
 

   

‘CONRADH SEIRBHÍSE DÍREACH’ 

 

CONRADH EMAS 2020-DSC-2020-001  

IDIR 

an tAontas Eorpach, a bhfuil ionadaíocht á déanamh air ag Parlaimint na hEorpa,  

atá suite i Rue Wiertz 60, B-1047 An Bhruiséil, 

a bhfuil ionadaíocht á déanamh uirthi, maidir le síniú an chonartha seo, 

ag Susanne ALTENBERG, Stiúrthóir Oifige, Oifig Phearsanta an Ardrúnaí  

dá ngairtear ‘Parlaimint na hEorpa’ anseo feasta, 

de pháirt amháin, 

AGUS 

 

............................................................ a bhfuil sainchónaí air i / a bhfuil a oifig chláraithe suite 

i  

.............................................................................................................................................., 

ar a bhfuil ionadaíocht á déanamh ag 

.................................................................................................................…, 

ag gníomhú dó/di ina cháil nó ina cáil mar 

................................................................................................., 

dá ngairtear ‘an Conraitheoir’ anseo feasta, 

den pháirt eile, 

dá ngairtear ‘na páirtithe’ go comhpháirteach anseo feasta, 

 
 

TAR ÉIS AN MÉID SEO A LEANAS A CHOMHAONTÚ 
 

Téarmaí agus Coinníollacha Sonracha agus Téarmaí agus Coinníollacha Ginearálta 
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I – TÉARMAÍ AGUS COINNÍOLLACHA SONRACHA 

 

AIRTEAGAL I.1 – ÁBHAR AN CHONARTHA 
 

1. I gcomhréir leis na téarmaí agus na coinníollacha a leagtar amach sa chonradh seo agus 
sna hiarscríbhinní a ghabhann leis an gconradh seo, agus is cuid dhílis den chonradh seo 
na hiarscríbhinní sin, geallann an Conraitheoir go soláthróidh sé do Pharlaimint na hEorpa 
na seirbhísí a dtugtar mionsonrú orthu in Iarscríbhinn I. 

 
 
AIRTEAGAL I.2 – RÉ 
 
1. Tiocfaidh an conradh seo i bhfeidhm ar an dáta a shíníonn an páirtí conarthach deireanach 

é agus mairfidh an conradh go ceann tréimhse 12 mhí. 
 
AIRTEAGAL I.3 – TUARASCÁLACHA AGUS DOICIMÉID 
 

Tabharfaidh an Conraitheoir tuairisc ar na seirbhísí a bheidh curtha i gcrích, i gcomhréir 
le forálacha an chonartha seo agus leis na hiarscríbhinní a ghabhann leis.  
 
 

AIRTEAGAL I.4 – PRAGHAS AGUS ÍOCAÍOCHT 
 
1. Beidh an praghas docht agus ní bheidh sé faoi réir athbhreithniú ar feadh ré iomlán an 

chonartha seo, lena n-áirítear gach tréimhse athnuachana. 
 

Tugtar an praghas uilechuimsitheach in Iarscríbhinn IV. Déanfar an praghas a 
shloinneadh in euro gan cáin bhreisluacha (CBL) san áireamh. Clúdóidh an praghas na 
costais a bheidh le hiompar ag an gConraitheoir le linn gach ordú a chomhlíonadh.  

 
2. Déanfar íocaíochtaí faoin gconradh i gcomhréir leis an Airteagal seo, ach ní dhéanfar na 

híocaíochtaí sin ach amháin más rud é go mbeidh oibleagáidí conarthacha uile an 
Chonraitheora comhlíonta aige faoin dáta a sheolfar a iarraidh ar íocaíocht. Ní bheidh 
iarrataí nua ar íocaíocht inghlactha in aon imthosca más rud é nár íoc Parlaimint na hEorpa 
iarraidh eile a sheol an Conraitheoir roimhe sin i ngeall ar neamhchomhlíonadh páirteach 
nó iomlán, comhlíonadh mícheart nó faillí. 

 
 Caithfidh an fhaisnéis a shonraítear in Airteagal II.3 de na Téarmaí agus Coinníollacha 

Ginearálta a bheith i ngach iarraidh ar íocaíocht agus caithfidh a bheith ag gabháil leo na 
doiciméid uile a liostaítear faoi phointe 4 de na sonraíochtaí teicniúla.  

 
3. Déanfaidh an Conraitheoir iarrataí ar íocaíochtaí a tharraingt suas ar an tslí seo a leanas: 
 

Chun go mbeidh sí inghlactha, caithfidh na nithe seo a leanas a bheith ag gabháil leis an 
iarraidh ar íocaíocht: 
 
 na doiciméid arna dtarraingt suas i gcomhréir leis na treoracha atá leagtha síos sa 

chonradh seo agus sna hiarscríbhinní a ghabhann leis, ar choinníoll go ndearna 
Parlaimint na hEorpa é a fhormheas bíodh sin le barúlacha agus/nó forchoimeádas nó 
dá n-uireasa; 

 
  an sonrasc ábhartha ina léirítear uimhir thagartha an chonartha, in éineacht leis an 

tagairt seo a leanas: Aonad EMAS. 
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Laistigh den tréimhse a leagtar síos i mír 6, déanfar an méid iomlán dá dtagraítear anseo 
a íoc. 
 
 

5. Sonrascú 
 
Ní mór don Chonraitheoir gach iarraidh ar íocaíocht nó gach nóta creidmheasa maidir le 
comhlíonadh an chonartha seo a sheoladh chuig: 
 

European Parliament’s Official Mail Unit 

Payment request 

Plateau du Kirchberg 

L-2929 Luxembourg. 

 
For the attention of the EMAS Unit 

 
 

6. Beidh ag Parlaimint an hEorpa 30 lá féilire amhail ón dáta a chláraíonn Oifigeach 
Cuntasaíochta Pharlaimint an hEorpa an iarraidh ar íocaíocht ar le linn na tréimhse sin a 
chaithfear na suimeanna atá dlite a íoc le haghaidh chomhlíonadh an chonartha seo agus 
a chaithfear an tuarascáil chríochnaitheach a fhormheas. Measfar íocaíochtaí a bheith 
déanta ón dáta luacha a thógtar an t-airgead ó chuntas bainc Pharlaimint na hEorpa. 

 
7. Féadfaidh Parlaimint na hEorpa an tréimhse íocaíochta a chur ar fionraí aon tráth tar éis 

di an iarraidh ar íocaíocht a fháil, agus déanfar amhlaidh trí fhógra a thabhairt don 
Chonraitheoir á chur in iúl dó nach féidir a iarraidh a chur i gcrích ar na cúiseanna seo a 
leanas: 

 
(a)  níl na méideanna dá dtagraítear san iarraidh ar íocaíocht dlite ar an dáta a 

fuarthas an iarraidh; 
 
(b)  níor thíolaic an Conraitheoir gach doiciméad tacaíochta a cheanglaítear a 

bheith ann leis an dlí is infheidhme nó leis an gconradh seo ach measann Parlaimint 
na hEorpa gur féidir leis an gConraitheoir an neamhghníomh sin a leigheas agus nach 
mbeidh gá le diúltú don iarraidh ar íocaíocht i gcomhréir le mír  8; 

 
(c)  measann Parlaimint na hEorpa gur gá seiceálacha breise a dhéanamh chun a 

fhíorú go bhfuil na méideanna dá dtagraítear san iarraidh ar íocaíocht dlite;  
 
(d)  níor sheol an Conraitheoir cóip den tuarascáil [eatramhach/chríochnaitheach] 

dá dtagraítear san Airteagal seo go dtí an roinn fhreagrach.  
 
Déanfaidh Parlaimint na hEorpa fógra faoi aon fhionraí den sórt sin a thabhairt don 
Chonraitheoir trí litir chláraithe lena ngabhann admháil á rá go bhfuarthas an litir nó trí 
ríomhphost. Beidh feidhm ag an bhfionraí ar an dáta a luafar san fhógra. Tosóidh an 
tréimhse íocaíochta arís nuair a chuirfear deireadh leis an bhfionraí, rud a tharlóidh: 
 

 maidir le (a), ar dháta dlite na híocaíochta i dtrácht, mar a bheidh deimhnithe ag 
Parlaimint na hEorpa san fhógra; 

 maidir le (b), le héifeacht ón dáta ar a bhfaighidh Aonad um Post Oifigiúil Pharlaimint 
na hEorpa dá dtagraítear i mír 5 na doiciméid tacaíochta i dtrácht, de réir mar a bheidh 
tuairiscithe san fhógra; 
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 maidir le (c) agus (d), nuair a rachaidh tréimhse réasúnach in éag, de réir mar a 
chinnfidh Parlaimint na hEorpa agus mar a chuirfear in iúl don Chonraitheoir san 
fhógra. 

 
8. Féadfaidh Parlaimint na hEorpa iarrataí ar íocaíocht a dhiúltú trí bhíthin litir chláraithe chuig 

an gConraitheoir, a mbeidh admháil á rá go bhfuarthas an litir ag gabháil léi, ar na forais 
seo a leanas: 

 
(a)  níl an íocaíocht dá dtagraítear san iarraidh dlite; 
(b)  tá an iarraidh ar íocaíocht earráideach agus ní mór í a cheartú ar mhodh nóta 

creidmheasa; nó 
(c)  níl na doiciméid tacaíochta riachtanacha agus an fhaisnéis riachtanach go léir 

a cheanglaítear a bheith ann leis an gconradh seo nó leis an dlí is infheidhme ag 
gabháil leis an iarraidh ar íocaíocht nó leis an sonrasc, nó rinneadh an iarraidh ar 
íocaíocht a tharraingt suas gan aird a thabhairt ar na rialacha cánach is infheidhme.  

 
9. I gcás íocaíocht dhéanach, beidh an Conraitheoir i dteideal ús a fháil ar na riaráistí. Déanfar 

an t-ús a ríomh de réir an ráta is déanaí arna chur i bhfeidhm ag an mBanc Ceannais 
Eorpach i leith a phríomhoibríochtaí athmhaoiniúcháin ( ‘an ráta tagartha’) móide ocht 
bpointe céatadáin. Beidh feidhm ag an ráta tagartha a bheidh i bhfeidhm ar an gcéad lá 
den mhí ina bhfuil an íocaíocht dlite. Foilsítear an ráta sin i Sraith C d’Iris Oifigiúil an Aontais 
Eorpaigh. Beidh feidhm ag ús i leith na tréimhse a bheidh caite idir an lá féilire tar éis 
spriocdháta na híocaíochta agus dáta iarbhír na híocaíochta.  

 
I gcás ina bhfuil an t-ús ar riaráistí comhionann le EUR 200 nó níos lú ná EUR 200, ní 
íocfar leis an gConraitheoir é ach amháin tar éis dó iarraidh a thíolacadh tráth nach déanaí 
ná dhá mhí tar éis an dáta a fhaightear an íocaíocht. 

 
10. Cuirfear na híocaíochtaí i gcrích trí aistriú go dtí cuntas bainc an Chonraitheora, beidh siad 

sloinnte in euro agus sainaithneofar iad de réir mar a léirítear thíos:  
 

Ainm an bhainc: [comhlánaigh] 
Seoladh iomlán an bhrainse: [comhlánaigh] 
Ainm beacht shealbhóir an chuntais: [comhlánaigh] 
Uimhir iomlán an chuntais, lena n-áirítear cóid bhainc: [comhlánaigh] 
IBAN agus cód BIC: [comhlánaigh] 
 

 
AIRTEAGAL I.5 – ATHBHREITHNIÚ AR AN bPRAGHAS 
 
Níl feidhm ag an gclásal seo maidir leis an gconradh seo 

 
 
AIRTEAGAL I.6 – RÁTHAÍOCHTAÍ AIRGEADAIS 

 
Níl feidhm ag an gclásal seo maidir leis an gconradh seo 
 
 
AIRTEAGAL I.7 – COMHLÍONADH AN CHONARTHA 
 
Ní mór don Chonraitheoir na ceanglais íosta dá bhforáiltear sna sonraíochtaí tairisceana a 
chomhlíonadh. Áirítear air sin, comhlíonadh na n-oibleagáidí is infheidhme faoin dlí 
comhshaoil, sóisialta agus saothair arna bhunú le dlí an Aontais, leis an dlí náisiúnta agus le 
comhaontuithe cómhargála nó arna bhunú leis na forálacha den dlí idirnáisiúnta comhshaoil, 
sóisialta agus saothair a liostaítear in Iarscríbhinn X a ghabhann le Treoir 2014/24/AE ó 
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Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 maidir le soláthar poiblí agus 
lena n-aisghairtear Treoir 2004/18/CE (IO L 94, 28.3.2014, lch. 65). 

 
 
AIRTEAGAL I.8 – NÓSANNA IMEACHTA MAIDIR LE GLACADH 
 
Níl feidhm ag an gclásal seo maidir leis an gconradh seo 
 
 
AIRTEAGAL I.9 – BARÁNTA 
 
1. I gcás gach táirge is ábhar do na seirbhísí, déanfaidh an Conraitheoir tréimhse bharánta 

dhá bhliain a dheonú ón dáta ar a ndéantar na seirbhísí a chur i gcrích.  
 
2. Beidh sé de cheangal ar an gConraitheoir aon earráidí nó mífheidhmiú a dtabharfaidh 

Parlaimint na hEorpa fógra dó ina leith i rith na tréimhse baránta a leigheas laistigh de 30 
lá féilire i ndiaidh an fhógra sin. 

 
 
AIRTEAGAL I.10 – MOILL, FAILLÍ FHOLLASACH, NEAMHCHOMHLÍONADH, 
NEAMHCHOMHRÉIR AGUS COMHLÍONADH MÍCHEART 

 
1. I gcás ina dtarlaíonn moill, faillí maidir le comhlíonadh an chonartha seo, nó i gcás ina 

dtarlaíonn neamhchomhlíonadh iomlán nó neamhchomhlíonadh páirteach i ndáil leis an 
gconradh seo, nó i gcás neamh-chomhréireacht leis na ceanglais chonarthacha nó 
comhlíonadh mícheart an chonartha seo, féadfaidh Parlaimint na hEorpa, ar mhodh 
cúiteamh leordhóthanach as an gcaillteanas a fhulaingítear, damáistí ina ndéanfar an 
tsuim ábhartha a asbhaint as an méid a bheidh fós iníoctha leis an gConraitheoir, arna 
bhforlíonadh, más infheidhme, trí ús ar chomhlíonadh déanach agus trí na costais a 
bheidh le seasamh aici i dtaca leis an gcaillteanas sin. Mura leordhóthanach iad na 
méideanna a asbhaintear chun cúiteamh leormhaith a dhéanamh ar an gcaillteanas a 
fhulaingítear, féadfaidh Parlaimint na hEorpa aon ghníomhaíocht eile a dhéanamh sa 
bhreis ar an asbhaint sin. Gan dochar d’aon imeachtaí arna dtionscnamh ag an 
gConraitheoir, déanfaidh Parlaimint na hEorpa méid na ndamáistí, méid an úis ar 
chomhlíonadh déanach agus méid na gcostas a chinneadh, d’fhonn na méideanna sin 
agus/nó na héilimh ina dhiaidh sin a asbhaint, tar éis fógra faoin mainneachtain maidir le 
comhlíonadh an chonartha a thabhairt don Chonraitheoir trí litir chláraithe a mbeidh 
admháil á rá go bhfuarthas an litir ag gabháil léi. 

