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Alteração 48
Pirkko Ruohonen-Lerner

Proposta de diretiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A Diretiva 2013/36/UE8 do 
Parlamento Europeu e do Conselho e o 
Regulamento (UE) n.º 575/20139 do 
Parlamento Europeu e do Conselho foram 
adotados em resposta à crise financeira que 
eclodiu em 2007-2008. Estas medidas 
legislativas contribuíram de forma 
substancial para o reforço do sistema 
financeiro da União e tornaram as 
instituições mais resilientes face a 
eventuais choques futuros. Porém, e apesar 
de serem extremamente abrangentes, tais 
medidas não sanaram todas as 
insuficiências detetadas que afetam as 
instituições. Por outro lado, algumas das 
medidas inicialmente propostas ficaram 
sujeitas a cláusulas de revisão ou não 
foram suficientemente especificadas para 
permitir a sua correta aplicação.

(1) A Diretiva 2013/36/UE8 do 
Parlamento Europeu e do Conselho e o 
Regulamento (UE) n.º 575/20139 do 
Parlamento Europeu e do Conselho foram 
adotados em resposta à crise financeira que 
eclodiu em 2007-2008. Estas medidas 
legislativas contribuíram de forma 
substancial para o reforço do sistema 
financeiro da União e tornaram as 
instituições mais resilientes face a 
eventuais choques futuros. Porém, e apesar 
de serem extremamente abrangentes, tais 
medidas não sanaram todas as 
insuficiências detetadas que afetam as 
instituições. A aceitação de depósitos 
deveria ter sido separada das atividades 
bancárias de risco, ou a negociação por 
conta própria ou outras atividades de 
negociação de alto risco deveriam ter sido 
transferidas para uma entidade distinta, 
quando eram representativas de uma 
parte significativa da atividade de um 
banco. Se as atividades de risco estivessem 
baseadas no seio da sua própria entidade, 
deixariam de ser suportadas por 
depósitos. Por outro lado, algumas das 
medidas inicialmente propostas ficaram 
sujeitas a cláusulas de revisão ou não 
foram suficientemente especificadas para 
permitir a sua correta aplicação.

__________________ __________________

8Diretiva 2013/36/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 
2013, relativa ao acesso à atividade das 
instituições de crédito e à supervisão 
prudencial das instituições de crédito e
empresas de investimento, que altera a 

8Diretiva 2013/36/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 
2013, relativa ao acesso à atividade das 
instituições de crédito e à supervisão 
prudencial das instituições de crédito e 
empresas de investimento, que altera a 
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Diretiva 2002/87/CE e revoga as Diretivas 
2006/48/CE e 2006/49/CE (JO L 176 de 
27.6.2013, p. 338).

Diretiva 2002/87/CE e revoga as Diretivas 
2006/48/CE e 2006/49/CE (JO L 176 de 
27.6.2013, p. 338).

9 Regulamento (UE) n.º 575/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 26 de 
junho de 2013, relativo aos requisitos 
prudenciais para as instituições de crédito e 
para as empresas de investimento e que 
altera o Regulamento (UE) n. 648/2012 
(JO L 176 de 27.6.2013, p. 1).

9 Regulamento (UE) n.º 575/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 26 de 
junho de 2013, relativo aos requisitos 
prudenciais para as instituições de crédito e 
para as empresas de investimento e que 
altera o Regulamento (UE) n. 648/2012 
(JO L 176 de 27.6.2013, p. 1).

Or. fi

Alteração 49
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta de diretiva
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Uma das lições cruciais retiradas 
da crise financeira na Europa foi a 
inadequação do seu quadro institucional e 
político para evitar e resolver os 
desequilíbrios no seio da UE. Atendendo 
aos mais recentes desenvolvimentos 
institucionais na União Europeia, 
justifica-se uma revisão profunda do 
quadro da política macroprudencial. É 
importante dinamizar o mecanismo de 
coordenação entre as autoridades, 
simplificar a ativação de instrumentos de 
política macroprudencial e alargar o 
conjunto completo de instrumentos 
macroprudenciais de modo a assegurar 
que as autoridades estão habilitadas a 
resolver os riscos sistémicos de modo 
atempado e eficaz. Nomeadamente, as 
alterações legislativas devem incluir a 
revisão das respetivas competências das 
autoridades macroprudenciais nacionais e 
europeias, de modo a melhor delinear as 
responsabilidades nos domínios da 
avaliação de riscos e de tomada de 
decisões, incluindo procedimentos de 
coordenação e notificação entre as 
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autoridades. O ESRB deve ter um papel 
fundamental na coordenação de medidas 
macroprudenciais, bem como na 
transmissão de informações relativas a 
medidas macroprudenciais planeadas nos 
Estados-Membros, nomeadamente através 
da publicação de medidas 
macroprudenciais adotadas no respetivo 
sítio Web e mediante a partilha de 
informações entre as autoridades na 
sequência de notificações de medidas 
macroprudenciais planeadas.

Or. en

Alteração 50
Markus Ferber

Proposta de diretiva
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) A regulamentação e supervisão 
das instituições de crédito, bem como os 
respetivos requisitos de fundos próprios e 
obrigações de informar, devem continuar 
a ser subordinados exclusivamente ao 
risco subjacente a que uma instituição de 
crédito está exposta. Tal exclui a tomada 
em consideração de critérios alheios à 
situação de facto, tais como considerações 
de política ambiental ou social, aquando 
da definição dos requisitos de fundos 
próprios e das respetivas obrigações de 
informar nestes domínios.

Or. de

Alteração 51
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès, Costas Mavrides, 
Peter Simon
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Proposta de diretiva
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) O princípio da igualdade de 
remuneração entre homens e mulheres, 
por trabalho igual ou de valor igual, 
encontra-se previsto no artigo 157.º do 
TFUE. Este tem de ser aplicado de modo 
consistente pelas instituições de crédito e 
pelas empresas de investimento. Por 
conseguinte, estas devem demonstrar uma 
política de remuneração de neutra em 
termos de género.

Or. en

Alteração 52
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Proposta de diretiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Os acréscimos dos requisitos de 
fundos próprios impostos pelas autoridades 
competentes devem ser estabelecidos tendo 
em conta a situação específica de uma 
instituição e devem ser devidamente 
justificados. Estes requisitos não devem 
ser utilizados para enfrentar os riscos 
macroprudenciais e, na hierarquia dos 
requisitos de fundos próprios, devem ficar 
posicionados acima dos requisitos mínimos 
de fundos próprios e abaixo do requisito 
combinado de reservas de fundos próprios.

(9) Os acréscimos dos requisitos de 
fundos próprios impostos pelas autoridades 
competentes devem ser estabelecidos tendo 
em conta a situação específica de uma 
instituição e devem ser devidamente 
justificados. Estes requisitos devem ficar 
posicionados acima dos requisitos mínimos 
de fundos próprios e abaixo do requisito 
combinado de reservas de fundos próprios.

Or. en

Alteração 53
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas
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Proposta de diretiva
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) As instituições bem capitalizadas 
apoiam o crescimento económico, não são 
um obstáculo ao mesmo. Uma redução 
significativa dos riscos pode ser 
conseguida quando as instituições não 
possam constituir ameaças sistémicas às 
economias da União ou dos 
Estados-Membros e quando seja possível 
uma insolvência ordenada sem que haja
efeitos sociais dos prejuízos. Por 
conseguinte, parece adequado aumentar 
as reservas de fundos próprios para as 
instituições que estejam classificadas 
como O-SII e G-SII, de modo a que os 
eventuais prejuízos possam ser absorvidos 
pelos titulares dessas instituições.

Or. en

Alteração 54
Gunnar Hökmark

Proposta de diretiva
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Para além das reservas de fundos 
próprios, os riscos associados à 
importância sistémica de uma instituição 
devem igualmente ser tidos em conta no 
cálculo do rácio de alavancagem, em 
conformidade com a decisão do Comité de 
Basileia relativamente a uma reserva para 
os bancos de importância sistémica 
global. Por esse motivo, deve ser 
introduzido um ajustamento do rácio de 
alavancagem para as instituições de 
importância sistémica global (G-SII) 
definido nos 50% do requisito de absorção 
de perdas superior de ponderação pelo 
risco de uma G-SII.
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Or. en

Justificação

O Comité de Basileia avançou com as suas orientações finais em matéria do rácio de 
alavancagem para as G-SII. Os elementos do Comité sugeriram um requisito adicional de 
alavancagem para as G-SII, mas não para as O-SII. Não há motivo para a UE alargar os 
requisitos de Basileia mais do que aquilo que foi acordado em Basileia, uma vez que a UE 
tem sido, em regra, um forte defensor de requisitos baseados no risco, e não de requisitos 
«cegos» de alavancagem.

Alteração 55
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta de diretiva
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) As instituições operam sob um 
nexo de requisitos regulamentares e de 
normas que visam assegurar a proteção 
dos clientes de retalho e dos 
consumidores, a existência de condições 
de concorrência equitativas no mercado 
único, a proteção dos direitos humanos, 
justiça fiscal e evitar o branqueamento de 
capitais. A inobservância de tais 
requisitos e normas por parte das 
instituições tem significativas 
consequências sociais negativas, podendo, 
no entanto, afetar igualmente os 
requisitos de fundos próprios das 
instituições, bem como, eventualmente, a 
estabilidade financeira global. Por 
conseguinte, existe a necessidade de 
destacar a conduta como um parâmetro 
distintivo do risco operacional e de 
assegurar que as instituições e as 
autoridades competentes identificam, 
avaliam e controlam o risco de forma 
adequada no âmbito do capital interno 
das instituições. É igualmente necessário 
estabelecer que informações relacionadas 
com investigações a uma conduta 
indevida das instituições são comunicadas 
de imediato pelas autoridades que 
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controlam o exercício da atividade, o 
branqueamento de capitais, o consumo, a 
concorrência e outros domínios às 
autoridades responsáveis pela supervisão 
prudencial.

Or. en

Justificação

Existe a necessidade de destacar a conduta indevida como parâmetro distintivo do risco 
operacional e, por conseguinte, aditar um novo artigo 85.º-A relativo ao risco da conduta.

Alteração 56
Philippe Lamberts, Ernest Urtasun, Sven Giegold

Proposta de diretiva
Considerando 12-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-B) Não só se comprova que muitas 
instituições se encontram gravemente 
subcapitalizadas perante a crise 
financeira, como dez anos mais tarde, 
preocupações significativas acerca da 
fiabilidade e variabilidade excessiva de 
abordagens internas utilizadas pelas 
instituições para determinar se os 
requisitos de fundos próprios para 
diversas exposições ao risco do mercado e 
do crédito se mantêm e se foram 
suscitados, nomeadamente, pelo BCBS, 
pelo MUS, bem como pela EBA nos seus 
exercícios de avaliação comparativa 
realizados em conformidade com o artigo 
78.º da presente diretiva. É de extrema 
importância para a estabilidade do 
sistema financeiro, bem como para a 
credibilidade de instituições aos olhos dos 
supervisores, investidores, clientes e 
contrapartes e para o público mais vasto 
que sejam tomadas medidas com a maior 
brevidade possível para abordar estas 
inquietações. Atribuindo competências 
expressas às autoridades competentes 
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para tomar medidas corretivas na 
presente diretiva, tal como a aplicação de 
multiplicadores a resultados dos modelos, 
limites mínimos normalizados, moratórias 
para alterações a modelos e divulgação 
das diferenças entre abordagens 
normalizadas e internas para as mesmas 
exposições. Atribuindo competências 
expressas às autoridades competentes 
para tomar medidas corretivas na 
presente diretiva, tal como a aplicação de 
multiplicadores a resultados dos modelos, 
limites mínimos normalizados, moratórias 
para alterações a modelos e divulgação 
das diferenças entre abordagens 
normalizadas e internas para as mesmas 
exposições. Contudo, a médio prazo o 
quadro completo de adequação dos 
fundos próprios deve ser reformado de 
forma a assegurar a existência de apoios 
de supervisão credíveis quer para os 
contributos quer para os resultados dos 
modelos internos das instituições em 
relação a todos os riscos objeto de 
abordagens internas e, quando 
necessário, retirar completamente a 
possibilidade de abordagens internas 
quando haja pouco ou nenhum motivo 
para considerar que uma abordagem 
interna pode superar uma abordagem 
normalizada. A este respeito, a Comissão 
deve ponderar propostas legislativas com 
a maior brevidade possível a fim de 
implementar salvaguardas, deixando a 
possibilidade nas suas propostas de 
integrar, quando necessário e adequado e 
à medida que fiquem disponíveis, 
desenvolvimentos nas normas acordadas 
a nível internacional neste domínio.

Or. en

Alteração 57
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Proposta de diretiva
Considerando 16
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Texto da Comissão Alteração

(16) A fim de orientar as autoridades 
competentes na identificação das 
situações nas quais deverão ser impostos 
acréscimos dos requisitos de fundos 
próprios específicos para uma 
determinada instituição, a Comissão 
deverá ter poderes para adotar normas 
técnicas de regulamentação quanto à 
forma como devem ser medidos os riscos 
ou elementos de riscos não cobertos ou 
insuficientemente cobertos pelos 
requisitos de fundos próprios 
estabelecidos no Regulamento (UE) n.º 
575/2013, por meio de atos delegados nos 
termos do artigo 290.º do TFUE e em 
conformidade com os artigos 10.º a 14.º 
do Regulamento (UE) n.º 1093/2010.

Suprimido

Or. en

Alteração 58
Roberto Gualtieri, Andrea Cozzolino, Luigi Morgano

Proposta de diretiva
Considerando 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-A) As regras de harmonização da 
Diretiva 2009/138/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho (Solvência II), 
aplicáveis a empresas de seguro e de 
resseguro, introduziu alterações que 
visam conceder estabilidade financeira e 
equidade, na prossecução do objetivo 
fundamental de estabilização dos 
mercados. Contudo, deve ser tida em 
consideração a presença, nos Estados-
Membros, de empresas de seguro cotadas 
em mercados regulamentados, ao abrigo 
do controlo das autoridades competentes 
de supervisão dos Estados-Membros, 
exercendo atividades de seguros de acordo 
com um modelo de negócio de baixo risco, 
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implicando uma exploração de 
alavancagem financeira moderada (não 
superior a cinco vezes), uma atitude de 
assunção de baixo risco em investimentos 
e uma elevada percentagem de lucros 
representada pelo negócio principal de 
seguros. Por conseguinte, tais empresas 
possuem um perfil de risco mais contido 
em comparação com instituições similares 
com uma ampla variedade de modelos de 
negócios, também com conteúdo 
financeiro. Tem sido observado que, na 
União Europeia, os seguros estão menos 
expostos ao risco sistémico, também por 
força de uma política de investimento 
mais conservadora e em que os efeitos da 
crise financeira e dos mercados, após 
2008, que diminuiu as demonstrações de 
resultados das instituições financeiras, 
não afetou as empresas de seguros, que se 
mantêm de um modo geral positivas, com 
margens de lucro relativamente estáveis. 
Esta estabilidade tem-se refletido pelos 
desempenhos nos últimos anos nas bolsas 
de valores por parte das empresas de 
seguros cotadas em mercados 
regulamentados da União Europeia, que, 
em comparação com as instituições 
financeiras, embora no âmbito de uma 
tendência recessiva geral dos mercados 
após 2008, reduziram significativamente 
as tendências decrescentes do valor das 
ações. As participações sem poder de 
controlo nessas empresas de seguros que 
operam de acordo com um modelo de 
negócio de baixo risco financeiro podem, 
por conseguinte, ser assimiladas a 
participações industriais ou no capital e à
disciplina específica em matéria de 
dedução de elementos de capital principal 
de nível 1 prevista pelas autoridades 
supervisoras dos Estados-Membros com 
base noutras empresas industriais.

