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 Oibleagáidí comhlíonta agus 
tuairiscithe 

Stádas na dTreoirlínte seo 

1. Tá Treoirlínte sa doiciméad seo a eisíodh de bhun Airteagal 16 de Rialachán (AE) Uimh. 
1093/20101. De réir Airteagal 16(3) de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010, ní mór d’údaráis inniúla 
agus d’institiúidí airgeadais gach iarracht a dhéanamh na Treoirlínte a chomhlíonadh. 

2. Sna treoirlínte, leagtar amach tuairim an ÚBE maidir le cleachtais mhaoirseachta iomchuí 
laistigh den Chóras Eorpach um Maoirseacht Airgeadais nó maidir leis an gcaoi ar cheart dlí an 
Aontais a chur i bhfeidhm i réimse ar leith. Ba cheart d’údaráis inniúla mar a shainmhínítear iad 
in Airteagal 4(2) de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ina bhfuil feidhm ag Treoirlínte, 
comhlíonadh trí na Treoirlínte a ionchorprú ina gcleachtais de réir mar is iomchuí (e.g. trína 
gcreat dlíthiúil nó trína bpróisis mhaoirseachta a leasú), lena n-áirítear i gcás ina bhfuil na 
Treoirlínte dírithe go príomha ar institiúidí. 

Ceanglais tuairiscithe 

3. De réir Airteagal 16(3) de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010, ní mór d’údaráis inniúla fógra a 
thabhairt don ÚBE maidir le cibé an bhfuil nó nach bhfuil na Treoirlínte seo á gcomhlíonadh 
acu, nó an bhfuil nó nach bhfuil sé ar intinn acu iad a chomhlíonadh, nó cúiseanna a sholáthar 
le neamhchomhlíonadh ar shlí eile, faoi 16.08.2022. In éagmais aon fhógra faoin spriocdháta 
seo, measfaidh an ÚBE go bhfuil údaráis inniúla neamhchomhlíontach. Ba chóir fógraí a 
sheoladh tríd an bhfoirm atá ar fáil ar shuíomh gréasáin an ÚBE a chur isteach agus an tagairt 
‘EBA/GL/2022/04’ a úsáid. Ba cheart go mbeadh fógraí curtha isteach ag daoine a bhfuil an t-
údarás cuí acu comhlíonadh a thuairisciú thar ceann a n-údarás inniúil. Ní mór aon athrú ar 
stádas an chomhlíonta a thuairisciú don ÚBE chomh maith. 

4. Foilseofar fógraí ar shuíomh gréasáin an ÚBE, de réir Airteagal 16(3). 

 

1 Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear 
Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus 
lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/78/CE ón gCoimisiún (IO L 331, 15.12.2010, lch 12). 
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 Ábhar, raon feidhme agus 
sainmhínithe 

Ábhar 

5. Baineann na Treoirlínte sin leis an measúnú a dhéanfaidh na húdaráis inniúla maidir le cibé an 
bhfuil nó nach bhfuil an córas rúndachta agus rúndachta gairmiúla a bhfuil na húdaráis tríú tír 
atá luaite san Iarscríbhinn faoina réir coibhéiseach leis na coinníollacha atá leagtha amach i 
dTeideal VII, Caibidil 1, Cuid II de Threoir 2013/36/AE; in Airteagal 24 de Threoir (AE) 
2015/2366; in Airteagal 84 agus Airteagal 98 de Threoir 2014/59/AE; agus i gCaibidil VI, Cuid 3, 
Fo-chuid IIIa de Threoir (AE) 2015/849. 

Raon feidhme an chur chun feidhme 

6. Beidh feidhm ag na Treoirlínte sin maidir le measúnú ag údaráis inniúla ar chomhionannas an 
chórais rúndachta a bhfuil na húdaráis inniúla tríú tír atá liostaithe san Iarscríbhinn faoina réir 
le haghaidh na gcuspóirí seo a leanas: 

a. chun socruithe comhair a thabhairt i gcrích le húdarás an tríú tír i gcomhréir le 
hAirteagal 55 de Threoir 2013/36/AE2 agus freisin le haghaidh cuspóirí Airteagal 24 de 
Threoir (AE) 2015/2366 3  agus Airteagal 57a (5) de Threoir (AE) 2015/849 4 , nó i 
gcomhréir le hAirteagal 97 agus Airteagal 98 (1) de Threoir 2014/59/AE5; agus 

b. chun rannpháirtíocht údarás an tríú tír a chumasú i gcoláistí maoirseachta agus réitigh 
i gcomhréir le hAirteagal 116 (6) de Threoir 2013/36/AE agus i gcomhréir le hAirteagal 
88 agus le hAirteagal 89 de Threoir 2014/59/AE; agus i gcoláistí AML/CFT i gcomhréir 