 
2. Gan dochar do mhír 1, féadfaidh Parlaimint na hEorpa pionós 0.2% de luach aon ordaithe 

atá gan chomhlíonadh a ghearradh in aghaidh gach lá féilire de mhoill ón dáta a thabharfar 
fógra don Chonraitheoir maidir leis an moill trí litir chláraithe a mbeidh admháil á rá go 
bhfuarthas an litir ag gabháil léi. 

 
3. I gcás ina dtarlaíonn sé nach bhfuil roinn fhreagrach Pharlaimint na hEorpa in ann glacadh 

leis na seirbhísí ar chúiseanna atá inchurtha i leith an Chonraitheora, nó i gcás ina nglactar 
go páirteach leis na seirbhísí sin, beidh feidhm ag míreanna 1 agus 2 freisin maidir le 
seirbhísí nár glacadh leo. 

 
4. Sna himthosca dá dtagraítear i mír 1 agus gan dochar d’aon phionóis riaracháin ná 

airgeadais arna bhforchur ag Parlaimint na hEorpa i gcomhréir le hAirteagal II.19 de na 
Téarmaí agus Coinníollacha Ginearálta, féadfaidh Parlaimint na hEorpa, más rud é go 
mbeifear tar éis fógra a sheirbheáil ar an gConraitheoir trí litir chláraithe a mbeidh admháil 
á rá go bhfuarthas an litir ag gabháil léi agus más rud é nach mbeidh aon ghníomhaíocht 
déanta, nó go mbeidh gníomhaíocht neamhleor déanta, mar fhreagra ar an litir sin laistigh 
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de 15 lá féilire ó sheoladh na litreach, an conradh a fhoirceannadh le héifeacht láithreach 
tríd an méid sin a chur in iúl le litir chláraithe a mbeidh admháil á rá go bhfuarthas an litir 
ag gabháil léi, gan aon chúiteamh a íoc leis an gConraitheoir. Féadfaidh sí comhlíonadh 
trí ionadú a éileamh freisin faoi na téarmaí dá bhforáiltear i mír 5 d’Airteagal II.18 de na 
Téarmaí agus Coinníollacha Ginearálta. 

 
 
AIRTEAGAL I.11 – AN DLÍ IS INFHEIDHME, TÉARMAÍ AGUS COINNÍOLLACHA 
GINEARÁLTA AGUS AN CONRADH A FHÓGAIRT 

 
1. Beidh feidhm ag dlí an Aontais Eorpaigh, arna chomhlánú le dlí na Beilge, maidir leis an 

gconradh seo. 
 
2. Leis seo, déanann an Conraitheoir a théarmaí agus a choinníollacha conarthacha féin a 

tharscaoileadh. Dearbhaíonn sé go bhfuil eolas aige ar na Téarmaí agus Coinníollacha 
Ginearálta ar cuid den chonradh seo iad agus go nglacann sé leis na téarmaí agus 
coinníollacha sin. 

 
3. Dearbhaíonn an Conraitheoir freisin go nglacann sé leis gur cheart faisnéis áirithe a 

bhaineann leis an gconradh seo, eadhon a ainm féin nó ainm a chuideachta agus ábhar 
agus luach an chonartha a dhámhtar, a fhoilsiú de réir mar a cheanglaítear le 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 
(dá ngairtear ‘an Rialachán Airgeadais’ anseo feasta). 

 
4. Aon doiciméad a sholáthróidh an Conraitheoir i dtaca le tíolacadh na tairisceana seo, 

tiocfaidh sé chun bheith ina mhaoin de chuid Pharlaimint na hEorpa agus féadfar rochtain 
phoiblí a thabhairt air faoi réir na srianta agus i gcomhréir leis na nósanna imeachta a 
leagtar síos i Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 30 Bealtaine 2001 maidir le rochtain phoiblí ar dhoiciméid Pharlaimint na 
hEorpa, na Comhairle agus an Choimisiúin (IO L 145, 31.5.2001, lch. 43), ach an méid sin 
a bheith gan dochar do na bearta fógraíochta a cheanglaítear a dhéanamh le Pointí 2 
agus 3 d’Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán Airgeadais.  

 
 
AIRTEAGAL I.12 – DLÍNSE 
 
Aon díospóid idir Parlaimint na hEorpa agus an Conraitheoir maidir leis an gconradh seo, ar 
díospóid í nach féidir réiteach a fháil uirthi trí shocrú cairdiúil, déanfar í a chur faoi bhráid na 
Cúirte Ginearálta i gCúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh de bhun Airteagal  256(1) den 
Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh. 
 
 
AIRTEAGAL I.13 – COSAINT SONRAÍ 
 
Níl feidhm ag an gclásal seo maidir leis an gconradh seo 
 
AIRTEAGAL I.14 – DLITEANAS COMHPHÁIRTEACH AGUS LEITHLEACH AN 
CHONRAITHEORA  
      (MÁS INFHEIDHME) 
 

1. Beidh na páirtithe a aithnítear sa chonradh seo mar ‘an Conraitheoir’ faoi dhliteanas i 
gcomhpháirt agus go leithleach i leith Pharlaimint na hEorpa maidir le comhlíonadh an 
chonartha. 
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2. Is é (cuir isteach ainm an Chonraitheora ceannais) an Conraitheoir ceannais. Gan dochar 
do mhír 1, maidir le comhlíonadh an chonartha, is é an Conraitheoir ceannais a 
fheidhmeoidh in ainm (cuir isteach ainmneacha na bpáirtithe conarthacha eile). Déanfar 
gach cumarsáid idir Parlaimint na hEorpa agus an Conraitheoir tríd an gConraitheoir 
ceannais. Déanfaidh Parlaimint na hEorpa na híocaíochtaí freisin le cuntas bainc an 
Chonraitheora ceannais. 

 
 
AIRTEAGAL I.15 - SAOTHRÚ THORTHAÍ AN CHONARTHA 
 
Níl feidhm ag an gclásal seo maidir leis an gconradh seo  
 
 
AIRTEAGAL I.16 – FORÁLACHA GINEARÁLTA RIARACHÁIN 
 
Déanfar gach cumarsáid i leith an chonartha seo i scríbhinn agus luafar uimhir thagartha an 
chonartha iontu. Measfar gnáthphostas a bheith faighte ag Parlaimint na hEorpa an dáta a 
dhéanann an roinn fhreagrach a thaispeántar thíos é a chlárú. Déanfar cumarsáidí (seachas 
iarrataí ar íocaíocht agus nótaí creidmheasa dá dtagraítear i mír 5 d’Airteagal I.4) a sheoladh 
chuig na seolaithe seo a leanas: 
 

I gcás Pharlaimint na hEorpa: 
 
An tUas./Bean (comhlánaigh) 
(cuir isteach an cúram poist) 
Parlaimint na hEorpa 
Aonad EMAS 
Rue Wiertz, 60 
1047 An Bhruiséil 
An Bheilg 
 
I gcás an Chonraitheora: 
 
An tUas./Bean (comhlánaigh) 
(cuir isteach an cúram poist) 
(cuir isteach ainm na cuideachta) 
(cuir isteach an seoladh oifigiúil iomlán) 

 
 
AIRTEAGAL I.17 – FORÁLACHA CRÍOCHNAITHEACHA AGUS IARSCRÍBHINNÍ 
 
1. Tá na doiciméid seo a leanas i gceangal leis an gconradh mar iarscríbhinní agus is cuid 

dhílis den chonradh iad: 
 
Iarscríbhinn I: Na sonraíochtaí agus na hiarscríbhinní go léir a ghabhann leo 
 
 
Iarscríbhinn II:   Tairiscint an Chonraitheora an (cuir isteach dáta)  
 
Iarscríbhinn III:  Liosta praghsanna 

 
2. Beidh forálacha na dTéarmaí agus Coinníollacha Sonracha, na dTéarmaí agus 

Coinníollacha Ginearálta agus na n-iarscríbhinní infheidhme i gcónaí. I gcás ina mbíonn 
contrárthachtaí idir na doiciméid éagsúla, áfach, beidh tosaíocht ag na forálacha a leagtar 
síos sna Téarmaí agus Coinníollacha Sonracha ar na forálacha atá sna codanna eile den 
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chonradh. Beidh tosaíocht ag na forálacha atá leagtha síos sna Téarmaí agus 
Coinníollacha Ginearálta ar na forálacha atá sna hiarscríbhinní. Beidh tosaíocht ag na 
hiarscríbhinní ar a chéile san ord ina bhfuil siad uimhrithe. 
 

3. Faoi réir an mhéid sin thuas, measfar gur doiciméid atá mínitheach go frithpháirteach iad 
na doiciméid éagsúla ar cuid den chonradh iad. Déanfar aon débhrí nó easaontas laistigh 
den chuid chéanna nó idir codanna éagsúla a mhíniú agus a cheartú trí threoir i scríbhinn 
ó Pharlaimint na hEorpa. 

 
 
 
II – TÉARMAÍ AGUS COINNÍOLLACHA GINEARÁLTA 
 
 
AIRTEAGAL II.1 – TÉARMAÍ AGUS COINNÍOLLACHA GINEARÁLTA A BHAINEANN LE 
COMHLÍONADH AN CHONARTHA 
 
1. Ach amháin má fhoráiltear go sonrach dá mhalairt, tosóidh na teorainneacha ama maidir 

le comhlíonadh a leagtar síos sa chonradh seo ón dáta a thiocfaidh an conradh seo i 
bhfeidhm. Déanfar iad a fhadú i gcásanna force majeure. I gcásanna den sórt sin, 
déanfaidh na páirtithe na teorainneacha ama nua a chomhaontú i scríbhinn.  

 
2. Déanfaidh an Conraitheoir an conradh a chomhlíonadh de mheon macánta agus de réir 

na gcaighdeán gairmiúil is airde. Is é an Conraitheoir amháin a bheidh freagrach as aon 
oibleagáidí dlíthiúla a bheidh air a chomhlíonadh, go háirithe oibleagáidí a éiríonn as 
reachtaíocht fostaíochta, chánach, shóisialta agus cosanta comhshaoil.  

 
3. Is é an Conraitheoir amháin a bheidh freagrach as aon chead, ceadúnas nó creidiúnú a 

fháil, ar mhodh tráthúil agus a bheidh ag teastáil chun an conradh a chomhlíonadh faoi na 
dlíthe agus faoi na rialacháin atá i bhfeidhm san áit ina ndéanfar na cúraimí a bheidh 
sannta dó a chur i gcrích. Sa chead, ceadúnas nó creidiúnú sin, ach gan a bheith teoranta 
dóibh, d’fhéadfaí a áireamh leo creidiúnú slándála agus/nó imréiteach slándála an 
Chonraitheora nó aon duine a ghníomhaíonn thar a cheann atá riachtanach chun rochtain 
a fháil ar na háitribh, suíomhanna agus/nó imeachtaí a bhíonn ar siúl i gcomhthéacs 
chomhlíonadh an chonartha. Féadfaidh Parlaimint na hEorpa an conradh a fhoirceannadh 
gan fógra a thabhairt roimh ré, más rud é nach féidir leis an gConraitheoir ceann de na 
ceadanna, ceadúnais, creidiúnuithe nó imréitigh a fháil, atá riachtanach chun an conradh 
a chomhlíonadh agus/nó mura féidir leis a áirithiú gurb iad na daoine a bhfuil na ceadanna, 
ceadúnais, creidiúnuithe agus/nó imréitigh riachtanacha go léir acu a chomhlíonann an 
conradh.  

  
4. Déanfaidh an Conraitheoir polasaithe árachais a thógáil amach i gcoinne rioscaí agus 

damáiste a bhaineann le comhlíonadh an chonartha, ar polasaithe árachais iad a éilítear 
leis an reachtaíocht ábhartha, lena n-áirítear árachas dliteanais tríú páirtí. Déanfaidh sé 
na polasaithe breise is gnách a bheith ann ina réimse gníomhaíochta a bhaint amach. Sa 
bhreis air sin, déanfaidh sé árachas gairmiúil a bhaint amach chun na rioscaí a chlúdach 
a bhaineann le neamh-chomhréireacht i gcomhlíonadh an chonartha. Déanfar cóip de na 
polasaithe árachais go léir lena mbaineann a chur ar aghaidh go dtí  Parlaimint na hEorpa, 
má iarrann sí amhlaidh, laistigh de 15 lá féilire ón dáta a sheoltar iarraidh den sórt sin i 
scríbhinn. 

 
5. Aon tagairt d’fhoireann an Chonraitheora sa chonradh, bainfidh sí go heisiach leis na 

daoine atá bainteach le comhlíonadh an chonartha. 
 



 

 9/29  

6. Áiritheoidh an Conraitheoir maidir le haon duine a bheidh ag gníomhú thar a cheann, nó 
ag aon duine dá fhoireann a bheidh bainteach leis an gconradh a chomhlíonadh, go 
mbeidh na cáilíochtaí gairmiúla agus an taithí is gá acu chun na cúraimí a shanntar don 
Chonraitheoir i gcomhréir leis na critéir a leagtar síos sna doiciméid tairisceana, lena n -
áirítear sna sonraíochtaí, a chomhlíonadh. 

 
7. I gcás aon teagmhas a bhaineann le gníomh nó neamhghníomh de chuid duine 

d’fhoireann an Chonraitheora atá ag obair in áitreabh Pharlaimint na hEorpa, nó i gcás 
nach bhfuil cáilíochtaí agus/nó taithí duine d’fhoireann an Chonraitheora de réir na próifíle 
is gá faoin gconradh, déanfaidh an Conraitheoir duine eile a chur ina ionad láithreach. 
Beidh Parlaimint na hEorpa i dteideal a iarraidh go gcuirfí duine eile in ionad an duine den 
fhoireann lena mbaineann, agus na cúiseanna atá aici le déanamh amhlaidh á dtabhairt. 
Ní mór d’aon duine nua den sórt sin na cáilíochtaí agus an taithí is gá a bheith aige, i 
gcomhréir le téarmaí na hiarrata ar thairiscintí, agus ní mór dó a bheith in ann an conradh 
a chomhlíonadh faoi na coinníollacha conarthacha céanna. Beidh an Conraitheoir 
freagrach as aon mhoill maidir le comhlíonadh na gcúraimí a shanntar dó, ar moilleanna 
iad a eascróidh as duine eile a chur in ionad duine den fhoireann i gcomhréir leis an 
Airteagal seo. 

