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I. Raon feidhme 

Cé atá i gceist? 

1. Tá feidhm ag na Treoirlínte seo maidir le húdaráis inniúla mar a shainmhínítear i 
bpointe (7) d’Airteagal 2 de CCPRRR agus maidir le contrapháirtithe lárnacha arna 
n-údarú faoi Airteagal 14 de EMIR. 

Céard atá i gceist? 

2. Tá feidhm ag na Treoirlínte seo maidir le hAirteagal 9(5) de CCPRRR, lena dtugtar 
sainordú do ESMA an t-íosliosta de tháscairí cáilíochtúla agus cainníochtúla dá 
dtagraítear in Airteagal 9(3) de CCPRRR a shonrú a bheidh le cur san áireamh i 
bpleananna téarnaimh CPL. Tá feidhm ag na Treoirlínte sin freisin maidir le hAirteagal 
9(4) de CCPRRR, toisc go dtugann siad treoir maidir le táscairí phlean téarnaimh CPL 
a chomhtháthú laistigh de chóras faireacháin an CPL. 

3. Ba cheart na Treoirlínte sin a léamh in éineacht le treoirlínte ESMA maidir le cásanna 
plean téarnaimh CPL (ÚEUM91-372-1701). 

Cén uair? 

4. Tá feidhm ag na Treoirlínte seo dhá mhí tar éis dháta a bhfoilsithe ar shuíomh gréasáin 
ÚEUM i dteangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh. 
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II. Tagairtí reachtacha, giorrúcháin agus sainmhínithe 

Tagairtí reachtacha 

CCPRRR Rialachán (AE) 2021/23 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 16 Nollaig 2020 maidir le creat le haghaidh 
téarnamh agus réiteach contrapháirtithe lárnacha agus lena 
leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1095/2010, (AE) Uimh. 
648/2012, (AE) Uimh. 600/2014, (AE) Uimh. 806/2014 agus 
(AE) 2015/2365 agus Treoracha 2002/47/CE, 2004/25/CE, 
2007/36/CE, 2014/59/AE agus (AE) 2017/1132 

EMIR Rialachán (AE) 648/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le díorthaigh thar an 
gcuntar, contrapháirtithe lárnacha agus stórtha trádála1 

Rialachán ESMA Rialachán (AE) Uimh 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear 
Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um 
Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 
716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 
2009/77/CE ón gCoimisiún2 

Rialachán Tarmligthe 
152/2013 

Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 152/2013 ón gCoimisiún an 
19 Nollaig 2012 maidir le ceanglais chaipitil ar 
chontrapháirtithe lárnacha3 

Rialachán Tarmligthe 
153/2013 

Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 153/2013 ón gCoimisiún an 
19 Nollaig 2012 maidir le ceanglais chaipitil ar 
chontrapháirtithe lárnacha4 

 

  

 

1 IO L 201, 27.7.2012, lch.1. 
2 IO L 331, 15.12.2010, lch. 84. 
3 IO L 52, 23.2.2013, lch. 37. 
4 IO L 52, 23.2.2013, lch. 41. 
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Giorrúcháin 

AE An tAontas Eorpach 

BAU Gnó mar is gnách 

BERS An Bord Eorpach um Riosca Sistéamach 

CCP Contrapháirtí Lárnach 

CE An Coimisiún Eorpach 

CEMA An Córas Eorpach um Maoirseacht Airgeadais 

ESMA  An tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí 

FMInna Bonneagair Mhargadh Airgeadais 

LEE An Limistéar Eorpach Eacnamaíoch 

 

Sainmhínithe 

5. Mura sonraítear a mhalairt, tá an bhrí chéanna leis na téarmaí a úsáidtear sna treoirlínte 
sin agus atá leo in CCPRRR, EMIR agus Rialacháin Tharmligthe 152/2013 agus 
153/2013. 
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III. Cuspóir 

6. Tá na Treoirlínte sin bunaithe ar Airteagal 9(5) de CCPRRR agus eisítear iad i 
gcomhréir le hAirteagal 16 de Rialachán ESMA. Is é is cuspóir leis na treoirlínte seo 
cleachtais mhaoirseachta atá comhsheasmhach, éifeachtúil agus éifeachtach a bhunú 
laistigh de CEMA agus cur i bhfeidhm coiteann, aonfhoirmeach agus 
comhsheasmhach Airteagal 7(1), Airteagal 17(1) agus Airteagal 9(3) de MAR a áirithiú. 
Go háirithe, is é is aidhm dóibh an liosta íosta táscairí cáilíochtúla agus cainníochtúla 
atá le cur san áireamh i bpleananna téarnaimh CPL a shonrú. Déanfaidh na húdaráis 
inniúla measúnú ar tháscairí den sórt sin mar chuid dá measúnú ar phleananna 
téarnaimh mar a shonraítear in Airteagal 10 de CCPRRR agus i gcomhréir leis. 

