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RÉASÚNÚ GEARR

Faoi láthair, tá a rialacha slándála faisnéise féin ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus 
gníomhaireachtaí an Aontais (gá ngairfear ‘eintitis de chuid an Aontais’ anseo feasta), atá 
bunaithe ar a Rialacha nós imeachta nó ar a ngníomh bunaidh, nó níl rialacha slándála 
faisnéise acu in aon chor. I gcás eintitis bheaga go háirithe, d'fhéadfadh sé nach mbeadh 
beartais fhoirmiúla slándála faisnéise acu. An tráth céanna, roinneann eintitis de chuid an 
Aontais méideanna faisnéise íogaire neamh-rúnaicmithe agus méideanna faisnéise 
rúnaicmithe de chuid an Aontais Eorpaigh (gá ngairfear ‘FRAE’ anseo feasta), a bhfuil méadú 
ag teacht ar na méideanna sin, eatarthu féin. I bhfianaise staid athraitheach thimpeallacht na 
gcibearbhagairtí agus na mbagairtí hibrideacha, tá an riarachán Eorpach neamhchosanta níos 
mó agus níos mó ar ionsaithe. Tá an fhaisnéis a láimhseálann eintitis de chuid an Aontais an-
tarraingteach do na gníomhaithe bagartha agus is gá í a chosaint go hiomchuí.

Is díol sásaimh don Rapóirtéir an togra seo, atá mar chuid de Straitéis an Aontais Eorpaigh 
um an Aontas Slándála arna glacadh ag an gCoimisiún i mí Iúil 2020. Mar gheall ar 
éagsúlacht sna rialacha maidir le slándáil faisnéise ar fud eintiteas de chuid an Aontais agus 
timpeallacht na gcibearbhagairtí agus na bagartha ina bhfuil siad, atá ag athrú de shíor, tá údar 
cuí le cuíchóiriú a dhéanamh ar na creataí dlíthiúla inmheánacha le haghaidh slándáil faisnéise 
i ngach eintiteas de chuid an Aontais agus iad a nuachóiriú, trí bhíthin Rialacháin. Tá comhar 
idir eintitis de chuid an Aontais maidir le slándáil faisnéise ina bhuntáiste do na gníomhaithe 
uile chun cultúr slándála faisnéise a chruthú.

Tá próiseáil chothrom ar fhaisnéis ríthábhachtach don tionscal Eorpach, go háirithe maidir le 
rúin trádála. Dá bhrí sin, ní mór na rialacha maidir leis an bpróiseáil ar fhaisnéis go háirithe, a 
ardú chuig caighdeán leormhaith.

De bhua a sainordaithe, ba cheart rochtain a bheith ag Comhaltaí na n-institiúidí de chuid an 
Aontais ar an bhfaisnéis go léir is gá chun a gcuid cúraimí a chur i gcrích, de réir phrionsabal 
‘ar bhonn riachtanais eolais’, rud a léiríonn go bhfuil rochtain acu siúd amháin a bhfuil 
rochtain ar an bhfaisnéis sin fíor-riachtanach dóibh chun a gcúram a chur i gcrích go 
héifeachtach. Thairis sin, tá sé ríthábhachtach a áirithiú go dtabharfar rochtain d’Fheisirí 
Pharlaimint na hEorpa ar aon chineál faisnéise is gá chun a sainordú a fheidhmiú go 
héifeachtach. 

LEASUITHE

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

Leasú 1

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 1
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1) Tá a rialacha slándála faisnéise féin 
ag institiúidí agus comhlachtaí an Aontais 
faoi láthair, bunaithe ar a rialacha nós 
imeachta nó ar a ngníomh bunaidh, nó níl 
rialacha den sórt sin acu in aon chor. Sa 
chomhthéacs sin, infheistíonn gach 
institiúid agus comhlacht de chuid an 
Aontais iarrachtaí suntasacha chun 
cineálacha éagsúla cur chuige a ghlacadh, 
rud a fhágann nach mbíonn malartú 
faisnéise iontaofa i gcónaí. Toisc nach 
bhfuil cur chuige coiteann ann, cuirtear bac 
ar úsáid uirlisí coiteanna, rud a chuireann 
le tacar rialacha comhaontaithe, ag brath ar 
riachtanais slándála na faisnéise atá le 
cosaint.

(1) Tá a rialacha slándála faisnéise féin 
ag eintitis de chuid an Aontais faoi láthair, 
bunaithe ar a rialacha nós imeachta nó ar a 
ngníomh bunaidh, nó níl na rialacha sin 
acu in aon chor. Sa chomhthéacs sin, 
infheistíonn gach eintiteas de chuid an 
Aontais iarrachtaí suntasacha chun 
cineálacha éagsúla cur chuige a ghlacadh, 
rud a fhágann nach mbíonn malartú 
faisnéise iontaofa i gcónaí. Toisc nach 
bhfuil cur chuige coiteann ann, cuirtear bac 
ar úsáid uirlisí coiteanna, rud a chuireann 
le tacar rialacha comhaontaithe, ag brath ar 
riachtanais slándála na faisnéise atá le 
cosaint.

(Tá feidhm ag an leasú seo ar fud an 
téacscé is moite d’Airteagal 3 (e) agus 
Airteagal 42, 4(a). Má ghlactar é, beidh gá 
le hathruithe comhfhreagracha ar fud an 
téacs.)

(Féach foclaíocht Airteagal 3 (e).)

