon achomharc lena mbaineann agus toradh an achomhairc sin.

7. Coimeádfaidh ESMA bunachar sonraí lárnach de phionóis riaracháin agus bearta 

riaracháin eile a chuirfear in iúl dó. Ní bheidh an bunachar sonraí sin inrochtana ach 

amháin ag ESMA, ÚBE, EIOPA agus ag na húdaráis inniúla agus déanfar é a 

nuashonrú ar bhonn na faisnéise a chuirfidh na húdaráis inniúla náisiúnta ar fáil i 

gcomhréir le mír 6.



Airteagal 36

Cosaint sonraí

1. Maidir le próiseáil sonraí pearsanta faoi chuimsiú an Rialacháin seo, déanfaidh údaráis 

inniúla a gcuid cúraimí chun críocha an Rialacháin seo i gcomhréir le Rialachán (AE) 

Uimh. 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle.

2. Maidir le próiseáil sonraí pearsanta arna déanamh ag ESMA faoi chuimsiú an Rialacháin 

seo, comhlíonfar Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 léi.



CAIBIDIL VII 

GNÍOMHARTHA TARMLIGTHE

Airteagal 37

An tarmligean a fheidhmiú

1. Is faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo a thugtar an chumhacht don 

Choimisiún chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh.

2. Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in 

Airteagal 3(2), in Airteagal 31(10) agus in Airteagal 34(3) a thabhairt don Choimisiún go 

ceann tréimhse cúig bliana amhail ón... [dáta theacht i bhfeidhm an Rialachán seo]. 

Déanfaidh an Coimisiún, tráth nach déanaí ná 9 mí roimh dheireadh na tréimhse 

5 bliana, tuarascáil a tharraingt suas maidir le tarmligean na cumhachta. Déanfar 

tarmligean na cumhachta a fhadú go hintuigthe go ceann tréimhse comhfhaid, mura 

rud é go gcuirfidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle in aghaidh an fhadaithe sin 

tráth nach déanaí ná 3 mhí roimh dheireadh gach tréimhse.



3. Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na gcumhachtaí dá 

dtagraítear in Airteagal 3(2), Airteagal 6(4), Airteagal 7(7), Airteagal 10(10), 

Airteagal 15(6), Airteagal 16(9), Airteagal 31(10) agus Airteagal 34(3) a chúlghairm aon 

tráth. Déanfaidh cinneadh chun cúlghairm a dhéanamh deireadh a chur le tarmligean na 

cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an 

chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a shonrófar sa 

chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghníomhartha tarmligthe atá i 

bhfeidhm cheana.

4. Roimh dó gníomh tarmligthe a ghlacadh, rachaidh an Coimisiún i mbun comhairliúchán le 

saineolaithe arna n-ainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i 

gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr.

5. A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún fógra, an tráth 

céanna, do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle faoi.

6. Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe arna ghlacadh de bhun Airteagal 3(2), Airteagal 6(4), 

Airteagal 7(7), Airteagal 10(10), Airteagal 15(6), Airteagal 16(9), Airteagal 31(10) agus 

Airteagal 34(3) i bhfeidhm ach mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na 

hEorpa ná ag an gComhairle laistigh de thréimhse trí mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a 

thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, roimh dhul in éag 

na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis a chur 

in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad aon agóid. Déanfar an tréimhse sin a fhadú trí 

mhí ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.



CAIBIDIL VIII 

FORÁLACHA CRÍOCHNAITHEACHA 

Airteagal 38

Tuarascáil

1. Roimh [Oifig na bhFoilseachán, cuir isteach dáta 24 mhí ó dháta theacht i bhfeidhm an 

Rialacháin seo] tíolacfaidh an Coimisiún, tar éis dul i gcomhairle le ÚEUM, tuarascáil do 

Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle maidir le cur i bhfeidhm an Rialacháin seo, 

agus beidh togra reachtach ag gabháil léi i gcás inarb iomchuí.