7. Is é an cuspóir atá le tacar táscairí don phlean téarnaimh a ullmhú tacar truicir a shainiú 
ar cheart do gach CPL iad a úsáid chun na pointí a shainiú ag a gcaithfidh sé a 
chinneadh an ndéanfaidh sé gníomhaíocht faoina phlean téarnaimh, agus chun a 
chinneadh cé na gníomhaíochtaí nó na bearta ar leith a fhéadfar a dhéanamh sa phlean 
téarnaimh, i gcomhréir leis na coinníollacha agus na ceanglais a leagtar amach in 
CCPRRR. 

8. Thairis sin, de bhun Airteagal 16(1) de Rialachán ESMA, féadfaidh ÚEUM treoirlínte a 
eisiúint d’fhonn cleachtais mhaoirseachta atá comhsheasmhach, éifeachtúil agus 
éifeachtach a bhunú laistigh de CEMA, agus d’fhonn cur i bhfeidhm coiteann, 
aonfhoirmeach agus comhsheasmhach dhlí an Aontais a áirithiú. Chuige sin, 
leathnaítear raon feidhme na dtreoirlínte sin thar an raon feidhme a leagtar amach in 
Airteagal 9(5) de CCPRRR, trí Threoirlíne 4 a thabhairt isteach lena gcumhdaítear 
comhtháthú tháscairí phlean téarnaimh CPL le córas faireacháin an CPL. Is é is cuspóir 
don treoir seo a áirithiú go ndéanfar faireachán ar gach cineál agus foinse riosca 
ábhartha agus go ndéanfar iad a chomhtháthú sa chóras faireacháin, ós rud é gur 
céimeanna riachtanacha iad sin chun a áirithiú go mbeidh táscairí an phlean téarnaimh 
éifeachtach ar an iomlán. 



31 Eanáir 2022 
ESMA91-372-1702 

 
 

7 

IV. Comhlíonadh agus oibleagáidí tuairiscithe 

Stádas na dTreoirlínte 

9. I gcomhréir le hAirteagal 16(3) de Rialachán ESMA, ní mór d’údaráis inniúla agus do 
rannpháirtithe sa mhargadh airgeadais gach iarracht a dhéanamh na treoirlínte seo a 
chomhlíonadh. 

10. Ba cheart do na húdaráis inniúla a bhfuil feidhm ag na treoirlínte seo ina leith iad a 
chomhlíonadh trína n-ionchorprú ina gcreataí náisiúnta dlí agus/nó maoirseachta de 
réir mar is iomchuí, lena n-áirítear i gcás ina bhfuil treoirlínte ar leith dírithe go príomha 
ar rannpháirtithe sa mhargadh airgeadais. Sa chás sin, ba cheart do na húdaráis inniúla 
a áirithiú trína maoirseacht go gcomhlíonfaidh gnólachtaí na treoirlínte. 

Ceanglais tuairiscithe 

11. Laistigh de dhá mhí ó dháta foilsithe na dtreoirlínte ar shuíomh gréasáin ESMA i 
dteangacha oifigiúla uile an Aontais, ní mór do na húdaráis inniúla a bhfuil feidhm ag 
na treoirlínte seo maidir leo fógra a thabhairt do ESMA maidir le cé acu (i) atá na 
treoirlínte a gcomhlíonadh acu, (ii) nach bhfuil na treoirlínte á gcomhlíonadh ach é 
beartaithe acu iad a chomhlíonadh, nó (iii) nach bhfuil na treoirlínte á gcomhlíonadh 
acu agus nach bhfuil sé beartaithe acu iad a chomhlíonadh. 

12. I gcás neamhchomhlíonadh, ní mór do na húdaráis inniúla fógra a thabhairt do ESMA 
freisin laistigh de dhá mhí ó dháta foilsithe na dtreoirlínte ar shuíomh gréasáin ESMA i 
dteangacha oifigiúla uile an Aontais faoi na cúiseanna atá acu gan na treoirlínte a 
chomhlíonadh. 