Leasú 2

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2) Cé go bhfuil dul chun cinn déanta i 
dtreo rialacha níos comhsheasmhaí maidir 
le faisnéis rúnaicmithe an Aontais 
Eorpaigh (‘FRAE’) agus faisnéis neamh-
rúnaicmithe a chosaint, tá idir-
inoibritheacht na gcóras ábhartha teoranta i 
gcónaí, rud a chuireann cosc ar aistriú 
rianúil faisnéise idir institiúidí agus 
comhlachtaí éagsúla an Aontais. Ba cheart 
tuilleadh iarrachtaí a dhéanamh, dá bhrí 
sin, chun cur chuige idirinstitiúideach a 
chumasú maidir le FRAE agus faisnéis 
íogair neamh-rúnaicmithe a chomhroinnt, 

(2) Cé go bhfuil dul chun cinn déanta i 
dtreo rialacha níos comhsheasmhaí maidir 
le faisnéis rúnaicmithe an Aontais 
Eorpaigh (‘FRAE’) agus faisnéis neamh-
rúnaicmithe a chosaint, tá idir-
inoibritheacht na gcóras ábhartha teoranta i 
gcónaí, rud a chuireann cosc ar aistriú 
rianúil faisnéise idir eintitis éagsúla an 
Aontais. Dá bhrí sin, ba cheart iarrachtaí 
breise a dhéanamh chun cur chuige 
idirinstitiúideach a chumasú maidir le 
FRAE agus faisnéis íogair neamh-
rúnaicmithe a chomhroinnt, le catagóirí 
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le catagóirí comhchoiteanna faisnéise agus 
le príomhphrionsabail láimhseála 
choiteanna. Ba cheart bunlíne a bheartú 
freisin chun nósanna imeachta chun FRAE 
agus faisnéis íogair neamh-rúnaicmithe a 
chomhroinnt idir institiúidí agus 
comhlachtaí an Aontais agus leis na 
Ballstáit a shimpliú.

coiteanna faisnéise, príomhphrionsabail 
choiteanna láimhseála agus, i gcás inarb 
iomchuí, bonneagar coiteann an chórais 
faisnéise ar a ndéanann eintitis de chuid 
an Aontais faisnéis a láimhseáil, a stóráil 
agus a tharchur. Ba cheart bunlíne a 
bheartú freisin chun nósanna imeachta 
chun FRAE agus faisnéis íogair neamh-
rúnaicmithe a chomhroinnt idir eintitis an 
Aontais agus leis na Ballstáit a shimpliú.

Leasú 3

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3) Dá bhrí sin, ba cheart rialacha 
ábhartha lena n-áirithítear leibhéal 
comhchoiteann slándála faisnéise a leagan 
síos in institiúidí agus i gcomhlachtaí uile 
an Aontais. Ba cheart iad a bheith ina 
gcreat ginearálta cuimsitheach agus 
comhleanúnach chun FRAE agus faisnéis 
neamh-rúnaicmithe a chosaint, agus ba 
cheart go n-áiritheofaí leo coibhéis na 
mbunphrionsabal agus na gcaighdeán íosta.

(3) Dá bhrí sin, ba cheart rialacha 
ábhartha lena n-áirithítear leibhéal 
comhchoiteann slándála faisnéise a leagan 
síos i ngach eintiteas de chuid an Aontais. 
Ba cheart iad a bheith ina gcreat ginearálta 
cuimsitheach agus comhleanúnach chun 
FRAE agus faisnéis neamh-rúnaicmithe a 
chosaint, agus ba cheart go n-áiritheofaí leo 
coibhéis na mbunphrionsabal agus na n-
íoschaighdeán coiteann.

Leasú 4

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3a) Ba cheart rochtain a bheith ag 
comhaltaí institiúidí an Aontais, de bhua 
a sainordaithe, ar an bhfaisnéis uile is gá 
de réir phrionsabal ‘ar bhonn riachtanais 
eolais’ chun na cumhachtaí a thugtar 
dóibh leis na Conarthaí a fheidhmiú.

Leasú 5
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Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 3 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3b) Agus rialacha slándála faisnéise á 
bhforbairt, ba cheart d’eintitis de chuid 
an Aontais éifeachtúlacht a áirithiú agus 
na réitigh is fearr a roghnú, go háirithe 
maidir le filleadh ar infheistíochtaí, 
leibhéil iomchuí solúbthachta, laghdú ar 
an ualach riaracháin, íoslaghdú rioscaí, 
leibhéil níos airde trédhearcachta agus 
feabhas a chur ar an timpeallacht oibre.

Leasú 6

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 3 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3c) I gcomhthéacs na slándála 
faisnéise, ba cheart d’eintitis de chuid an 
Aontais idir-inoibritheacht eagraíochtúil 
a mhéadú agus gníomhú le chéile chun 
cosaint líonraí agus córas faisnéise, 
sonraí agus na sócmhainní a úsáidtear 
chun an fhaisnéis a ghabháil, a stóráil, a 
phróiseáil agus a tharchur a áirithiú.

Leasú 7

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 5 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5a) Ba cheart go n-áiritheofaí leis an 
Rialachán sin go bhfuil aon teorannú ar 
an gceart go ndéanfar sonraí pearsanta 
agus príobháideachas a chosaint 
riachtanach agus comhréireach, i 
gcomhréir le hAirteagal 52(1) de Chairt 
um Chearta Bunúsacha an Aontais 
Eorpaigh.
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Leasú 8

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 5 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5b) Ba cheart gach beart slándála 
faisnéise lena mbaineann próiseáil sonraí 
pearsanta a bheith comhlíontach de réir 
dhlí ábhartha an Aontais maidir le 
cosaint sonraí agus príobháideachas. Ba 
cheart d’eintitis de chuid an Aontais 
coimircí teicniúla agus eagraíochtúla 
ábhartha a sholáthar chun comhlíonadh 
a áirithiú ar bhealach cuntasach agus 
trédhearcach.