Or. en
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Alteração 59
Thierry Cornillet

Proposta de diretiva
Considerando 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-A) Em 7 de dezembro de 2017, o 
Comité de Basileia acerca do órgão de 
supervisão bancária, o Grupo de 
Governadores e Chefes de Supervisão, 
aprovou um conjunto de medidas para 
reforçar o quadro Basileia III. Este 
conjunto de medidas revê as abordagens 
para o cálculo dos montantes das posições 
ponderadas pelo risco para o risco de 
crédito, do risco operacional e dos 
requisitos de fundos próprios para o risco 
de ajustamento da avaliação de crédito e 
introduzir um limite mínimo agregado de 
resultados. Este conjunto de medidas revê 
igualmente a mensuração do rácio de 
alavancagem e introduz uma nova reserva 
do rácio de alavancagem para as 
instituições de importância sistémica 
global. As disposições da versão final do 
quadro Basileia III devem ser integradas 
no Regulamento (UE) n.º 575/2013 na 
devida altura, de modo a melhorar a 
sensibilidade ao risco dos requisitos de 
fundos próprios para os bancos que 
utilizam abordagens normalizadas e 
reduzir a variabilidade dos montantes das 
posições ponderadas pelo risco, 
nomeadamente para bancos que utilizam 
abordagens internas ou avançadas. A 
articulação com estas novas regras 
reforçaria igualmente o nível 
internacional de condições concorrenciais 
equitativas para as Instituições da UE que 
operam fora da União. De modo a 
assegurar que a aplicação deste conjunto 
de medidas na UE não resulta em 
consequências negativas no setor 
bancário ou no financiamento da 
economia e para assegurar que tem em 
conta de modo adequado as 
especificidades do setor bancário da UE, 
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deve ser efetuada uma avaliação de 
impacto abrangente, com a maior 
brevidade possível, por parte da EBA para 
informar a Comissão, antes de ser 
apresentada qualquer proposta legislativa.

Or. en

Justificação

Tendo em mente que muitos parâmetros estão ainda em evolução, é importante que a EBA 
comece a olhar para as sugestões apresentadas pelo Comité de Basileia com a maior 
brevidade possível. Será crucial conseguir transformar estas sugestões em direito da UE de 
modo a reforçar a estabilidade, ajudar os bancos europeus a estarem mais dotados para 
enfrentar a concorrência mundial e permitir-lhes um financiamento da economia.

Alteração 60
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Thierry Cornillet

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea a) – ponto -1 (novo)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 2 – n.º 5 – parte introdutória

Texto em vigor Alteração

(-1) A parte introdutória do artigo 2.º, 
n.º 5, é alterada do seguinte modo:

A presente diretiva não se aplica: A presente diretiva não se aplica 
exclusivamente:

Or. en

Justificação

Mostra-se mais adequada a existência de uma lista exaustiva estável de instituições isentas.

Alteração 61
Alfred Sant

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea a) – ponto 2-A (novo)



AM\1144242PT.docx 15/182 PE616.798v01-00

PT

Diretiva 2013/36/UE
Artigo 2 – n.º 5 – ponto 24-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) É aditado o ponto (24-A) com a 
seguinte redação:

“24-A) Em Malta, o «Malta Development 
Bank»;”

Or. en

Alteração 62
Pervenche Berès, Roberto Gualtieri

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea b) – parte introdutória
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 2 – n.os 5-A e 5-B

Texto da Comissão Alteração

b) São inseridos os n.os 5-A e 5-B 
seguintes:

b) É inserido o seguinte n.º 5-A:

5-A. A Comissão pode rever 
periodicamente a eventualidade de a lista 
nos termos do n.º 5 ser alargada a outras 
instituições mediante um ato delegado 
adotado ao abrigo do artigo 148.º.

Or. en

Alteração 63
Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Anne Sander, Georgios Kyrtsos

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea b)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 2 – n.º 5-A

Texto da Comissão Alteração

5-A. A presente diretiva não se aplica a 
uma instituição em relação à qual a 

Suprimido
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Comissão estabeleça, através de um ato 
delegado adotado em conformidade com o 
artigo 148.º e com base nas informações 
disponíveis, que a mesma satisfaz todas as 
condições seguintes, sem prejuízo da 
aplicação das regras em matéria de 
auxílios estatais:

a) A instituição foi estabelecida nos 
termos do direito público pela 
administração central, regional ou local 
de um Estado-Membro;

b) As leis e disposições pelas quais se 
rege a instituição confirmam que a sua 
atividade se limita a prosseguir objetivos 
específicos das políticas públicas de 
natureza financeira, social ou económica 
em conformidade com essas leis e 
disposições, de modo não concorrencial e 
sem fins lucrativos. Para este efeito, os 
objetivos das políticas públicas podem 
incluir a concessão de financiamento 
para efeitos de promoção ou 
desenvolvimento de determinadas 
atividades económicas ou zonas 
geográficas do Estado-Membro em causa;

c) A instituição está sujeita a 
requisitos prudenciais adequados e 
eficazes, incluindo requisitos mínimos de 
fundos próprios, e a um quadro de 
supervisão adequado com efeitos 
similares aos do quadro estabelecido ao 
abrigo do direito da União;

d) A administração central, regional 
ou local, conforme aplicável, tem a 
obrigação de proteger a viabilidade da 
instituição ou garante direta ou 
indiretamente pelo menos 90 % dos seus 
requisitos de fundos próprios, requisitos 
de financiamento ou exposições;

e) A instituição está proibida de 
aceitar depósitos cobertos na aceção do 
artigo 2.º, n.º 1, ponto 5, da Diretiva 
2014/49/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho12;

f) As atividades da instituição estão 
confinadas ao Estado-Membro em que se 
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situa a sua sede;

g) O valor total dos ativos da 
instituição é inferior a 30 mil milhões de 
euros;

h) O rácio dos ativos totais da 
instituição é inferior a 20 % do PIB do 
Estado-Membro em causa;

i) A instituição não tem uma 
relevância significativa na economia 
nacional do Estado-Membro em causa.

A Comissão verifica regularmente se uma 
instituição sujeita a um ato delegado 
adotado em conformidade com o artigo 
148.º continua a cumprir as condições 
estabelecidas no primeiro parágrafo.

__________________

12 Diretiva 2014/49/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 
2014, relativa aos sistemas de garantia de 
depósitos (reformulação) (JO L 173 de 
12.6.2014, p. 149).

Or. en

Alteração 64
Pervenche Berès, Roberto Gualtieri

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea b)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 2 – n.º 5-A

Texto da Comissão Alteração

5-A. A presente diretiva não se aplica a 
uma instituição em relação à qual a 
Comissão estabeleça, através de um ato 
delegado adotado em conformidade com o 
artigo 148.º e com base nas informações 
disponíveis, que a mesma satisfaz todas as 
condições seguintes, sem prejuízo da 
aplicação das regras em matéria de 
auxílios estatais:

Suprimido
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a) A instituição foi estabelecida nos 
termos do direito público pela 
administração central, regional ou local 
de um Estado-Membro;

b) As leis e disposições pelas quais se 
rege a instituição confirmam que a sua 
atividade se limita a prosseguir objetivos 
específicos das políticas públicas de 
natureza financeira, social ou económica 
em conformidade com essas leis e 
disposições, de modo não concorrencial e 
sem fins lucrativos. Para este efeito, os 
objetivos das políticas públicas podem 
incluir a concessão de financiamento 
para efeitos de promoção ou 
desenvolvimento de determinadas 
atividades económicas ou zonas 
geográficas do Estado-Membro em causa;

c) A instituição está sujeita a 
requisitos prudenciais adequados e 
eficazes, incluindo requisitos mínimos de 
fundos próprios, e a um quadro de 
supervisão adequado com efeitos 
similares aos do quadro estabelecido ao 
abrigo do direito da União;

d) A administração central, regional 
ou local, conforme aplicável, tem a 
obrigação de proteger a viabilidade da 
instituição ou garante direta ou 
indiretamente pelo menos 90 % dos seus 
requisitos de fundos próprios, requisitos 
de financiamento ou exposições;

e) A instituição está proibida de 
aceitar depósitos cobertos na aceção do 
artigo 2.º, n.º 1, ponto 5, da Diretiva 
2014/49/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho12;

f) As atividades da instituição estão 
confinadas ao Estado-Membro em que se 
situa a sua sede;

g) O valor total dos ativos da 
instituição é inferior a 30 mil milhões de 
euros;

h) O rácio dos ativos totais da 
instituição é inferior a 20 % do PIB do 
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Estado-Membro em causa;

i) A instituição não tem uma 
relevância significativa na economia 
nacional do Estado-Membro em causa.

A Comissão verifica regularmente se uma 
instituição sujeita a um ato delegado 
adotado em conformidade com o artigo 
148.º continua a cumprir as condições 
estabelecidas no primeiro parágrafo.

__________________

12 Diretiva 2014/49/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 
2014, relativa aos sistemas de garantia de 
depósitos (reformulação) (JO L 173 de 
12.6.2014, p. 149).

Or. en

Alteração 65
Renato Soru, Luigi Morgano

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea b)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 2 – n.º 5-A

Texto da Comissão Alteração

5-A. A presente diretiva não se aplica a 
uma instituição em relação à qual a 
Comissão estabeleça, através de um ato 
delegado adotado em conformidade com o 
artigo 148.º e com base nas informações 
disponíveis, que a mesma satisfaz todas as 
condições seguintes, sem prejuízo da 
aplicação das regras em matéria de 
auxílios estatais:

Suprimido

a) A instituição foi estabelecida nos 
termos do direito público pela 
administração central, regional ou local 
de um Estado-Membro;

b) As leis e disposições pelas quais se 
rege a instituição confirmam que a sua 
atividade se limita a prosseguir objetivos 
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específicos das políticas públicas de 
natureza financeira, social ou económica 
em conformidade com essas leis e 
disposições, de modo não concorrencial e 
sem fins lucrativos. Para este efeito, os 
objetivos das políticas públicas podem 
incluir a concessão de financiamento 
para efeitos de promoção ou
desenvolvimento de determinadas 
atividades económicas ou zonas 
geográficas do Estado-Membro em causa;

c) A instituição está sujeita a 
requisitos prudenciais adequados e 
eficazes, incluindo requisitos mínimos de 
fundos próprios, e a um quadro de 
supervisão adequado com efeitos 
similares aos do quadro estabelecido ao 
abrigo do direito da União;

d) A administração central, regional 
ou local, conforme aplicável, tem a 
obrigação de proteger a viabilidade da 
instituição ou garante direta ou 
indiretamente pelo menos 90 % dos seus 
requisitos de fundos próprios, requisitos 
de financiamento ou exposições;

e) A instituição está proibida de 
aceitar depósitos cobertos na aceção do 
artigo 2.º, n.º 1, ponto 5, da Diretiva 
2014/49/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho12;

f) As atividades da instituição estão 
confinadas ao Estado-Membro em que se 
situa a sua sede;

g) O valor total dos ativos da 
instituição é inferior a 30 mil milhões de 
euros;

h) O rácio dos ativos totais da 
instituição é inferior a 20 % do PIB do 
Estado-Membro em causa;

i) A instituição não tem uma 
relevância significativa na economia 
nacional do Estado-Membro em causa.

A Comissão verifica regularmente se uma 
instituição sujeita a um ato delegado 
adotado em conformidade com o artigo 
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148.º continua a cumprir as condições 
estabelecidas no primeiro parágrafo.

__________________

12 Diretiva 2014/49/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 
2014, relativa aos sistemas de garantia de 
depósitos (reformulação) (JO L 173 de 
12.6.2014, p. 149).

Or. en

Alteração 66
Simona Bonafè, Andrea Cozzolino

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea b)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 2 – n.º 5-A

Texto da Comissão Alteração

5-A. A presente diretiva não se aplica a 
uma instituição em relação à qual a 
Comissão estabeleça, através de um ato 
delegado adotado em conformidade com o 
artigo 148.º e com base nas informações 
disponíveis, que a mesma satisfaz todas as 
condições seguintes, sem prejuízo da 
aplicação das regras em matéria de 
auxílios estatais:

Suprimido

a) A instituição foi estabelecida nos 
termos do direito público pela 
administração central, regional ou local 
de um Estado-Membro;

b) As leis e disposições pelas quais se 
rege a instituição confirmam que a sua 
atividade se limita a prosseguir objetivos 
específicos das políticas públicas de 
natureza financeira, social ou económica 
em conformidade com essas leis e 
disposições, de modo não concorrencial e 
sem fins lucrativos. Para este efeito, os 
objetivos das políticas públicas podem 
incluir a concessão de financiamento 
para efeitos de promoção ou 
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desenvolvimento de determinadas 
atividades económicas ou zonas 
geográficas do Estado-Membro em causa;

c) A instituição está sujeita a 
requisitos prudenciais adequados e 
eficazes, incluindo requisitos mínimos de 
fundos próprios, e a um quadro de 
supervisão adequado com efeitos 
similares aos do quadro estabelecido ao 
abrigo do direito da União;

d) A administração central, regional 
ou local, conforme aplicável, tem a 
obrigação de proteger a viabilidade da 
instituição ou garante direta ou 
indiretamente pelo menos 90 % dos seus 
requisitos de fundos próprios, requisitos 
de financiamento ou exposições;

e) A instituição está proibida de 
aceitar depósitos cobertos na aceção do 
artigo 2.º, n.º 1, ponto 5, da Diretiva 
2014/49/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho12;

f) As atividades da instituição estão 
confinadas ao Estado-Membro em que se 
situa a sua sede;

g) O valor total dos ativos da 
instituição é inferior a 30 mil milhões de 
euros;

h) O rácio dos ativos totais da 
instituição é inferior a 20 % do PIB do 
Estado-Membro em causa;

i) A instituição não tem uma 
relevância significativa na economia 
nacional do Estado-Membro em causa.

A Comissão verifica regularmente se uma 
instituição sujeita a um ato delegado 
adotado em conformidade com o artigo 
148.º continua a cumprir as condições 
estabelecidas no primeiro parágrafo.

__________________

12 Diretiva 2014/49/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 
2014, relativa aos sistemas de garantia de 
depósitos (reformulação) (JO L 173 de 
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12.6.2014, p. 149).

Or. en

Alteração 67
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Thierry Cornillet

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea b)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 2 – n.º 5-A

Texto da Comissão Alteração

5-A. A presente diretiva não se aplica a 
uma instituição em relação à qual a 
Comissão estabeleça, através de um ato 
delegado adotado em conformidade com o 
artigo 148.º e com base nas informações 
disponíveis, que a mesma satisfaz todas as 
condições seguintes, sem prejuízo da 
aplicação das regras em matéria de 
auxílios estatais:

Suprimido

a) A instituição foi estabelecida nos 
termos do direito público pela 
administração central, regional ou local 
de um Estado-Membro;

b) As leis e disposições pelas quais se 
rege a instituição confirmam que a sua 
atividade se limita a prosseguir objetivos 
específicos das políticas públicas de 
natureza financeira, social ou económica 
em conformidade com essas leis e 
disposições, de modo não concorrencial e 
sem fins lucrativos. Para este efeito, os 
objetivos das políticas públicas podem 
incluir a concessão de financiamento 
para efeitos de promoção ou 
desenvolvimento de determinadas 
atividades económicas ou zonas 
geográficas do Estado-Membro em causa;

c) A instituição está sujeita a 
requisitos prudenciais adequados e 
eficazes, incluindo requisitos mínimos de 
fundos próprios, e a um quadro de 
supervisão adequado com efeitos 
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similares aos do quadro estabelecido ao 
abrigo do direito da União;

d) A administração central, regional 
ou local, conforme aplicável, tem a 
obrigação de proteger a viabilidade da 
instituição ou garante direta ou 
indiretamente pelo menos 90 % dos seus 
requisitos de fundos próprios, requisitos 
de financiamento ou exposições;

e) A instituição está proibida de 
aceitar depósitos cobertos na aceção do 
artigo 2.º, n.º 1, ponto 5, da Diretiva 
2014/49/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho12;

f) As atividades da instituição estão 
confinadas ao Estado-Membro em que se 
situa a sua sede;

g) O valor total dos ativos da 
instituição é inferior a 30 mil milhões de 
euros;

h) O rácio dos ativos totais da 
instituição é inferior a 20 % do PIB do 
Estado-Membro em causa;

i) A instituição não tem uma 
relevância significativa na economia 
nacional do Estado-Membro em causa.

A Comissão verifica regularmente se uma 
instituição sujeita a um ato delegado 
adotado em conformidade com o artigo 
148.º continua a cumprir as condições 
estabelecidas no primeiro parágrafo.

__________________

12 Diretiva 2014/49/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 
2014, relativa aos sistemas de garantia de 
depósitos (reformulação) (JO L 173 de 
12.6.2014, p. 149).