13. Tá teimpléad le haghaidh fógra a thabhairt ar fáil ar shuíomh gréasáin ESMA. Nuair a 
bheidh an teimpléad líonta isteach, déanfar é a tharchur chuig ESMA. 

14. I gcás neamhchomhlíonadh, ní mór do na húdaráis inniúla fógra a thabhairt do ESMA 
freisin laistigh de dhá mhí ó dháta foilsithe na dtreoirlínte ar shuíomh gréasáin ESMA i 
dteangacha oifigiúla uile an Aontais faoi na cúiseanna atá acu gan na treoirlínte a 
chomhlíonadh. 
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V. Treoirlínte maidir le táscairí phlean téarnaimh CPL 

Treoirlíne 1: Neamh-uathoibríoch tháscairí phlean téarnaimh 
CPL 

15. Ba cheart gurb é ba cheart a bheith i gceist le fritháireamh táscaire an phlean téarnaimh 
CPL imeacht ar gá don lucht bainistíochta sinsearaí nó do Bhord an CPL aird a 
thabhairt air ionas go dtosóidh siad ag breithniú agus ag cinneadh, ar bhonn gach cáis 
faoi leith, an ndéanfar gníomhaíocht faoi phlean téarnaimh an CPL, agus go gcinnfidh 
siad cé na bearta téarnaimh ar leith a fhéadfar a dhéanamh, i gcomhréir leis na 
coinníollacha agus na ceanglais a leagtar amach in CPLRRR. Níor cheart, dá bhrí sin, 
an táscaire maidir le plean téarnaimh CPL a chur i leataobh a thuiscint mar imeacht 
lena ngintear freagairt uathoibríoch. 

Treoirlíne 2: Catagóirí táscairí phlean téarnaimh CPL 

16. Ba cheart do CPL na catagóirí táscairí seo a leanas a áireamh ina phlean téarnaimh: 

Táscairí phlean téarnaimh an CPL bunaithe ar a suíomh sa phlean téarnaimh agus ar a 
mheathlú ar staid airgeadais nó oibríochtúil an CPL: 

a) Catagóir (a) (“Táscairí a thugann luathrabhadh le haghaidh gníomhaíochtaí 
aisghabhála”): 

(i) Léiríonn na táscairí sin go bhfuil dóchúlacht ábhartha ann go mbeidh gá 
le bearta téarnaimh a úsáid ionas go mbeidh gá le tús a chur leis an 
bpróiseas rialachais is gá chun plean téarnaimh an CPL a 
ghníomhachtú (is é sin le rá, tá an leibhéal riosca ard go leor ionas gur 
inchreidte an plean téarnaimh a ghníomhachtú cé go bhfuil sé fós 
éiginnte). 

(ii) Ba cheart don chontrapháirtí lárnach na táscairí sin a chalabrú agus a 
shocrú ar leibhéal iomchuí ionas: 

o saintréithe agus sonraíochtaí an CPL a léiriú maidir lena phróifíl riosca 
(lena n-áirítear an leibhéal castachta, struchtúr, etc.); 

o am leordhóthanach a thabhairt, nuair a dhéanfar é a fhritháireamh, don 
CPL tús a chur leis an bpróiseas rialachais, fógra a thabhairt don lucht 
bainistíochta sinsearaí nó do Bhord an CPL, measúnú a dhéanamh ar 
an gcás agus fógra a thabhairt don údarás inniúil, agus leibhéal 
leordhóthanach réamhaíochta a thabhairt dó sula gcuirfidh sé bearta 
téarnaimh i bhfeidhm; 

o léiríonn siad dóchúlacht ard go leor go mbeidh gá le bearta téarnaimh a 
chur i bhfeidhm, ionas nach mbeidh forluí eatarthu le táscairí 
luathrabhaidh a úsáidtear le haghaidh bainistiú riosca an BAU; 
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o nach bhfuil forluí ann leis na táscairí catagóire (b) (“táscairí a thugann 
le fios go bhfuil an t-aistriú ó bhainistiú riosca BAU go céim an 
téarnaimh”). 