Leasú 9

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 5 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5c) Agus an Rialachán sin á chur 
chun feidhme, ba cheart d’eintitis de 
chuid an Aontais a ndícheall a dhéanamh 
feabhas a chur ar thrédhearcacht, 
íoslaghdú agus teorainn ama a chur le 
húsáid doiciméad rúnda, coimircí a 
sholáthar in aghaidh úsáid aicmithe a 
chuirfeadh cosc ar eintitis de chuid an 
Aontais a misean a chomhlíonadh agus a 
áirithiú go ndéantar sceithirí a chosaint 
go leormhaith, agus ardleibhéal cosanta 
faisnéise á áirithiú ag an am céanna i 
gcomhréir le dlí an Aontais agus le dea-
chleachtais an Aontais.

Leasú 10

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 6
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6) Tá an Rialachán seo gan dochar do 
Rialachán (Euratom) Uimh. 3/195817 , 
Rialachán Uimh. 31 (CEE), 11 (CEFA), 
lena leagtar síos Rialacháin Foirne Oifigigh 
agus Coinníollacha Fostaíochta 
Sheirbhísigh eile Chomhphobal 
Eacnamaíochta na hEorpa agus an 
Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh 
Adamhach18, , Rialachán (CE) Uimh. 
1049/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus 
ón gComhairle19 , Rialachán (AE) 
2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus 
ón gComhairle20, Rialachán (CEE, 
EURATOM) Uimh. 354/83 ón 
gComhairle21 , Rialachán (AE) 2018/1046 
ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle22, Rialachán (AE) 2021/697 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle23, Rialachán (AE) [...] ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle24 lena leagtar síos bearta chun 
leibhéal ard comhchoiteann 
cibearshlándála a áirithiú in institiúidí, 
comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí 
an Aontais.

(6) Tá an Rialachán seo gan dochar do 
Rialachán (Euratom) Uimh. 3/195817, 
Rialachán Uimh. 31 (CEE), 11 (CEFA), 
lena leagtar síos Rialacháin Foirne Oifigigh 
agus Coinníollacha Fostaíochta 
Sheirbhísigh eile Chomhphobal 
Eacnamaíochta na hEorpa agus an 
Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh 
Adamhach18,, Rialachán (CE) Uimh. 
1049/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus 
ón gComhairle19, Rialachán (AE) 
2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus 
ón gComhairle20, lena n-áirítear na 
rialacha maidir le haistrithe idirnáisiúnta 
sonraí pearsanta Rialachán (CEE, 
EURATOM) Uimh. 354/83 ón 
gComhairle21, Rialachán (AE) 2018/1046 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle22, Rialachán (AE) 2021/697 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle23, Rialachán (AE) [...] ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle24 lena leagtar síos bearta chun 
leibhéal ard comhchoiteann 
cibearshlándála a áirithiú in institiúidí, 
comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí 
an Aontais.

_________________ _________________
17 Rialachán (Euratom) Uimh. 3/1958 lena 
gcuirtear chun feidhme Airteagal 24 den 
Choradh ag bunú an Chomhphobail 
Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach (IO 
17, 6.10.1958, lch. 406).

17 Rialachán (Euratom) Uimh. 3/1958 lena 
gcuirtear chun feidhme Airteagal 24 den 
Choradh ag bunú an Chomhphobail 
Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach (IO 
17, 6.10.1958, lch. 406).

18 IO L 45, 14.6.1962, lch. 1385. 18 IO L 45, 14.6.1962, lch. 1385.
19 Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 30 Bealtaine 2001 maidir le rochtain 
phoiblí ar dhoiciméid ó Pharlaimint na 
hEorpa, ón gComhairle agus ón 
gCoimisiún (IO L 145, 31.5.2001, lch. 43).

19 Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 30 Bealtaine 2001 maidir le rochtain 
phoiblí ar dhoiciméid ó Pharlaimint na 
hEorpa, ón gComhairle agus ón 
gCoimisiún (IO L 145, 31.5.2001, lch. 43).

20 Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle an 
23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le 
daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí 
pearsanta a phróiseáil ag institiúidí, 

20 Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle an 
23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le 
daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí 
pearsanta a phróiseáil ag institiúidí, 
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comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí 
an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht 
na sonraí sin, agus lena n‑aisghairtear 
Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 agus 
Cinneadh Uimh. 1247/2002/CE (IO L 295, 
21.11.2018, lch. 39).

comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí 
an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht 
na sonraí sin, agus lena n‑aisghairtear 
Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 agus 
Cinneadh Uimh. 1247/2002/CE (IO L 295, 
21.11.2018, lch. 39).

21 Rialachán (CEE, EURATOM) 
Uimh. 354/83 ón gComhairle an 
1 Feabhra 1983 maidir le cartlann stairiúil 
Chomhphobal Eacnamaíochta na hEorpa 
agus an Chomhphobail Eorpaigh do 
Fhuinneamh Adamhach a oscailt don 
phobal (IO L 43, 15.2.1983, lch. 1).

21 Rialachán (CEE, EURATOM) 
Uimh. 354/83 ón gComhairle an 
1 Feabhra 1983 maidir le cartlann stairiúil 
Chomhphobal Eacnamaíochta na hEorpa 
agus an Chomhphobail Eorpaigh do 
Fhuinneamh Adamhach a oscailt don 
phobal (IO L 43, 15.2.1983, lch. 1).

22 Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha 
airgeadais is infheidhme maidir le buiséad 
ginearálta an Aontais, lena leasaítear 
Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) 
Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, 
(AE) Uimh. 1304/2013, (AE) 
Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, 
(AE) Uimh. 223/2014, (AE) 
Uimh. 283/2014, agus Cinneadh 
Uimh. 541/2014/AE agus lena n-
aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) 
Uimh. 966/2012 (IO L 193, 30.7.2018, 
lch. 1).