 
8. Is é an Conraitheoir amháin a bheidh freagrach as an bhfoireann a chomhlíonann na 

cúraimí a shanntar dó. Ní mór don Chonraitheoir a bheith in ann a chruthú do Pharlaimint 
na hEorpa aon tráth go bhfuil a fhoireann fostaithe i gcomhréir leis na rialacha is 
infheidhme. 

 
9. Déanfaidh an Conraitheoir gach beart iomchuí (árachas agus bearta eile) chun a fhoireann 

a chumhdach i gcoinne gach riosca dá bhféadfaidís a bheith nochta le linn chomhlíonadh 
an chonartha. 

 
10. Déanfar an conradh seo a chomhlíonadh i slí a fhágann nach bhfuil an Conraitheoir ná a 

fhoireann i riocht atá comhionann le riocht daoine atá fostaithe ag Parlaimint na hEorpa. 
Go háirithe: 

 
 ní fhéadfaidh an fhoireann a mbeidh cúraimí atá sannta don Chonraitheoir á 

gcomhlíonadh acu aon orduithe díreacha a fháil ó Pharlaimint na hEorpa agus ní 
fhéadfar an Conraitheoir ná a fhoireann a lánpháirtiú isteach in eagar riaracháin 
Pharlaimint na hEorpa; 

 
 ní fhéadfar a mheas, in aon imthosca, gurb í Parlaimint na hEorpa fostóir fhoireann an 

Chonraitheora. 
 
11. I gcás ina gcuirfidh aon teagmhas, gníomh nó neamhghníomh gan choinne isteach go 

díreach nó go neamhdhíreach ar chomhlíonadh an chonartha, go hiomlán nó go páirteach, 
déanfaidh an Conraitheoir taifead air sin láithreach agus ar a thionscnamh féin agus 
cuirfidh sé Parlaimint na hEorpa ar an eolas ina thaobh láithreach. Beidh tuairisc ar an 
bhfadhb, léiriú faoin dáta ar tharla sí agus mionsonraí i dtaobh na mbeart a rinne an 
Conraitheoir chun a oibleagáidí conarthacha a chomhlíonadh san áireamh sa tuarascáil. 
I gcás den sórt sin, tabharfaidh an Conraitheoir tosaíocht do réiteach na faidhbe seachas 
fáil amach cé atá freagrach aisti. 

 
12. Má mhainníonn an Conraitheoir a oibleagáidí conarthacha a chomhall i gcomhréir le 

forálacha an chonartha, féadfaidh Parlaimint na hEorpa, gan dochar dá ceart chun an 
conradh a fhoirceannadh, íocaíochtaí i ndáil leis an gconradh a laghdú, nó iad a ghnóthú, 
i gcomhréir leis an neamhchomhlíonadh a bheidh léirithe. Féadfaidh Parlaimint na hEorpa 
pionóis nó damáistí a fhorchur freisin, ar ní é sin dá bhforáiltear in Airteagal  I.10 de na 
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Téarmaí agus Coinníollacha Sonracha agus in Airteagal II.19 de na Téarmaí agus 
Coinníollacha Ginearálta. 

 
13. Geallann an Conraitheoir, maidir le haon fhaisnéis a iarrfaidh Parlaimint na hEorpa chun 

an conradh a bhainistiú, go soláthróidh sé an fhaisnéis sin do Pharlaimint na hEorpa.  
 
14. Ní fhéadfaidh an Conraitheoir ná a fhoireann ionadaíocht a dhéanamh thar ceann 

Pharlaimint na hEorpa ná é féin nó iad féin a iompar i slí a thabharfadh an méid sin le fios. 
Beidh orthu a chur in iúl do thríú páirtithe nach comhaltaí de sheirbhís shibhialta an Aontais 
Eorpaigh iad. 

 
15. Geallann an Conraitheoir an fhaisnéis go léir agus na doiciméid go léir atá aige i leith na 

gcúraimí a shanntar dó maidir le comhlíonadh an chonartha a tharchur chuig Parlaimint 
na hEorpa nuair a théann an conradh in éag. 

 
 
AIRTEAGAL II.2 – DLITEANAS 
 
1. Seachas i gcásanna de mhí-iompar toiliúil nó faillí thromchúiseach ar thaobh Pharlaimint 

na hEorpa, ní fhéadfar Parlaimint na hEorpa a chur faoi dhliteanas i leith aon damáiste nó 
dochar a fhulaingíonn an Conraitheoir nó a fhoireann le linn dóibh na cúraimí is ábhar don 
chonradh a chomhlíonadh. Ní ghlacfaidh Parlaimint na hEorpa le haon éileamh ar 
chúiteamh ná ar dheisiúcháin i leith damáiste ná dochar den sórt sin.  

 
2. Seachas i gcásanna force majeure, beidh an Conraitheoir faoi dhliteanas i leith aon 

chaillteanais, aon damáiste do mhaoin, cibé acu damáiste díreach nó damáiste 
iarmhartach, agus aon díobháil phearsanta a fhulaingíonn Parlaimint na hEorpa nó tríú 
páirtithe le linn chomhlíonadh an chonartha, lena n-áirítear damáiste nó díobháil den sórt 
sin a tharlaíonn i dtaca leis an bhfochonraitheoireacht dá bhforáiltear in Airteagal II.6 agus 
arb é an Conraitheoir nó aon duine a bheidh ag gníomhú thar a cheann nó aon duine dá 
fhoireann is cúis leis nó léi. Ina theannta sin, beidh sé faoi dhliteanas i leith fabhtanna 
cáilíochta agus moilleanna maidir le comhlíonadh an chonartha. Ní fhéadfar Parlaimint na 
hEorpa a chur faoi dhliteanas i leith aon ghníomh nó neamhghníomh ar thaobh an 
Chonraitheora le linn chomhlíonadh an chonartha. 

 
3. Glacfaidh an Conraitheoir dliteanas chuige féin i leith aon chúitimh i gcás ina ndéanann 

tríú páirtí caingean, éileamh nó imeachtaí a thionscnamh i gcoinne Pharlaimint na hEorpa 
mar gheall ar aon damáiste nó dochar arb é an Conraitheoir is cúis leis le linn 
chomhlíonadh an chonartha. 

 
4. I gcás ina ndéanfaidh tríú páirtí caingean a thionscnamh i gcoinne Pharlaimint na hEorpa 

i dtaca le comhlíonadh an chonartha, tabharfaidh an Conraitheoir cúnamh do Pharlaimint 
na hEorpa. D’fhéadfadh sé go ndéanfaidh Parlaimint na hEorpa caiteachas arna thabhú 
ag an gConraitheoir mar thoradh air sin a íoc. 

 
5. Gan dochar do na forálacha a bhaineann le glacadh agus baránta, beidh ar an 

gConraitheoir cúiteamh a íoc le Parlaimint na hEorpa i leith aon chaillteanas agus 
damáiste díreach nó iarmhartach a eascraíonn as neamhchomhlíonadh, comhlíonadh 
fabhtach nó comhlíonadh déanach an chonartha. 

 
 
 
 
 
AIRTEAGAL II.3 – SONRASCÚ 
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1. Geallann an Conraitheoir sonrasc a tharraingt suas i gcomhréir leis na forálacha 

conarthacha. 
 
2. Ní mór gan teip an fhaisnéis seo a leanas a bheith i ngach sonrasc: an uimhir ordaithe 

ceannaigh (PO n°). Murab ann don PO n°, ní mór an tagairt don chonradh agus/nó an 
dáta a thabhairt mar aon le cur síos ar na seirbhísí a soláthraíodh, na praghsanna in 
euro1, mionsonraí bainc an Chonraitheora, lena n-áirítear cóid IBAN agus BIC, agus 
uimhir CBL an Chonraitheora. Beidh na focail ‘For the official use of the European 
Parliament’ marcáilte ar shonraisc. Féadfaidh an sonrasc tagairt leithleach a dhéanamh 
don fhaighteoir deiridh. 

 
3. Déanfar sonraisc a sheoladh chuig Seirbhís Poist Phar laimint na hEorpa: European 

Parliament’s Official Mail Unit, Plateau de Kirchberg, L-2929 Luxembourg. 
 
4.      R-Shonrascú 

 
Más rud é go bhforáiltear dó i ndálaí speisialta, cuireann an Conraitheoir sonraisc isteach 
i bhfoirm leictreonach ar choinníoll go gcomhlíontar na coinníollacha maidir le síniú 
leictreonach a shonraítear i dTreoir 2006/112/CE i.e. go mbaintear úsáid as síniú 
leictreonach cáilithe nó go ndéantar an sonrasc a chur isteach trí idirmhalartú 
leictreonach sonraí.  
 
Ní ghlactar le sonraisc a fhaightear i bhformáid chaighdeánach (pdf) nó trí 

theachtaireacht ríomhphoist. 
 
5. Gan dochar do theidlíocht an Chonraitheora ús ar riaráistí a fháil, glacfaidh an 

Conraitheoir le haon srianta airgeadais a éiríonn as an gcóras dóú codanna déag 
sealadacha, i gcomhréir le hAirteagal 16 den Rialachán Airgeadais, más rud é nach 
mbeifear tar éis buiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh a ghlacadh ag tosach na bliana 
airgeadais.  

 
 
AIRTEAGAL II.4 – CÁNACHAS 
 
1. Is é an Conraitheoir amháin a bheidh freagrach as na dlíthe cánach a bhfuil feidhm acu 

maidir leis a chomhlíonadh. Má tharlaíonn aon mhainneachtain déanamh amhlaidh, 
déanfar na hiarrataí ar íocaíocht a bheidh curtha isteach a chur ó bhail.  

 
2. Aithníonn an Conraitheoir go bhfuil Parlaimint na hEorpa, mar institiúid de chuid an 

Aontais Eorpaigh, díolmhaithe ó gach dleacht agus ó gach cáin neamhdhíreach, go 
háirithe CBL, de bhun Airteagal 3 de Phrótacal (Uimh. 7) ar phribhléidí agus díolúintí an 
Aontais Eorpaigh (IO C 326, 26.10.2012, lch. 266). Deonaíonn rialtais na mBallstát an 
díolúine sin do Pharlaimint na hEorpa, i bhfoirm aisíocaíocht a posteriori ar bhonn 
doiciméid tacaíochta nó i bhfoirm díolúine dhíreach. 

 
3. Má tá an Conraitheoir faoi cheangal CBL a ghearradh ar na híocaíochtaí a gheofar faoin 

gconradh seo, de bhua na reachtaíochta cánach infheidhme, déanfaidh Parlaimint na 
hEorpa, de bhreis ar an bpraghas a shonraítear in Airteagal I.4 de na Téarmaí agus na 
Coinníollacha Sonracha, méid an CBL a ghearrtar a íoc leis an gConraitheoir, agus 
iarrfaidh sí ar na húdaráis náisiúnta inniúla ina dhiaidh sin an méid sin a íoc ar ais léi. 
Chuige sin, ní mór don Chonraitheoir sonrasc a chomhlíonann an reachtaíocht is 

                                              
1  D’fhéadfadh airgeadra eile a bheith léirithe má fhoráiltear san iarraidh ar thairiscintí go bhfuil tairiscintí le 

tíolacadh in airgeadra seachas an euro. 
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infheidhme maidir le CBL a thíolacadh do Pharlaimint na hEorpa agus a áit chánach chun 
críocha CBL á lua ann. Ní mór go dtaispeánfar go soiléir sa sonrasc go bhfuil na seirbhísí 
beartaithe do Pharlaimint na hEorpa agus ní mór go ndéanfar an méid is iníoctha i leith 
na seirbhísí, gan CBL a áireamh, agus an méid CBL atá dlite a thaispeáint ar leithligh ann. 

 
4. Do Chonraitheoirí atá bunaithe sa Bheilg, measfar gurb ionann forálacha an chonartha 

seo agus iarratas ar dhíolúine ó CBL (Doiciméad 450), ar choinníoll go bhfuil an méid seo 
a leanas luaite i sonraisc an Chonraitheora: ‘Facture exonérée de la TVA, article 42, 
paragraphe 3.3 du Code de la TVA (circulaire 1978) ’ nó ráiteas comhionann in Ollainnis 
nó i nGearmáinis. 
 
 

AIRTEAGAL II.5 – GNÓTHÚ 
 
1. Má théann luach na n-íocaíochtaí go léir a dhéantar thar an méid atá dlite iarbhír faoin 

gconradh nó má tá údar maith le gnóthú de bhun an chonartha, aisíocfaidh an Conraitheoir 
an méid comhfhreagrach in euro tar éis dó an nóta dochair a fháil, i gcomhréir leis na 
nósanna imeachta agus laistigh de na teorainneacha ama a leagann Parlaimint na hEorpa 
síos. 

 
2. I gcás ina mainnítear an íocaíocht a dhéanamh laistigh den teorainn ama a bheidh 

sonraithe sa nóta dochair, gearrfar ús ar riaráistí de réir an ráta a luaitear in Airteagal I.4 
de na Téarmaí agus na Coinníollacha Sonracha. Beidh ús iníoctha le héifeacht ón lá féilire 
i ndiaidh an dáta a bhfuil an íocaíocht dlite go dtí an lá féilire a n-aisíoctar an t-éileamh go 
hiomlán. 

 
3. Féadfaidh Parlaimint na hEorpa, tar éis di an Conraitheoir a chur ar an eolas, na 

méideanna a mheasfar a bheith cinnte, ar méideanna iad atá socair agus dlite trí 
fhritháireamh, a ghnóthú, i gcásanna ina bhfuil éileamh ag an gConraitheoir freisin i 
gcoinne an Aontais Eorpaigh, arb éileamh é atá cinnte, a bhfuil méid socair ann agus atá 
dlite. Féadfaidh Parlaimint na hEorpa éileamh a dhéanamh freisin i gcoinne aon ráthaíocht 
dá bhforáiltear. 

 
 

AIRTEAGAL II.6 – FOCHONRAITHEOIREACHT 
 
1. Ní fhéadfaidh an Conraitheoir, gan údarú a fháil i scríbhinn ó Pharlaimint na hEorpa roimh 

ré, conarthaí fochonraitheoireachta a thabhairt i gcrích ná a chur faoi deara go 
ndéanfaidh aon tríú páirtithe iad a chomhlíonadh. Measfar glacadh le tairiscint, a 
tíolacadh roimh shíniú an chonartha, a dhéanann tagairt d’úsáid a bhaint as 
fochonraitheoir amháin nó níos mó, mar ghlacadh intuigthe ag Parlaimint na hEorpa leis 
na fochonraitheoirí sin.  