Or. en

Justificação

Mostra-se mais adequada a existência de uma lista exaustiva estável de instituições isentas.
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Alteração 68
Jonás Fernández

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea b)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 2 – n.º 5A – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A presente diretiva não se aplica a uma 
instituição em relação à qual a Comissão 
estabeleça, através de um ato delegado 
adotado em conformidade com o artigo 
148.º e com base nas informações 
disponíveis, que a mesma satisfaz todas as 
condições seguintes, sem prejuízo da 
aplicação das regras em matéria de auxílios 
estatais:

Sem prejuízo das instituições elencadas 
no artigo 2.º, n.º 5, a presente diretiva não 
se aplica a uma instituição em relação à 
qual a Comissão estabeleça, através de um 
ato delegado adotado em conformidade 
com o artigo 148.º e com base nas 
informações disponíveis, que a mesma 
satisfaz todas as condições seguintes, sem 
prejuízo da aplicação das regras em 
matéria de auxílios estatais:

Or. en

Alteração 69
Udo Bullmann

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea b)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 2 – n.º 5A – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A presente diretiva não se aplica a uma 
instituição em relação à qual a Comissão 
estabeleça, através de um ato delegado 
adotado em conformidade com o artigo 
148.º e com base nas informações 
disponíveis, que a mesma satisfaz todas as 
condições seguintes, sem prejuízo da 
aplicação das regras em matéria de auxílios 
estatais:

A presente diretiva não se aplica a uma 
instituição ou a uma divisão de uma 
instituição de crédito em relação à qual a 
Comissão estabeleça, através de um ato 
delegado adotado em conformidade com o 
artigo 148.º e com base nas informações 
disponíveis, que a mesma instituição ou 
divisão da instituição satisfaz todas as 
condições seguintes, sem prejuízo da 
aplicação das regras em matéria de auxílios 
estatais:
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Or. en

Alteração 70
Thomas Mann

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea b)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 2 – n.º 5-A – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A presente diretiva não se aplica a uma 
instituição em relação à qual a Comissão 
estabeleça, através de um ato delegado 
adotado em conformidade com o 
artigo 148.º e com base nas informações 
disponíveis, que a mesma satisfaz todas as 
condições seguintes, sem prejuízo da 
aplicação das regras em matéria de 
auxílios estatais:

A presente diretiva não se aplica a uma 
instituição ou unidade de uma instituição 
de crédito em relação à qual a Comissão 
estabeleça, através de um ato delegado 
adotado em conformidade com o 
artigo 148.º e com base nas informações 
disponíveis, que a mesma satisfaz todas as 
condições seguintes:

Or. de

Alteração 71
Jonás Fernández

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea b)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 2 – n.º 5-A – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A instituição foi estabelecida nos 
termos do direito público pela 
administração central, regional ou local de 
um Estado-Membro;

a) A instituição foi estabelecida pela 
administração central, regional ou local de 
um Estado-Membro;

Or. en

Alteração 72
Jonás Fernández
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea b)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 2 – n.º 5-A – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As leis e disposições pelas quais se 
rege a instituição confirmam que a sua 
atividade se limita a prosseguir objetivos 
específicos das políticas públicas de 
natureza financeira, social ou económica 
em conformidade com essas leis e 
disposições, de modo não concorrencial e 
sem fins lucrativos. Para este efeito, os 
objetivos das políticas públicas podem 
incluir a concessão de financiamento para 
efeitos de promoção ou desenvolvimento 
de determinadas atividades económicas ou 
zonas geográficas do Estado-Membro em
causa;

b) As leis e disposições pelas quais se 
rege a instituição confirmam que os seus
objetivos incluem atividades de interesse 
público, tais como a concessão de 
financiamento para efeitos de promoção ou 
desenvolvimento de determinadas 
atividades económicas ou zonas 
geográficas do Estado-Membro em causa;

Or. en

Alteração 73
Jonás Fernández

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea b)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 2 – n.º 5-A – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) A instituição está sujeita a 
requisitos prudenciais adequados e 
eficazes, incluindo requisitos mínimos de 
fundos próprios, e a um quadro de 
supervisão adequado com efeitos similares 
aos do quadro estabelecido ao abrigo do 
direito da União;

c) A instituição está sujeita a um 
quadro de supervisão que assegure a 
respetiva estabilidade financeira;

Or. en
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Alteração 74
Jonás Fernández

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea b)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 2 – n.º 5-A – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) A administração central, regional 
ou local, conforme aplicável, tem a 
obrigação de proteger a viabilidade da 
instituição ou garante direta ou 
indiretamente pelo menos 90 % dos seus 
requisitos de fundos próprios, requisitos 
de financiamento ou exposições;

d) A administração central, regional 
ou local, conforme aplicável, tem a 
obrigação de proteger a viabilidade da 
instituição ou garante direta ou 
indiretamente pelo menos 75 % dos seus 
passivos;

Or. en

Alteração 75
Thomas Mann

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea b)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 2 – n.º 5-A – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) A instituição está proibida de 
aceitar depósitos cobertos na aceção do 
artigo 2.º, n.º 1, ponto 5, da 
Diretiva 2014/49/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho12;

(e) A instituição não é recetora direta 
de depósitos de particulares;

__________________ __________________

12 Diretiva 2014/49/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 16 de abril 
de 2014, relativa aos sistemas de garantia 
de depósitos (reformulação) (JO L 173 de 
12.6.2014, p. 149).

12 Diretiva 2014/49/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 16 de abril 
de 2014, relativa aos sistemas de garantia 
de depósitos (reformulação) (JO L 173 de 
12.6.2014, p. 149).

Or. de
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Alteração 76
Markus Ferber

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea b)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 2 – n.º 5-A – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) A instituição está proibida de 
aceitar depósitos cobertos na aceção do 
artigo 2.º, n.º 1, ponto 5, da 
Diretiva 2014/49/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho12;

(e) A instituição está proibida de 
aceitar diretamente depósitos de 
particulares;

__________________ __________________

12 Diretiva 2014/49/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 16 de abril 
de 2014, relativa aos sistemas de garantia 
de depósitos (reformulação) (JO L 173 de 
12.6.2014, p. 149).

12 Diretiva 2014/49/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 16 de abril 
de 2014, relativa aos sistemas de garantia 
de depósitos (reformulação) (JO L 173 de 
12.6.2014, p. 149).

Or. de

Justificação

O critério visa a proteção dos pequenos depositantes. Por conseguinte, é conveniente aplicar 
uma definição dos depósitos cobertos que seja mais restrita do que a que consta da Diretiva 
relativa aos Sistemas de Garantia de Depósitos, cujo âmbito de aplicação é muito vasto.

Alteração 77
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea b)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 2 – n.º 5-A – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) A instituição está proibida de 
aceitar depósitos cobertos na aceção do 
artigo 2.º, n.º 1, ponto 5, da Diretiva 
2014/49/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho12;

e) A instituição não é recetora direta 
de depósitos de particulares;
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__________________

12 Diretiva 2014/49/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 
2014, relativa aos sistemas de garantia de 
depósitos (reformulação) (JO L 173 de 
12.6.2014, p. 149).

Or. en

Justificação

(Alteração baseada no contributo recebido de Bundesverband Öffentlicher Banken 
Deutschlands, VÖB)

Alteração 78
Udo Bullmann

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea b)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 2 – n.º 5-A – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) A instituição está proibida de 
aceitar depósitos cobertos na aceção do 
artigo 2.º, n.º 1, ponto 5, da Diretiva 
2014/49/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho12;

e) A instituição não é a destinatária 
direto de depósitos de poupança de 
privados.

__________________ __________________

12 Diretiva 2014/49/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 
2014, relativa aos sistemas de garantia de 
depósitos (reformulação) (JO L 173 de
12.6.2014, p. 149).

12 Diretiva 2014/49/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 
2014, relativa aos sistemas de garantia de 
depósitos (reformulação) (JO L 173 de 
12.6.2014, p. 149).

Or. en

Alteração 79
Jonás Fernández

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea b)
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Diretiva 2013/36/UE
Artigo 2 – n.º 5-A – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) A instituição está proibida de 
aceitar depósitos cobertos na aceção do 
artigo 2.º, n.º 1, ponto 5, da Diretiva 
2014/49/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho12;

e) A instituição está proibida de 
aceitar depósitos de retalho, com isenção 
para os garantidos pela administração 
central, regional ou local;

__________________

12 Diretiva 2014/49/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 
2014, relativa aos sistemas de garantia de 
depósitos (reformulação) (JO L 173 de 
12.6.2014, p. 149).

Or. en

Alteração 80
Jonás Fernández

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea b)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 2 – n.º 5-A – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) As atividades da instituição estão 
confinadas ao Estado-Membro em que se 
situa a sua sede;

f) Caso a instituição tenha sido 
criada pela administração regional ou 
local, a maioria das atividades da 
instituição estão confinadas ao 
Estado-Membro em que se situa a sua sede;

Or. en

Alteração 81
Jonás Fernández

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea b)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 2 – n.º 5-A – alínea g)
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Texto da Comissão Alteração

g) O valor total dos ativos da 
instituição é inferior a 30 mil milhões de 
euros;

g) O valor total dos ativos da 
instituição é inferior a 30 mil milhões de 
euros no caso das instituições cujos 
fundos próprios, requisitos de 
financiamento ou posições em risco 
estejam, em menos de 75%, direta ou 
indiretamente garantidos pela 
administração central, regional ou local, 
em conformidade com a alínea d);

Or. en

Alteração 82
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea b)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 2 – n.º 5-A – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) O valor total dos ativos da 
instituição é inferior a 30 mil milhões de 
euros;

g) O valor total dos ativos da 
instituição é inferior a 30 mil milhões de 
euros ou a administração central, regional 
ou local de um Estado-Membro, em 
conformidade com o disposto na alínea d), 
garante os requisitos de fundos próprios 
da instituição, as necessidades de 
financiamento ou as posições em risco a 
100 %, direta ou indiretamente;

Or. en

Justificação

(Alteração baseada no contributo recebido de Bundesverband Öffentlicher Banken 
Deutschlands, VÖB, com a variante de tornar os requisitos de garantia cumulativos por 
razões de prudência.)
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Alteração 83
Markus Ferber

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea b)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 2 – n.º 5-A – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) O valor total dos ativos da 
instituição é inferior a 30 mil milhões de 
euros;

(g) O valor total dos ativos da 
instituição não garantidos pela 
administração central, regional ou local é 
inferior a 30 mil milhões de euros;

Or. de

Justificação

Com vista a determinar se uma instituição deve ser excluída do âmbito de aplicação, apenas 
é relevante o valor total dos ativos não garantidos.

Alteração 84
Jonás Fernández

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea b)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 2 – n.º 5-A – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) O rácio dos ativos totais da 
instituição é inferior a 20 % do PIB do 
Estado-Membro em causa;

h) O rácio dos ativos totais da 
instituição é inferior a 30 % do PIB do 
Estado-Membro em causa;

Or. en

Alteração 85
Jonás Fernández

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea b)
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Diretiva 2013/36/UE
Artigo 2 – n.º 5-A – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) A instituição não tem uma 
relevância significativa na economia 
nacional do Estado-Membro em causa.

Suprimido

Or. en

Alteração 86
Pervenche Berès, Roberto Gualtieri

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea b)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 2 – n.º 5-B

Texto da Comissão Alteração

5-B. A presente diretiva não se aplica 
às categorias de instituições de um 
Estado-Membro em relação às quais a 
Comissão estabeleça, através de um ato 
delegado adotado em conformidade com o 
artigo 148.º e com base nas informações 
disponíveis, que as instituições abrangidas 
por essas categorias são elegíveis na 
qualidade de cooperativas de crédito nos 
termos do direito nacional desse Estado-
Membro e cumprem todas as condições 
seguintes:

Suprimido

a) São instituições financeiras de 
natureza cooperativa;

b) A participação nas mesmas está 
limitada a um conjunto de membros que 
partilham determinadas características ou 
interesses pessoais comuns previamente 
definidos;

c) Só estão autorizadas a prestar 
serviços de crédito e financeiros aos seus 
membros;

d) Só estão autorizadas a aceitar 
depósitos ou fundos reembolsáveis dos 
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seus membros, sendo esses depósitos 
considerados depósitos cobertos ao abrigo 
do artigo 2.º, n.º 1, ponto 5, da Diretiva 
2014/49/UE;

e) Só estão autorizadas a exercer as 
atividades enumeradas no anexo I, pontos 
1 a 6 e 15, da presente diretiva;

f) Estão sujeitas a requisitos 
prudenciais adequados e eficazes, 
incluindo requisitos mínimos de fundos 
próprios, e a um quadro de supervisão de 
efeitos similares aos do quadro 
estabelecido ao abrigo do direito da 
União;

g) O valor acumulado dos ativos 
desta categoria de instituições não 
ultrapassa 3 % do PIB do Estado-Membro 
em causa e o valor total dos ativos de cada 
uma das instituições não excede os 100 
milhões de euros;

h) As suas atividades estão 
confinadas ao Estado-Membro em que se 
situa a respetiva sede.

A Comissão verifica regularmente se uma 
categoria de instituições sujeita a um ato 
delegado adotado em conformidade com o 
artigo 148.º continua a preencher as 
condições estabelecidas no primeiro 
parágrafo.

Or. en

Alteração 87
Simona Bonafè, Andrea Cozzolino

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea b)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 2 – n.º 5-B

Texto da Comissão Alteração

5-B. A presente diretiva não se aplica 
às categorias de instituições de um 
Estado-Membro em relação às quais a 

Suprimido
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Comissão estabeleça, através de um ato 
delegado adotado em conformidade com o 
artigo 148.º e com base nas informações 
disponíveis, que as instituições abrangidas 
por essas categorias são elegíveis na 
qualidade de cooperativas de crédito nos 
termos do direito nacional desse Estado-
Membro e cumprem todas as condições 
seguintes:

a) São instituições financeiras de 
natureza cooperativa;

b) A participação nas mesmas está 
limitada a um conjunto de membros que 
partilham determinadas características ou 
interesses pessoais comuns previamente 
definidos;

c) Só estão autorizadas a prestar 
serviços de crédito e financeiros aos seus 
membros;

d) Só estão autorizadas a aceitar 
depósitos ou fundos reembolsáveis dos 
seus membros, sendo esses depósitos 
considerados depósitos cobertos ao abrigo 
do artigo 2.º, n.º 1, ponto 5, da Diretiva 
2014/49/UE;

e) Só estão autorizadas a exercer as 
atividades enumeradas no anexo I, pontos 
1 a 6 e 15, da presente diretiva;

f) Estão sujeitas a requisitos 
prudenciais adequados e eficazes, 
incluindo requisitos mínimos de fundos 
próprios, e a um quadro de supervisão de 
efeitos similares aos do quadro 
estabelecido ao abrigo do direito da 
União;

g) O valor acumulado dos ativos 
desta categoria de instituições não 
ultrapassa 3 % do PIB do Estado-Membro 
em causa e o valor total dos ativos de cada 
uma das instituições não excede os 100 
milhões de euros;

h) As suas atividades estão 
confinadas ao Estado-Membro em que se 
situa a respetiva sede.
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A Comissão verifica regularmente se uma 
categoria de instituições sujeita a um ato 
delegado adotado em conformidade com o 
artigo 148.º continua a preencher as 
condições estabelecidas no primeiro 
parágrafo.

Or. en

Alteração 88
Jonás Fernández

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea b)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 2 – n.º 5-B – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A presente diretiva não se aplica às 
categorias de instituições de um Estado-
Membro em relação às quais a Comissão 
estabeleça, através de um ato delegado 
adotado em conformidade com o artigo 
148.º e com base nas informações 
disponíveis, que as instituições abrangidas 
por essas categorias são elegíveis na 
qualidade de cooperativas de crédito nos 
termos do direito nacional desse Estado-
Membro e cumprem todas as condições 
seguintes:

Sem prejuízo das instituições elencadas 
no artigo 2.º, n.º 5, a presente diretiva não 
se aplica às categorias de instituições de 
um Estado-Membro em relação às quais a 
Comissão estabeleça, através de um ato 
delegado adotado em conformidade com o 
artigo 148.º e com base nas informações 
disponíveis, que as instituições abrangidas 
por essas categorias são elegíveis na 
qualidade de cooperativas de crédito nos 
termos do direito nacional desse Estado-
Membro e cumprem todas as condições 
seguintes:

Or. en

Alteração 89
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea b)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 2 – n.º 5-B – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

d) Só estão autorizadas a aceitar 
depósitos ou fundos reembolsáveis dos 
seus membros, sendo esses depósitos 
considerados depósitos cobertos ao abrigo 
do artigo 2.º, n.º 1, ponto 5, da Diretiva 
2014/49/UE;

d) Só estão autorizadas a aceitar 
depósitos ou fundos reembolsáveis dos 
seus membros.

Or. en

Justificação

(Alteração inspirada pelo contributo recebido da Rede Europeia de Cooperativas de Crédito 
[ENCU].)