22 Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha 
airgeadais is infheidhme maidir le buiséad 
ginearálta an Aontais, lena leasaítear 
Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) 
Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, 
(AE) Uimh. 1304/2013, (AE) 
Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, 
(AE) Uimh. 223/2014, (AE) 
Uimh. 283/2014, agus Cinneadh 
Uimh. 541/2014/AE agus lena n-
aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) 
Uimh. 966/2012 (IO L 193, 30.7.2018, 
lch. 1).

23 Rialachán (AE) 2021/697 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle 
an 29 Aibreán 2021 lena mbunaítear an 
Ciste Eorpach Cosanta agus lena n-
aisghairtear Rialachán (AE) 2018/1092 
(IO L 170, 12.5.2021, lch. 149).

23 Rialachán (AE) 2021/697 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle 
an 29 Aibreán 2021 lena mbunaítear an 
Ciste Eorpach Cosanta agus lena n-
aisghairtear Rialachán (AE) 2018/1092 
(IO L 170, 12.5.2021, lch. 149).

24 Rialachán [...] ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle lena leagtar síos bearta 
le haghaidh ardleibhéal comhchoiteann 
cibearshlándála in institiúidí, comhlachtaí, 
oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais, 
atá le glacadh

24 Rialachán [...] ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle lena leagtar síos bearta 
le haghaidh ardleibhéal comhchoiteann 
cibearshlándála in institiúidí, comhlachtaí, 
oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais, 
atá le glacadh

Leasú 11

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 8
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8) D’fhonn struchtúr coiteann 
foirmiúil a bhunú le haghaidh comhair idir 
institiúidí agus comhlachtaí an Aontais i 
réimse na slándála faisnéise, is gá Grúpa 
Comhordaithe Idirinstitiúideach (an 'Grúpa 
Comhordaithe') a chur ar bun ina ndéantar 
ionadaíocht d’Údaráis Slándála uile 
institiúidí agus chomhlachtaí an Aontais. 
Gan cumhachtaí cinnteoireachta a bheith 
aige, ba cheart don Ghrúpa Comhordaithe 
feabhas a chur ar chomhleanúnachas 
beartas i réimse na slándála faisnéise agus 
rannchuidiú le comhchuibhiú na nósanna 
imeachta agus na n-uirlisí slándála 
faisnéise ar fud institiúidí agus 
chomhlachtaí an Aontais.

(8) D’fhonn struchtúr coiteann 
foirmiúil a bhunú le haghaidh comhair idir 
eintitis de chuid an Aontais i réimse na 
slándála faisnéise, is gá Grúpa 
Comhordaithe Idirinstitiúideach (an 'Grúpa 
Comhordaithe') a chur ar bun ina ndéantar 
ionadaíocht d’Údaráis Slándála uile 
institiúidí agus chomhlachtaí an Aontais. 
Gan cumhachtaí cinnteoireachta a bheith 
aige, ba cheart don Ghrúpa Comhordaithe 
feabhas a chur ar chomhleanúnachas 
beartas i réimse na slándála faisnéise agus 
rannchuidiú le comhchuibhiú na nósanna 
imeachta agus na n-uirlisí slándála 
faisnéise ar fud eintiteas de chuid an 
Aontais.

Leasú 12

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 12

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(12) Ba cheart prionsabal an bhainistithe 
riosca slándála faisnéise a bheith i gcroílár 
an bheartais atá le forbairt sa réimse ag 
gach institiúid agus comhlacht de chuid an 
Aontais. Cé nach mór na híoscheanglais a 
leagtar síos sa Rialachán seo a 
chomhlíonadh, ba cheart do gach institiúid 
agus comhlacht de chuid an Aontais bearta 
slándála sonracha a ghlacadh chun faisnéis 
a chosaint i gcomhréir le torthaí 
measúnaithe riosca inmheánaigh. Ar an 
gcaoi chéanna, ba cheart na modhanna 
teicniúla chun an fhaisnéis a chosaint a 
chur in oiriúint do chás sonrach gach 
institiúide agus comhlachta.

(12) Ba cheart prionsabal an bhainistithe 
riosca slándála faisnéise a bheith i gcroílár 
an bheartais atá le forbairt sa réimse ag 
gach eintiteas de chuid an Aontais. Cé 
nach mór na híoscheanglais choiteanna a 
leagtar síos sa Rialachán seo a 
chomhlíonadh, ba cheart do gach eintiteas 
de chuid an Aontais bearta slándála 
sonracha a ghlacadh chun faisnéis a 
chosaint i gcomhréir le torthaí measúnaithe 
riosca inmheánaigh. Ar an gcaoi chéanna, 
ba cheart na modhanna teicniúla chun an 
fhaisnéis a chosaint a chur in oiriúint do 
chás sonrach gach eintiteas de chuid an 
Aontais. Níor cheart, áfach, go mbeadh 
na bearta slándála sonracha ina mbac ar 
ghníomhaíocht institiúidí eile ná ar 
rochtain dhlíthiúil ar fhaisnéis, amhail, 
mar shampla, rochtain Fheisirí 
Pharlaimint na hEorpa a theorannú go 
míchuí ar an bhfaisnéis a tháirgeann nó a 
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shealbhaíonn an Coimisiún.

Leasú 13

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 14

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(14) Chun críche iad a chur in oiriúint 
do na cleachtais nua teilea-oibre, ba cheart 
na líonraí a úsáidtear chun nascadh le 
seirbhísí cianrochtana institiúide nó 
comhlachta de chuid an Aontais a chosaint 
le bearta slándála leordhóthanacha.