 
2. Fiú amháin má údaraíonn Parlaimint na hEorpa don Chonraitheoir obair a ligean amach 

ar fochonradh, is é an Conraitheoir amháin a bheidh freagrach agus a bheidh faoi 
dhliteanas iomlán maidir le comhlíonadh cuí an chonartha, vis-à-vis Parlaimint na hEorpa 
agus vis-à-vis tríú páirtithe araon. 

 
3. Is i scríbhinn a dhéanfar conarthaí le fochonraitheoirí a thabhairt i gcrích. Beidh ar an 

gConraitheoir forálacha a chur in aon chonarthaí a thugtar i gcrích le fochonraitheoirí, ar 
forálacha iad a chumasóidh do Pharlaimint na hEorpa na cearta agus na ráthaíochtaí 
céanna a theachtadh i leith na bhfochonraitheoirí sin agus a theachtann sí i leith an 
Chonraitheora é féin. 
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4. Forchoimeádann Parlaimint na hEorpa an ceart faisnéis a iarraidh ón gConraitheoir i 
dtaobh na gcritéar maidir le heisiamh a bheith á gcomhlíonadh ag aon fhochonraitheoir 
agus i dtaobh acmhainneachtaí dlíthiúla, rialála, airgeadais, eacnamaíocha, teicniúla 
agus gairmiúla an fhochonraitheora, lena n-áirítear na ceanglais íosta dá bhforáiltear sna 
sonraíochtaí tairisceana. Áirítear air sin, comhlíonadh na n-oibleagáidí is infheidhme 
faoin dlí comhshaoil, sóisialta agus saothair arna bhunú le dlí an Aontais, leis an dlí 
náisiúnta agus le comhaontuithe cómhargála nó arna bhunú leis na forálacha den dlí 
idirnáisiúnta comhshaoil, sóisialta agus saothair a liostaítear in Iarscríbhinn X a 
ghabhann le Treoir 2014/24/AE. 

  
5. Féadfaidh an t-údarás conarthach a iarraidh go gcuirfeadh an Conraitheoir 

fochonraitheoir eile in ionad fochonraitheora a fhaightear a bheith i staid dá bhforáiltear 
i bpointí (d) agus (e) d’Airteagal II.17. 

 
6.  In éagmais an údaraithe dá dtagraítear i mír 1 thuas, nó i gcás ina dtarlaíonn 

mainneachtain téarmaí an údaraithe sin a urramú, ní bheidh ligean ar fochonradh ag an 
gConraitheoir in-fhorfheidhmithe i gcoinne Pharlaimint na hEorpa ná ní bheidh aon 
éifeacht ag na nithe sin ar Pharlaimint na hEorpa. 

 
 
AIRTEAGAL II.7 – SANNADH 
 
1. Ní dhéanfaidh an Conraitheoir na cearta agus na hoibleagáidí a eascraíonn ón gconradh 

a shannadh, go hiomlán nó i bpáirt, gan údarú roimh ré a fháil i scríbhinn ó Pharlaimint 
na hEorpa. 

 
2. Beidh ar an gConraitheoir forálacha a áireamh in aon chonarthaí a dhéantar le sannaithe, 

ar forálacha iad a chumasóidh do Pharlaimint na hEorpa na cearta agus na ráthaíochtaí 
céanna a theachtadh i leith na sannaithe sin agus a theachtann siad i leith an 
Chonraitheora é féin. 

 
3. In éagmais an údaraithe dá dtagraítear i mír 1 thuas, nó i gcás ina dtarlaíonn 

mainneachtain téarmaí an údaraithe sin a urramú, ní bheidh sannadh ag an 
gConraitheoir in-fhorfheidhmithe i gcoinne Pharlaimint na hEorpa ná ní bheidh aon 
éifeacht ag na nithe sin ar Pharlaimint na hEorpa. 

 
 
AIRTEAGAL II.8 – COINBHLEACHTAÍ LEASA AGUS LEAS GAIRMIÚIL ATÁ I 
gCOINBHLEACHT 
 
1. Déanfaidh an Conraitheoir na bearta go léir is gá chun nach dtarlóidh aon staid a 

d’fhéadfadh comhlíonadh neamhchlaonta agus oibiachtúil an chonartha a chur i mbaol. 
D’fhéadfadh coinbhleacht leasa tarlú go háirithe mar thoradh ar leasanna eacnamaíocha, 
ar chleamhnachtaí polaitiúla nó náisiúnta, ar ghaolmhaireachtaí teaghlaigh nó 
mothúcháin, nó ar aon cheangal nó comhleas ábhartha eile. D’fhéadfadh coinbhleacht 
leasa tarlú, go háirithe, nuair is infheidhme an staid a dtugtar tuairisc uirthi in Airteagal 141 
(1) (c) den Rialachán Airgeadais. Is é is leas gairmiúil atá i gcoinbhleacht ann ná aon staid 
ina ndéanann gníomhaíochtaí gairmiúla an Chonraitheora, bídís ina ngníomhaíochtaí 
roimhe seo nó ina ngníomhaíochtaí reatha, difear dá acmhainneacht conradh a chur chun 
feidhme ag caighdeán cáilíochta iomchuí (Pointe 20.6 d’Iarscríbhinn I a ghabhann leis an 
Rialachán Airgeadais). Aon amhras i dtaobh coinbhleacht leasa nó aon leas gairmiúil atá 
i gcoinbhleacht a éireoidh le linn an conradh a chomhlíonadh, ní mór í nó é a thuairisciú 
láithreach i scríbhinn do Pharlaimint na hEorpa. I gcás coinbhleacht den sórt sin, 
déanfaidh an Conraitheoir na bearta go léir is gá chun í a leigheas.  
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2. Forchoimeádann Parlaimint na hEorpa an ceart chun a fhíorú gurb iomchuí na bearta sin 
agus chun a éileamh go ndéanfar bearta breise, más gá sin, laistigh de theorainn ama a 
shonróidh sí. 

 
3. Áiritheoidh an Conraitheoir nach gcuirfear a fhoireann, a bhord ná a stiúrthóirí i riocht a 

d’fhéadfadh a bheith ina chúis le coinbhleacht leasa. Déanfaidh an Conraitheoir duine nua 
a chur in ionad aon duine dá fhoireann a chuirtear i riocht den sórt sin agus déanfaidh sé 
an méid sin láithreach agus gan aon chúiteamh a éileamh ó Pharlaimint na hEorpa.  

 
4. Dearbhaíonn an Conraitheoir leis seo: 
 

 nach ndearna sé agus nach ndéanfaidh sé aon tairiscint d’aon chineál ar bith a 
bhféadfaí buntáiste a fháil uaithi faoin gconradh; 

 

 nach ndearna sé agus nach ndéanfaidh sé aon bhuntáiste, cibé acu buntáiste 
airgeadais nó buntáiste comhchineáil, a dheonú d’aon pháirtí ar bith, nár lorg sé agus 
nach lorgóidh sé aon bhuntáiste den sórt sin ó aon pháirtí ar bith, nár fhéach sé agus 
nach bhféachfaidh sé le haon bhuntáiste den sórt sin a fháil ó aon pháirtí ar bith agus 
nár ghlac sé agus nach nglacfaidh sé le haon bhuntáiste den sórt sin ó aon pháirtí ar 
bith, i gcás inarb ionann an buntáiste sin agus cleachtas neamhdhleathach nó ina 
bhfuil sé bainteach le héilliú, go díreach nó go neamhdhíreach, sa mhéid gur 
dreasacht nó luaíocht é a bhaineann le comhlíonadh an chonartha. 

 
5. Déanfaidh an Conraitheoir gach oibleagáid a éiríonn as an Airteagal seo a chur in iúl i 

scríbhinn dá fhoireann, dá bhord agus dá stiúrthóirí agus, chomh maith leis sin, d’aon 
tríú páirtithe atá bainteach le comhlíonadh an chonartha. Déanfar cóip de na treoracha 
a thugtar agus de na gealltanais a dhéantar ina leith seo a sheoladh chuig Parlaimint na 
hEorpa má iarrann sí amhlaidh. 

 
 
AIRTEAGAL II.9 – CEARTA MAOINE INTLEACHTÚLA  
 
1. Sainmhínithe 
 
‘Cruthaitheoir’: aon duine nádúrtha a rannchuidíonn leis an toradh a tháirgeadh. 
 
‘Ábhar atá ann cheana’: aon ábhar, doiciméad, teicneolaíocht nó fios gnó a bhí ann cheana 
sular thosaigh an Conraitheoir á úsáid chun toradh a tháirgeadh i gcur chun feidhme an 
chonartha seo;  
 
‘Ceart atá ann cheana’: aon cheart maoine tionsclaíche nó intleachtúla ar ábhar atá ann 
cheana; d’fhéadfadh sé gur ceart úinéireachta, ceart ceadúnais agus/nó ceart úsáide é sin ar 
ag an gConraitheoir, ag an gcruthaitheoir, ag an údarás conarthach agus ag aon tríú páirtí eile 
atá an ceart sin;  
‘Toradh’: aon toradh beartaithe ar chur chun feidhme an chonartha seo, is cuma cad é a 
fhoirm nó a nádúr, a dhéantar a sheachadadh agus atá formheasta go críochnaitheach nó go 
páirteach ag an údarás conarthach. Féadfar toradh a shainiú tuilleadh sa chonradh seo mar 
rud is féidir a sheachadadh. Sa bhreis ar an ábhar a tháirgeann an Conraitheoir nó a tháirgtear 
arna iarraidh sin ag an gConraitheoir, d’fhéadfadh ábhair atá ann cheana a bheith ar áireamh 
le toradh freisin.  
 
2. Úinéireacht na dtorthaí agus cearta eisiacha 
 
Faigheann an tAontas úinéireacht dhomhanda neamh-inchúlghairthe ar na torthaí agus ar na 
cearta maoine intleachtúla uile faoin gconradh. I dtaobh na gceart maoine intleachtúla a 
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fhaightear amhlaidh, áirítear leo aon chearta, amhail cóipcheart agus cearta maoine 
intleachtúla nó tionsclaíocha eile, ar aon cheann de na torthaí agus sna réitigh theicneolaíocha 
uile agus san fhaisnéis uile a chruthaíonn nó a tháirgeann an Conraitheoir nó a 
fhochonraitheoir i gcur chun feidhme an chonartha. Féadfaidh an t -údarás conarthach na 
cearta faighte a shaothrú agus a úsáid de réir mar a leagtar amach sa chonradh seo. 
Faigheann an tAontas na cearta uile ón tráth a dhéanann an t -údarás conarthach na torthaí 
arna dtabhairt i gcrích ag an gConraitheoir a fhormheas. Meastar gurb ionann an tabhairt i 
gcrích agus an formheas sin agus sannadh éifeachtach ar chearta ón gConraitheoir go dtí an 
tAontas. 
 
Áirítear le híocaíocht an phraghais aon táillí is iníoctha leis an gConraitheoir i dtaobh fháil 
úinéireacht na gceart ag an Aontas, lena n-áirítear gach modh chun na torthaí a shaothrú agus 
a úsáid. 
 
3. Cearta ceadúnaithe i leith ábhar atá ann cheana 
 
Ní fhaigheann an tAontas úinéireacht ar chearta atá ann cheana faoin gconradh seo. 
 
Déanann an Conraitheoir na cearta atá ann cheana a cheadúnú don Aontas ar bhonn saor ó 
dhleachtanna, neamh-eisiach agus neamh-inchúlghairthe, agus féadfaidh an tAontas na 
hábhair atá ann cheana, lena n-áirítear cearta bainteacha, a úsáid le haghaidh gach modha 
saothraithe a leagtar amach sa chonradh seo. Déantar na cearta atá ann cheana go léir a 
cheadúnú don Aontas ón tráth a dhéantar na torthaí a sheachadadh agus iad a bheith 
formheasta ag an údarás conarthach.  
 
Maidir le cearta atá ann cheana a cheadúnú don Aontas faoin gconradh seo, clúdaíonn sé na 
críocha uile ar fud an domhain agus tá an ceadúnú sin bailí ar feadh ré na cosanta ar chearta 
maoine intleachtúla. 
 
Maidir le híocaíocht an phraghais mar a leagtar amach sa chonradh, meastar go n -áirítear leis 
sin freisin aon táillí is iníoctha leis an gConraitheoir i ndáil le ceadúnú agus/nó aistriú ar chearta 
atá ann cheana ag an Aontas nó go dtí an tAontas, lena n-áirítear gach cineál saothraithe agus 
úsáide a dhéantar ar na torthaí faoi mar a shainítear sna coinníollacha speisialta, más ann 
dóibh. 
 
Más rud é i gcur chun feidhme an chonartha go mbíonn ar an gConraitheoir úsáid a bhaint as 
ábhair atá ann cheana agus gur leis an údarás conarthach na hábhair sin, féadfaidh an t -
údarás conarthach a iarraidh go síneodh an Conraitheoir comhaontú ceadúnais leormhaith. 
Maidir le húsáid den chineál sin ag an gConraitheoir, ní bheidh aon aistriú ar chearta chuig an 
gConraitheoir ag gabháil léi agus tá an úsáid sin teoranta do riachtanais an chonartha seo.  
 