 

b) Catagóir (b) (“Táscairí a léiríonn an t-aistriú ón nGnó mar ghnáthbhainistiú 
riosca go dtí céim an téarnaimh”): 

(i) Léiríonn na táscairí sin an t-athrú ó chéim bhainistíochta riosca an BAU 
go dtí céim an téarnaimh mar gheall ar an ngá dosheachanta atá le 
bearta téarnaimh a úsáid (is é sin le rá, sáraíonn an tionchar réadaithe 
acmhainní agus cumais an BAU agus tá gá le bearta téarnaimh). 

(ii) Ba cheart don chontrapháirtí lárnach na táscairí sin a chalabrú agus a 
shocrú ar leibhéal iomchuí ionas: 

o saintréithe agus sonraíochtaí an CPL a léiriú maidir lena phróifíl riosca 
(lena n-áirítear an leibhéal castachta, struchtúr, etc.); 

o saineofar go soiléir an pointe ama, an cás nó an marcóir a spreagann 
an gá le bearta téarnaimh a úsáid; 

o nach bhfuil forluí idir iad agus táscairí chatagóir (a) (“táscairí lena dtugtar 
luathrabhadh le haghaidh gníomhaíochtaí téarnaimh”). 

 

Táscairí phlean téarnaimh CPL atá nasctha le bearta téarnaimh: 

c) Catagóir (c) (“Táscairí a thugann le fios go n-úsáidtear bearta aisghabhála 
sonracha”): 

(i) I gcás ina ngníomhachtaíonn CPL a phlean téarnaimh, soláthraítear leis 
na táscairí sin faisnéis faoi na cúinsí sonracha nó na tairseacha 
sonracha lena spreagfaí úsáid birt téarnaimh shonraigh i gcás ina 
sanntar bearta iolracha do chás plean téarnaimh aonair. Is é sin le rá, 
tá baint ag beart téarnaimh sonrach le himthosca sonracha nó iarmhairtí 
sonracha a bheith ann agus leis na comharthaí táscacha go dtagann na 
himthosca sin chun cinn. 

(ii) Ba cheart do na táscairí sin an próiseas cinnteoireachta a threorú agus 
cabhrú leis an CPL an beart téarnaimh iomchuí a roghnú don chás nó 
do na himthosca atá idir lámha. 

(iii) Ag an am céanna, áfach, mar a mhínítear cheana i dTreoirlíne 1, 
coinníonn an CPL an tsolúbthacht chun cibé beart a chinnfidh an CPL 
ar deireadh a úsáid mar an beart is iomchuí don chás ar leith, i gcomhréir 
leis na coinníollacha agus na ceanglais a leagtar amach in CCPRRR. Is 
é sin le rá, ní mheastar go n-úsáidfidh an contrapháirtí lárnach an beart 
téarnaimh sonrach a léirítear leis an táscaire. 
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Treoirlíne 3: Táscairí phlean téarnaimh CPL a chruthú 

17. Ba cheart do CPL gach cás dá phlean téarnaimh a nascadh leis an méid seo a leanas 
ar a laghad: 

a) Táscaire catagóir amháin (a) (táscaire lena dtugtar luathrabhadh do 
ghníomhaíochtaí aisghabhála); 

b) Táscaire catagóir amháin (b) (táscaire a léiríonn an t-aistriú ó Ghnó mar 
ghnáthbhainistiú riosca go dtí an chéim aisghabhála). 

18. I gcás ina gcomhcheanglaíonn CPL dhá chineál cáis in aon chás iarbhír amháin (atá 
comhsheasmhach leis na Treoirlínte maidir le Cásanna Phlean Téarnaimh CPLanna 
— ESMA91-372-1701), ba cheart don CPL cás den sórt sin a nascadh le dhá tháscaire 
ar a laghad ó na táscairí i gcatagóir (a) (táscaire amháin le haghaidh gach cineál cáis 
a úsáidtear don chás comhcheangailte) agus dhá tháscaire ón gcatagóir (b) táscairí 
(táscaire amháin le haghaidh gach cineál cáis a úsáidtear le haghaidh an cháis 
chomhcheangailte). 