(14) Chun críche é a chur in oiriúint do 
na cleachtais nua teilea-oibre, ba cheart na 
córais faisnéise líonra, an bonneagar 
digiteach agus na gléasanna teirminéil a 
úsáidtear chun nascadh le seirbhísí 
cianrochtana eintitis de chuid an Aontais a 
chosaint le bearta slándála 
leordhóthanacha.

Leasú 14

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 15

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(15) Ós rud é gur minic a bhaineann 
institiúidí agus comhlachtaí an Aontais 
úsáid as conraitheoirí agus as 
seachfhoinsiú, tá sé tábhachtach forálacha 
coiteanna a bhunú maidir le pearsanra 
conraitheoirí a dhéanann cúraimí a 
bhaineann le slándáil faisnéise.

(15) Ós rud é gur minic a bhaineann 
eintitis de chuid an Aontais úsáid as 
conraitheoirí agus as seachfhoinsiú, tá sé 
tábhachtach forálacha coiteanna a bhunú 
maidir le pearsanra conraitheoirí a 
dhéanann cúraimí a bhaineann le slándáil 
faisnéise. Ba cheart go n-áireofaí sna 
forálacha sin ceanglas chun dul faoi réir 
nós imeachta le haghaidh 
grinnfhiosrúcháin mar chuid den nós 
imeachta tairisceana. Leis an nós 
imeachta sin, ba cheart an slabhra 
soláthair ina iomláine agus timpeallacht 
oibríochtúil na gconraitheoirí tríú 
páirtithe a chur san áireamh.

Leasú 15

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 17 a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(17a) Ba cheart d’eintitis de chuid an 
Aontais Rialachán (AE) 2018/1725 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle1a (EUDPR) a chur i 
bhfeidhm agus iad ag déileáil le sáruithe 
ar shonraí pearsanta ina nósanna 
imeachta le haghaidh bainistiú teagmhas 
slándála faisnéise. Dá bhrí sin, ba cheart 
d’eintitis de chuid an Aontais nós 
imeachta láimhseála sáruithe i ndáil le 
sonraí pearsanta a ghlacadh.
_________________
1a Rialachán (AE) 2018/1725 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 
2018 maidir le daoine nádúrtha a 
chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a 
phróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, 
oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais 
agus maidir le saorghluaiseacht na sonraí 
sin, agus lena n‑aisghairtear Rialachán 
(CE) Uimh. 45/2001 agus Cinneadh 
Uimh. 1247/2002/CE (IO L 295, 
21.11.2018)

Leasú 16

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 18

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(18) Áirithítear cosaint FRAE freisin trí 
bhearta teicniúla agus eagraíochtúla a 
bhfuil feidhm acu maidir le háitribh, 
foirgnimh, seomraí, oifigí nó saoráidí de 
chuid institiúidí agus chomhlachtaí an 
Aontais ina ndéantar FRAE a phlé, a 
láimhseáil nó a stóráil. Déantar foráil sa 
Rialachán seo maidir le cur chun feidhme 
próisis bainistithe slándála faisnéise i 
réimse na slándála fisiciúla, próiseas a 
chuirfeadh ar chumas institiúidí agus 
comhlachtaí an Aontais na bearta slándála 

(18) Áirithítear cosaint FRAE freisin trí 
bhearta teicniúla agus eagraíochtúla a 
bhfuil feidhm acu maidir le háitribh, 
foirgnimh, seomraí, oifigí nó saoráidí de 
chuid eintiteas de chuid an Aontais ina 
ndéantar FRAE a phlé, a láimhseáil nó a 
stóráil. Déantar foráil sa Rialachán seo 
maidir le cur chun feidhme próisis 
bainistithe slándála faisnéise i réimse na 
slándála fisiciúla, próiseas a chuirfeadh ar 
chumas eintitis de chuid an Aontais na 
bearta slándála iomchuí a roghnú dá 
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iomchuí a roghnú dá suíomhanna. suíomhanna. Ba cheart meastóireacht 
chríochnúil a dhéanamh ar an 
mbonneagar slándála, lena n-áirítear 
seirbhísí. Leis an nós meastóireacht sin, 
ba cheart an slabhra soláthair ina 
iomláine agus timpeallacht oibríochtúil a 
chur san áireamh.

Leasú 17

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 21

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(21) Go traidisiúnta, is go neamhspleách 
a d’fhorbair institiúidí agus comhlachtaí 
an Aontais a gcórais cumarsáide agus 
faisnéise, agus níor tugadh dóthain airde ar 
a n-idir-inoibritheacht ar fud institiúidí 
agus chomhlachtaí uile an Aontais. Is gá, 
dá bhrí sin, íoscheanglais slándála a bhunú 
maidir leis na Córais Chumarsáide agus 
Faisnéise (CISanna) lena ndéantar FRAE 
agus faisnéis neamh-rúnaicmithe araon a 
láimhseáil agus a stóráil d’fhonn malartú 
rianúil faisnéise leis na geallsealbhóirí 
ábhartha a ráthú.

(21) Go traidisiúnta, is go neamhspleách 
a d’fhorbair eintitis de chuid an Aontais a 
gcórais cumarsáide agus faisnéise, agus 
níor tugadh dóthain airde ar a n-idir-
inoibritheacht ar fud eintiteas uile de chuid 
an Aontais. Is gá, dá bhrí sin, íoscheanglais 
slándála a bhunú maidir leis na Córais 
Chumarsáide agus Faisnéise (CISanna) 
lena ndéantar FRAE agus faisnéis neamh-
rúnaicmithe araon a láimhseáil, a stóráil 
agus a tharchur d’fhonn malartú rianúil 
faisnéise leis na geallsealbhóirí ábhartha a 
ráthú.