4. Cearta eisiacha  
 
Faigheann an tAontas na cearta eisiacha seo a leanas:  
 
(a) atáirgeadh: an ceart chun údarú nó toirmeasc a dhéanamh i leith atáirgeadh sealadach 

nó buan na dtorthaí, bíodh sin go díreach nó go hindíreach, ar aon mheán (meicniúil, 
digiteach nó eile) agus in aon fhoirm, ina iomláine nó i bpáirt;   

(b) cur in iúl don phobal: an ceart eisiach chun údarú nó toirmeasc a dhéanamh i leith na 
torthaí a thaispeáint, a thaibhiú nó a chur in iúl don phobal, trí bhíthin córais le sreang nó 
córais gan sreang, lena n-áirítear na torthaí a chur ar fáil don phobal, ar shlí a d’fhágfadh 
go mbeadh daoine den phobal in ann iad a rochtain as áit nó ag am a roghnaíonn na 
daoine sin iad féin; áirítear leis an gceart sin freisin cumarsáid agus craoladh le cábla nó 
trí shatailít; 
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(c) dáileadh: an ceart eisiach chun údarú nó toirmeasc a dhéanamh i leith na torthaí nó 
cóipeanna de na torthaí a dháileadh in aon fhoirm don phobal, trína ndíol nó ar aon slí 
eile; 

(d) ligean ar cíos: an ceart eisiach chun údarú nó toirmeasc a dhéanamh i leith na torthaí nó 
cóipeanna de na torthaí a ligean ar cíos nó a thabhairt ar iasacht; 

(e) oiriúnú: an ceart eisiach chun údarú nó toirmeasc a dhéanamh i leith na torthaí a mhodhnú 
ar aon slí;  

(f) aistriúchán: an ceart eisiach chun údarú nó toirmeasc a dhéanamh i leith saothair 
dhíorthacha bunaithe ar na torthaí a aistriú, a oiriúnú, a chóiriú nó a chruthú, agus i leith 
aon athrú eile ar na torthaí, faoi réir urraim do chearta morálta na n-údar, i gcás inarb 
infheidhme; 

(g) i gcás inar bunachar sonraí atá sna torthaí nó go bhfuil bunachar sonraí ar áireamh leo: 
an ceart eisiach chun údarú nó toirmeasc a dhéanamh i leith inneachar an bhunachair 
sonraí, nó cuid shubstainteach den inneachar sin, a asbhaint ón mbunachar sonraí agus 
a aistriú go dtí meán eile ar shlí ar bith agus i bhfoirm ar bith; agus an ceart eisiach chun 
údarú nó toirmeasc a dhéanamh i leith inneachar an bhunachair sonraí, nó cuid 
shubstainteach den inneachar sin, a athúsáid trí chóipeanna a dháileadh, bíodh sin trína 
ligean ar cíos nó é a tharchur ar líne nó in aon fhoirm eile; 

(h) i gcás inarb ábhar inphaitinnithe atá sna torthaí nó go bhfuil ábhar inphaitinnithe ar 
áireamh leo: an ceart chun iad a chlárú mar phaitinn agus chun an phaitinn sin a shaothrú 
tuilleadh a oiread agus is féidir; 

(i) i gcás inar lógónna nó ábhar a d’fhéadfaí a chlárú mar thrádmharc atá sna torthaí nó go 
bhfuil lógónna nó ábhar a d’fhéadfaí a chlárú mar thrádmharc ar áireamh leo: an ceart 
chun an lógó nó an t-ábhar sin a chlárú mar thrádmharc agus é a shaothrú tuilleadh agus 
a úsáid; 

(j) i gcás inar fios gnó atá sna torthaí nó go bhfuil fios gnó ar áireamh leo: an ceart chun an 
fios gnó sin a úsáid de réir mar is gá chun úsáid a bhaint as na torthaí a oiread agus is 
féidir de réir fhorálacha an chonartha seo, agus an ceart chun é a chur ar fáil do 
chonraitheoirí nó d’fhochonraitheoirí atá ag gníomhú thar ceann an údaráis chonarthaigh, 
faoi réir ag gealltanais rúndachta leormhaithe a bheith sínithe acu i gcás inar gá; 

(k) i gcás inar doiciméid atá sna torthaí: 
(i)  an ceart chun údarú a thabhairt i leith athúsáid na ndoiciméad; ciallaíonn “athúsáid” 

doiciméid a bheith in úsáid ag daoine nó eintitis dhlítheanacha na ndoiciméad chun 
críocha tráchtála nó neamhthráchtála seachas don chuspóir bunaidh a bhí le 
táirgeadh na ndoiciméad; 

(ii) an ceart chun stóráil agus cartlannú a dhéanamh ar na torthaí de réir na rialacha um 
bainistiú doiciméad is infheidhme i leith an údaráis chonarthaigh, lena n-áirítear digitiú 
nó tiontú formáide ar mhaithe lena gcaomhnú nó le haghaidh úsáid nua;  

(l) i gcás inar bogearraí, lena n-áirítear cód foinseach, cód aidhme agus, i gcás inarb 
ábhartha, doiciméadacht, ábhair ullmhúcháin agus treoirleabhair, atá sna torthaí nó go 
bhfuil na nithe sin ar áireamh leo, agus sa bhreis ar na cearta eile a luaitear san Airteagal 
seo: 
(i) cearta úsáideora deiridh, le haghaidh na n-úsáidí uile a éiríonn ón gconradh seo agus 

óna bhfuil beartaithe ag na páirtithe, ag an Aontas nó ag fochonraitheoirí atá ag 
gníomhú thar ceann an Aontais araon; 

(ii) cearta chun bogearraí a dhíthiomsú nó a dhídhíolaimiú; 
(m) an ceart chun na cearta eisiacha nó na modhanna saothraithe a leagtar amach sa 

chonradh seo a cheadúnú chuig tríú páirtithe, nó a fhocheadúnú i gcás cearta atá ann 
cheana a bheith ceadúnaithe;  

(n) a oiread agus is féidir leis an gConraitheoir cearta morálta a agairt, an ceart atá ag an 
údarás conarthach, ach amháin sa chás go bhforáiltear dá mhalairt sa chonradh seo, na 
torthaí a fhoilsiú, bíodh sin le hainm/ainmneacha an chruthaitheora nó na gcruthaitheoirí 
a bheith luaite nó gan a bheith luaite, agus an ceart a chinneadh cathain agus cibé an 
féidir na torthaí a nochtadh agus a fhoilsiú. 
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Tugann an Conraitheoir baránta go bhféadfaidh an tAontas na cear ta eisiacha agus na 
modhanna saothraithe i leith gach cuid de na torthaí a fheidhmiú, cibé acu iad a bheith 
cruthaithe ag an gConraitheoir nó gur ábhair atá ann cheana atá iontu. 
 
Más rud é go ndéantar ábhair atá ann cheana a chur isteach sna torthaí ar thionscnamh an 
chonraitheora féin, féadfaidh an t-údarás conarthach glacadh le srianta réasúnacha a mbeadh 
tionchar acu ar an liosta thuas ar choinníoll go bhfuil na hábhair sin inaitheanta go héasca 
agus gur féidir iad a scaradh ón gcuid eile agus ar choinníoll nach ionann iad agus eilimintí 
substainteacha de na torthaí agus, má bhíonn gá leis, go bhfuil réitigh athsholáthair shásúla 
ar fáil don údarás conarthach nach bhfágfaidh aon chostas breise air. Sa chás sin, beidh ar an 
gConraitheoir an t-údarás conarthach a chur ar an eolas ar mhodh soiléir sula ndéantar an 
rogha agus beidh sé de cheart ag an údarás conarthach diúltú dó sin.  
 
5. Cearta atá ann cheana a shainaithint  
 
Agus na torthaí á dtabhairt i gcrích ag an gConraitheoir, caithfidh sé baránta a thabhairt, maidir 
le haon úsáid a shamhlódh an t-údarás conarthach de réir na dteorainneacha a leagtar síos 
sa chonradh seo, go bhfuil na torthaí agus an t-ábhar atá ann cheana a tugadh isteach sna 
torthaí saor ó aon éileamh ó na cruthaitheoirí nó ó aon tríú páirtithe agus go bhfuil na cearta 
atá ann cheana is riachtanach ina leith sin faighte nó ar cheadúnas.  
 
Chuige sin, ní mór don Chonraitheoir liosta a tharraingt suas de na cearta atá ann cheana 
agus a bhaineann le torthaí an chonartha seo nó le cuid de na torthaí sin, lena n-áirítear cearta 
na n-úinéirí a shainaithint. Murab ann d’aon chearta atá ann cheana i leith na dtorthaí, caithfidh 
an Conraitheoir dearbhú á rá sin a sholáthar. Ní mór don Chonraitheoir an liosta nó an dearbhú 
sin a sholáthar don údarás conarthach in éineacht leis an sonrasc ar íocaíocht an iarmhéid ar 
a dhéanaí.  
 
6. Fianaise gur deonaíodh cearta atá ann cheana  
 
Arna iarraidh sin ag an údarás conarthach, caithfidh an Conraitheoir fianaise a thabhairt go 
bhfuil úinéireacht aige ar an gceart úsáid a bhaint as na cearta atá ann cheana uile atá 
liostaithe aige, ach amháin i gcás na gceart sin atá faoi úinéireacht ag an Aontas nó ar 
cheadúnas ag an Aontas. Féadfaidh an t-údarás conarthach an fhianaise sin a iarraidh fiú 
amháin agus deireadh tagtha leis an gconradh seo. 
 
I dtaca leis an bhfianaise sin, d’fhéadfadh sé tagairt, mar shampla, do chearta i leith na nithe 
seo a leanas: codanna de dhoiciméid eile, íomhánna, graif, fuaimeanna, ceol, táblaí, sonraí, 
bogearraí, aireagáin theicniúla, fios gnó, uirlisí forbartha TF, gnáthaimh, foghnáthaimh nó 
ríomhchláir eile (‘teicneolaíocht chúlra’), coincheapa, dearthaí, suiteálacha nó saothair 
ealaíne, sonraí, ábhair fhoinseacha nó chúlra nó aon chuid eile ar de bhunadh seachtrach iad. 
 
Ní mór na nithe seo a leanas, de réir mar is iomchuí, a bheith ar áireamh san fhianaise:  
 

(a) ainm agus uimhir leagain do tháirge bogearraí;  
(b) sainaithint iomlán an tsaothair agus don údar, cumadóir, ceoltóir, forbróir, cruthaitheoir, 

aistritheoir, iontrálaí sonraí, dearthóir grafach, foilsitheoir, eagarthóir, grianghrafadóir 
nó léiritheoir/táirgeoir a bhaineann leis an saothar;  

(c) cóip den cheadúnas chun an táirge a úsáid nó den chomhaontú lena ndeonaítear na 
cearta ábhartha don Chonraitheoir nó tagairt don cheadúnas sin;  

(d) cóip den chomhaontú nó sliocht as an gconradh fostaíochta lena ndeonaítear na cearta 
ábhartha don Chonraitheoir más rud é gurb iad pearsanra an Chonraitheora a 
chruthaigh cuid de na torthaí;  

(e) téacs aon fhógra séanta más ann dó. 
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Ní fhágann soláthar fianaise go bhfuil an Conraitheoir scaoilte óna chuid freagrachtaí má 
fhaightear nach bhfuil na cearta riachtanacha aige, gan beann ar  an uair a thagann sé sin chun 
solais ná cé a thug an fíoras sin chun solais.  
 
Tugann an Conraitheoir baránta freisin go sealbhaíonn sé na cearta agus cumhachtaí 
ábhartha chun an t-aistriú a fhorghníomhú agus go bhfuil na táillí uile atá dlite, lena n-áirítear 
táillí atá dlite do chumann bailithe dleachta, agus a bhaineann leis na torthaí deiridh íoctha 
aige nó go bhfuil an íocaíocht sin fíoraithe aige. 
 
7. Athlua as saothair sa toradh 
 
Caithfidh an Conraitheoir gach athlua as saothair atá cheana ann a thabhairt le fios go soiléir 
sa toradh. Ba cheart go mbeadh na nithe seo a leanas, de réir mar is iomchuí, sa tagairt iomlán: 
ainm an údair, teideal an tsaothair, dáta agus áit an fhoilseacháin, dáta a chruthaithe, seoladh 
an fhoilseacháin ar an idirlíon, uimhir, imleabhar agus aon fhaisnéis eile a fhágann gur féidir 
bunadh an tsaothair a shainaithint go héasca.  
 
8. Cearta morálta na gcruthaitheoirí 
 
Trí na torthaí a thabhairt i gcrích, tugann an Conraitheoir baránta nach ndéanfaidh na 
cruthaitheoirí aon agóid in aghaidh na nithe seo a leanas bunaithe ar a gcearta morálta faoi 
chóipcheart:  
 

a) go ndéantar nó nach ndéantar a n-ainm a lua, ar na torthaí a chur i láthair don phobal;  
b) go ndéantar nó nach ndéantar na torthaí a nochtadh tar éis iad a bheith seachadta ina 

leagan deiridh don údarás conarthach;  
c) go bhfuil na torthaí oiriúnaithe, ar choinníoll go ndéantar an méid sin ar shlí nach 

ndéanann dochar d’onóir ná do chlú an chruthaitheora;  
 

Más rud é go bhféadfadh sé go bhfuil cearta morálta i leith codanna de na torthaí cosanta le 
cóipcheart, caithfidh an Conraitheoir toiliú a fháil ó na cruthaitheoirí i ndáil le deonú nó 
tarscaoileadh na gceart morálta ábhartha i gcomhréir leis na forálacha dlíthiúla is infheidhme 
agus caithfidh sé a bheith ullamh chun fianaise dhoiciméadach a sholáthar arna iarraidh sin 
air.  
 
9. Cearta i leith íomhánna agus taifid fuaime  
 
Más rud é go mbeidh daoine nádúrtha le feiceáil i dtoradh nó go ndéantar a nguth nó eilimint 
phríobháideach eile a thaifeadadh ar mhodh inaitheanta, caithfidh an Conraitheoir ráiteas a 
fháil ó na daoine sin (nó, i gcás mionaosaigh, ó na daoine a bhfuil údarás tuismitheoireachta 
á fheidhmiú acu) lena dtugtar a gcead d’úsáid thuairiscithe a n-íomhá, a nguth nó a n-eiliminte 
príobháidí agus, arna iarraidh sin, beidh cóip den chead sin le seoladh chuig an údarás 
conarthach. Ní mór don Chonraitheoir na bearta riachtanacha a dhéanamh chun an toiliú sin 
a fháil i gcomhréir leis na forálacha dlíthiúla is infheidhme.  
 
10. Fógra cóipchirt le haghaidh cearta atá ann cheana 
 
Nuair a choimeádann an Conraitheoir cearta atá ann cheana i dtaca le codanna de na torthaí, 
caithfear tagairt á rá sin a chur isteach nuair a bheidh an toradh á úsáid faoi mar a leagtar 
mach i mír 1 d’Airteagal I.15, agus déanfar é sin leis an séanadh seo a leanas: ‘© — bliain — 
An tAontas Eorpach. Gach ceart ar cosaint. Tá codanna áirithe ceadúnaithe faoi 
choinníollacha do AE’, nó aon séanadh coibhéiseach eile is fearr a mheasann an t -údarás 
conarthach a bheith iomchuí, nó de réir mar a chomhaontóidh na páirtithe ar bhonn cás ar 
chás. Níl feidhm ag an méid sin i gcás ina mbeadh sé dodhéanta tagairt den sórt sin a chur 
isteach, go sonrach ar chúiseanna praiticiúla. 
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11. Maoiniú ón Aontas a bheith infheicthe agus séanadh 
 
Nuair a bheidh na torthaí á n-úsáid, caithfidh an Conraitheoir a dhearbhú go ndearnadh na 
torthaí sin a tháirgeadh faoi chonradh leis an Aontas, agus gurb iad tuairimí an Chonraitheora 
amháin atá sna tuairimí a thugtar agus nach léiriú iad ar  sheasamh oifigiúil an údaráis 
chonarthaigh. Féadfaidh an t-údarás conarthach an oibleagáid sin a tharscaoileadh i scríbhinn 
nó féadfaidh sé téacs don séanadh a sholáthar.  
 