 

2  Treoir 2013/36/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le rochtain ar 
ghníomhaíocht institiúidí creidmheasa agus maoirseacht stuama ar institiúidí creidmheasa agus ar ghnólachtaí 
infheistíochta, lena leasaítear Treoir 2002/87/CE agus lena n-aisghairtear Treoracha 2006/48/CE agus 2006/49/CE 
(IO L 176, 27.6.2013, lch. 338) 
3 Treoir (AE) 2015/2366 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 maidir le seirbhísí íocaíochta 
sa mhargadh inmheánach agus lena leasaítear Treoracha 2002/65/CE, 2009/110/CE agus 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) 
4 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 airgead a sciúradh nó sceimhlitheoireacht a mhaoiniú, 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) 
5 Treoir 2014/59/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena mbunaítear creat do 
théarnamh agus réiteach institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta agus lena leasaítear Treoir 82/891/CEE ón 
gComhairle agus Treoracha 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/AE, 2012/30/AE 
agus 2013/36/AE, agus Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 agus Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle (IO L 173, 12.6.2014, lch. 190) 
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le Caibidil VI, Cuid 3, Fo-chuid IIIa de Threoir (AE) 2015/849 agus Treoirlínte na gColáistí 
AML/CFT6. 

Seolaithe 

7. Tá na Treoirlínte seo dírithe ar údaráis inniúla mar a shainítear i bpointe (2) d’Airteagal 4 de 
Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010. 

Sainmhínithe 

8. Mura sonraítear a mhalairt, na téarmaí a úsáidtear agus a shainmhínítear i dTreoir 2013/36/AE, 
i dTreoir (AE) 2015/2366, i dTreoir 2014/59/AE agus i dTreoir (AE) 2015/849, tá an bhrí chéanna 
leo sna Treoirlínte. 

 Cur chun feidhme 

An dáta iarratais 

9. Beidh feidhm ag na Treoirlínte seo, ar a dhéanaí, faoi 16.08.2022. 

Aisghairm 

10. Déantar na Treoirlínte maidir le comhionannas córas rúndachta (EBA/REC/2015/01) 7  a 
aisghairm le héifeacht ó 16.08.2022. 

 Comhionannas a mheasúnú 

11. Chun críocha Airteagal 55 de Threoir 2013/36/AE a chur i bhfeidhm i gcomhréir freisin le 
hAirteagal 24 de Threoir (AE) 2015/2366 agus 57a (5) de Threoir (AE) 2015/849, le hAirteagal 
97 agus le hAirteagal 98 (1) de Threoir 2014/59/AE, le hAirteagal 116 (6) de Threoir 2013/36/AE 
agus le hAirteagal 88 agus le hAirteagal 89 de Threoir 2014/59/AE agus le Treoirlínte Coláistí 
AML/CFT, ba cheart do na húdaráis inniúla a mheas go bhfuil an córas rúndachta gairmiúla agus 
rúndachta is infheidhme maidir leis na húdaráis tríú tír dá dtagraítear san Iarscríbhinn 
comhionann leis an gcóras atá leagtha amach i dTeideal VII, Caibidil 1, Cuid II de Threoir 
2013/36/AE, in Airteagal 24 de Threoir (AE) 2015/2366, in Airteagal 84 agus in Airteagal 98 de 

 

6 Treoirlínte Comhpháirteacha maidir le comhar agus malartú faisnéise chun críche Threoir (AE) 2015/849 idir údaráis 
inniúla a dhéanann maoirseacht ar institiúidí creidmheasa agus airgeadais, (Treoirlínte Coláistí AML/CFT) an 16 Nollaig 
2019, (JC 2019/81) 
7 Eisíodh Treoirlínte EBA/GL/2020/03 ar dtús mar mholtaí EBA/REC/2015/01 agus leasaíodh iad ina dhiaidh sin. 
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Threoir 2014/59/AE agus i gCaibidil VI, Cuid 3, Fo-chuid IIIa de Threoir (AE) 2015/849, i gcás 
inarb ábhartha ag brath ar inniúlachtaí an údaráis tríú tír. 

12. Chun críocha na míre roimhe seo, ba cheart do na húdaráis inniúla aird a thabhairt ar an 
Iarscríbhinn.
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