2. Déanfar measúnú ar an méid seo a leanas sa tuarascáil: 

(a) feidhmiú an mhargaidh le haghaidh soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin san 

Aontas, lena n-áirítear forbairt agus treochtaí an mhargaidh, ▌ a sciar den mhargadh 

agus go háirithe scrúdófar an gá na sainmhínithe agus na tairseacha a leagtar amach 

sa Rialachán seo a choigeartú agus cé acu atá nó nach bhfuil raon na seirbhísí a 

chumhdaítear leis an Rialachán seo fós iomchuí;

(b) tionchar an Rialacháin ar fheidhmiú cuí an mhargaidh inmheánaigh i seirbhísí 

sluachistiúcháin, lena n-áirítear an tionchar atá aige ar rochtain FBManna ar 

mhaoiniú agus an tionchar atá aige ar infheisteoirí agus ar chatagóirí eile daoine a 

ndéantar difear dóibh de dheasca na seirbhísí sin;



(c) cur chun feidhme na nuálaíochta teicneolaíochta in earnáil an tsluachistiúcháin, lena 

n-áirítear modhanna airgeadais neamhbhainc (lena n-áirítear tairiscint thosaigh 

monaí), na samhlacha gnó agus na teicneolaíochtaí nua nuálacha a chur i bhfeidhm;

(d) cé acu atá nó nach bhfuil an tairseach a leagtar amach in Airteagal 2(2)(d) fós 

iomchuí chun na cuspóirí a leagtar amach sa Rialachán seo a shaothrú;

(e) na héifeachtaí atá ag na forálacha reachtaíochta, rialúcháin agus riaracháin náisiúnta, 

lena rialaítear cumarsáidí margaíochta soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin, ar an 

tsaoirse chun seirbhísí, iomaíocht agus cosaint infheisteoirí a sholáthar;

(f) cur i bhfeidhm na smachtbhannaí riaracháin agus go háirithe an gá atá ann na 

smachtbhannaí riaracháin a leagtar amach le haghaidh sárú ar an Rialachán seo a 

chomhchuibhiú tuilleadh;

(g) an riachtanas agus an chomhréireacht a bhaineann le soláthraithe seirbhísí 

sluachistiúcháin a chur faoi réir oibleagáidí le haghaidh forálacha náisiúnta a 

chomhlíonadh lena gcuirtear Treoir (AE) 2015/849 chun feidhme i ndáil le sciúradh 

airgid nó maoiniú sceimhlitheoireachta agus soláthraithe seirbhísí sluachistiúcháin 

den sórt sin a chur ar liosta na n-eintiteas atá faoi oibleagáid chun críocha Threoir 

(AE) 2015/849;



(h) oiriúnacht raon feidhme an Rialacháin sin a leathnú chuig tríú tíortha;

(i) an comhoibriú idir na húdaráis inniúla náisiúnta agus ESMA agus oiriúnacht na 

n-údarás inniúil náisiúnta mar mhaoirseoir ar an Rialachán seo;

(j) an fhéidearthacht maidir le bearta ar leith sa Rialachán seo a thabhairt isteach 

chun tionscadail sluachistiúcháin inbhuanaithe agus nuálacha a chur chun cinn, 

chomh maith le húsáid cistí AE.



Airteagal 38a

Leasuithe ar Rialachán (AE) 2017/1129

In Airteagal 1(4) de Rialachán (AE) 2017/1129, cuirtear an pointe seo a leanas leis:

(k) tairiscint sluachistiúcháin ó soláthraí Eorpach seirbhísí sluachistiúcháin mar a 

shainmhínítear in Airteagal 3(1)(c) de Rialachán (AE) Uimh .../...*, ar choinníoll nach sáraítear 

an tairseach a leagtar síos in Airteagal 2(2)(d) den Rialachán sin. 

* IO: cuir isteach, le do thoil, uimhir agus mionsonraí foilseacháin don Rialachán seo.



Airteagal 39

Teacht i bhfeidhm agus cur i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais 

Eorpaigh.

Beidh feidhm aige ón [Oifig na bhFoilseachán, cuir isteach an dáta 12 mhí tar éis an teacht i 

bhfeidhm].

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach 

i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh in/sa ...,

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán An tUachtarán