 
AIRTEAGAL II.10 – RÚNDACHT AGUS DISCRÉID 
 
1. Ach amháin i gcás ina mbeidh údarú faighte roimh ré i scríbhinn ó Pharlaimint na hEorpa, 

ceanglaítear ar an gConraitheoir gan aon fhíorais, aon fhaisnéis, aon eolas, aon doiciméid 
ná aon ábhair eile a bheidh Parlaimint na hEorpa tar éis a thabhairt dó mar ábhar rúnda a 
nochtadh d’aon duine neamhúdaraithe. Leanfaidh an Conraitheoir de bheith faoi cheangal 
ag an ngealltanas sin tar éis dó na cúraimí a chríochnú. Leanfaidh an oibleagáid seo 
d’fheidhm a bheith aici i leith gach píosa faisnéise den sórt sin go d tí go mbeifear tar éis é 
a nochtadh go dlíthiúil.  

 
2. Ceanglóidh an Conraitheoir ar ghníomhaithe, ar fhostaithe, ar chomhpháirtithe, ar 

fhochonraitheoirí agus ar shannaithe atá aige cloí le rúndacht.  
 
3. Geallann an Conraitheoir, maidir leis féin agus lena fhoireann, nach ndéanfaidh sé aon 

fhíorais, aon fhaisnéis, aon eolas, aon doiciméid ná aon ábhair eile a thugtar dó nó a 
chuirtear ar a iúl dó i dtaca le comhlíonadh an chonartha, ná aon torthaí a éireoidh as a 
chuid seirbhísí, a úsáid chun críoch seachas comhlíonadh an chonartha, nó nach 
nochtfaidh sé na nithe sin do thríú páirtithe, gan údarú i scríbhinn a fháil roimh ré ó 
Pharlaimint na hEorpa. Leanfaidh na hoibleagáidí seo d’fheidhm a bheith acu i ndiaidh 
chomhlíonadh an chonartha seo. 

 
4. Beidh an tAirteagal seo gan dochar d’aon oibleagáidí atá ar an gConraitheoir agus a 

eascróidh ó na rialacha is infheidhme nó ó na rialacha arna leagan síos ag na cúirteanna 
ábhartha nó ag údaráis eile. 

 
AIRTEAGAL II.11 – COSAINT SONRAÍ 
 
1. An phróiseáil go léir ar shonraí pearsanta a dhéanann Parlaimint na hEorpa, tá sí faoi 

réir Rialachán (AE) Uimh. 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 sonraí den sórt sin (IO L 295, 21.11.2018, lch. 
39). 

 
Aon phróiseáil ar shonraí pearsanta a dhéanann an Conraitheoir thar ceann Pharlaimint 
na hEorpa, tá sí sin freisin faoi réir Rialachán (AE) 2018/1725 agus déanfaidh an 
Conraitheoir na hoibleagáidí uile a dhíorthaíonn ón Rialachán sin a chomhlíonadh. An 
Conraitheoir agus a fhochonraitheoirí a dhéanann gníomhaíochtaí próiseála thar ceann 
Pharlaimint na hEorpa, is “próiseálaithe” iad de réir bhrí Airteagal 3(12) den Rialachán 
sin. 

 
Aon phróiseáil eile ar shonraí pearsanta a dhéanann an Conraitheoir i dtaca leis an 
gconradh seo, tá sí faoi réir Rialachán (AE) Uimh. 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le 
sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin (IO L 
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119, 4.5.2016, lch. 1). Gan dochar do na cásanna eile dá bhforáiltear sa Rialachán sin, 
ní údaraítear próiseáil ar shonraí pearsanta i ndáil leis an gconradh seo ach amháin má 
tá sé sin riachtanach chun an conradh a fhorghníomhú.  

 
2. Tá feidhm ag na míreanna seo a leanas maidir le próiseáil sonraí pearsanta ag an 

gConraitheoir thar ceann Pharlaimint na hEorpa sa mhéid agus go bhforálann an 
conradh seo don phróiseáil sin. 

 
3. Na freastalaithe agus aon trealamh próiseála sonraí eile a úsáidtear chun an conradh 

seo a fhorghníomhú, beidh siad suite i gcríoch ag a bhfuil raon feidhme geografach 
Rialachán (AE) 2018/1725 nó i gcríoch tríú tír a bhfuil sé cinntithe ag an gCoimisiún ina 
leith, i gcomhréir le hAirteagal 45 de Rialachán (AE) 2016/679, go n-áirithíonn sí go bhfuil 
leibhéal leormhaith cosanta ann ina críoch uile, i gcuid dá críoch nó i gceann amháin nó 
níos mó d’earnálacha sonraithe, agus is ó na críocha sin amháin a bheidh rochtain ar na 
freastalaithe agus an trealamh sin. In éagmais cinneadh den sórt sin, ní bheidh sé 
indéanta freastalaithe nó trealamh próiseála sonraí eile a shuíomh i gcríoch tríú tír ach 
amháin faoi na coinníollacha a leagtar síos in Airteagail 48 go 50 de Rialachán (AE) 
2018/1725.  

 
4. Ní ghníomhóidh an Conraitheoir ach amháin ar threoracha doiciméadaithe a fháil ón 

rialaitheoir atá ainmnithe i mír 1 d’Airteagal I.13, lena n-áirítear maidir le haistrithe sonraí 
pearsanta chuig tríú tír nó chuig eagraíocht idirnáisiúnta, mura rud é go n -éilítear an 
phróiseáil sin a dhéanamh faoi dhlí an Aontais nó faoi dhlí Ballstáit ar faoina réir atá an 
próiseálaí. Sa chás sin, cuirfidh an próiseálaí an rialaitheoir ar an eolas faoin gceanglas 
dlíthiúil sin sula ndéanfar an phróiseáil, ach amháin mura gcoisctear an fhaisnéis sin 
faoin dlí i dtrácht ar fhorais thábhachtacha leasa phoiblí.  

 
Déanfaidh an Conraitheoir fógra a thabhairt don rialaitheoir i dtaobh  aon sáruithe 
ábhartha ar shonraí pearsanta agus déanfaidh sé an méid sin gan aon mhoill mhíchuí 
agus ar a dhéanaí laistigh de 48 uair an chloig tar éis don Chonraitheoir fáil amach faoin 
sárú. Sna cásanna sin, déanfaidh an Conraitheoir an fhaisnéis seo a leanas, ar a laghad, 
a thabhairt don rialaitheoir: 
 
(a) an cineál sáraithe atá ann i ndáil le sonraí pearsanta, lena n-áirítear, nuair is féidir, 
na catagóirí agus neas-líon na n-ábhar sonraí lena mbaineann agus catagóirí agus neas-
líon na dtaifead sonraí pearsanta lena mbaineann; 
 
(b) na hiarmhairtí dóchúla a bheadh ag an sárú; 
 
(c) na bearta a rinneadh nó atá beartaithe a dhéanamh chun déileáil leis an sárú, lena 
n-áirítear, i gcás inarb iomchuí, bearta chun éifeachtaí díobhálacha féideartha a mhaolú. 

 
Cuirfidh an próiseálaí an rialaitheoir ar an eolas láithreach, más rud é, ina thuairim, go 
bhfuil treoir ina shárú ar an Rialachán sin nó ar fhorálacha eile cosanta sonraí de chuid 
an Aontais nó Ballstáit. 

 
5. Áiritheoidh an Conraitheoir i dtaca leis na conarthaí uile a thugann sé i gcrích lena 

fhochonraitheoirí chun gníomhaíochtaí próiseála a dhéanamh thar ceann Pharlaimint na 
hEorpa, go leagtar síos iontu na hoibleagáidí cosanta sonraí céanna agus a leagtar 
amach sa chonradh seo. Déanfaidh an Conraitheoir cóip de na conarthaí sin a sholáthar 
do Pharlaimint na hEorpa. 

 
6. Déanfaidh an Conraitheoir:  
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(a) a áirithiú go bhfuil gealltanas rúndachta tugtha ag na daoine atá údaraithe chun na sonraí 
pearsanta a phróiseáil nó go bhfuil siad faoi cheangal oibleagáid rúndachta reachtúla 
iomchuí agus ní dhéanfaidh sé rochtain ar shonraí pearsanta a dheonú dóibh ach amháin 
a mhéid a bhfuil dianghá leis chun an conradh seo a chur chun feidhme agus a bhainistiú 
agus chun faireachán a dhéanamh air;  

 
(b) agus cineál na próiseála á chur san áireamh, cuidiú a thabhairt don rialaitheoir trí bhearta 

iomchuí teicniúla agus eagraíochtúla, a mhéid agus is féidir é, chun oibleagáid an 
rialaitheora freagairt d’iarrataí maidir le feidhmiú chearta an ábhair sonraí a 
chomhlíonadh; 

 
(c) cuidiú a thabhairt don rialaitheoir chun a áirithiú go gcomhlíontar na hoibleagáidí a 

fhorchuirtear le dlí an Aontais, go háirithe le hAirteagail 14 go 25 agus 33 go 41 de 
Rialachán (AE) 2018/1725, á chur san áireamh dó cineál na próiseála agus an fhaisnéis 
atá ar fáil don Chonraitheoir;  

 
(d) de réir mar is rogha leis an rialaitheoir, na sonraí pearsanta uile a scriosadh nó a chur ar 

ais chuig an rialaitheoir, i bhformáid struchtúrtha, a úsáidtear go coitianta agus atá 
meaisín-inléite, tar éis deireadh teacht le soláthar na seirbhísí a bhaineann leis an 
bpróiseáil, agus déanfaidh sé cóipeanna atá ar marthain a scriosadh mura rud é go 
gceanglaíonn dlí an Aontais nó an Bhallstáit na sonraí pearsanta sin a stóráil;  

 
(e) an fhaisnéis uile is gá a chur ar fáil don rialaitheoir chun a léiriú gur comhlíonadh na 

hoibleagáidí a leagtar síos san Airteagal seo, go háirithe a mhéid a bhaineann leis na 
bearta atá déanta aige, agus tabharfaidh sé cead don Mhaoirseoir Eorpach ar Chosaint 
Sonraí, don rialaitheoir nó d’iniúchóir eile faoi shainordú an rialaitheora iniúchtaí, lena n-
áirítear cigireachtaí, a dhéanamh agus rannchuideoidh sé leis na hiniúchtaí sin.  

 
7. Déanfaidh an Conraitheoir bearta teicniúla agus eagraíochtúla iomchuí a chur chun 

feidhme chun leibhéal iomchuí slándála in aghaidh rioscaí a áirithiú, lena n-áirítear, inter 
alia, de réir mar is iomchuí: 

 
(a) ainm bréige a chur i bhfeidhm agus criptiú a dhéanamh i ndáil le sonraí pearsanta;  
 
(b) an cumas rúndacht leanúnach, sláine, infhaighteacht agus athléimneacht na gcóras agus 
na seirbhísí próiseála a áirithiú;  
 
(c) an cumas infhaighteacht agus rochtain ar shonraí pearsanta a athshlánú ar mhodh 

tráthúil sa chás ina dtarlaíonn teagmhas fisiciúil nó teicniúil;  
 
(d) próiseas chun tástáil, measúnú agus meastóireacht rialta a dhéanamh ar éifeachtúlacht 

na mbeart teicniúil agus eagraíochtúil chun slándáil na próiseála a áirithiú;  
 
(e) bearta a rinneadh chun sonraí pearsanta a chosaint ó scriosadh, cailleadh, athrú nó 

nochtadh neamhúdaraithe sonraí pearsanta a rinneadh a tharchur, a stóráil nó a 
phróiseáil ar bhealach eile, nó ó rochtain neamhúdaraithe ar na sonraí sin, bíodh sé sin 
de thaisme nó go neamhdhleathach. 

 
8. Déanfaidh an Conraitheoir bearta chun a áirithiú i gcás aon duine nádúrtha a 

ghníomhaíonn faoina údarás agus a bhfuil rochtain aige ar shonraí pearsanta nach 
ndéanann sé iad a phróiseáil ach amháin ar threoir ón rialaitheoir, mura rud é go bhfuil 
sé de cheangal air nó uirthi an méid sin a dhéanamh le dlí an Aontais.  

 
9. Déanfaidh an Conraitheoir fógra a thabhairt gan mhoill don rialaitheoir i dtaobh aon 

iarraidh ó údarás poiblí náisiúnta, lena n-áirítear údarás ó thríú tír, a fhaigheann sé agus 
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atá ceangailteach le dlí á rá leis sonraí pearsanta atá próiseáilte aige thar ceann an 
rialaitheora a nochtadh.  

 
10 Forchoimeádann Parlaimint na hEorpa an ceart chun fíorú a dhéanamh ar a mhéid atá 

na hoibleagáidí, agus cur chun feidhme na mbeart, a fhoráiltear san Airteagal seo á 
gcomhlíonadh ag an gConraitheoir. 

 
AIRTEAGAL II.12 – COSC AR ÍOMHÁ PHARLAIMINT NA hEORPA A ÚSÁID 
 
1. Ní fhéadfaidh an Conraitheoir úsáid a bhaint as grianghraif de thaobh amuigh nó de 

thaobh istigh fhoirgnimh Pharlaimint na hEorpa chun críoch fógraíochta nó tráchtála gan 
údarú Pharlaimint na hEorpa a fháil roimh ré i scríbhinn. 

 
2. Féadfaidh údarú Pharlaimint na hEorpa dá dtagraítear i mír 1 a bheith faoi réir 

coinníollacha sonracha agus féadfaidh siad a bheith teorannaithe do thréimhse sheasta.  
 
 
AIRTEAGAL II.13 – ÚSÁID, DÁILEADH AGUS FOILSIÚ FAISNÉISE 
 
1. Údaróidh an Conraitheoir do Pharlaimint na hEorpa aon sonraí atá sa chonradh nó a 

bhaineann leis an gconradh, go háirithe céannacht an Chonraitheora, ábhar agus ré an 
chonartha, an méid a íocadh agus na tuarascálacha a phróiseáil, a úsáid, a dháileadh 
agus a fhoilsiú, chun aon chríche ar bith, trí aon mhodh ar bith nó ar aon mheán ar bith. I 
gcás sonraí pearsanta, beidh feidhm ag forálacha ábhartha na dTéarmaí agus na 
gCoinníollacha Sonracha. 

 
2. Beidh gá le húdarú Pharlaimint na hEorpa a fháil roimh ré i scríbhinn sula ndéanfaidh an 

Conraitheoir faisnéis a bhaineann leis an gconradh a dháileadh nó a fhoilsiú ar aon slí. 
Chun críocha an údaraithe sin, féadfaidh Parlaimint na hEorpa a cheangal ar an 
gConraitheoir an méid arna íoc ag an Aontas Eorpach a lua, nó féadfaidh siad an t -údarú 
a chur faoi réir coinníollacha eile. Maidir leis an bhfaisnéis a fhoilseofar nó a dháilfear, 
luafar inti, in aon chás, gurb iad tuairimí an Chonraitheora amháin atá sna tuairimí a 
léirítear agus nach ionann iad agus seasamh oifigiúil Pharlaimint na hEorpa.  