19. Ba cheart do CPL na táscairí i gcatagóir (a) agus i gcatagóir (b) a chruthú le haghaidh 
gach ceann de chásanna a phlean téarnaimh trí úsáid a bhaint as an maitrís i dTábla 
1 san Iarscríbhinn. Chun amhras a sheachaint, ba cheart don CPL na táscairí sin a 
chruthú do gach cás plean téarnaimh iarbhír a áirítear ina phlean téarnaimh (i.e. na 
cásanna a cruthaíodh le haghaidh gach ceann de na seacht gcineál cáis agus aon 
chás breise, chomh maith le haon chás eile arna gceapadh ag an CPL, de bhun na 
dTreoirlínte maidir le Pleananna Téarnaimh CPLanna — ESMA91-372-1701). 

20. Maidir le táscairí chatagóir (a), féadfaidh CPL a tháscairí féin a chruthú don chatagóir 
seo (i.e. táscairí nach bhfuil sonraithe i dTábla 1 san Iarscríbhinn), le haghaidh gach 
ceann dá chásanna plean téarnaimh, má mheasann an CPL nach bhfuil na táscairí a 
mholtar i dTábla 1 san Iarscríbhinn iomchuí. I gcás den sórt sin, ba cheart don CPL 
údar cuí a thabhairt dá údarás inniúil. 

21. Ba cheart do chontrapháirtí lárnach na táscairí catagóir (a) agus catagóir (b) a chalabrú 
agus a chainníochtú (e.g. trí thairseacha a shocrú), nuair is féidir, bunaithe ar 
shaintréithe agus ar shainghnéithe an CPL maidir lena phróifíl riosca (lena n-áirítear 
leibhéal na castachta, an struchtúir, etc.), i gcomhréir le Treoirlíne 2. 

22. Chun a tháscairí catagóire (c) a chruthú (táscairí a léiríonn úsáid beart téarnaimh 
sonrach), ba cheart do chontrapháirtí lárnach aon cheann de na roghanna seo a leanas 
a úsáid: 

a) An cás nó an marcóir a shainiú lena léireofaí úsáid an bhirt shonraigh 
aisghabhála; 

b) Léirigh na príomhthosca nó na príomhchúinsí a mheasfaí agus a threorófaí an 
próiseas cinnteoireachta maidir le húsáid na mbeart téarnaimh; 

c) Soláthrófar sreabhchairt nó uirlis chomhchosúil ina ndéantar cur síos ar na 
critéir agus ar an bpróiseas cinnteoireachta maidir le húsáid na mbeart 
aisghabhála; 
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d) Tabhair le fios gur cuid de sheicheamh ordaithe é beart an phlean téarnaimh 
(e.g. féadfaidh an CPL cairt a chruthú ina léireofar seicheamh (suimithe) na 
mbeart téarnaimh sonrach a d’úsáidfí chun cur i gcoinne gach cáis de chuid an 
phlean téarnaimh). 

23. Ba cheart do chontrapháirtí lárnach míniú a thabhairt dá údarás inniúil ar conas a 
cinneadh na táscairí calabraithe agus anailís a léiríonn go spreagfaí na táscairí i 
gcatagóir (a) luath go leor chun a bheith éifeachtach. 

Treoirlíne 4: Comhtháthú tháscairí phlean téarnaimh an CPL le 
córas faireacháin an CPL 

24. Chun táscairí an phlean téarnaimh a chomhtháthú le córas faireacháin an CPL, ba 
cheart do CPL an méid seo a leanas a dhéanamh: 

a) faireachán a dhéanamh ar gach “cineál agus foinse riosca ábhartha” (mar a 
shainaithnítear sna Treoirlínte maidir le Cásanna Phlean Téarnaimh CPLanna 
— ESMA91-372-1701); 

b) faireachán a dhéanamh ar leachtacht agus ar líon na rannpháirtithe 
gníomhacha sa mhargadh le haghaidh na ngníomhaíochtaí a imréitíonn siad 
agus le haghaidh na sócmhainní a shealbhaíonn siad mar chomhthaobhacht 
nó infheistíochtaí; 

c) déanfaidh sé faireachán ar aon treocht maidir le líon agus déine na dteagmhas 
ag an CPL agus ag BMAnna a bhfuil na CPLanna neamhchosanta orthu; 

d) liosta eintiteas a d’fhéadfadh a bheith ina bhfoinsí riosca ábhartha a chothabháil 
agus faireachán a dhéanamh air, lena n-áirítear: 

(i) na comhaltaí atá ina bpríomh-ranníocóirí riosca don 
chontrapháirtí lárnach (e.g. tríd an gciste mainneachtana); 

(ii) contrapháirtithe lárnacha idir-inoibritheacha; 

(iii) na heintitis, na soláthraithe seirbhíse nó na Bonneagair 
Mhargaidh Airgeadais a d’fhéadfadh a bheith ina riosca 
leachtachta ábhartha i gcás anás airgeadais nó oibríochtúil; 

(iv) na comhaltaí ar féidir leo a bheith ina bhfoinse ábhartha de 
chaillteanais chomhuaineacha mainneachtana agus neamh-
mhainneachtana. 