Leasú 18

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 21 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(21a) Déantar an fhaisnéis atá i seilbh 
eintiteas de chuid an Aontais a mhalartú 
freisin tríd an timpeallacht TFC, ar 
áitreabh nó trí shócmhainní fíorúla, táirgí 
TFC, seirbhísí TFC agus próisis TFC 
chomh maith le haon chóras líonra agus 
faisnéise, bíodh sé faoi úinéireacht 
eintiteas de chuid an Aontais agus á n-
oibriú aige, nó arna n-óstáil nó arna n-
oibriú ag tríú páirtí, lena n-áirítear 
gléasanna móibíleacha, líonraí 
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corparáideacha, agus líonraí gnó nach 
bhfuil nasctha leis an idirlíon agus aon 
fheistí atá nasctha leis an timpeallacht 
TFC

Leasú 19

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 24

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(24) Baineann an dlúthchomhar idir 
institiúidí agus comhlachtaí an Aontais 
agus an iliomad sineirgí a fhorbraítear 
eatarthu le méid mór faisnéise a roinnt. Ar 
mhaithe le slándáil faisnéise rúnaicmithe, 
ba cheart measúnú a dhéanamh ar 
iontaofacht institiúide nó comhlachta de 
chuid an Aontais sula ndéanann siad 
leibhéal sonraithe FRAE a láimhseáil agus 
a stóráil.

(24) Baineann an dlúthchomhar idir 
eintitis de chuid an Aontais agus an 
iliomad sineirgí a fhorbraítear eatarthu le 
méid mór faisnéise a roinnt. Ar mhaithe le 
slándáil faisnéise rúnaicmithe, ba cheart 
measúnú a dhéanamh ar chumais eintiteas 
de chuid an Aontais FRAE a láimhseáil, a 
stóráil agus a tharchur sula ndéanfaidh 
siad leibhéal sonraithe FRAE a láimhseáil 
agus a stóráil.

Leasú 20

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 29

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(29) Chuathas i gcomhairle leis an 
Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí i 
gcomhréir le hAirteagal 42 de Rialachán 
(AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle27 agus thug sé tuairim 
an …

(29) Chuathas i gcomhairle leis an 
Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí i 
gcomhréir le hAirteagal 42 de Rialachán 
(AE) 2018/1725 agus thug sé tuairim an ...

_________________
27 Rialachán (AE) 2018/1725 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 
2018 maidir le daoine nádúrtha a 
chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a 
phróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, 
oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais 
agus maidir le saorghluaiseacht na sonraí 
sin, agus lena n‑aisghairtear Rialachán 
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(CE) Uimh. 45/2001 agus Cinneadh 
Uimh. 1247/2002/CE (IO L 295, 
21.11.2018).

Leasú 21

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1– mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Leagtar síos leis an Rialachán sin 
rialacha slándála faisnéise maidir le 
hinstitiúidí agus comhlachtaí uile an 
Aontais.

1. Leagtar síos leis an Rialachán sin 
rialacha coiteanna slándála faisnéise 
maidir le gach eintiteas de chuid an 
Aontais.

Leasú 22

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1 – pointe e

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(e) ciallaíonn ‘institiúidí agus 
comhlachtaí an Aontais’ institiúidí, 
comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí 
an Aontais arna mbunú leis an gConradh ar 
an Aontas Eorpach, leis an gConradh ar 
Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, leis an 
gConradh ag bunú an Chomhphobail 
Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach nó le 
gníomh reachtach nó ar bhonn na 
gconarthaí nó an ghnímh sin;

(e) Ciallaíonn ‘eintitis de chuid an 
Aontais’ institiúidí, comhlachtaí, oifigí 
agus gníomhaireachtaí an Aontais arna 
mbunú leis an gConradh ar an Aontas 
Eorpach, leis an gConradh ar Fheidhmiú an 
Aontais Eorpaigh, leis an gConradh ag 
bunú an Chomhphobail Eorpaigh do 
Fhuinneamh Adamhach nó le gníomh 
reachtach nó ar bhonn na gconarthaí nó an 
ghnímh sin;

Leasú 23

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe s

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(s) ciallaíonn ‘iontaoibh nialais’ 
samhail slándála, sraith prionsabal maidir 
le dearadh córais, agus straitéis 
chomhordaithe maidir le cibearshlándáil 
agus córas atá bunaithe ar aitheantas a 

(s) ciallaíonn ‘iontaoibh nialais’ 
samhail slándála, sraith prionsabal maidir 
le dearadh córais, agus straitéis 
chomhordaithe maidir le cibearshlándáil 
agus córas atá bunaithe ar aitheantas a 
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thabhairt do bhagairtí a bheith ann laistigh 
agus lasmuigh de theorainneacha 
traidisiúnta an ghréasáin;

thabhairt do bhagairtí a bheith ann laistigh 
agus lasmuigh de theorainneacha 
traidisiúnta an ghréasáin agus an 
coincheap ‘ná bíodh muinín agat, 
fíoraigh i gcónaí’;

Leasú 24

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1 – pointe ae a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(aea) ciallaíonn 'caighdeán' caighdeán 
mar a shainmhínítear in Airteagal 2, 
pointe (1) de Rialachán (AE) 
Uimh. 1025/2012;

Leasú 25

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1a. Beidh rochtain ag Comhaltaí 
institiúidí an Aontais ar an bhfaisnéis go 
léir is gá de réir phrionsabal ‘ar bhonn 
riachtanais eolais’ chun go 
bhfeidhmeofaí a sainordú go 
héifeachtach i gcomhréir leis na 
Conarthaí.