 
3. Beidh toirmeasc ar fhaisnéis a gheobhaidh an Conraitheoir i dtaca leis an gconradh a 

úsáid chun críoch seachas comhlíonadh an chonartha, mura rud é go mbeidh Parlaimint 
na hEorpa tar éis údarú a dheonú go sainráite roimh ré i scríbhinn. 
 

4. An fhaisnéis agus na doiciméid uile a sheolfar chuig an gConraitheoir nó chuig 
fochonraitheoirí i dtaca le forghníomhú an chonartha seo, agus aon torthaí a éiríonn as an 
bhforghníomhú sin, measfar go bhfuil siad cumhdaithe ag Prótacal (Uimh. 7) ar phribhléidí 
agus díolúintí an Aontais Eorpaigh a mhéid a bhaineann le dosháraitheacht na gcartlann. 
Tá feidhm ag an méid seo freisin i ndáil leis na sonraí uile a phróiseáiltear thar ceann an 
rialaitheora, chomh maith leis na freastalaithe agus trealamh próiseála sonraí eile dá 
dtagraítear i mír 3 d’Airteagal II.11. 
 
Má iarrann údaráis náisiúnta nó aon tríú páirtí eile rochtain ar fhaisnéis, doiciméid, torthaí, 
freastalaithe nó trealamh den sórt sin, diúltóidh an Conraitheoir nó na fochonraitheoirí an 
rochtain sin, déarfaidh siad leis an bpáirtí iarrthach dul i dteagmháil le Parlaimint na 
hEorpa agus cuirfidh siad in iúl don Pharlaimint go bhfuair siad iarraidh den sórt sin.  

 
 
AIRTEAGAL II.14 – TREALAMH NÓ SEIRBHÍSÍ AR LE PARLAIMINT NA hEORPA IAD A 
SHOLÁTHAR 
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1. Is chun críoch gairmiúil amháin a úsáidfear trealamh teileafóin, ríomhaireachta nó oifige 
agus/nó seirbhísí eile a chuirtear ar fáil don Chonraitheoir agus dá fhoireann, de réir mar 
a shainítear sna sonraíochtaí.   

 
2. Ag féachaint go cuí do na rialacha a bhfuil feidhm acu go háirithe maidir le príobháideacht 

agus rúndacht tráchtála a chosaint, forchoimeádann Parlaimint na hEorpa an ceart chun 
seiceáil a dhéanamh aon tráth ar an úsáid a bhaineann an Conraitheoir nó a fhoireann as 
trealamh agus/nó as seirbhísí den sórt sin. Geallann an Conraitheoir, leis seo, na daoine 
dá fhoireann a chur ar an eolas, i scríbhinn, go bhfuil an ceart sin ag Parlaimint na hEorpa. 

 
3. I gcás ina dtarlaíonn úsáid chun críoch neamhghairmiúil nó aon mhí-úsáid eile, tabharfar 

rabhadh don Chonraitheoir. Má leanann an fhadhb, tarraingeofar siar an trealamh agus/nó 
an rochtain ar na seirbhísí. Má mheasann Parlaimint na hEorpa gur fadhb de chin eál 
tromchúiseach í an fhadhb, féadfaidh sí an trealamh agus/nó an rochtain ar na seirbhísí a 
tharraingt siar gan rabhadh a thabhairt roimh ré.  

 
4. I gcás ina ndéantar damáiste arb é is cúis leis ná an úsáid dá dtagraítear sa mhír roimhe 

seo, déanfar dliteanas an Chonraitheora a rialú le hAirteagail I.10 agus II.2. Féadfaidh 
Parlaimint na hEorpa, ar mhodh cúitimh iomchuí i leith an chaillteanais a fhulaingítear, na 
bearta dá bhforáiltear i mír 1 d’Airteagal I.10 a chur i bhfeidhm.  

 
 
AIRTEAGAL II.14 – ÁBHAIR, COMHCHODANNA, FEARAIS, DEARAÍ, SAMPLAÍ, 
SOLÁTHAIRTÍ, SAMHLACHA, TEIMPLÉID, TOMHSAIRÍ AGUS BOGEARRAÍ AR LE 
PARLAIMINT NA hEORPA IAD AGUS ATÁ I SEILBH AN CHONRAITHEORA 
 
1. Beidh an Conraitheoir faoi dhliteanas i gcás caillteanas nó damáiste a tharlaíonn maid ir le 

haon ábhair, comhchodanna, fearais, dearaí, samplaí, soláthairtí, samhlacha, teimpléid, 
tomhsairí agus bogearraí ar le Parlaimint na hEorpa iad agus atá i seilbh an Chonraitheora 
d’fhonn an conradh a chomhlíonadh, cibé acu a seachadadh air iad chun na críche sin nó 
a cheannaigh sé iad thar ceann Pharlaimint na hEorpa.  

 
2. De réir mar is rogha le Parlaimint na hEorpa tar éis di dul i gcomhairle leis an 

gConraitheoir, déanfar an caillteanas nó an damáiste dá dtagraítear i mír  1 a chúiteamh, 
ar mhodh cúiteamh comhchineáil (athsholáthar nó deisiú) nó ar mhodh íocaíochta ina 
mbeidh suim atá comhionann le costas an athsholáthair ar dháta an chaillteanais nó an 
damáiste, móide aon dleachtanna nó cánacha neamhdhíreacha a d’fhéadfadh na 
húdaráis náisiúnta a fhorchur ar an méid sin. 

 
3. I gcás ina dtagann na nithe dá dtagraítear i mír 1 faoi réir dímheasa, ní dhéanfar ach a n-

iarmharluach a chur san áireamh. 
 
 
AIRTEAGAL II.16 – FORCE MAJEURE 
 
1. Ciallóidh force majeure aon staid eisceachtúil neamh-intuartha nó imeacht nach bhfuil 

neart ag na páirtithe air, ar rud é a chuirfidh cosc ar cheachtar acu aon cheann áirithe dá 
n-oibleagáidí faoin gconradh seo a chomhlíonadh, ar rud é nach dtarlaíonn de bharr 
earráide nó faillí dá gcuid féin, agus ar rud é nach bhféadfaí a sheachaint trí dhícheall cuí 
a fheidhmiú. Ní fhéadfar fabhtanna i dtrealamh nó in ábhair nó moilleanna maidir leis na 
nithe sin a chur ar fáil, díospóidí lucht saothair, stailceanna, neamhchomhlíonadh i gcás 
fochonraitheora ná fadhbanna airgeadais a agairt mar force majeure mura rud é go n-
eascraíonn siad go díreach ó chás seanbhunaithe force majeure. 
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2. Más gá do cheachtar páirtí déileáil le force majeure, tabharfaidh sé fógra ina leith don 
pháirtí eile gan mhoill trí litir chláraithe a mbeidh admháil á rá go bhfuarthas an litir ag 
gabháil léi a sheoladh nó trí mhodh coibhéiseach, agus cineál na n-éifeachtaí, ré dhóchúil 
na n-éifeachtaí agus na héifeachtaí intuartha á lua inti. 

 
3. Ní mheasfar ceachtar páirtí a bheith ag sárú a oibleagáidí conarthacha más rud é go raibh 

cosc air na hoibleagáidí sin a chomhlíonadh mar gheall ar chás force majeure. Más rud é, 
mar thoradh ar force majeure, nach bhfuil an Conraitheoir in ann na cúraimí a bheidh 
sannta dó a chomhlíonadh, ní bheidh sé i dteideal íocaíocht ná cúiteamh a fháil. Más rud 
é go ndéanfar an conradh a chomhlíonadh go páirteach, gheobhaidh sé íocaíocht ina 
mbeidh an méid iomchuí. Ní dhéanfaidh na forálacha seo difear do theidlíocht an 
Chonraitheora maidir le haisíoc a chaiteachas taistil agus cothaithe agus maidir le haisíoc 
na gcostas a bheidh tabhaithe aige i ndáil le trealamh a sheoladh le linn chomhlíonadh an 
chonartha.   

 
4. Déanfaidh na páirtithe gach beart is gá chun íoslaghdú a dhéanamh ar aon chaillteanais 

a d’fhéadfaidís a thabhú. 
 
 
AIRTEAGAL II.17 – FOIRCEANNADH AG PARLAIMINT NA hEORPA 
 
1. Sna cásanna seo a leanas, féadfaidh Parlaimint na hEorpa, de cheart, an conradh seo a 

fhoirceannadh go hiomlán nó go páirteach gan dul i muinín imeachtaí dlíthiúla agus gan 
chúiteamh, trí litir chláraithe lena ngabhann admháil á rá go bhfuarthas an litir:  

 
(a) má tá an Conraitheoir nó aon duine a ghlacann dliteanas neamhtheoranta i leith 

fhiacha an chonraitheora in aon cheann de na staideanna dá bhforáiltear in Airteagal 
136(1)(a) nó (b) den Rialachán Airgeadais; 

 
(b) má tá an Conraitheoir nó aon duine de réir bhrí Airteagal 136(4)(a) agus (c) den 

Rialachán Airgeadais faoi réir aon cheann de na staideanna dá bhforáiltear in 
Airteagal 136(1)(c) go (h) nó in Airteagal 136(2) den Rialachán Airgeadais; 

 
(c) mura bhfuil an Conraitheoir ag comhlíonadh na n-oibleagáidí is infheidhme faoin dlí 

comhshaoil, sóisialta agus saothair arna bhunú le dlí an Aontais, leis an dlí náisiúnta 
agus le comhaontuithe cómhargála nó arna bhunú leis na forálacha den dlí 
idirnáisiúnta comhshaoil, sóisialta agus saothair a liostaítear in Iarscríbhinn X a 
ghabhann le Treoir 2014/24/AE;  

 
(d) má tá an Conraitheoir i staid a d’fhéadfadh a bheith ina coinbhleacht leasa nó ina 

leas gairmiúil atá i gcoinbhleacht amhail dá dtagraítear in Airteagal II.8; 
 
(e) má rinne an Conraitheoir mífhaisnéis a thabhairt i dtaobh na faisnéise a bhí 

riachtanach mar choinníoll le bheith rannpháirteach sa nós imeachta nó má 
mhainnigh sé an fhaisnéis sin a sholáthar; 

 
(f) má mheasann Parlaimint na hEorpa, maidir le hathrú ar staid dhlíthiúil, airgeadais, 

theicniúil nó eagraíochtúil an Chonraitheora, go bhféadfadh éifeacht ábharthach a 
bheith ag an athrú sin ar chomhlíonadh an chonartha; 

 
(g) más rud nach mbeidh an Conraitheoir ábalta, de bharr mainneachtain ar a thaobh 

féin, aon chead nó ceadúnas áirithe a fháil atá ag teastáil chun an conradh a 
chomhlíonadh; 
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(h) más rud é go mbeifear tar éis fógra, ina sonraítear cineál an tsáraithe ar a oibleagáidí 
conarthacha agus ina ndéarfaidh Parlaimint na hEorpa nach bhfuil an feidhmiú de 
réir chomhlíonadh fhorálacha an chonartha, na sonraíochtaí ná na n -iarscríbhinní 
uile a ghabhann leis nó de réir thairiscint an Chonraitheora, a sheirbheáil ar an 
gConraitheoir trí litir chláraithe a mbeidh admháil á rá go bhfuarthas an litir ag 
gabháil léi agus nach bhfuil aon ghníomh, nó go bhfuil gníomh neamhdhóthanach, 
déanta mar fhreagairt uirthi laistigh de 15 lá féilire ón tráth a sheoltar an litir;  

 
(i) más rud é go bhfuil an Conraitheoir faoi réir pionós dá dtagraítear in Airteagal 138 

den Rialachán Airgeadais; 
 
(j) más rud é, tar éis an conradh a dhámhachtain, go bhfaighfear amach go bhfuil an 

nós imeachta um sholáthar nó comhlíonadh an chonartha faoi réir earráidí 
ábharthacha, neamhrialtachtaí, éilliú nó calaoise; má tá na hearráidí, na 
neamhrialtachtaí nó an chalaois sin inchurtha i leith an Chonraitheora, féadfaidh 
Parlaimint na hEorpa, ina theannta sin, diúltú íocaíochtaí a dhéanamh, na 
suimeanna a bheidh íoctha cheana a ghnóthú nó gach conradh a bheidh curtha i 
gcrích leis an gConraitheoir i dtrácht a fhoirceannadh, i gcomhréir le tromchúis na 
n-earráidí, na neamhrialtachtaí, an éillithe nó na calaoise; 

 
(k) más rud é go dtagann ann d’athruithe bunúsacha de thoradh tharraingt siar na 

Ríochta Aontaithe ón Aontas Eorpach agus go saobhann siad sin toimhdí na 
bpáirtithe atá ina mbonn don chonradh sa mhéid nach féidir a bheith ag súil leis le 
réasún go leanfadh Parlaimint na hEorpa leis an gconradh nó go mbeadh sí i 
gcoinbhleacht lena hoibleagáidí dlíthiúla. 

 
2. I gcás force majeure a dtugtar fógra ina leith i gcomhréir le hAirteagal II.16, féadfaidh 

ceachtar páirtí an conradh a fhoirceannadh más rud é nach féidir é a chomhlíonadh ar 
feadh tréimhse a fhreagraíonn d’aon chúigiú ar a laghad den tréimhse a luaitear sna 
Téarmaí agus Coinníollacha Sonracha. 

 
3. Sula ndéantar an conradh a fhoirceannadh faoi mhír 1, pointe (i), beidh an deis ag an 

gConraitheoir a bharúlacha a chur in iúl laistigh de thréimhse nach faide ná 15 lá féilire le 
héifeacht ón dáta a sheoltar an fógra trí litir chláraithe lena ngabhann admháil á rá go 
bhfuarthas an litir. 

 
4. Beidh éifeacht le foirceannadh ar an dáta a fhaightear an litir chláraithe lena ngabhann 

admháil á rá go bhfuarthas an litir lena bhfoirceanntar an conradh, nó ar aon dáta eile dá 
dtagraítear sa litir lena bhfoirceanntar an conradh. 