Alteração 90
Paul Tang

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea b)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 2 – n.º 5-B – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Só estão autorizadas a aceitar 
depósitos ou fundos reembolsáveis dos 
seus membros, sendo esses depósitos 
considerados depósitos cobertos ao abrigo 
do artigo 2.º, n.º 1, ponto 5, da Diretiva 
2014/49/UE;

d) Só estão autorizadas a aceitar 
depósitos ou fundos reembolsáveis dos 
seus membros;

Or. en

Alteração 91
Paul Tang

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea b)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 2 – n.º 5-B – alínea g)
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Texto da Comissão Alteração

g) O valor acumulado dos ativos 
desta categoria de instituições não 
ultrapassa 3 % do PIB do Estado-Membro 
em causa e o valor total dos ativos de cada 
uma das instituições não excede os 100 
milhões de euros;

Suprimido

Or. en

Justificação

Algumas cooperativas de crédito dos Estados-Membros não ficariam abrangidas por esta 
limitação.

Alteração 92
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea b)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 2 – n.º 5-B – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) O valor acumulado dos ativos desta 
categoria de instituições não ultrapassa 3 % 
do PIB do Estado-Membro em causa e o 
valor total dos ativos de cada uma das 
instituições não excede os 100 milhões de 
euros;

g) O valor acumulado dos ativos desta 
categoria de instituições não ultrapassa 3 % 
do PIB do Estado-Membro em causa;

Or. en

Justificação

(Alteração inspirada pelo contributo recebido da Rede Europeia de Cooperativas de Crédito 
[ENCU].)

Alteração 93
Renato Soru, Luigi Morgano
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea b)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 2 – n.º 5-B-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-B-A. A presenta diretiva não se aplica a 
uma instituição que a Comissão inclua na 
lista prevista no artigo 2.º, n.º 5, mediante 
ato delegado adotado ao abrigo do artigo 
148.º.

Or. en

Alteração 94
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea c)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 2 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros asseguram a 
publicação de uma lista de entidades 
excluídas da aplicação da presente 
diretiva ao abrigo dos n.os 5-1 e 5-B, em 
conjunto com informações sobre a 
extensão da proteção dos depósitos.

Or. en

Justificação

(Ver parecer do BCE [CON/2017/46].) Deve haver uma identificação clara dos bancos de 
desenvolvimento e das cooperativas de crédito a excluir. Deve criar-se um registo público 
das entidades excluídas. Além disso, devem ser prestadas ao público informações sobre o 
âmbito da proteção concedido aos depositantes. Estas informações são necessárias para 
atribuir transparência ao estatuto e supervisão destas entidades e à proteção dos seus 
depositantes.
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Alteração 95
Simona Bonafè, Andrea Cozzolino

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea d)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 2 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

d) É aditado o seguinte n.º 7: Suprimido

«

Até [5 anos após a entrada em vigor], a 
Comissão revê a lista constante do artigo 
2.º, n.º 5, verificando se os motivos que 
levaram à inclusão de entidades na lista 
permanecem válidos, o quadro jurídico 
nacional e a supervisão aplicáveis às 
entidades constantes da lista, o tipo e a 
qualidade da cobertura de depósitos das 
entidades constantes da lista e, no caso 
das entidades dos tipos especificados nos 
n.os 5-A e 5-B do mesmo artigo, tendo 
igualmente em conta os critérios aí 
enunciados.

»

Or. en

Alteração 96
Renato Soru, Luigi Morgano

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea d)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 2 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

d) É aditado o seguinte n.º 7: Suprimido

«

Até [5 anos após a entrada em vigor], a 
Comissão revê a lista constante do artigo 
2.º, n.º 5, verificando se os motivos que 
levaram à inclusão de entidades na lista 
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permanecem válidos, o quadro jurídico 
nacional e a supervisão aplicáveis às 
entidades constantes da lista, o tipo e a 
qualidade da cobertura de depósitos das 
entidades constantes da lista e, no caso 
das entidades dos tipos especificados nos 
n.os 5-A e 5-B do mesmo artigo, tendo 
igualmente em conta os critérios aí 
enunciados.

»

Or. en

Alteração 97
Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Anne Sander, Georgios Kyrtsos

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea d)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 2 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

d) É aditado o seguinte n.º 7: Suprimido

«

Até [5 anos após a entrada em vigor], a 
Comissão revê a lista constante do artigo 
2.º, n.º 5, verificando se os motivos que 
levaram à inclusão de entidades na lista 
permanecem válidos, o quadro jurídico 
nacional e a supervisão aplicáveis às 
entidades constantes da lista, o tipo e a 
qualidade da cobertura de depósitos das 
entidades constantes da lista e, no caso 
das entidades dos tipos especificados nos 
n.os 5-A e 5-B do mesmo artigo, tendo 
igualmente em conta os critérios aí 
enunciados.

»

Or. en
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Alteração 98
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Thierry Cornillet

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea d)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 2 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

d) É aditado o seguinte n.º 7: Suprimido

«

Até [5 anos após a entrada em vigor], a 
Comissão revê a lista constante do artigo 
2.º, n.º 5, verificando se os motivos que 
levaram à inclusão de entidades na lista 
permanecem válidos, o quadro jurídico 
nacional e a supervisão aplicáveis às 
entidades constantes da lista, o tipo e a 
qualidade da cobertura de depósitos das 
entidades constantes da lista e, no caso 
das entidades dos tipos especificados nos 
n.os 5-A e 5-B do mesmo artigo, tendo 
igualmente em conta os critérios aí 
enunciados.

»

Or. en

Justificação

Mostra-se mais adequada a existência de uma lista exaustiva estável de instituições isentas.

Alteração 99
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea d)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 2 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

Até [5 anos após a entrada em vigor], a 
Comissão revê a lista constante do artigo 

Até [5 anos após a entrada em vigor], a 
Comissão revê o quadro jurídico nacional e 
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2.º, n.º 5, verificando se os motivos que 
levaram à inclusão de entidades na lista 
permanecem válidos, o quadro jurídico 
nacional e a supervisão aplicáveis às 
entidades constantes da lista, o tipo e a 
qualidade da cobertura de depósitos das 
entidades constantes da lista e, no caso das 
entidades dos tipos especificados nos n.os

5-A e 5-B do mesmo artigo, tendo 
igualmente em conta os critérios aí 
enunciados.

a supervisão aplicáveis às entidades 
constantes da lista referida no artigo 2.º, n.º 
5, e o tipo e a qualidade da cobertura de 
depósitos das entidades constantes da lista 
e, no caso das entidades dos tipos 
especificados nos n.os 5-A e 5-B do mesmo 
artigo, tendo igualmente em conta os 
critérios aí enunciados.

Os critérios previstos nos n.os 5-A e 5-B do 
artigo 2.º, mediante os quais é possível 
isentar uma instituição por ato delegado 
adotado ao abrigo do artigo 148.º, não se 
aplicam em circunstância alguma a 
instituições que tenham anteriormente 
sido isentas ao abrigo da lista do n.º 5.

Or. en

Justificação

Alteração que visa esclarecer que as instituições isentas que se encontrem especificamente 
elencadas não têm de preencher os critérios previstos nos n.os 5-A e 5-B do artigo 2.º.

Alteração 100
Othmar Karas

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea d)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 2 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

Até [5 anos após a entrada em vigor], a 
Comissão revê a lista constante do artigo 
2.º, n.º 5, verificando se os motivos que 
levaram à inclusão de entidades na lista 
permanecem válidos, o quadro jurídico 
nacional e a supervisão aplicáveis às 
entidades constantes da lista, o tipo e a 
qualidade da cobertura de depósitos das 
entidades constantes da lista e, no caso 
das entidades dos tipos especificados nos 

[Até 5 anos a contar da entrada em vigor], 
a EBA elabora um relatório com uma 
avaliação do quadro jurídico nacional e a 
supervisão aplicáveis às entidades 
especificadas nos n.os 5-A e 5-B do artigo 
2.º, bem como o tipo e a qualidade da 
cobertura de depósitos das mesmas
entidades e apresentar o relatório referido 
à Comissão e ao Parlamento Europeu.
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n.os 5-A e 5-B do mesmo artigo, tendo 
igualmente em conta os critérios aí 
enunciados.

Or. en

Justificação

Esta alteração assegura a segurança jurídica no que respeita à inclusão das entidades nas 
listas do artigo 2.º, n. 1, da DRFP IV. Com base no respetivo parecer e relatório em matéria 
de problemas de perímetro regulamentar relacionados com a DRFP IV/RRFP de novembro 
de 2017, a EBA observa que o artigo 2.º, n.º 5, da DRFP IV. Esta alteração prevê um 
relatório da EBA com uma avaliação do quadro jurídico nacional e a supervisão aplicáveis, 
num prazo máximo de 5 anos a contar da entrada em vigor da presente diretiva.

Alteração 101
Jonás Fernández

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea d)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 2 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

Até [5 anos após a entrada em vigor], a 
Comissão revê a lista constante do artigo 
2.º, n.º 5, verificando se os motivos que 
levaram à inclusão de entidades na lista 
permanecem válidos, o quadro jurídico 
nacional e a supervisão aplicáveis às 
entidades constantes da lista, o tipo e a 
qualidade da cobertura de depósitos das 
entidades constantes da lista e, no caso 
das entidades dos tipos especificados nos 
n.os 5-A e 5-B do mesmo artigo, tendo 
igualmente em conta os critérios aí 
enunciados.

Os critérios previstos nos n.os 5-A e 5-B do 
artigo 2.º, nos termos dos quais é possível 
isentar uma instituição mediante ato 
delegado adotado ao abrigo do artigo 
148.º, não se aplicam em circunstância 
alguma a instituições que tenham 
anteriormente sido isentas ao abrigo da 
lista do n.º 5. Até [5 anos após a entrada 
em vigor], a Comissão pode rever o quadro 
jurídico nacional e a supervisão aplicáveis 
às entidades constantes da lista referida no 
artigo 2.º, n.º 5, e o tipo e a qualidade da 
cobertura de depósitos das mesmas
entidades, tendo igualmente em conta os 
critérios aí enunciados.

Or. en
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Alteração 102
Paul Tang

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea d)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 2 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

Até [5 anos após a entrada em vigor], a 
Comissão revê a lista constante do artigo 
2.º, n.º 5, verificando se os motivos que 
levaram à inclusão de entidades na lista 
permanecem válidos, o quadro jurídico 
nacional e a supervisão aplicáveis às 
entidades constantes da lista, o tipo e a 
qualidade da cobertura de depósitos das 
entidades constantes da lista e, no caso 
das entidades dos tipos especificados nos 
n.os 5-A e 5-B do mesmo artigo, tendo 
igualmente em conta os critérios aí 
enunciados.

Até [5 anos após a entrada em vigor], a
Comissão revê a lista constante do artigo 
2.º, n.º 5, verificando se os motivos que 
levaram à inclusão de entidades na lista 
permanecem válidos, o quadro jurídico 
nacional e a supervisão aplicáveis às 
entidades constantes da lista, no caso das 
entidades dos tipos especificados nos n.os

5-A e 5-B do mesmo artigo, tendo 
igualmente em conta os critérios aí 
enunciados.

Or. en

Alteração 103
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès, Costas Mavrides, 
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea a)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 3 – ponto 64-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

64-A) «Política de remuneração neutra 
em termos de género numa instituição de 
crédito ou empresa de investimento»: uma 
política de remuneração baseada em 
igualdade de remuneração entre homens 
e mulheres por trabalho igual ou trabalho 
de igual valor.

Or. en
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Alteração 104
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3-A (novo)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 8 – n.º 1

Texto em vigor Alteração

(3-A) O artigo 8.º, n.º 1, passa a ter a 
seguinte redação:

Os Estados-Membros exigem que as 
instituições de crédito obtenham 
autorização antes de iniciarem as suas 
atividades. Sem prejuízo dos artigos 10.º a 
14.º, os Estados-Membros fixam os 
requisitos para a obtenção dessa 
autorização e notificam a EBA.

Os Estados-Membros exigem que as 
instituições de crédito obtenham 
autorização das autoridades competentes
antes de iniciarem as suas atividades, 
incluindo as indicadas no anexo 1. Sem 
prejuízo dos artigos 10.º a 14.º, os Estados-
Membros fixam os requisitos para a 
obtenção dessa autorização e notificam a 
EBA.

»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=PT)

Justificação

(See the ECB's opinion (CON/2017/46)). The CRD and Regulation (EU) No 1024/2013 do not 
explicitly provide that banks have to obtain prior authorisation for activities 3-15 on the list 
in Annex I. Some Member States have implemented universal bank licences comprising all 
activities on that list. It is important to clearly establish that credit institutions cannot perform 
any of the activities listed in Annex I without prior authorisation from the competent 
authority. Such harmonisation should help the framework for banking authorisation to be 
evenly and consistently applied within the Union. Such a harmonised framework for the 
authorisation of a broad range of activities conducted by banks would contribute to a level 
playing field across the Union.

Alteração 105
Mady Delvaux

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
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Diretiva 2013/36/UE
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(5) No artigo 9.º, o n.º 2 passa a ter a 
seguinte redação:

Suprimido

«

2. O n.º 1 não se aplica à aceitação 
de depósitos ou outros fundos 
reembolsáveis por qualquer uma das 
seguintes entidades:

a) Um Estado-Membro;

b) Uma autoridade regional ou local 
de um Estado-Membro;

c) Organismos internacionais 
públicos de que sejam membros um ou 
mais Estados-Membros;

d) Pessoas ou empresas cujo acesso à 
atividade seja expressamente abrangido 
por atos da União distintos da presente 
diretiva e do Regulamento (UE) n.º 
575/2013;

e) As entidades a que se refere o 
artigo 2.º, n.º 5, cuja atividade é 
regulamentada pelo direito nacional.

»

Or. en

Justificação

Com base no seu parecer sobre outros intermediários financeiros de novembro de 
2017(EBA/Op/2017/13), a EBA conclui que: «O artigo 9.º, n.º 2, da DRFP IV, na sua 
redação atual, pode muito bem continuar a ter relevância nos sistemas regulamentares dos 
Estados-Membros e qualquer alteração ao mesmo teria de ser fundamentada mediante uma 
prévia avaliação de impacto para lá do âmbito de aplicação do relatório sobre outros 
intermediários financeiros». Dado que não foi efetuada qualquer avaliação de impacto, a 
alteração visa manter o artigo 9.º, n.º 2, da DRFP IV na sua redação atual.

Alteração 106
Peter Simon



AM\1144242PT.docx 49/182 PE616.798v01-00

PT

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 9 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) As entidades a que se refere o 
artigo 2.º, n.º 5, cuja atividade é 
regulamentada pelo direito nacional.

e) As entidades a que se refere o 
artigo 2.º, n.º 5, n.º 5-A e n.º 5-B, cuja 
atividade é regulamentada pelo direito 
nacional.

Or. en

Justificação

Alteração por motivos de coerência para incluir todas as instituições mencionadas no artigo 
2.º.

Alteração 107
Burkhard Balz

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 9 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) As entidades a que se refere o 
artigo 2.º, n.º 5, cuja atividade é 
regulamentada pelo direito nacional.

e) As entidades a que se refere o 
artigo 2.º, n.º 5 e o n.º 5-A, cuja atividade é 
regulamentada pelo direito nacional.».

Or. en

Alteração 108
Neena Gill

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 21.º-B
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 21.º-B Suprimido

Empresa-mãe da UE intermediária

1. Os Estados-Membros devem exigir 
que duas ou mais instituições da União 
que façam parte do mesmo grupo de um 
país terceiro tenham uma empresa-mãe 
da UE intermediária estabelecida na 
União.

2. Os Estados-Membros devem exigir 
que uma empresa-mãe da UE 
intermediária obtenha uma autorização 
enquanto instituição, em conformidade 
com o artigo 8.º, ou enquanto companhia 
financeira ou companhia financeira 
mista, em conformidade com o artigo 21.º-
A.

3. Os n.os 1 e 2 não se aplicam se o 
valor total dos ativos na União do grupo 
de um país terceiro for inferior a 30 mil 
milhões de euros, salvo se o grupo em 
causa for uma G-SII de um país terceiro.

4. Para efeitos do presente artigo, o 
valor total dos ativos na União do grupo 
de um país terceiro deve incluir:

a) Os ativos totais de cada instituição 
na União do grupo de um país terceiro, tal 
como constam do respetivo balanço 
consolidado; e

b) Os ativos totais de cada sucursal 
do grupo de um país terceiro autorizada 
na União.

5. As autoridades competentes devem 
notificar à EBA todas as autorizações 
concedidas ao abrigo do n.º 2.

Or. en

Alteração 109
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun



AM\1144242PT.docx 51/182 PE616.798v01-00

PT

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 21.º-B – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem exigir 
que duas ou mais instituições da União que 
façam parte do mesmo grupo de um país 
terceiro tenham uma empresa-mãe da UE 
intermediária estabelecida na União.