Leasú 26

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 6 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Déanfaidh institiúidí agus comhlachtaí an 
Aontais a láimhseálann agus a stórálann 
FRAE oiliúint éigeantach a eagrú ar a 
laghad uair amháin gach 5 bliana do gach 
duine aonair atá údaraithe chun rochtain a 
fháil ar FRAE. Eagróidh na hinstitiúidí 

Déanfaidh eintitis de chuid an Aontais a 
láimhseálann agus a stórálann FRAE 
oiliúint éigeantach a eagrú ar a laghad uair 
amháin gach 5 bliana do gach duine aonair 
atá údaraithe chun rochtain a fháil ar 
FRAE. Eagróidh na heintitis lena 
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agus na comhlachtaí an Aontais lena 
mbaineann oiliúint shonrach le haghaidh na 
bhfeidhmeanna sonracha a bhfuil cúraimí 
slándála faisnéise de chúram orthu.

mbaineann de chuid an Aontais oiliúint 
shonrach le haghaidh na bhfeidhmeanna 
sonracha a bhfuil cúraimí slándála faisnéise 
de chúram orthu. Déanfaidh eintitis de 
chuid an Aontais oiliúint éifeachtach 
agus iomchuí a dhearadh agus a chur 
chun feidhme i gcomhréir leis na rioscaí 
arna sainaithint i gcomhréir le hAirteagal 
5 do gach duine aonair atá údaraithe 
rochtain a fháil ar FRAE tráth nach 
déanaí ná...[sé mhí tar éis dháta theacht i 
bhfeidhm an Rialacháin sin].

Leasú 27

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 2 – pointe e a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ea) sláine, infhaighteacht agus 
athléimneacht córas agus seirbhísí 
próiseála.

Leasú 28

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 3 – pointe -a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(-a) na rioscaí maidir le ceearta agus 
saoirsí daoine nádúrtha;

Leasú 29

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 3 – pointe f

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(f) leanúnachas gnó agus téarnamh 
tubaiste;

(f) leanúnachas gnó, amhail bainistiú 
cúltaca, téarnamh ó thubaistí agus 
bainistiú géarchéime;
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Leasú 30

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 – mír 2 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Ag gníomhú dó trí chomhthoil agus 
ar mhaithe le leas coiteann institiúidí agus 
chomhlachtaí uile an Aontais, déanfaidh 
an Grúpa Comhordaithe an méid seo a 
leanas:

2. Ag gníomhú dó trí thromlach 
simplí agus ar mhaithe le leas eintiteas uile 
de chuid an Aontais, déanfaidh an Grúpa 
Comhordaithe an méid seo a leanas:

Leasú 31

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 – mír 2 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) doiciméid treorach a bhunú maidir 
le cur chun feidhme an Rialacháin seo, i 
gcomhar leis an mBord Idirinstitiúideach 
um Chibearshlándáil dá dtagraítear in 
Airteagal 9 de Rialachán AE [...] lena 
leagtar síos bearta le haghaidh ardleibhéal 
cibearshlándála in institiúidí, comhlachtaí, 
oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais, i 
gcás inarb iomchuí;

(c) doiciméid treorach a bhunú maidir 
le cur chun feidhme an Rialacháin seo, i 
gcomhar leis an mBord Idirinstitiúideach 
um Chibearshlándáil dá dtagraítear in 
Airteagal 9 de Rialachán AE [...] lena 
leagtar síos bearta le haghaidh ardleibhéal 
cibearshlándála in eintitis de chuid an 
Aontais, i gcás inarb iomchuí;

Leasú 32

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 10 – mír 1 – pointe c a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ca) comhar agus comhordú le CERT-
AE a neartú.

Leasú 33

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 11 – mír 4 – pointe d a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(da) criptiú ó cheann go ceann, go 
háirithe agus faisnéis íogair neamh-
rúnaicmithe á malartú;

Leasú 34

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 11 – mír 5 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) déanfar taifead foirmiúil ar 
theagmhais slándála faisnéise agus déanfar 
obair leantach orthu, i gcomhréir le 
Rialachán AE [XXX] lena leagtar síos 
bearta le haghaidh ardleibhéal 
comhchoiteann cibearshlándála in 
institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus 
gníomhaireachtaí an Aontais.

(d) déanfar taifead foirmiúil ar 
theagmhais slándála faisnéise agus déanfar 
iad a láimhseáil, i gcomhréir le Rialachán 
AE [XXX] lena leagtar síos bearta le 
haghaidh ardleibhéal comhchoiteann 
cibearshlándála in institiúidí, comhlachtaí, 
oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais.

Leasú 35

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 18 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Glacfaidh an Grúpa Comhordaithe 
doiciméid treorach maidir le cruthú agus 
aicmiú FRAE.

2. Glacfaidh an Grúpa Comhordaithe 
doiciméid treorach maidir le cruthú agus 
aicmiú FRAEGlacfaidh an Grúpa 
Comhordaithe doiciméid treorach maidir le 
cruthú agus aicmiú FRAE, lena gcuirfear 
chun feidhme an prionsabal maidir le 
húsáid an aicmithe a íoslaghdú agus lena 
gcuirfear teorainn ama le fad an aicmithe 
sin.

Áireofar sna treoirdhoiciméid sin rialacha 
maidir le measúnú ar fhaisnéis agus 
aicmiú ábharach agus an bonn cirt atá 
leo, arb é is aidhm dóibh trédhearcacht a 
mhéadú agus éifeachtaí glasála nach 
bhfuil bonn cirt leo a sheachaint.
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Leasú 36

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 20 – mír 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3a. Ní dochar an tAirteagal do 
Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001.