 
5. Iarmhairtí a ghabhann le foirceannadh: 
 

a) Más rud é go ndéanfaidh Parlaimint na hEorpa an conradh a fhoirceannadh i gcomhréir 
leis an Airteagal seo, agus faoi réir fhorálacha eile an chonartha, déanfaidh an 
Conraitheoir aon éileamh ar dhamáistí díreacha nó ar dhamáistí iarmhartacha a 
tharscaoileadh, lena n-áirítear aon chaillteanas i dtaca le brabúis a mbeifear ag súil 
leo, ar caillteanas é a tharlaíonn mar thoradh ar sheirbhísí neamhchríochnaithe. Tar 
éis dó an litir lena bhfoirceanntar an conradh a fháil, déanfaidh an Conraitheoir gach 
beart is gá chun costais a íoslaghdú, cosc a chur ar dhamáiste agus a ghealltanais a 
chur ar ceal nó a laghdú. Déanfaidh sé na doiciméid is gá i gcomhréir leis na Téarmaí 
agus Coinníollacha Sonracha a tharraingt suas do na cúraimí a bheidh déanta aige 
suas go dtí an dáta ar a mbeidh éifeacht le foirceannadh an chonartha, agus déanfar 
amhlaidh laistigh de thréimhse nach faide ná 60 lá féilire ón dáta sin.  
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b) Féadfaidh Parlaimint na hEorpa cúiteamh a éileamh i leith aon chaillteanas nó aon 
damáiste díreach nó iarmhartach a dhéanfar agus féadfaidh sé aon suimeanna a 
íocadh leis an gConraitheoir i dtaca leis an gconradh a ghnóthú. 
 

c) Tar éis an conradh a fhoirceannadh, féadfaidh Parlaimint na hEorpa an conradh a 
fheidhmiú trí ionadú agus féadfaidh sé aon Chonraitheoir eile a choimisiúnú chun na 
seirbhísí a thabhairt i gcrích. Beidh an ceart ag Parlaimint na hEorpa a éileamh go 
bhfeidhmeofar an conradh trí ionadú, tar éis fógra i scríbhinn a thabhai rt don 
Chonraitheoir, fiú mura bhfoirceannann sé an conradh, d’fhonn feidhmiú cuí na 
seirbhísí dá bhforáiltear sa chonradh a ráthú. Sa chás sin, gan dochar d’aon chearta 
nó ráthaíochtaí eile a shonraítear sa chonradh seo i bhfabhar Pharlaimint na hEorpa, 
beidh Parlaimint na hEorpa i dteideal aisíocaíocht a éileamh ar an gConraitheoir i ndáil 
le haon chostais bhreise arb é tabhairt i gcrích na seirbhísí sin is cúis leo.  
 

(d) Tar éis foirceannadh a dhéanamh, féadfaidh an Pharlaimint pionóis riaracháin agus 
airgeadais a fhorchur faoi na coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 136 go 
hAirteagal 141 den Rialachán Airgeadais. 

 
 
AIRTEAGAL II.18 – DÍOSPÓIDÍ, TUARASCÁLACHA Ó SHAINEOLAÍ 
 
1. I gcás díospóid ar gá fíorú na bhfíoras nó scrúdú teicniúil ina leith, féadfaidh an páirtí a 

ardóidh an tsaincheist tuarascáil a fháil ó shaineolaí sula dtionscnófar caingean dlí. Chun 
na críche sin, cuirfidh an páirtí a ardóidh an tsaincheist an páirtí eile ar an eolas i 
scríbhinn maidir le hábhar na díospóide agus molfaidh sé saineolaí. 

 
2. Tabharfaidh an páirtí eile le fios, laistigh de 15 lá féilire, an bhfuil sé i gceist aige nó nach 

bhfuil sé i gceist aige glacadh leis an saineolaí a moladh agus, mura nglacfaidh, 
déanfaidh sé moladh eile nach mór freagra a thabhairt ina leith laistigh de 15 lá féilire. 
Déanfar an comhfhreagras sin trí litir chláraithe lena ngabhann admháil á rá go 
bhfuarthas an litir. 

 
3. Mura dtiocfaidh an dá pháirtí ar chomhaontú, cuirfidh an páirtí a ardóidh an tsaincheist 

an díospóid faoi bhráid na cúirte inniúla de bhun Airteagal I.12 agus iarrfaidh sé ar an 
gcúirt sin, más gá sin, saineolaí a cheapadh. 

 
 
AIRTEAGAL II.19 – PIONÓIS RIARACHÁIN AGUS AIRGEADAIS 
 
1. Féadfaidh Parlaimint na hEorpa pionóis riaracháin nó airgeadais a fhorchur sna cásanna 

seo a leanas: 
 
a) tá Conraitheoir i staid is cúis le heisiamh, arna shuíomh i gcomhréir le hAirteagal 136 

den Rialachán Airgeadais;  
b) tá Conraitheoir ciontach i mífhaisnéis le linn an fhaisnéis a sholáthar a éilíonn 

Parlaimint na hEorpa mar choinníoll a ghabhann le rannpháirtíocht sa nós imeachta 
um sholáthar, nó mainníonn sé an fhaisnéis sin a sholáthar. 

 
I ngach cás, áfach, ní mór do Pharlaimint na hEorpa nó don Phainéal a bhunaítear le 
hAirteagal 143 den Rialachán Airgeadais deis a thabhairt don Chonraitheoir i dtosach a 
bharúlacha a chur in iúl. 
 

2. Beidh na pionóis riaracháin agus airgeadais i gcomhréir le méid an chonartha agus le 
tromchúis an mhí-iompair, agus féadfaidh an méid seo a leanas a bheith i gceist leo:  
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(a)an Conraitheoir a eisiamh ó chonarthaí agus ó dheontais arna maoiniú le buiséad an 
Aontais Eorpaigh; agus/nó 

(b)go n-íocfadh an Conraitheoir pionóis airgeadais suas go dtí 10% de luach an chonartha 
i dtrácht; agus/nó 

(c)  go bhfoilseofar ainm an chonraitheora, an staid is cúis le heisiamh agus ré an 
eisiaimh de bhun Airteagal 140(1) den Rialachán Airgeadais. 

 
 
AIRTEAGAL II.20 – SEICEÁLACHA AGUS INIÚCHTAÍ 
 
1. De bhun Airteagal 257 den Rialachán Airgeadais, cumhachtaítear do Chúirt Iniúchóirí na 

hEorpa iniúchadh a dhéanamh ar na doiciméid atá i seilbh daoine nádúrtha nó daoine 
dlítheanacha a fhaigheann íocaíochtaí ó bhuiséad an Aontais Eorpaigh, ón dáta a 
shínítear an conradh go dtí cúig bliana tar éis an t-iarmhéid a íoc. 

 
2. Maidir leis na cigireachtaí agus na seiceálacha ar chomhlíonadh na bhforálacha 

conarthacha, beidh na cearta céanna ag Parlaimint na hEorpa, ag aon chomhlacht 
seachtrach dá rogha siúd nó, i gcás próiseáil sonraí pearsanta, ag an Maoirseoir Eorpach 
ar Chosaint Sonraí agus atá ag Cúirt Iniúchóirí na hEorpa, ón dáta a shínítear an conradh 
go dtí cúig bliana tar éis an t-iarmhéid a íoc. 

 
3.  Ina theannta sin, féadfaidh an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise seiceálacha agus cigireachtaí 

ar an láthair a dhéanamh i gcomhréir le Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96 ón 
gComhairle an 11 Samhain 1996 maidir le seiceálacha agus cigireachtaí ar an láthair arna 
ndéanamh ag an gCoimisiún chun leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a 
chosaint ar chalaois agus ar neamhrialtachtaí eile (IO L 292, 15.11.1996, lch. 2), agus i 
gcomhréir le Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 11 Meán Fómhair 2013 maidir le himscrúduithe arna seoladh ag an Oifig 
Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) (IO L 248, 18.9.2013, lch. 1), ón dáta ar a sínítear an 
conradh suas go dtí cúig bliana tar éis an t-iarmhéid a íoc. 

 
4. I gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 2018/1725 agus le hAirteagal 57 den Rialachán 

Airgeadais, féadfar, ar mhaithe le leasanna airgeadais an Aontais a choimirciú, na sonraí 
pearsanta dá dtagraítear in Airteagal I.13 a tharchur chuig na seirbhísí inmheánacha 
iniúchóireachta, chuig Cúirt Iniúchóirí na hEorpa, chuig an bPainéal arna bhunú le 
hAirteagal 143 den Rialachán Airgeadais nó chuig an Oifig Eorpach Frith -Chalaoise. 

 
 
AIRTEAGAL II.21 – FORÁLACHA COMHSHAOIL AGUS SÓISIALTA 
 
1. Forchoimeádann Parlaimint na hEorpa an ceart chun aon chigireachtaí agus seiceálacha 

a mbeidh gá leo a dhéanamh í féin ar an gConraitheoir, ar cigireachtaí agus seiceálacha 
iad atá riachtanach chun comhlíonadh cheanglais an dlí comhshaoil, shóisialta agus 
saothair a leagtar síos in Airteagal I.7 a áirithiú. Féadfaidh comhlacht seachtrach a bheidh 
údaraithe go cuí ag Parlaimint na hEorpa na cigireachtaí agus na seiceálacha sin a 
dhéanamh go páirteach nó go hiomlán.  

 
2. Beidh Parlaimint na hEorpa i dteideal an conradh seo a fhoirceannadh i gcás ina 

dtarlaíonn aon mhainneachtain ar thaobh an Chonraitheora na hoibleagáidí a leagtar síos 
a chomhlíonadh nó i gcás ina ndiúltódh sé cigireacht atá le déanamh ag Parlaimint na 
hEorpa nó ag comhlacht cuí-údaraithe a cheadú. 

 
 
AIRTEAGAL II.21a – FORÁLACHA MAIDIR LE BEARTA SLÁNDÁLA 
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1. I gcomhlíonadh an chonartha seo, geallann an Conraitheoir go ndéanfaidh sé féin, agus 
go n-áiritheoidh sé go ndéanfaidh aon duine a ghníomhaíonn thar a cheann, na rialacha 
slándála agus sábháilteachta náisiúnta agus inmheánacha is infheidhme maidir le rochtain 
a fháil ar áitreamh nó ar shuíomhanna Pharlaimint na hEorpa, nó ar imeachtaí a bhíonn 
ar siúl inti, chomh maith le haon srian eile atá i bhfeidhm, a urramú. Tuigeann an 
Conraitheoir go bhféadfadh a bheith ar áireamh leis an gcomhlíonadh sin, ach gan é a 
bheith teoranta dó, an oibleagáid chun imréiteach slándála a fháil ó sheirbhísí inniúla 
Pharlaimint na hEorpa agus/nó ó na húdaráis náisiúnta dó féin agus do gach duine a 
ghníomhaíonn thar a cheann i gcomhthéacs fhorghníomhú an chonartha. 

 
2. Comhoibreoidh an conraitheoir le seirbhís slándála inniúil Pharlaimint na hEorpa chun 

cabhrú léi a dualgais agus cúraimí slándála a chur i gcrích. Áirítear leis an gcomhoibriú 
sin, ach gan é a bheith teoranta dó, aon athrú ar an bhfoireann atá údaraithe chun 
gníomhú thar ceann an Chonraitheora i bhforghníomhú an chonartha seo a chur in iúl 
láithreach don tseirbhís inniúil sin, chomh maith le haon ní a bhféadfadh ábhar imní 
slándála a bheith ag roinnt leis. 

 
3. I gcás duine a bhíonn ag gníomhú thar ceann an chonraitheora agus a mbíonn air dul 

isteach in áitreamh Pharlaimint na hEorpa, má mhainníonn sé creidiúnú slándála nó 
imréiteach slándála a fháil, nó má chailleann sé an creidiúnú nó an t -imréiteach sin, 
déanfaidh an Conraitheoir duine eile a chur ina ionad nó gan mhoill. Más rud é go 
mainníonn duine den fhoireann na rialacha slándála agus sábháilteachta is infheidhme a 
chomhlíonadh ar aon slí eile, beidh an ceart ag Parlaimint na hEorpa duine eile  a chur in 
ionad an duine sin. I gcás aon duine a bheidh curtha in ionad duine eile den fhoireann, ní 
mór dó na creidiúnuithe slándála agus/nó na himréitigh slándála is gá a bheith faighte aige 
agus ní mór dó a bheith in ann an conradh a chomhlíonadh faoi na coinníollacha 
conarthacha céanna. Beidh an Conraitheoir freagrach as aon mhoill maidir le comhlíonadh 
na gcúraimí a shanntar dó, ar moilleanna iad a eascróidh as duine eile a chur in ionad 
duine den fhoireann i gcomhréir leis an Airteagal seo. 

 
4. Beidh Parlaimint na hEorpa i dteideal an conradh seo a fhoirceannadh, gan aon fhógra a 

thabhairt roimh ré, i gcás ina dtarlaíonn aon mhainneachtain ar thaobh an Chonraitheora 
na hoibleagáidí slándála a chomhlíonadh agus/nó i gcás ina ndiúltódh sé dul faoin 
gcreidiúnú slándála agus/nó faoin imréiteach slándála. 

 
 
AIRTEAGAL II.22 – MODHNÚ AN CHONARTHA 
 
1. Le gur féidir an conradh seo agus na hiarscríbhinní a ghabhann leis a mhodhnú, lena n -

áirítear ábhar a chur leis nó a scriosadh, beidh gá le comhaontú forlíontach i  scríbhinn arna 
thabhairt i gcrích ar na téarmaí céanna leis an gconradh. Ní fhéadfaidh aon chomhaontú ó 
bhéal a bheith ina cheangal ar na páirtithe chun na críche sin.  

 
2. Más rud é go rialóidh cúirt le rialú dlínse go bhfuil foráil de chuid an chonartha seo  

neamhbhailí nó neamh-infheidhmithe, beidh feidhm fós ag na forálacha eile de chuid an 
chonartha, agus geallann na páirtithe foráil eile a chur in ionad na forála neamhbhailí nó 
neamh-infheidhmithe, ar foráil í a mbeidh éifeacht eacnamaíoch aici atá chomh cosúil agus 
is féidir leis an bhforáil i dtrácht. 

 
3. Más rud é go staonfaidh Parlaimint na hEorpa ó na cearta atá aici agus a éiríonn as aon 

fhoráil de chuid an chonartha seo a fheidhmiú, nó óna áirithiú go gcuirtear na cearta sin i 
bhfeidhm, nó go mainneoidh sí iad a fheidhmiú nó a áirithiú go gcuirtear i bhfeidhm iad, ní 
hionann an méid sin agus tarscaoileadh aon fhorála den chonradh seo ar thaobh 
Pharlaimint na hEorpa. 
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Arna dhéanamh in …......................................................... .... an 
…............................................... in dhá scríbhinn bhunaidh  
 
 
 
 
 
 Thar ceann an Chonraitheora     Thar ceann Pharlaimint na 
hEorpa 
 
 

         
Susanne ALTENBERG 

        Stiúrthóir Oifige 