 

Treoirlíne 5: Táscairí phlean téarnaimh CPL a chothabháil 

25. Ba cheart do CPL athbhreithniú a dhéanamh ar tháscairí an phlean téarnaimh agus, i 
gcás inar gá, iad a thabhairt cothrom le dáta, de réir Threoirlínte 1-4, gach uair a 
dhéanfaidh an CPL athbhreithniú ar a phlean téarnaimh i gcomhréir le hAirteagal 9(9) 
de CCPRRR. 
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VI. Iarscríbhinní 

Tábla 1: Maitrís chun táscairí an phlean téarnaimh a chruthú 

Cineálacha Cásanna an 
Phlean Téarnaimh 

Táscairí de chatagóir (a) (“Táscairí lena dtugtar 
luathrabhaidh le haghaidh gníomhaíochtaí aisghabhála”) 

Táscairí chatagóir (b) (“Táscairí a 
léiríonn an t-aistriú ón nGnó mar 

Ghnáthbhainistiú riosca go dtí céim 
an téarnaimh”) 

1a. Teagmhas mainneachtana 
is cúis le caillteanais airgeadais 
a iomadaíonn trí 
mhainneachtain i bhfoirm 
cascáide an CPL agus filleadh 
ar leabhar comhoiriúnaithe trí 
uirlisí deonacha 
margadhbhunaithe 
 
 

Mainneachtain comhalta amháin nó níos mó a bhféadfadh a 
éifeacht chomhcheangailte céatadán suntasach de chiste 
mainneachtana an chontrapháirtí lárnaigh a thomhailt. 

Tús an phróisis bainistíochta mainneachtana le punann/punainn 
lena ndéantar caillteanais a mharcáil chun an mhargaidh ar mó 
iad ná [corrlaigh ball/corrlaigh mainneachtana + Craiceann sa 
chluiche + méid suntasach de mhéid iomlán an chiste 
mainneachtana]. 

Dóchúlacht ard mainneachtana i gcás comhalta amháin nó níos 
mó a bhféadfadh a éifeacht chomhcheangailte céatadán 
suntasach de chiste mainneachtana an chontrapháirtí lárnaigh a 
thomhailt. Chuirfí an dóchúlacht mainneachtana in iúl le táscairí 
margadh-bhunaithe. 

Caillteanas réamhshocraithe réadaithe 
nó tuartha a thomhlódh gach 
acmhainn réamh-mhaoinithe ciste 
mainneachtana. 

 

1b. Teagmhas mainneachtana 
idir-inoibritheach CPL is cúis le 
caillteanais airgeadais a 

Mainneachtain contrapháirtí lárnaigh idir-inoibritheach faoi dhálaí 
anáis sa mhargadh nuair a léiríonn eintiteas den chineál sin 

Caillteanas mainneachtana réadaithe nó 
réamh-mheasta a thomhlódh gach 
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Cineálacha Cásanna an 
Phlean Téarnaimh 

Táscairí de chatagóir (a) (“Táscairí lena dtugtar 
luathrabhaidh le haghaidh gníomhaíochtaí aisghabhála”) 

Táscairí chatagóir (b) (“Táscairí a 
léiríonn an t-aistriú ón nGnó mar 

Ghnáthbhainistiú riosca go dtí céim 
an téarnaimh”) 

iomadaíonn trí mhainneachtain 
i bhfoirm cascáide an CPL 
 

ceann de na neamhchosaintí is mó atá ag an gcontrapháirtí 
lárnach. 

Dóchúlacht ard mainneachtana contrapháirtí lárnaigh idir-
inoibritheach faoi dhálaí anáis sa mhargadh nuair a léiríonn 
eintiteas den chineál sin ceann de na neamhchosaintí is mó 
atá ag an gcontrapháirtí lárnach. 

Mainneachtain chomhcheangailte comhalta agus contrapháirtí 
lárnaigh idir-inoibritheach a mbeadh a éifeacht 
chomhcheangailte ina dhúshlán suntasach maidir le cistiú an 
CPL. 