Leasú 37

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 22 – mír 3 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) an tionscnóir a chur ar an eolas; (a) an tionscnóir a chur ar an eolas gan 
moill mhíchuí, agus in aon chás tráth 
nach déanaí ná seachtain amháin tar éis 
an tÚdarás Slándála a chur ar an eolas 
faoin sárú;

Leasú 38

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 22 – mír 3 – pointe e

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(e) fógra a thabhairt do na húdaráis 
inniúla faoin gcomhréiteach iarbhír nó 
féideartha agus faoin ngníomhaíocht a 
rinneadh.

(e) fógra a thabhairt do na húdaráis 
inniúla faoin gcomhréiteach iarbhír nó 
féideartha agus faoin ngníomhaíocht a 
rinneadh gan moill mhíchuí, agus in aon 
chás tráth nach déanaí ná seachtain 
amháin tar éis an tÚdarás Slándála a 
chur ar an eolas faoin sárú.

Leasú 39

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 41 – mír 1 – pointe f a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú
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(fa) áiritheoidh úinéir an chórais nó 
an tÚdarás Oibríochtúil um Dhearbhú 
Faisnéise go bhfuil próiseas i bhfeidhm 
chun leochaileachtaí a shainaithint agus 
a thuairisciú, lena n-áirítear luaíochtaí 
inmheánacha agus seachtracha, de réir 
mar is iomchuí; déanfar an próiseas sin a 
chomhlánú le hiniúchtaí rialta agus 
tástálacha treáite i gcás inarb iomchuí.

Leasú 40

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 42 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Úsáidfear táirgí cripteagrafacha 
formheasta chun FRAE a tharchur agus a 
stóráil trí mheáin leictreonacha. 
Coimeádfaidh an Chomhairle an liosta de 
tháirgí cripteagrafacha formheasta, ar 
bhonn ionchuir ó na hÚdaráis Slándála 
Náisiúnta.

1. Úsáidfear táirgí cripteagrafacha 
formheasta chun FRAE a tharchur agus a 
stóráil trí mheáin leictreonacha.

Leasú 41

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 42 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1a. I gcás gach faisnéise agus ábhair 
atá aicmithe mar FRAE, coimeádfaidh an 
Chomhairle liosta de tháirgí 
cripteagrafacha formheasta, ar bhonn 
ionchuir ó na hÚdaráis Slándála 
Náisiúnta.

Leasú 42

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 42 – mír 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú
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4a. I gcás faisnéis agus ábhar a 
aicmítear mar RESTREINT UE/EU 
RESTRICTED, déanfaidh 
Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um 
Chibearshlándáil (‘ENISA’) liosta de 
tháirgí cripteagrafacha formheasta breise 
a bhunú, a choimeád ar bun agus a 
thabhairt cothrom le dáta ar bhonn 
bliantúil. Agus an liosta sin á bhunú agus 
á thabhairt cothrom le dáta, cuirfidh 
ENISA na forbairtí teicneolaíochta agus 
margaidh is déanaí san áireamh, chomh 
maith le riachtanais shonracha eintiteas 
de chuid an Aontais. Faoin... [18 mí tar 
éis dháta theacht i bhfeidhm an 
Rialacháin sin], bunóidh ENISA an 
liosta.

Leasú 43

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 42 – mír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

5. Cuirfidh an Grúpa Comhordaithe 
an Chomhairle ar an eolas ar bhonn 
bliantúil maidir le haon táirgí 
cripteagrafacha a mholann sé go 
ndéanfaidh Údarás Cripteagrafach 
meastóireacht orthu trí cheadú Ballstáit ar 
bhonn suirbhé arna dhéanamh in institiúidí 
agus i gcomhlachtaí an Aontais.

5. Cuirfidh an Grúpa Comhordaithe 
an Chomhairle ar an eolas ar bhonn 
bliantúil maidir le haon táirgí 
cripteagrafacha a mholann sé go 
ndéanfaidh Údarás Cripteagrafach 
meastóireacht orthu trí cheadú Ballstáit, nó 
ENISA, ar bhonn suirbhé arna dhéanamh 
in eintitis de chuid an Aontais.

Leasú 44

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 52 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Beidh an foghrúpa um chomhroinnt 
agus malartú faisnéise rúnaicmithe EUCI 
comhdhéanta d’ionadaithe ón gCoimisiún, 
ón gComhairle agus ón tSeirbhís Eorpach 
Gníomhaíochta Seachtraí agus oibreoidh sé 

2. Beidh an foghrúpa um chomhroinnt 
agus malartú faisnéise rúnaicmithe (EUCI) 
comhdhéanta d’ionadaithe ó Parlaimint na 
hEorpa, ón gCoimisiún, ón gComhairle 
agus ón tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta 
Seachtraí agus oibreoidh sé trí chomhthoil. 
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trí chomhthoil. áiritheoidh an foghrúpa sin sineirgíocht 
le Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001 agus 
áiritheoidh sé nach gcuirfidh an t-aicmiú 
féin cosc ar nochtadh.

Leasú 45

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 54 – mír 1 – pointe -a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(-a) tá oibleagáid dhlíthiúil faoi dhlí an 
Aontais nó comhaontú idirinstitiúideach a 
tugadh i gcrích idir institiúidí an Aontais; 
nó

Leasú 46

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 54 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1a. Meastar na coinníollacha dá 
dtagraítear i mír 1, pointe (a) a bheith 
comhlíonta nuair a cheanglaítear 
rochtain ar FRAE chun sainordú nó 
misean an eintitis de chuid an Aontais a 
chomhlíonadh, mar a chuirtear de 
chúram air le dlí an Aontais, nó nuair a 
chuirfeadh sé isteach ar a 
neamhspleáchas institiúideach ar shlí 
eile.
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