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Togra le haghaidh cinnidh 

Aithris 7 a (nua) 

 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 (7a) Ba cheart do BCE rialacha a 

ghlacadh maidir le comhairliúchán leis 

an bpobal agus leis na geallsealbhóirí 

agus maidir le haiseolas atá ar aon dul 

leis na rialacha dá bhforáiltear i mír 19 

den Chomhaontú Idirinstitiúideach 

maidir le Reachtóireacht Níos Fearr agus 

cumhachtaí rialála á bhfeidhmiú acu lena 

gcuirtear BCE faoi cheangal, sula 

nglacfaidh sé togra comhairliúcháin 

phoiblí a sheoladh ar bhealach oscailte 

agus trédhearcach, á áirithiú dó gur féidir 

an rannpháirtíocht is leithne a dhéanamh 

de réir na rialacha sonracha agus na 

dteorainneacha ama chun 

rannpháirtíocht dhíreach raon leathan 

geallsealbhóirí a spreagadh sna 

comhairliúcháin sin, lena n-áirítear 

comhairliúcháin phoiblí a bheidh 

idirlíonbhunaithe chun torthaí na 

gcomhairliúchán sin leis an bpobal agus 

leis na geallsealbhóirí a chur in iúl gan 

mhoill don Choimisiún, do Pharlaimint 

na hEorpa agus don Chomhairle agus na 

torthaí sin a fhoilsiú. 

Or. en 
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Airteagal 1 – mír 1 

 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

Féadfaidh BCE agus bainc cheannais 

náisiúnta saoráidí a sholáthar, agus 

féadfaidh BCE rialacháin a dhéanamh, 

d'fhonn córais éifeachtúla fhónta imréitigh 

agus íocaíochta, agus córais imréitigh 

d’ionstraimí airgeadais, a áirithiú laistigh 

den Aontas agus le tríú tíortha. 

Féadfaidh BCE agus bainc cheannais 

náisiúnta saoráidí a sholáthar, agus 

féadfaidh BCE rialacháin a dhéanamh, 

chun córais éifeachtúla fhónta imréitigh 

agus íocaíochta a áirithiú laistigh den 

Aontas agus le tríú tíortha. 

 Chun cuspóirí CEBC a bhaint amach 

agus chun a chúraimí a dhéanamh, 

féadfaidh BCE rialacháin a dhéanamh a 

bhaineann le córais imréitigh 

d’ionstraimí airgeadais laistigh den 

Aontas chomh maith le rialacháin a 

bhaineann le haitheantas an Aontais ar 

chórais imréitigh a bunaíodh i dtríú 

tíortha, ar choinníoll go ndéanfaidh sé 

amhlaidh ar bhealach a thugtar 

lánurraim do na gníomhartha reachtacha 

arna nglacadh ag Parlaimint na hEorpa 

agus ag an gComhairle sa réimse sin agus 

do na bearta a ghlactar faoi na 

gníomhartha sin chomh maith agus in 

aon chás atá teoranta do cheanglais lena 

lamháiltear faireachán a dhéanamh ar 

ghníomhaíochtaí an chórais imréitigh, ar 

na ceanglais tuairiscithe nó ceanglais atá 

ábhartha do mheasúnú a dhéanamh ar na 

rioscaí agus athléimneacht an chórais in 
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aghaidh dálaí díobhálacha sa mhargadh. 

 Féadfar a bheith san áireamh sna 

ceanglais sin freisin ceanglais shonracha 

dá bhforáiltear i ngníomhartha 

reachtacha an Aontais agus atá 

riachtanach chun aghaidh a thabhairt ar 

chásanna ina gcothaíonn córas imréitigh 

d’ionstraimí airgeadais riosca 

achomaireach de dhíobháil shubstaintiúil 

d’institiúidí airgeadais an Aontais, nó do 

mhargaí criticiúla an Aontais, nó do 

chóras airgeadais an Aontais i gcoitinne 

atá teoranta do cheanglais leachtachta, 

socrúcháin, chomhthaobhachta, idir-

inoibritheachta, agus chorrlaigh. 

Or. en 

 

 