Dóchúlacht ard mainneachtana comhcheangailte comhalta agus 
contrapháirtí lárnaigh idir-inoibritheach a mbeadh a éifeacht 
chomhcheangailte ina dhúshlán suntasach maidir le cistiú an CPL. 

acmhainn réamh-mhaoinithe 
ábhartha atá ar fáil chun 
mainneachtain contrapháirtí lárnaigh 
idir-inoibritheach a chumhdach. 

 

2. Teagmhas mainneachtana is 
cúis le caillteanais airgeadais le 
próiseas bainistithe 
mainneachtana a éilíonn úsáid 
socruithe éigeantacha 
riailbhunaithe (mar a leagtar 
amach i bplean téarnaimh an 
CPL) chun leabhar 
comhoiriúnaithe a athbhunú 

Sainaithint luath a dhéanamh ar an neamhábaltacht a d’fhéadfadh 
a bheith ann leabhar comhoiriúnaithe a athbhunú go rathúil trí 
uirlisí deonacha margadhbhunaithe mar gheall ar 
thréithisceachtaí punainne ceantáilte, dálaí an mhargaidh nó 
tosca oibríochtúla. 

Ní féidir le CPL leabhar comhoiriúnaithe 
a athbhunú gan bearta téarnaimh. 
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Cineálacha Cásanna an 
Phlean Téarnaimh 

Táscairí de chatagóir (a) (“Táscairí lena dtugtar 
luathrabhaidh le haghaidh gníomhaíochtaí aisghabhála”) 

Táscairí chatagóir (b) (“Táscairí a 
léiríonn an t-aistriú ón nGnó mar 

Ghnáthbhainistiú riosca go dtí céim 
an téarnaimh”) 

 
3. Teagmhas neamh-
mhainneachtana lena gcuirtear 
cosc ar an CPL a fheidhmeanna 
criticiúla a chomhlíonadh 
 

Tarlú leanúnachais gnó nó carnadh teagmhas oibríochtúil nó 
claonadh i bhfeidhmiú chórais an CPL nó seirbhísí a 
dhíspreagadh ó thríú páirtí a sholáthraíonn seirbhísí criticiúla 
don CPL, nó tuiscint ar chibearbhagairt mhéadaithe. 

Tuigeann an contrapháirtí lárnach gur dócha go dtarraingeofaí siar 
roinnt seirbhísí gaolmhara. 

Athruithe is dócha a thiocfaidh ar an gcreat dlíthiúil a chuirfeadh 
bac ábhartha ar sholáthar seirbhísí an CPL. 

Nach bhfuil tríú páirtí a sholáthraíonn 
seirbhísí criticiúla don CPL in ann nó 
nach bhfuil sé toilteanach a 
sheirbhís a sholáthar. 

Gan bheith in ann leanúint de chóras an 
CPL a oibriú gan beann ar bhunús 
an teagmhais. 

Déanann forálacha dlíthiúla nua (e.g. 
reachtaíocht nó rialú cúirte) difear 
d’inniúlacht an CPL a fheidhmeanna 
criticiúla a chomhlíonadh. 

4. Teagmhas neamh-
mhainneachtana is cúis le 
caillteanais airgeadais 
 

Cliseadh eintitis tríú páirtí a d’fhéadfadh caillteanas airgeadais 
ábhartha díreach nó indíreach a chruthú. 

Dóchúlacht ard go dteipfeadh ar eintiteas tríú páirtí a d’fhéadfadh 
caillteanas airgeadais ábhartha díreach nó indíreach a 
chruthú. 

Caillteanas réadaithe nó tuartha a 
thomhlódh na hacmhainní caipitil 
ábhartha go léir. 
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Cineálacha Cásanna an 
Phlean Téarnaimh 

Táscairí de chatagóir (a) (“Táscairí lena dtugtar 
luathrabhaidh le haghaidh gníomhaíochtaí aisghabhála”) 

Táscairí chatagóir (b) (“Táscairí a 
léiríonn an t-aistriú ón nGnó mar 

Ghnáthbhainistiú riosca go dtí céim 
an téarnaimh”) 

Riosca dlíthiúil a d’fhéadfadh teacht chun cinn agus a d’fhéadfadh 
tionchar ábhartha a imirt ar acmhainní CPL. 