1. Os Estados-Membros devem exigir 
que duas ou mais instituições ou sucursais 
de países terceiros na União que façam 
parte do mesmo grupo de um país terceiro 
tenham uma empresa-mãe da UE 
intermediária estabelecida na União.

Or. en

Alteração 110
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 21.º-B – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem exigir 
que duas ou mais instituições da União que 
façam parte do mesmo grupo de um país 
terceiro tenham uma empresa-mãe da UE 
intermediária estabelecida na União.

1. Sem prejuízo do disposto no n.º 1-
A, os Estados-Membros devem exigir que 
duas ou mais instituições da União que 
façam parte do mesmo grupo de um país 
terceiro tenham uma empresa-mãe da UE 
intermediária estabelecida na União.

Or. en

Justificação

Permitir duas empresas-mãe intermediárias é o equilíbrio certo entre uma supervisão 
eficiente e uma estruturação eficiente.

Alteração 111
Brian Hayes
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 21.º-B – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem exigir 
que duas ou mais instituições da União que 
façam parte do mesmo grupo de um país 
terceiro tenham uma empresa-mãe da UE 
intermediária estabelecida na União.

1. Sem prejuízo do disposto no n.º 7,
os Estados-Membros devem exigir que 
duas ou mais instituições da União que 
façam parte do mesmo grupo de um país 
terceiro tenham uma empresa-mãe da UE 
intermediária estabelecida na União.

Or. en

Alteração 112
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 21.º-B – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem exigir 
que duas ou mais instituições da União que 
façam parte do mesmo grupo de um país 
terceiro tenham uma empresa-mãe da UE 
intermediária estabelecida na União.

1. Duas ou mais instituições da União 
que façam parte do mesmo grupo de um 
país terceiro devem ter uma única
empresa-mãe da UE intermediária 
estabelecida na União.

Or. en

Justificação

The requirement to establish intermediate EU parent undertakings for third country banking 
groups with two or more institutions in the Union is welcomed as it would allow the 
consolidating supervisor to evaluate the risks and the financial soundness of the entire 
banking group in the Union and to apply prudential requirements on a consolidated basis. 
The competent authority should be afforded the power to permit the setting up of more than 
one IPU (or to carve out certain entities from the IPU) in specific and exceptional situations, 
e.g. where the exclusion of certain activities from the IPU would be justified by legal
limitations applicable to the third-country group in the third country of origin.
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Alteração 113
Wolf Klinz

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 21.º-B – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem exigir 
que duas ou mais instituições da União que 
façam parte do mesmo grupo de um país 
terceiro tenham uma empresa-mãe da UE 
intermediária estabelecida na União.

1. Duas ou mais instituições da União 
que façam parte do mesmo grupo de um 
país terceiro devem ter, pelo menos, uma 
empresa-mãe da UE intermediária 
estabelecida na União.

Or. en

Alteração 114
Othmar Karas

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 21-B – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Em derrogação do disposto no n.º 
1, as autoridades competentes podem 
permitir que as instituições mencionadas 
no n.º 1 tenham duas empresas-mãe da 
UE intermediárias sempre que o 
estabelecimento de uma única empresa-
mãe da UE intermediária:

i) Esteja em conflito com o quadro 
jurídico ou regulamentar que exija uma 
separação das atividades no país terceiro 
em que a empresa-mãe de última 
instância do grupo do país terceiro tenha 
a sua sede ou

ii) Torne a resolubilidade menos 
eficaz ou afete a estabilidade financeira 
de acordo com uma avaliação realizada 
pela autoridade de resolução competente 
da empresa-mãe da UE intermediária, em 
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estreita coordenação com a autoridade de 
resolução da empresa-mãe da empresa-
mãe da UE intermediária.

Or. en

Justificação

Esta alteração assegura que o requisito de uma empresa-mãe da UE intermediária tem em 
conta os requisitos obrigatórios da separação de atividades noutras jurisdições, bem como as 
ponderações em matéria de estabilidade financeira e resolubilidade.

Alteração 115
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 21-B – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. As autoridades competentes podem 
exigir às instituições mencionadas no n.º 
1 que tenham duas ou mais empresas-mãe 
da UE intermediárias, sempre que as 
autoridades competentes determinem que 
uma única empresa-mãe da UE 
intermediária seria incompatível com um 
requisito obrigatório de separação de 
atividades, em conformidade com as 
regras do país terceiro em que a empresa-
mãe de última instância do grupo do país 
terceiro tem a sua sede, ou que seria 
adequado facilitar a supervisão ou a 
resolução eficaz da instituição.

Or. en

Alteração 116
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9
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Diretiva 2013/36/UE
Artigo 21-B – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. As autoridades competentes podem 
permitir às instituições mencionadas no 
n.º 1 que tenham duas empresas-mãe da 
UE intermediárias, sempre que as 
autoridades competentes estejam certas 
que uma única empresa-mãe da UE 
intermediária seria incompatível com um 
requisito obrigatório de separação de 
atividades, em conformidade com as 
regras do país terceiro em que a empresa-
mãe de última instância do grupo do país 
terceiro tem a sua sede, ou sempre que tal 
facilite a resolução eficaz da instituição.

Or. en

Justificação

Permitir duas empresas-mãe intermediárias é o equilíbrio certo entre uma supervisão 
eficiente e uma estruturação eficiente.

Alteração 117
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 21-B – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. As autoridades competentes podem 
permitir às instituições mencionadas no 
n.º 1 que tenham duas empresas-mãe da 
UE intermediárias, sempre que as 
autoridades competentes determinem que 
uma única empresa-mãe da UE 
intermediária seria funcionalmente 
incompatível com um requisito 
obrigatório de separação de atividades, 
em conformidade com as regras do país 



PE616.798v01-00 56/182 AM\1144242PT.docx

PT

terceiro em que a empresa-mãe de última 
instância do grupo do país terceiro tem a 
sua sede.

Or. en

Alteração 118
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 21-B – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. As autoridades competentes podem 
permitir às instituições mencionadas no 
n.º 1 que tenham duas empresas-mãe da 
UE intermediárias, sempre que as 
autoridades competentes determinem que 
uma única empresa-mãe da UE 
intermediária seria incompatível com um 
requisito obrigatório de separação de 
atividades, em conformidade com o direito 
do país terceiro em que a empresa-mãe de 
última instância do grupo do país terceiro 
tem a sua sede.

Or. en

Justificação

The requirement to establish intermediate EU parent undertakings for third country banking 
groups with two or more institutions in the Union is welcomed as it would allow the 
consolidating supervisor to evaluate the risks and the financial soundness of the entire 
banking group in the Union and to apply prudential requirements on a consolidated basis. 
The competent authority should be afforded the power to permit the setting up of more than 
one IPU (or to carve out certain entities from the IPU) in specific and exceptional situations, 
e.g. where the exclusion of certain activities from the IPU would be justified by legal 
limitations applicable to the third-country group in the third country of origin.

Alteração 119
Ashley Fox
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 21-B – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Em derrogação do disposto nos 
n.os 1 e 1-A, as autoridades competentes 
podem permitir que uma instituição na 
União que faça parte do mesmo grupo de 
um país terceiro tal como outras 
instituições na União fique fora da 
empresa-mãe intermediária ou das 
empresas-mãe intermediárias sempre que 
determine que o efeito dos requisitos 
previstos nos n.os 1 e 1-A na estrutura da 
instituição ou instituições em causa possa 
ter efeitos desproporcionados em relação 
aos benefícios para a supervisão e 
resolução.

Or. en

Alteração 120
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 21.º-B – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem exigir 
que uma empresa-mãe da UE intermediária 
obtenha uma autorização enquanto
instituição, em conformidade com o artigo 
8.º, ou enquanto companhia financeira ou 
companhia financeira mista, em 
conformidade com o artigo 21.º-A.

2. Uma empresa-mãe da UE 
intermediária será uma instituição de 
crédito, em conformidade com o artigo 8.º, 
ou uma companhia financeira ou 
companhia financeira mista aprovada em 
conformidade com o artigo 21.º-A.

Em derrogação do disposto no n.º 1, 
sempre que as atividades do grupo de um 
país terceiro sejam maioritariamente 
exercidas por empresas de investimento, 
ou a segunda empresa-mãe da UE 
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intermediária deva ser estabelecida em 
conexão com atividades de investimento 
para cumprir um requisito obrigatório nos 
termos do n.º 1-A, a empresa-mãe da UE 
intermediária ou a segunda empresa-mãe 
da UE intermediária, respetivamente, 
pode ser uma empresa de investimento 
autorizada em conformidade com o 
disposto no artigo 5.º, n.º1, da Diretiva 
2014/65/UE.

Para efeitos do presente número, deve 
considerar-se que uma atividade é 
maioritariamente exercida por empresas 
de investimento sempre que o total do 
balanço das empresas de investimento no 
grupo represente, pelo menos, 50 % do 
total do balanço do grupo, ou sempre que 
o rendimento gerado pelas empresas de 
investimento represente, pelo menos, 50% 
do rendimento total do grupo.

Or. en

Justificação

Do modo como se encontra redigido, o texto não é compatível com uma empresa-mãe 
intermediária ser uma empresa de investimento como as acordadas ao abrigo da DMIF e não 
da DRFP. Esta alteração permite à empresa-mãe intermediária ser uma empresa de 
investimento sempre que as atividades do grupo de um país terceiro sejam maioritariamente 
as de uma empresa de investimento.

Alteração 121
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 21.º-B – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem exigir 
que uma empresa-mãe da UE intermediária 
obtenha uma autorização enquanto
instituição, em conformidade com o artigo 
8.º, ou enquanto companhia financeira ou 

2. Uma empresa-mãe da UE 
intermediária será uma instituição de 
crédito autorizada, em conformidade com 
o artigo 8.º, ou uma companhia financeira 
ou companhia financeira mista aprovada
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companhia financeira mista, em 
conformidade com o artigo 21.º-A.

em conformidade com o artigo 21.º-A.

Em derrogação do disposto no n.º 1, 
sempre que nenhuma das instituições 
referidas no n.º 1 seja uma instituição de 
crédito ou uma segunda empresa-mãe da 
UE intermediária deva ser estabelecida 
em conexão com atividades de 
investimento para cumprir um requisito 
obrigatório nos termos do n.º 1-A, a 
empresa-mãe da UE intermediária ou a 
segunda empresa-mãe da UE 
intermediária, respetivamente, pode ser 
uma empresa de investimento autorizada 
em conformidade com o disposto no 
artigo 5.º, n.º1, da Diretiva 2014/65/UE.

Or. en

Alteração 122
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 21.º-B – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem exigir 
que uma empresa-mãe da UE intermediária 
obtenha uma autorização enquanto
instituição, em conformidade com o artigo 
8.º, ou enquanto companhia financeira ou 
companhia financeira mista, em 
conformidade com o artigo 21.º-A.

2. Uma empresa-mãe da UE 
intermediária será uma instituição de 
crédito autorizada, em conformidade com 
o artigo 8.º, ou uma companhia financeira 
ou companhia financeira mista aprovada 
em conformidade com o artigo 21.º-A.

Em derrogação do disposto no n.º 1, 
sempre que nenhuma das instituições 
referidas no n.º 1 seja uma instituição de 
crédito ou a segunda empresa-mãe da UE 
intermediária deva ser estabelecida em 
conexão com atividades de investimento 
para cumprir um requisito obrigatório nos 
termos do n.º 1-A, a empresa-mãe da UE 
intermediária ou a segunda empresa-mãe 
da UE intermediária, respetivamente, 
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pode ser uma empresa de investimento 
autorizada em conformidade com o 
disposto no artigo 5.º, n.º1, da Diretiva 
2014/65/UE.

Or. en

Justificação

Permitir duas empresas-mãe intermediárias é o equilíbrio certo entre uma supervisão 
eficiente e uma estruturação eficiente.

Alteração 123
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 21.º-B – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem exigir 
que uma empresa-mãe da UE intermediária 
obtenha uma autorização enquanto 
instituição, em conformidade com o artigo 
8.º, ou enquanto companhia financeira ou 
companhia financeira mista, em 
conformidade com o artigo 21.º-A.

2. Os Estados-Membros devem exigir 
que uma empresa-mãe da UE intermediária 
obtenha uma autorização enquanto 
instituição de crédito, em conformidade 
com o artigo 8.º, ou enquanto companhia 
financeira ou companhia financeira mista, 
em conformidade com o artigo 21.º-A.

Or. en

Alteração 124
Othmar Karas

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 21.º-B – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem exigir 
que uma empresa-mãe da UE 

2. Os Estados-Membros devem exigir 
que as empresas-mãe da UE 



AM\1144242PT.docx 61/182 PE616.798v01-00

PT

intermediária obtenha uma autorização 
enquanto instituição, em conformidade 
com o artigo 8.º, ou enquanto companhia 
financeira ou companhia financeira mista, 
em conformidade com o artigo 21.º-A.

intermediárias obtenha uma autorização 
enquanto instituição, em conformidade 
com o artigo 8.º, ou enquanto companhia 
financeira ou companhia financeira mista, 
em conformidade com o artigo 21.º-A.

Or. en

Justificação

Trata-se de uma alteração técnica devido à alteração efetuada ao artigo 21.º-B, n.º 1-A 
(novo).

Alteração 125
Esther de Lange

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 21-B – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Para além do disposto no n.º 2, 
deve permitir-se que uma empresa-mãe da 
UE intermediária obtenha autorização 
enquanto empresa de investimento, em 
conformidade com o artigo 5.º da Diretiva 
2014/65/UE, caso nenhuma instituição de 
crédito ou empresa de investimento 
sistémica faça parte do mesmo grupo de 
um país terceiro.

Or. en

Alteração 126
Thierry Cornillet

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 21.º-B – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Os n.os 1 e 2 não se aplicam se o 
valor total dos ativos na União do grupo de 
um país terceiro for inferior a 30 mil 
milhões de euros, salvo se o grupo em 
causa for uma G-SII de um país terceiro.

3. Os n.os 1 e 2 não se aplicam se o 
valor total dos ativos na União do grupo de 
um país terceiro for inferior a 30 mil 
milhões de euros.

Or. en

Justificação

Alteração que mantém a empresa-mãe intermediária, mas torna-a proporcionada.

Alteração 127
Mady Delvaux

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 21.º-B – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os n.os 1 e 2 não se aplicam se o 
valor total dos ativos na União do grupo de 
um país terceiro for inferior a 30 mil 
milhões de euros, salvo se o grupo em 
causa for uma G-SII de um país terceiro.

3. Os n.os 1 e 2 não se aplicam se o 
valor total dos ativos na União do grupo de 
um país terceiro for inferior a 45 mil 
milhões de euros.

Or. en

Justificação

Em prol da existência de condições concorrenciais equitativas a nível mundial, esta alteração 
aumenta o limite para 45 mil milhões de euros a fim de o articular com limites aplicáveis 
noutras jurisdições (por exemplo, nos EUA). Além disso, para evitar a existência de um 
impacto desproporcionado em grupos de países terceiros com presença limitada na União, a 
medida não deve incluir automaticamente todos os G-SIB do país. Nem todos os G-SIB têm 
relevância sistémica para o sistema financeiros da UE.

Alteração 128
Neena Gill
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 21.º-B – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os n.os 1 e 2 não se aplicam se o 
valor total dos ativos na União do grupo de 
um país terceiro for inferior a 30 mil 
milhões de euros, salvo se o grupo em 
causa for uma G-SII de um país terceiro.

3. Os n.os 1 e 2 não se aplicam se o 
valor total dos ativos na União do grupo de 
um país terceiro for inferior a 30 mil 
milhões de euros,

Or. en

Alteração 129
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 21.º-B – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os n.os 1 e 2 não se aplicam se o 
valor total dos ativos na União do grupo de 
um país terceiro for inferior a 30 mil 
milhões de euros, salvo se o grupo em 
causa for uma G-SII de um país terceiro.

3. Os n.os 1, 1-A e 2 não se aplicam se 
o valor total dos ativos na União do grupo 
de um país terceiro for inferior a 50 mil 
milhões de euros.

Or. en

Justificação

Alteração para tornar o requisito da empresa-mãe intermediária proporcionado.

Alteração 130
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9
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Diretiva 2013/36/UE
Artigo 21.º-B – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os n.os 1 e 2 não se aplicam se o 
valor total dos ativos na União do grupo de 
um país terceiro for inferior a 30 mil 
milhões de euros, salvo se o grupo em 
causa for uma G-SII de um país terceiro.

