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Alteração 1 

No artigo 2.º, n.º 9, alínea b) do ato modificativo, os parágrafos 6 a 8 do artigo 25.º, n.º 2-

B, alínea b), do Regulamento (UE) n.º 648/2012, devem ter a seguinte redação: 

O período de aplicação dos requisitos que tenham sido impostos por um banco central ao 

abrigo da alínea iv) do primeiro parágrafo não pode ser superior a seis meses. Sempre que 

o banco central considere que a situação excecional a que se refere a alínea iv) do primeiro 

parágrafo persiste, pode, no final do primeiro período, após consulta informar o 

Parlamento Europeu e o Conselho, e em coordenação com a Comissão e a ESMA, 

continuar a aplicar os referidos requisitos durante um período adicional não superior a seis 

meses.  
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Qualquer banco central emitente pode apresentar à Comissão um pedido devidamente 

justificado para acrescentar um ou mais requisitos à lista estabelecida no primeiro 

parágrafo.  

Com base nesse pedido, a Comissão pode adotar um ato delegado com vista a acrescentar 

os requisitos em causa à lista estabelecida no primeiro parágrafo, ou autorizar a 

prorrogação dos requisitos impostos em conformidade com a alínea iv) do referido 

parágrafo para além dos primeiros doze meses.  

(Diz respeito a todas as versões linguísticas.) 