Calaois, cibearionsaí nó teagmhas oibríochtúil a d’fhéadfadh 
mórchaillteanas airgeadais a chruthú. 

Caillteanais infheistíochta a d’fhéadfadh mórthionchar airgeadais 
a chruthú. 

5. Teagmhas mainneachtana is 
cúis le heasnamh leachtachta 
 

Má chliseann ar chomhalta amháin nó níos mó a mbeadh éifeacht 
chomhcheangailte acu ina dhúshlán suntasach do shuíomh 
leachtachta an CPL. 

Dóchúlacht ard go dteipfeadh ar chomhalta amháin nó níos mó a 
mbeadh éifeacht chomhcheangailte acu ina ndúshláin 
shuntasach maidir le suíomh leachtachta an CPL. Chuirfí an 
dóchúlacht mainneachtana in iúl le táscairí margadh-
bhunaithe. 

Díghrádú táscairí leachtachta inmheánacha a léiríonn suíomh 
leachtachta atá faoi bhun na híostairseach arna sainiú ag an 
gcontrapháirtí lárnach.  

Easnamh leachtachta réadaithe nó 
tuartha lena n-ídeofaí acmhainn 
giniúna leachtachta uile an BAU mar 
atá sainithe ag an gcontrapháirtí 
lárnach. 
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Cineálacha Cásanna an 
Phlean Téarnaimh 

Táscairí de chatagóir (a) (“Táscairí lena dtugtar 
luathrabhaidh le haghaidh gníomhaíochtaí aisghabhála”) 

Táscairí chatagóir (b) (“Táscairí a 
léiríonn an t-aistriú ón nGnó mar 

Ghnáthbhainistiú riosca go dtí céim 
an téarnaimh”) 

6. Teagmhas neamh-
mhainneachtana is cúis le 
heasnamh leachtachta 
 

Díghrádú táscairí leachtachta inmheánacha a léiríonn suíomh 
leachtachta atá faoi bhun na híostairseach arna sainiú ag an 
gcontrapháirtí lárnach. 

Caillteanas/aistriú seirbhíse leachtachta (conradh ag críochnú, 
contrapháirtí a dhiúltaíonn don CPL, contrapháirtí a fhágann 
an margadh don tseirbhís sin, etc.) atá ábhartha do shuíomh 
leachtachta an CPL. 

Cliseadh oibríochtúil nó airgeadais eintitis tríú páirtí, Bonneagar an 
Mhargaidh Airgeadais nó soláthraí seirbhíse a d’fhéadfadh 
tionchar ábhartha a imirt ar shuíomh leachtachta an CPL.  

Easnamh leachtachta réadaithe nó 
tuartha lena n-ídeofaí acmhainn 
giniúna leachtachta uile an BAU mar 
atá sainithe ag an gcontrapháirtí 
lárnach. 

 

7. Teagmhas/teagmhais is cúis 
le caillteanais mhainneachtana 
agus neamh-mhainneachtana 
san am céanna 
 

Cliseadh eintitis a sainaithníodh mar fhoinse fhéideartha de 
chaillteanais chomhuaineacha mainneachtana agus neamh-
mhainneachtana. 

Dóchúlacht ard go gclisfidh ar eintiteas a sainaithníodh mar 
fhoinse fhéideartha de chaillteanais chomhuaineacha 
mainneachtana agus neamh-mhainneachtana. 

Cliseadh eintitis amháin nó níos mó a 
gcruthaíonn a éifeacht 
chomhcheangailte caillteanais 
mhainneachtana agus caillteanais 
neamh-mhainneachtana araon lena 
spreagtar aon cheann de na táscairí i 
gcatagóir (b) thuas (táscairí lena léirítear 
an t-aistriú ó Ghnó mar ghnáthbhainistiú 
riosca go dtí céim an téarnaimh) de 
chaillteanais mhainneachtana, de 
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Cineálacha Cásanna an 
Phlean Téarnaimh 

Táscairí de chatagóir (a) (“Táscairí lena dtugtar 
luathrabhaidh le haghaidh gníomhaíochtaí aisghabhála”) 

Táscairí chatagóir (b) (“Táscairí a 
léiríonn an t-aistriú ón nGnó mar 

Ghnáthbhainistiú riosca go dtí céim 
an téarnaimh”) 

chaillteanais neamh-mhainneachtana 
nó de chásanna easnaimh leachtachta. 
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