3. Os n.os 1, 1-A, 1-B e 2 não se 
aplicam se o valor total dos ativos na 
União do grupo de um país terceiro for 
inferior a 50 mil milhões de euros.

Or. en

Alteração 131
Othmar Karas

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 21.º-B – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os n.os 1 e 2 não se aplicam se o 
valor total dos ativos na União do grupo de 
um país terceiro for inferior a 30 mil 
milhões de euros, salvo se o grupo em 
causa for uma G-SII de um país terceiro.

3. Os n.os 1, 1-A e 2 não se aplicam se 
o valor total dos ativos na União do grupo 
de um país terceiro for inferior a 30 mil 
milhões de euros, salvo se o grupo em 
causa for uma G-SII de um país terceiro.

Or. en

Justificação

Trata-se de uma alteração técnica devido à alteração efetuada ao artigo 21.º-B, n.º 1-A 
(novo).

Alteração 132
Esther de Lange

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 21.º-B – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Os n.os 1 e 2 não se aplicam se o 
valor total dos ativos na União do grupo de 
um país terceiro for inferior a 30 mil 
milhões de euros, salvo se o grupo em 
causa for uma G-SII de um país terceiro.

3. Os n.os 1, 2 e 2-A não se aplicam se 
o valor total dos ativos na União do grupo 
de um país terceiro for inferior a 30 mil 
milhões de euros, salvo se o grupo em 
causa for uma G-SII de um país terceiro.

Or. en

Alteração 133
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 21.º-B – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Para efeitos do presente artigo, o 
valor total dos ativos na União do grupo de 
um país terceiro deve incluir:

4. Para efeitos do presente artigo, o 
valor total dos ativos de filiais na União do 
grupo de um país terceiro deve ser a soma 
do montante do total dos ativos de cada 
instituição na União do grupo de um país 
terceiro, tal como constam do respetivo 
balanço consolidado ou do balanço 
individual quando o balanço da 
instituição não seja consolidado.

a) Os ativos totais de cada instituição 
na União do grupo de um país terceiro, tal 
como constam do respetivo balanço 
consolidado; e

b) Os ativos totais de cada sucursal 
do grupo de um país terceiro autorizada 
na União.

Or. en

Alteração 134
Neena Gill
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 21 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. Para efeitos do presente artigo, o 
valor total dos ativos na União do grupo de 
um país terceiro deve incluir:

4. Para efeitos do presente artigo, o 
valor total dos ativos na União do grupo de 
um país terceiro deve incluir o total dos 
ativos de cada instituição na União do 
grupo de um país terceiro, tal como 
constam do respetivo balanço 
consolidado.

Or. en

Alteração 135
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 21-B – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. Para efeitos do presente artigo, o 
valor total dos ativos na União do grupo de 
um país terceiro deve incluir:

4. Para efeitos do presente artigo, o 
valor total dos ativos na União do grupo de 
um país terceiro deve ser a soma de:

Or. en

Alteração 136
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 21-B – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Os ativos totais de cada instituição 
na União do grupo de um país terceiro, tal 

a) O montante do total dos ativos de 
cada instituição na União do grupo de um 
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como constam do respetivo balanço 
consolidado; e

país terceiro, tal como constam do 
respetivo balanço consolidado ou do 
balanço individual quando o balanço da 
instituição não seja consolidado; e

Or. en

Alteração 137
Petr Ježek

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 21-B – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Os ativos totais de cada sucursal
do grupo de um país terceiro autorizada 
na União.

Suprimido

Or. en

Justificação

Dada a natureza jurídica das sucursais e contrariamente ao que acontece com as filiais, a 
inclusão de sucursais no cálculo do valor total de ativos implica custos significativos para os 
bancos de países terceiros na mudança das sucursais para os pertinentes bancos licenciados 
do EEE. Caso se incluíssem as sucursais, em teoria tal poderia significar que uma empresa-
mãe intermediária teria de ser estabelecida mesmo no caso de uma dimensão reduzida da 
filial.

Alteração 138
Mady Delvaux

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 21-B – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Os ativos totais de cada sucursal 
do grupo de um país terceiro autorizada 

Suprimido
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na União.

Or. en

Justificação

Os ativos das sucursais não devem ser incluídos no cálculo do limite. As sucursais não 
possuem personalidade jurídica, uma sucursal é parte da respetiva empresa-mãe e não tem 
ativos «próprios». A alteração torna o requisito mais proporcionado evitando um processo 
eventualmente complexo e artificial de atribuir nominalmente ativos a uma sucursal. 
Contribui igualmente para alinhar o âmbito do requisito ao âmbito de requisitos similares 
existentes em países terceiros, como os EUA.

Alteração 139
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 21-B – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Os ativos totais de cada sucursal do 
grupo de um país terceiro autorizada na 
União.

b) O montante total de ativos de cada 
sucursal do grupo de um país terceiro 
autorizada a operar na União, em 
conformidade com o artigo 47.º.

Or. en

Alteração 140
Esther de Lange

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 21-B – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Os ativos totais de cada sucursal do 
grupo de um país terceiro autorizada na 
União.

b) Os ativos totais de cada sucursal do 
grupo de um país terceiro estabelecida na 
União.
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Or. en

Alteração 141
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 21-B – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Sempre que sejam aplicáveis o n.º 
1 ou o n.º 2, os Estados-Membros exigem 
que cada sucursal do grupo de um país 
terceiro seja reconstituída como 
instituição de crédito ou como uma 
sucursal de uma instituição de crédito 
estabelecida na União.

Or. en

Alteração 142
Esther de Lange

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 21-B – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Sempre que sejam aplicáveis o n.º 
1 ou o n.º 2, os Estados-Membros exigem 
que cada sucursal do grupo de um país 
terceiro seja reconstituída como 
instituição ou como uma sucursal de uma 
instituição na União.

Or. en

Alteração 143
Ashley Fox
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 21-B – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Para efeitos do presente artigo, o 
valor total dos ativos na União do grupo 
de um país terceiro deve ser a soma de:

a) O montante do total dos ativos de 
cada instituição na União do grupo de um 
país terceiro, tal como constam do 
respetivo balanço consolidado ou do 
balanço individual quando o balanço da 
instituição não seja consolidado; e

b) O montante total de ativos de cada 
sucursal do grupo de um país terceiro 
autorizada a operar na União, em 
conformidade com o artigo 47.º.

Or. en

Alteração 144
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 21.º-B – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. As autoridades competentes devem 
notificar à EBA todas as autorizações 
concedidas ao abrigo do n.º 2.

5. As autoridades competentes devem 
notificar à EBA todas as autorizações 
concedidas ao abrigo do n.º 2 e as 
seguintes informações relativas a cada 
grupo de um país terceiro a operar na sua 
jurisdição:

Or. en
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Alteração 145
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 21-B – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. As denominações e o montante 
total dos ativos de instituições 
supervisionadas que façam parte de um 
grupo de um país terceiro e os tipos de 
atividades que estejam autorizadas a 
exercer;

Or. en

Alteração 146
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 21-B – n.º 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-B. As denominações e o montante 
total de ativos correspondentes a 
sucursais autorizadas nesse Estado-
Membro ao abrigo do artigo 47.º;

Or. en

Alteração 147
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 21-B – n.º 5-C (novo)
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Texto da Comissão Alteração

5-C. A denominação e a forma jurídica 
de qualquer empresa-mãe da UE 
intermediária constituída nesse Estado-
Membro e a denominação do grupo de um 
país terceiro do qual faz parte.

Or. en

Alteração 148
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 21-B – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A EBA publica no seu sítio web a lista de 
todas as empresas-mãe da UE 
intermediárias às quais tenha sido 
concedida autorização na União.

A EBA publica no seu sítio web a lista de 
todos os grupos de países terceiros a 
operar na União e das respetivas
empresas-mãe da UE intermediárias, 
quando aplicável, às quais tenha sido 
concedida autorização na União.

Or. en

Alteração 149
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 21-B – n.º 6 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As autoridades competentes devem 
assegurar a existência de uma única 
empresa-mãe da UE intermediária para 
todas as instituições pertencentes a um 
mesmo grupo de um país terceiro.

As autoridades competentes devem 
assegurar que cada instituição na sua 
jurisdição que faça parte de um grupo de 
um país terceiro cumpre uma das 
seguintes condições:
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a) Tenha uma única empresa-mãe da 
UE intermediária;

b) Seja uma empresa-mãe da UE 
intermediária;

c) Seja a única instituição na União 
do grupo de um país terceiro;

d) Seja parte de um grupo de um país 
terceiro cujo valor total de ativos na 
União seja inferior a 50 mil milhões de 
euros ou

e) Seja uma instituição relativamente 
à qual tenha concluído não ser necessária 
a existência de qualquer empresa-mãe da 
UE intermediária.

Or. en

Alteração 150
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 21-B – n.º 6 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As autoridades competentes devem 
assegurar a existência de uma única 
empresa-mãe da UE intermediária para 
todas as instituições pertencentes a um 
mesmo grupo de um país terceiro.

As autoridades competentes devem 
assegurar a existência de uma única 
empresa-mãe da UE intermediária para 
todas as instituições pertencentes a um 
mesmo grupo de um país terceiro, salvo se 
as autoridades competentes tiverem 
autorizado a instituição a ter duas 
empresas-mãe da UE intermediárias para 
que a instituição seja compatível com um 
requisito obrigatório de separação de 
atividades, em conformidade com as 
regras do país terceiro em que a empresa-
mãe em última instância do grupo de um 
país terceiro tem a sua sede.

Or. en
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Alteração 151
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 21-B – n.º 6 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As autoridades competentes devem 
assegurar a existência de uma única
empresa-mãe da UE intermediária para 
todas as instituições pertencentes a um 
mesmo grupo de um país terceiro.

As autoridades competentes devem 
assegurar que cada instituição na sua 
jurisdição que faça parte de um grupo de 
um país terceiro cumpre uma das 
seguintes condições:

a) Tenha uma única empresa-mãe da 
UE intermediária;

b) Seja uma empresa-mãe da UE 
intermediária;

c) Seja a única instituição na União 
do grupo de um país terceiro; ou

d) Seja parte de um grupo de um país 
terceiro cujo valor total de ativos na 
União seja inferior a 30 mil milhões de 
euros.

Or. en

Alteração 152
Othmar Karas

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 21-B – n.º 6 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As autoridades competentes devem 
assegurar a existência de uma única
empresa-mãe da UE intermediária para 
todas as instituições pertencentes a um 
mesmo grupo de um país terceiro.

As autoridades competentes devem 
assegurar o cumprimento de um requisito 
para a existência de uma empresa-mãe da 
UE intermediária para todas as instituições 
pertencentes a um mesmo grupo de um 
país terceiro.
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Or. en

Justificação

Trata-se de uma alteração técnica devido à alteração efetuada ao artigo 21.º-B, n.º 1-A 
(novo).

Alteração 153
Esther de Lange

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9
Diretiva 2013/63/UE
Artigo 21-B – n.º 6 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As autoridades competentes devem 
assegurar a existência de uma única
empresa-mãe da UE intermediária para 
todas as instituições pertencentes a um 
mesmo grupo de um país terceiro.

As autoridades competentes devem 
assegurar a existência de uma empresa-mãe 
da UE intermediária para todas as 
instituições pertencentes a um mesmo 
grupo de um país terceiro.

Or. en

Alteração 154
Neena Gill

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 21-B – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Em derrogação do disposto no n.º 
1, os grupos que operam através de mais 
do que uma instituição na União e com 
um valor total de ativos superior a 30 mil 
milhões de euros à data de entrada em 
vigor da presente diretiva, sob reserva do 
presente artigo, deve ter uma empresa-
mãe da UE intermediária ou, de acordo 
com o n.º 7, duas ou mais empresas-mãe 
da UE intermediárias desde a data de 
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aplicação da diretiva acrescida de quatro 
anos.

Or. en

Alteração 155
Othmar Karas

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 21-B – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. No prazo de quatro anos a contar 
da data de entrada em vigor da presente 
Diretiva, a Comissão analisa os requisitos 
impostos às instituições pelo presente 
artigo e, após consultar a EBA, apresenta 
um relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho. Após a publicação do presente 
relatório, a Comissão, se adequado, 
apresenta eventuais alterações legislativas 
necessárias. Esse relatório considera:

a) Se os requisitos do presente artigo 
são exequíveis, necessários e 
proporcionais e se outras medidas seriam 
mais adequadas;

b) Se existem outras jurisdições que 
aplicam requisitos similares ao presente 
artigo e, caso assim seja, a natureza e o 
efeito de tais requisitos, se os mesmos são 
compatíveis com os requisitos do presente 
artigo e o impacto de diferentes limites de 
ativos nessas jurisdições;

c) O impacto de requisitos de 
separação estruturais noutras jurisdições.

Or. en

Justificação

Esta alteração prevê que a Comissão, após consultar a EBA, deve informar o Parlamento 
Europeu e o Conselho quanto à adequação do requisito da empresa-mãe intermediária e, se 
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adequado, propõe alterações legislativas a este requisito.

Alteração 156
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 21-B – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Os grupos de países terceiros que 
operem através de mais do que uma 
instituição na União em [data de entrada 
em vigor da presente diretiva] e que 
estejam sujeitos a este artigo devem ter 
uma empresa-mãe da UE intermediária 
ou, no caso mencionado no n.º 1-A, duas 
empresas-mãe da UE intermediárias até 
quatro anos a contar da data de aplicação 
da diretiva.

Or. en

Alteração 157
Brian Hayes

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 21-B – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Sempre que a legislação ou 
regulamentação da jurisdição de origem 
de um grupo exija a separação estrutural 
de atividades diferentes, as autoridades 
competentes devem permitir o 
estabelecimento de duas empresas-mãe da 
UE intermediárias desde que:

a) As autoridades de resolução 
relevantes considerem que a existência de 
duas sociedades gestoras de participações 
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sociais não constituem um obstáculo à 
resolução das atividades do grupo 
liderado por tais sociedades gestoras de 
participações sociais nem qualquer 
requisito de reestruturação das atividades 
após a resolução;

b) As autoridades de supervisão 
relevantes considerem que a existência de 
duas sociedades gestoras de participações 
sociais não constituem um obstáculo à 
supervisão das atividades do grupo 
liderado por tais sociedades gestoras de 
participações sociais;

c) Pelo menos uma das empresas-
mãe ou uma sociedade gestora de 
participações sociais de uma das 
empresas-mãe é uma instituição de 
crédito.

Or. en

Alteração 158
Caroline Nagtegaal, Petr Ježek

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 21-B – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Em derrogação do disposto no n.º
1, os grupos que operam através de mais 
do que uma instituição na União e com 
um valor total de ativos superior a 30 mil 
milhões de euros em [data de entrada em 
vigor da presente diretiva] devem ter uma 
empresa-mãe da UE intermediária ou, no 
caso referido no n.º 1-A, duas empresas-
mãe da UE intermediárias até [data de 
aplicação da diretiva + três anos].

Or. en
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Justificação

Esta alteração introduz um período transitório de três anos para a empresa-mãe 
intermediária.

Alteração 159
Neena Gill

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 21-B – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Em derrogação do disposto no n.º 
6, os grupos de países terceiros que 
estejam sujeitos a legislação ou 
regulamentação nacional que exija a 
separação estrutural de atividades podem 
ter mais do que uma empresa-mãe da UE 
intermediária. Esta empresa-mãe da UE 
intermediária deve estar em consonância 
com a separação estrutural de atividades 
que o grupo bancário está obrigado a 
efetuar.

Or. en

Alteração 160
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 21-B – n.º 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-B. No prazo de três anos a contar da 
data de entrada em vigor da presente 
Diretiva, a Comissão analisa os requisitos 
impostos às instituições pelo presente 
artigo e, após consultar a EBA, apresenta 
um relatório ao Parlamento Europeu e ao 
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Conselho. Após a publicação do presente 
relatório, a Comissão, se adequado, 
apresenta eventuais alterações legislativas 
necessárias. Esse relatório considera:

a) Se os requisitos do presente artigo 
são exequíveis, necessários e 
proporcionais e se outras medidas seriam 
mais adequadas;

b) Se existem outras jurisdições que 
aplicam requisitos similares ao presente 
artigo e, caso assim seja, a natureza e o 
efeito de tais requisitos, se os mesmos são 
compatíveis com os requisitos do presente 
artigo e o impacto de diferentes limites de 
ativos nessas jurisdições;

c) O impacto de requisitos de 
separação estruturais noutras jurisdições.

