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Rialachán (AE) Uimh. 904/2010 

Airteagal 7 — mír 4 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

4. D’fhéadfadh iarraidh réasúnaithe 

ar fhiosrúchán riaracháin ar leith a 

bheith san iarraidh dá dtagraítear i mír 1. 

Déanfaidh an t-údarás iarrtha tabhairt 

faoin bhfiosrúchán riaracháin i gcomhar 

leis an údarás iarrthach. Féadfar úsáid a 

bhaint as na huirlisí agus na nósanna 

imeachta dá dtagraítear in Airteagail 28 

go 30 den Rialachán seo. Má bhíonn an t-

údarás iarrtha den tuairim nach bhfuil gá 

le fiosrúchán riaracháin, déanfaidh sé an 

t-údarás iarrthach a chur ar an eolas 

láithreach maidir leis na cúiseanna leis 

sin. 

4. I gcás ina measann údarás inniúil i 

mBallstát go bhfuil gá le fiosrúchán 

riaracháin, déanfaidh siad iarraidh 

réasúnaithe a thíolacadh. Ní dhiúltóidh an 

t-údarás iarrtha tabhairt faoin bhfiosrúchán 

i dtrácht, agus má bhíonn an fhaisnéis ar 

fáil cheana, déanfaidh an t-údarás iarrtha 

í a chur ar fáil do na húdaráis iarrthacha 

sula bhfaigheann siad aon iarraidh. 
Déanfaidh na Ballstáit a áirithiú go 

ndéanfar socruithe a chur ar bun idir an t-

údarás iarrthach agus an t-údarás iarrtha 

trína nglacfaidh oifigigh arna n-údarú ag 

an údarás iarrthach páirt san fhiosrúchán 

riaracháin a dhéanfar ar chríoch an údaráis 

iarrtha d’fhonn an fhaisnéis dá dtagraítear 

sa dara fomhír a bhailiú. Is iad oifigigh de 

chuid na n-údarás iarrthach agus oifigigh 

de chuid na n-údarás iarrtha a dhéanfaidh 

an fiosrúchán riaracháin sin i gcomhar le 

chéile de mheon comhair agus 

táirgiúlachta. Beidh rochtain ag oifigigh 

an údaráis iarrthach ar an bhfaisnéis 

chéanna, ar na doiciméid chéanna, ar na 

háitribh chéanna agus, a mhéid atá 

ceadaithe faoi dhlí an Bhallstáit iarrtha, 

beidh siad in ann daoine aonair a cheistiú 

go díreach chun calaois CBL trasteorann, 

atá ag déanamh creimeadh ar bhonn 

cánach na mBallstát faoi láthair, a bhrath 
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agus a chomhrac. 

D’ainneoin na chéad fhomhíre, ní 

fhéadfar diúltú d’fhiosrúchán riaracháin 

maidir leis na suimeanna a dhearbhaigh 

duine inchánach bunaithe i mBallstát an 

údaráis iarrtha agus atá inchánach i 

mBallstát an údaráis iarrthaigh ach 

amháin ar aon cheann de na forais seo a 

leanas: 

 

(a) ar na forais dá bhforáiltear in 

Airteagal 54(1), arna measúnú ag an 

údarás iarrtha i gcomhréir le ráiteas dea-

chleachtais maidir leis an 

idirbheartaíocht idir an mhír sin agus 

Airteagal 54(1), a bheidh le glacadh i 

gcomhréir leis an nós imeachta dá 

bhforáiltear in Airteagal 58(2);  

 

(b) ar na forais dá bhforáiltear i 

míreanna 2, 3, agus 4 d’Airteagal 54; 

 

(c) ar na forais go ndearna an t-

údarás iarrtha faisnéis a chur ar fáil 

cheana don údarás iarrthach maidir leis 

an duine inchánach céanna mar thoradh 

ar fhiosrúchán riaracháin a reáchtáladh 

níos lú ná dhá bhliain roimhe sin. 

 

Más rud é go ndiúltaíonn an t-údarás 

iarrtha d’fhiosrúchán riaracháin dá 

dtagraítear sa dara fomhír ar na forais 

leagtha amach i bpointí (a) nó (b), 

soláthróidh sé, mar sin féin, don údarás 

iarrthach dátaí agus luachanna aon 

soláthairtí ábhartha a rinne an duine 

inchánach i mBallstát an údaráis 

iarrthaigh sa dá bhliain roimhe sin. 

 

I gcás ina measann na húdaráis inniúla as 

dhá Bhallstát ar a laghad go bhfuil gá le 

fiosrúchán riaracháin, ní dhiúltóidh an t-

údarás iarrtha tabhairt faoin bhfiosrúchán 

sin. Déanfaidh na Ballstáit a áirithiú go 

ndéanfar socruithe a chur ar bun idir na 

húdaráis iarrthacha sin agus an t-údarás 

iarrtha trína nglacfaidh oifigigh arna n-

údarú ag na húdaráis iarrthacha páirt san 

fhiosrúchán riaracháin a dhéanfar ar 

chríoch an údaráis iarrtha d’fhonn an 
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fhaisnéis dá dtagraítear sa dara fomhír a 

bhailiú. Is iad oifigigh de chuid na n-údarás 

iarrthach agus oifigigh de chuid na n-

údarás iarrtha a dhéanfaidh an fiosrúchán 

riaracháin sin i gcomhar le chéile. Beidh na 

cumhachtaí iniúchta céanna ag oifigigh an 

údaráis iarrthaigh agus iad sin arna 

dtabhairt d’oifigigh an údaráis iarrtha. 

Beidh rochtain ag oifigigh na n-údarás 

iarrthach ar na háitribh chéanna agus na 

doiciméid chéanna ar a mbeidh rochtain 

ag oifigigh an údaráis iarrtha chun críche 

an fhiosrúcháin riaracháin a dhéanamh 

agus chun na críche sin amháin. 

Or. en 

 

 