Or. en

Alteração 161
Othmar Karas

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 21-B – n.º 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-B. Em derrogação do disposto no n.º 
1, os grupos que operam através de mais 
do que uma instituição na União e com 
um valor total de ativos superior a 30 mil 
milhões de euros em [data de entrada em 
vigor da presente diretiva] devem ter uma 
empresa-mãe da UE intermediária ou, no 
caso referido no n.º 1-A, duas empresas-
mãe da UE intermediárias até [data de 
aplicação da presente diretiva + três 
anos].

Or. en
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Justificação

Tendo em conta a potencial reestruturação de estruturas jurídicas, bem como o tempo 
necessário para a obtenção de aprovações de supervisão, esta alteração prevê que seja 
concedido um prazo transitório longo o suficiente para o estabelecimento de uma ou duas 
empresas-mãe da UE intermediárias os grupos que operam através de mais do que uma 
instituição na União e com um valor total dos ativos superior a 30 mil milhões de euros.

Alteração 162
Brian Hayes

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 21-B – n.º 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-B. Sempre que duas empresas-mãe 
intermediárias estejam autorizadas a tal 
nos termos do presente artigo, devem ser 
consideradas em conjunto como um 
grupo sujeito a supervisão em base 
consolidada em conformidade com as 
disposições do capítulo 3 do título VII da 
presente diretiva, e a autoridade 
responsável pela supervisão em base 
consolidada será determinada ao abrigo 
das referidas disposições.

Or. en

Alteração 163
Brian Hayes

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 21-B – n.º 6-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-C. Sempre que duas empresas-mãe 
intermediárias estejam autorizadas a tal 
nos termos do presente artigo, devem ser 
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consideradas como um grupo para efeitos 
da Diretiva 2014/59/UE, sendo designada 
uma autoridade de resolução do grupo em 
conformidade com as disposições da 
referida diretiva, e essa autoridade de 
resolução do grupo terá a competência e 
os poderes no que respeita às empresas-
mãe intermediárias tal como teria se 
tivessem constituído um grupo com uma 
empresa-mãe da UE.

Or. en

Alteração 164
Brian Hayes

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 21-B – n.º 6-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-D. Em derrogação do disposto no n.º 
1, os grupos que operam através de mais 
do que uma instituição na União e com 
um valor total de ativos superior a 30 mil 
milhões de euros em [data de entrada em 
vigor da presente diretiva] devem ter uma 
empresa-mãe da UE intermediária ou, no 
caso referido no n.º 7, duas empresas-mãe 
da UE intermediárias até [data de 
aplicação da diretiva + quatro anos].

Or. en

Alteração 165
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 11-A (novo)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 56 – alíneas f-A) e f-B) (novas)
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Texto da Comissão Alteração

(11-A) No artigo 56.º são inseridas as 
seguintes alíneas f-A) e f-B):

«f-A) As autoridades competentes 
referidas no artigo 48.º da Diretiva 
alterada (UE) 2015/849 do Parlamento 
Europeu e do Conselho;

f-B) As autoridades competentes os 
organismos responsáveis pela aplicação 
das regras relativas à separação estrutural 
no seio de um grupo bancário.»

Or. en

Alteração 166
Othmar Karas

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 11-A (novo)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 56 – alíneas f-A) e f-B) (novas)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) No artigo 56.º são inseridas as 
seguintes alíneas f-A) e f-B):

«f-A) As autoridades competentes 
referidas no artigo 48.º da Diretiva (UE) 
2015/849 do Parlamento Europeu e do 
Conselho1-A;

f-B) As autoridades competentes ou os 
organismos responsáveis pela aplicação 
das regras relativas à separação estrutural 
no seio de um grupo bancário.»

__________________

1-A Diretiva (UE) 2015/849 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 
2015, relativa à prevenção da utilização 
do sistema financeiro para efeitos de 
branqueamento de capitais ou de 
financiamento do terrorismo, que altera o 
Regulamento (UE) n.º 648/2012 do 
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Parlamento Europeu e do Conselho, e que 
revoga a Diretiva 2005/60/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho e a 
Diretiva 2006/70/CE da Comissão (JO L 
141 de 5.6.2015, p. 73).

Or. en

Justificação

Em consonância com as recomendações do BCE, esta alteração deve permitir a cooperação e 
o intercâmbio de informações de acordo co o artigo 56.º da DRFP com as autoridades de 
combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, bem como com as 
autoridades competentes ou os organismos responsáveis pela aplicação das regras relativas 
à separação estrutural no seio de um grupo bancário.

Alteração 167
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 11-A (novo)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 56 – alíneas f-A) e f-B) (novas)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) No artigo 56.º são inseridas as 
seguintes alíneas f-A) e f-B):

«f-A) As autoridades competentes 
referidas no artigo 48.º da Diretiva (UE) 
2015/849 do Parlamento Europeu e do 
Conselho;

f-B) As autoridades competentes ou os 
organismos responsáveis pela aplicação 
das regras relativas à separação estrutural 
no seio de um grupo bancário.»

Or. en

Justificação

Estas novas alíneas permitem a cooperação e o intercâmbio de informações com as 
autoridades de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, 
bem como com as autoridades responsáveis pelas regras de separação estrutural.
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Alteração 168
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 11-B (novo)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 63 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-B) No artigo 63.º, é aditado o seguinte 
parágrafo no final do n.º 1:

«Os Estados-Membros devem prever no 
sentido de as autoridades competentes 
poderem, no mínimo, impor a substituição 
de uma das pessoas mencionadas no 
primeiro parágrafo caso essa pessoa atue 
em violação das respetivas obrigações nos 
termos do primeiro parágrafo.»

Or. en

Justificação

(Ver parecer do BCE [COD/2017/46]) A alteração visa permitir que as autoridades 
competentes exijam a substituição de um auditor de uma instituição de crédito sempre que 
esse auditor viole os seus deveres ao abrigo do n.º 1.

Alteração 169
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 11-B (novo)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 67 – n.º 1 – alínea p-A) a alínea p-D) (novas)

Texto da Comissão Alteração

(11-B) No artigo 67.º, são aditadas as 
seguintes alíneas p-A), p-B), p-C) e p-D): 

p-A) Uma instituição não cumprir os 
requisitos de fundos próprios previstos no 
artigo 92.º do Regulamento (UE) n.º 
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575/2013; 

p-B) Uma instituição ou pessoa 
singular não cumprir uma obrigação 
decorrente de um regulamento ou de uma 
decisão emitida por uma autoridade 
competente; 

p-C) Uma instituição atuar sem 
autorização prévia da autoridade 
competente quando o Regulamento (UE) 
n.º 575/2013 ou as disposições nacionais 
de transposição da presente diretiva 
imponham que a instituição obtenha essa 
autorização prévia, obtiver a referida 
autorização com base em declarações 
falsas próprias ou não cumprir as 
condições ao abrigo das quais a 
autorização foi concedida; 

p-D) Uma instituição não notificar ou 
não notificar corretamente, na íntegra ou 
atempadamente quando a instituição está 
obrigada a efetuar a notificação de 
acordo com o Regulamento (UE) n.º 
575/2013 ou as disposições nacionais de 
transposição da presente diretiva. 

Or. en

Alteração 170
Thierry Cornillet

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 11-A (novo)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 74

Texto em vigor Alteração

(11-A) O artigo 74.º é suprimido.

«Artigo 74.º

Governação interna e planos de 
recuperação e de resolução

1. As instituições devem dispor de 
dispositivos de governo sólidos, que 
incluam uma estrutura organizativa clara, 
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com linhas de responsabilidade bem 
definidas, transparentes e coerentes, 
processos eficazes para identificar, gerir, 
controlar e comunicar os riscos a que 
estão ou podem vir a estar expostas, 
mecanismos adequados de controlo 
interno, incluindo procedimentos 
administrativos e contabilísticos sólidos, e 
políticas e práticas de remuneração 
consentâneas com uma gestão sólida e 
eficaz do risco e que promovam esse tipo 
de gestão.

2. Os dispositivos, processos e 
mecanismos referidos no n.º 1 devem ser 
completos e proporcionados à natureza, 
nível e complexidade dos riscos inerentes 
ao modelo de negócio e às atividades da 
instituição. Devem ser tidos em
consideração os critérios técnicos fixados 
nos artigos 76.º a 95.º.

3. A EBA emite, de acordo com o n.º 2, 
orientações relativas aos dispositivos, 
processos e mecanismos a que se refere o 
n.º 1.»

Or. en

Justificação

Fracos dispositivos de governo são um dos motivos que explicam a debilidade de parte do 
setor bancário europeu. Não bastam orientações. Embira seja importante ter em conta a 
proporcionalidade, devem ser consagrados alguns princípios nucleares num regulamento da 
UE. Os objetivos previstos no artigo 74.º da DRFP devem passar para o RRFP. As boas 
práticas previstas nos quadros nacionais e de alguns setores bancários nacionais podem 
beneficiar do facto de todo o setor bancário reforçar por conseguinte a estabilidade de toda a 
UE.

Alteração 171
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès, Costas Mavrides, 
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 11-A (novo)
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Diretiva 2013/36/UE
Artigo 74

Texto em vigor Alteração

(11-A) O artigo 74.º é alterado do seguinte 
modo:

1. As instituições devem dispor de 
dispositivos de governo sólidos, que 
incluam uma estrutura organizativa clara, 
com linhas de responsabilidade bem 
definidas, transparentes e coerentes, 
processos eficazes para identificar, gerir, 
controlar e comunicar os riscos a que estão 
ou podem vir a estar expostas, mecanismos 
adequados de controlo interno, incluindo 
procedimentos administrativos e 
contabilísticos sólidos, e políticas e 
práticas de remuneração consentâneas com 
uma gestão sólida e eficaz do risco e que 
promovam esse tipo de gestão.

«1. As instituições devem dispor de 
dispositivos de governo sólidos, que 
incluam uma estrutura organizativa clara, 
com linhas de responsabilidade bem 
definidas, transparentes e coerentes, 
processos eficazes para identificar, gerir, 
controlar e comunicar os riscos a que estão 
ou podem vir a estar expostas, mecanismos 
adequados de controlo interno, incluindo 
procedimentos administrativos e 
contabilísticos sólidos, e políticas e 
práticas de remuneração consentâneas com 
uma gestão sólida e eficaz do risco e que 
promovam esse tipo de gestão. As 
referidas políticas e práticas de 
remuneração devem ser neutras em 
termos de género.

2. Os dispositivos, processos e 
mecanismos referidos no n.º 1 devem ser 
completos e proporcionados à natureza, 
nível e complexidade dos riscos inerentes 
ao modelo de negócio e às atividades da 
instituição. Devem ser tidos em 
consideração os critérios técnicos fixados 
nos artigos 76.º a 95.º.

2. Os dispositivos, processos e 
mecanismos referidos no n.º 1 devem ser 
completos e proporcionados à natureza, 
nível e complexidade dos riscos inerentes 
ao modelo de negócio e às atividades da 
instituição. Devem ser tidos em 
consideração os critérios técnicos fixados 
nos artigos 76.º a 95.º.

3. A EBA emite, de acordo com o 
n.º 2, orientações relativas aos dispositivos, 
processos e mecanismos a que se refere o 
n.º 1.

3. A EBA emite, de acordo com o 
n.º 2, orientações relativas aos dispositivos, 
processos e mecanismos a que se refere o 
n.º 1. Um ano após a adoção da presente 
diretiva, a EBA emitirá orientações em 
matéria de política de remuneração 
neutra em termos de género para as 
instituições de crédito e empresas de 
investimento. Dois anos após a publicação 
das referidas orientações e com base nas 
informações recolhidas pelas autoridades 
competentes nacionais, a EBA elaborará 
um relatório acerca da aplicação das 
políticas de remuneração de neutra em 
termos de género por parte das 
instituições de crédito e empresas de 
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investimento.

»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=PT)

Alteração 172
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Costas Mavrides, Pervenche Berès, 
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 12
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 75 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes 
recolhem as informações divulgadas de 
acordo com os critérios de divulgação 
estabelecidos no artigo 450.º, n.º 1, alíneas 
g), h), i) e k) do Regulamento (UE) n.º 
575/2013 e utilizam-nas para aferir as 
tendências e práticas de remuneração. As 
autoridades competentes comunicam essas 
informações à EBA.

1. As autoridades competentes 
recolhem as informações divulgadas de 
acordo com os critérios de divulgação 
estabelecidos no artigo 450.º, n.º 1, alíneas 
g), h), i) e k) do Regulamento (UE) n.º 
575/2013, bem como as informações 
fornecidas pelas instituições de crédito e 
empresas de investimento em matéria da 
disparidade salarial entre homens e 
mulheres e utilizam as referidas 
informações para aferir as tendências e 
práticas de remuneração. As autoridades 
competentes comunicam essas informações 
à EBA.

Or. en

Alteração 173
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 12-A (novo)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 75 – n.º 3
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Texto em vigor Alteração

(12-A) O n.º 3 passa a ter a seguinte 
redação:

3. As autoridades competentes 
recolhem as informações relativas ao 
número de pessoas singulares por 
instituição que aufiram remunerações 
iguais ou superiores a 1 milhão de euros 
por exercício financeiro, em categorias de 
remuneração de 1 milhão de euros, 
incluindo as suas responsabilidades 
profissionais, a área de negócios envolvida 
e as principais componentes do salário, 
bónus, prémios a longo prazo e 
contribuições para pensões. Essas 
informações devem ser transmitidas à 
EBA, que as publica numa base agregada
por Estado-Membro de origem num 
formato comum de reporte. A EBA pode 
elaborar orientações para facilitar a 
aplicação do presente número e assegurar 
a coerência das informações recolhidas.

3. As instituições comunicam às 
autoridades competentes as informações 
relativas ao número de pessoas singulares 
por instituição que aufiram remunerações 
iguais ou superiores a 1 milhão de euros 
por exercício financeiro, em categorias de 
remuneração de 1 milhão de euros, 
incluindo as suas responsabilidades 
profissionais, a área de negócios envolvida 
e as principais componentes do salário, 
bónus, prémios a longo prazo e 
contribuições para pensões. As autoridades 
competentes devem transmitir estas 
informações à EBA, que as publica numa 
base agregada por Estado-Membro de 
origem num formato comum de 
comunicação.

Or. en

Alteração 174
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 12-B (novo)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 75 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-B) É aditado o seguinte n.º 3-A:

A EBA elabora projetos de normas 
técnicas de execução para especificar os 
formatos uniformes, a frequência, as 
datas de comunicação das informações, 
as definições e as soluções TI a aplicar na 
União para a comunicação das 
informações a que se refere o n.º 3.
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Or. en

Alteração 175
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 12-C (novo)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 76 – n.º 3 – parágrafo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-B) No artigo 76.º, é aditado o seguinte 
parágrafo no final:

Para instituições de menor dimensão e 
complexidade, na aceção do artigo 430.º-
A do Regulamento (UE) n.º 575/2013, o 
presente número não se aplica.

»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=PT)

Alteração 176
Philippe Lamberts, Ernest Urtasun, Sven Giegold

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 12-C (novo)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 71 – n.º 4

Texto em vigor Alteração

(13-A) No artigo 78.º, o n.º 4 passa a ter a 
seguinte redação:

4. Se certas instituições divergirem 
significativamente da maioria das 
instituições ou se a pouca uniformidade 
dos métodos conduzir a uma ampla 
variação dos resultados, as autoridades 
competentes investigam as causas deste 
facto e, se se puder determinar claramente 
que o método da instituição leva a uma 

«4. Se certas instituições divergirem 
significativamente da maioria das 
instituições ou se a pouca uniformidade 
dos métodos conduzir a uma ampla 
variação dos resultados, as autoridades 
competentes investigam as causas deste 
facto e, se se puder determinar claramente 
que o método da instituição leva a uma 
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subestimação dos requisitos de fundos 
próprios que não pode ser atribuída a 
diferenças dos riscos subjacentes das 
posições em risco ou posições, devem 
tomar medidas corretivas.

subestimação dos requisitos de fundos 
próprios que não pode ser atribuída a 
diferenças dos riscos subjacentes das 
posições em risco ou posições, devem 
tomar medidas corretivas.

Os Estados-Membros garantem que as 
autoridades competentes dispõem dos 
poderes necessários para tomar, no 
mínimo, as seguintes medidas corretivas:

- Exigir que uma instituição aplique 
fatores de multiplicação adicionais aos 
requisitos de fundos próprios 
determinados por abordagens internas;

- Exigir que uma instituição utilize 
uma abordagem normalizada relevante ou 
outro modelo previsto no Regulamento 
(UE) n.º 575/2013 para o cálculo dos 
montantes das posições ponderadas pelo 
risco ou os requisitos de fundos próprios, 
salvo em relação aos riscos operacionais;

- Exigir que uma instituição aplique 
um limite mínimo aos requisitos de 
fundos próprios ao abrigo de uma 
abordagem interna expressa como uma 
percentagem da abordagem normalizada 
relevante ou outro modelo previsto no 
Regulamento (UE) n.º 575/2013 para o 
cálculo dos montantes das posições 
ponderadas pelo risco ou os requisitos de 
fundos próprios, salvo em relação aos 
riscos operacionais;

- Impor uma moratória à aprovação de 
ajustamentos a abordagens internas se 
resultarem em ponderações pelo risco 
significativamente reduzidas;

- Exigir que as instituições 
divulguem as diferenças entre os cálculos 
elaborados pela abordagem normalizada 
relevante e pelas abordagens internas;

A EBA emite orientações nos termos do 
artigo 16.º do Regulamento (UE) 
n.º 1093/2010 em prol da convergência na 
aplicação por parte das autoridades 
competentes das medidas corretivas a que 
o presente número se refere.
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»

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:PT:PDF)

Alteração 177
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 13
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 84 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes 
asseguram que as instituições apliquem 
sistemas internos ou utilizem a 
metodologia normalizada para identificar, 
avaliar, gerir e atenuar os riscos resultantes 
de eventuais alterações das taxas de juro 
que afetem tanto o valor económico dos 
fundos próprios como a margem líquida de 
juros das suas atividades não incluídas na 
carteira de negociação.

1. As autoridades competentes 
asseguram que as instituições apliquem 
sistemas internos ou utilizem a 
metodologia normalizada para identificar, 
avaliar, gerir e atenuar os riscos resultantes 
de eventuais alterações das taxas de juro 
que afetem tanto o valor económico dos 
fundos próprios como a margem líquida de 
juros das suas atividades não incluídas na 
carteira de negociação. Em derrogação do 
disposto, as instituições de menor 
dimensão e complexidade, na aceção do 
artigo 430.º-A do Regulamento (UE) n.º 
575/2013, devem ser obrigadas a utilizar a 
metodologia normalizada unicamente se a 
autoridade competente concluir que os 
sistemas internos não são suficientes.

Or. en

Alteração 178
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 13
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 84 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades competentes 
asseguram que as instituições apliquem 
sistemas para avaliar e monitorizar os 
riscos resultantes de eventuais alterações 
dos spreads de crédito que afetem tanto o 
valor económico dos fundos próprios 
como a margem líquida de juros das suas 
atividades não incluídas na carteira de 
negociação.

2. As autoridades competentes 
asseguram que as instituições apliquem 
sistemas para avaliar e monitorizar os 
riscos resultantes de eventuais alterações 
dos spreads de crédito que não são
explicados pelo risco da taxa de juros ou 
pelo risco de não cobrança do crédito das 
suas atividades não incluídas na carteira de 
negociação e ativos contabilizados pelos 
respetivos valores de mercado (avaliação 
ao preço de mercado).

Or. en

Justificação

As normas do BCBS isolam o risco dos spreads de crédito da carteira bancária do risco da 
taxa de juro da carteira bancária e qualificam-no como um «risco associado que tem de ser 
controlado e avaliado». Esta alteração visa articular a definição de risco de spread de 
crédito na carteira bancária (CSRBB) com o Comité de Basileia de Supervisão Bancária 
(BCBS).

Alteração 179
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 13
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 84 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As autoridades competentes podem 
exigir que as instituições utilizem a 
metodologia normalizada a que se refere o 
n.º 1 caso os sistemas internos aplicados 
pelas instituições para avaliar os riscos 
referidos no mesmo número não sejam 
satisfatórios.

3. As autoridades competentes podem 
exigir, numa base casuística, que uma 
instituição utilize a metodologia 
normalizada a que se refere o n.º 1 caso os 
sistemas internos aplicados por essa 
instituição para avaliar os riscos referidos 
no mesmo número não sejam satisfatórios.

As autoridades competentes devem 
justificar devidamente, por escrito, a cada 
instituição a decisão a exigir a utilização 
de metodologia normalizada.
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Or. en

Justificação

Em consonância com as regras de Basileia, a utilização da metodologia normalizada apenas 
deve ser imposta por uma autoridade competente numa base casuística, após uma análise 
independente do sistema de governação e dos modelos de uma instituição individual. Em 
virtude de esta ser uma decisão de longo alcance, é importante que os supervisores 
justifiquem devidamente, por escrito, a cada instituição a eventual decisão de impor a 
abordagem normalizada e, nomeadamente, dar conta manifesta das deficiências de um 
modelo interno do banco na sua avaliação do risco da taxa de juro da carteira bancária.

Alteração 180
Pervenche Berès

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 13
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 84 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As autoridades competentes podem 
exigir que as instituições utilizem a 
metodologia normalizada a que se refere o 
n.º 1 caso os sistemas internos aplicados 
pelas instituições para avaliar os riscos 
referidos no mesmo número não sejam 
satisfatórios.

3. Após uma análise casuística dos 
modelos e do quadro de governação de 
uma instituição, as autoridades 
competentes podem exigir que a 
instituição utilize a metodologia 
normalizada a que se refere o n.º 1 caso os 
sistemas internos aplicados pela referida 
instituição para avaliar os riscos referidos 
no mesmo número não sejam satisfatórios. 
As autoridades competentes justificam as 
suas decisões de impor a utilização desta 
metodologia.

Or. en

Alteração 181
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 13
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 84 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. As autoridades competentes podem 
exigir que as instituições utilizem a 
metodologia normalizada a que se refere o 
n.º 1 caso os sistemas internos aplicados 
pelas instituições para avaliar os riscos 
referidos no mesmo número não sejam 
satisfatórios.

3. As autoridades competentes podem 
exigir que uma instituição utilize a 
metodologia normalizada a que se refere o 
n.º 1 como recurso caso os modelos
internos aplicados por essa instituição para 
avaliar os riscos referidos no mesmo 
número como deficientes, com base numa 
avaliação individual dos modelos de 
medição das instituições.

Or. en

Justificação

A norma do Comité de Basileia em matéria do risco da taxa de juro na carteira bancária 
propõe a possibilidade de aplicar um modelo normalizado no caso de um modelo de medição 
interno «deficiente». A expressão «não sejam satisfatórios» sugere uma aplicação muito mais 
abrangente. De igual modo, o quadro normalizado do BCBS prevê um modelo e não se refere 
a todo um «sistema», motivo peplo qual consideramos mais adequado o termo «modelo».

Alteração 182
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 13
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 84 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A EBA elabora projetos de normas 
técnicas de execução para especificar, para 
efeitos do presente artigo, os elementos de 
uma metodologia normalizada que as 
instituições possam utilizar para avaliar os 
riscos a que se refere o n.º 1.

A EBA elabora projetos de normas 
técnicas de execução para especificar, para 
efeitos do presente artigo, os elementos de 
uma metodologia normalizada que as 
instituições possam utilizar para avaliar os 
riscos a que se refere o n.º 1, incluindo 
uma metodologia simplificada alternativa 
calibrada de forma conservadora para 
instituições de menor dimensão e 
complexidade, na aceção do artigo 430.º-
A do Regulamento (UE) n.º 575/2013.

Or. en
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Alteração 183
Caroline Nagtegaal, Wolf Klinz, Marian Harkin

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 13
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 84 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A EBA elabora projetos de normas 
técnicas de execução para especificar, para 
efeitos do presente artigo, os elementos de
uma metodologia normalizada que as 
instituições possam utilizar para avaliar os 
riscos a que se refere o n.º 1.

A EBA elabora projetos de normas 
técnicas de execução para especificar, para 
efeitos do presente artigo, os princípios 
para uma metodologia normalizada 
simples e proporcional que as instituições 
possam utilizar para avaliar os riscos a que 
se refere o n.º 1 ou que estejam obrigadas 
a utilizar nos termos do n.º 3.

Or. en

Justificação

A avaliação do pilar 2 deve continuar a ser um processo idiossincrático. Não nos parece 
adequado criar normas técnicas para especificar o modo como devem ser medidos os riscos 
do pilar 2.

Alteração 184
Othmar Karas

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 13-A (novo)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 84-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

É aditado o seguinte artigo 84.º-A:

«Artigo 84.º-A

Riscos associados ao ambiente

A EBA deve investigar a introdução de 
riscos associados ao ambiente como uma 
nova categoria de risco com vista a 
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avaliar, entre outros aspetos, eventuais 
fontes e efeitos relevantes de riscos 
específicos do ambiente para as 
instituições, tendo em conta a informação 
de sustentabilidade existente por parte das 
instituições. Até [data de entrada em vigor 
+ um ano], a EBA apresenta à Comissão 
um relatório com as suas conclusões.

Com base neste relatório, a Comissão, se 
for caso disso, apresenta uma proposta 
legislativa ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.»

Or. en

Justificação

Tendo em conta as alterações climáticas e a transição energética, a EBA deve mandatada 
para apresentar um relatório ao Parlamento Europeu e à Comissão relativo à introdução de 
riscos associados ao ambiente como uma nova categoria de risco com vista a avaliar, entre 
outros aspetos, eventuais fontes e efeitos relevantes de riscos específicos do ambiente para as 
instituições, tendo em conta a informação de sustentabilidade existente por parte das 
instituições.

Alteração 185
Paul Tang, Jakob von Weizsäcker, Marco Valli, Udo Bullmann

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 13-A (novo)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 84-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

É aditado o seguinte artigo 84.º-A:

«Artigo 84.ºA 

Riscos associados ao clima

1. As autoridades competentes 
certificam-se de que existem políticas e 
processos para identificar, avaliar e gerir 
todas as principais causas e 
consequências dos riscos específicos do 
clima.

2. Para efeitos do n.º 1, compete à 
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instituição estabelecer o seguinte:

a) Os riscos a que a instituição está 
exposta a curto, médio e longo prazo,

b) Uma descrição das concentrações 
significativas de posições em risco de 
crédito face aos ativos relacionados com o 
carbono, se estes forem de natureza 
material. Deve incluir-se aqui uma 
análise prospetiva dos cenários climáticos 
que avalia o modo como a carteira se 
articula com o objetivo do Acordo de 
Paris de limitar o aquecimento global 
muito abaixo de 2 ºC, tal como 
recomendado pelo grupo de divulgação 
financeira relacionada com o clima;

c) Uma descrição do impacto dos 
riscos associados ao clima nas operações, 
na estratégia e no plano financeiro da 
instituição, se estes forem de natureza 
material e financeira.

d) Uma descrição dos processos 
utilizados pela instituição para identificar, 
avaliar e gerir os riscos associados ao 
clima;

e) Os parâmetros e a métrica 
utilizados pela instituição para avaliar o 
impacto que os riscos ligados ao clima 
têm a curto, médio e longo prazo na 
concessão de crédito e nas operações 
financeiras intermediárias, se forem de 
natureza material.

3. A EBA emite orientações para 
especificar:

a) O conceito de horizonte temporal 
de curto, médio e longo prazo;

b) O conceito de problemas 
específicos relacionados com o clima 
suscetíveis de ocorrer a curto, médio e 
longo prazo e de ter um impacto material 
e financeiro na instituição;

c) O conceito de riscos físicos e de 
transição;

d) O conceito de processos que 
determinam os riscos suscetíveis de ter um 
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impacto material e financeiro na 
instituição;

e) O conceito de «exposição verde» 
com base na metodologia da pegada de 
carbono definido pela Comissão de 
acordo com o artigo 501.º-D-A (novo) do 
Regulamento (UE) n.º 575/2013;

f) O conceito de «exposição 
castanha» com base na metodologia da 
pegada de carbono definido pela 
Comissão de acordo com o artigo 501.º-D-
B (novo) do Regulamento (UE) n.º 
575/2013;

g) O conceito de análise prospetiva 
dos cenários climáticos ao nível da 
carteira.

A EBA publica estas orientações até... 
[2 anos após a data de entrada em vigor 
da presente diretiva].

4. A EBA conduz uma análise 
prospetiva dos cenários climáticos nas 
carteiras de entidades reguladas para 
avaliar os riscos associados ao clima e o 
alinhamento climáticos das carteiras de 
crédito ao nível do mercado da UE. 
Procede à coordenação com outras ESA e 
com a Comissão a fim de harmonizar a 
referida análise dos cenários climáticos.»

Or. en

Justificação

No que se refere às alterações climáticas e aos requisitos inerentes à transição energética, as 
instituições também deverão incluir na sua gestão dos riscos os riscos associados ao clima.

Alteração 186
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 13-A (novo)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 84-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(13-A) É aditado o seguinte artigo 84.º-A:

«Artigo 84.º-A

Os riscos ambientais

1. As autoridades competentes 
certificam-se de que existem políticas e 
processos para identificar, avaliar e gerir 
todas as principais causas e 
consequências dos riscos ambientais 
específicos.

2. Para efeitos do n.º 1, compete à 
instituição estabelecer o seguinte:

a) Os riscos a que a instituição está 
exposta a curto, médio e longo prazo,

b) Uma descrição das concentrações 
significativas de posições em risco de 
crédito face aos ativos relacionados com o 
carbono, se estes forem de natureza 
material. Deve incluir-se aqui uma 
análise prospetiva dos cenários climáticos 
que avalia o modo como a carteira se 
articula com o objetivo do Acordo de 
Paris de limitar o aquecimento global 
muito abaixo de 2 ºC, tal como 
recomendado pelo grupo de divulgação 
financeira relacionada com o clima do 
Conselho de Estabilidade Financeira;

c) Uma descrição do impacto dos 
riscos ambientais nas operações, na 
estratégia e no plano financeiro da 
instituição, se estes forem de natureza 
material e financeira;

d) Uma descrição dos processos 
utilizados pela instituição para identificar, 
avaliar e gerir os riscos ambientais;

e) Os parâmetros utilizados pela 
instituição para avaliar o impacto que os 
riscos ambientais têm a curto, médio e 
longo prazo na concessão de crédito e nas 
operações financeiras intermediárias, se 
forem de natureza material

3. A EBA emite orientações para 
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especificar:

a) O conceito de horizonte temporal 
de curto, médio e longo prazo;

b) O conceito de problemas 
ambientais específicos suscetíveis de 
ocorrer a curto, médio e longo prazo e de 
ter um impacto material e financeiro na 
instituição;

c) O conceito de riscos físicos e de 
transição;

d) O conceito de processos que 
determinam os riscos suscetíveis de ter um 
impacto material e financeiro na 
instituição;

e) O conceito de ativo relacionado 
com o carbono (carbon-related assets);

f) O conceito de análise prospetiva 
dos cenários climáticos ao nível da 
carteira.

A EBA emite essas orientações até ... [dois 
anos após a entrada em vigor da presente 
diretiva].

4. A EBA conduz uma análise 
prospetiva dos cenários climáticos nas 
carteiras de entidades reguladas para 
avaliar os riscos ambientais e o 
alinhamento climático das carteiras de 
crédito ao nível do mercado da UE. 
Procede à coordenação com outras ESA e 
com a Comissão a fim de harmonizar a 
referida análise dos cenários climáticos.

Or. en

Justificação

Um maior alinhamento do novo artigo 84.º-A com a recomendação efetuada pelo grupo de 
divulgação financeira relacionada com o clima do Conselho de Estabilidade Financeira.

Alteração 187
Sirpa Pietikäinen
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 13-A (novo)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 84-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) É aditado o seguinte artigo 84.º-
A:

«Artigo 84.º-A

Riscos relevantes associados a ESG

1. As autoridades competentes 
certificam-se de que existem políticas e 
processos para identificar, avaliar e gerir 
todas as principais causas e 
consequências dos riscos relevantes de 
ESG.

2. Para efeitos do n.º 1, compete à 
instituição estabelecer o seguinte:

a) Os riscos a que a instituição está 
exposta a curto, médio e longo prazo,

b) Uma descrição das concentrações 
significativas de posições em risco de 
crédito face aos ativos relacionados com o 
carbono, se estes forem de natureza 
material.

c) Uma descrição do impacto dos 
riscos relevantes associados a ESG nas 
operações, na estratégia e no plano 
financeiro da instituição, se estes forem 
de natureza material e financeira.

d) Uma descrição dos processos 
utilizados pela instituição para identificar, 
avaliar e gerir os riscos relevantes 
associados a ESG;

e) Os parâmetros utilizados pela 
instituição para avaliar o impacto que os 
riscos relevantes associados a ESG têm a 
curto, médio e longo prazo na concessão 
de crédito e nas operações financeiras 
intermediárias, se forem de natureza 
material

3. A EBA emite orientações para 
especificar:
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a) O conceito de horizonte temporal 
de curto, médio e longo prazo; 

b) O conceito de problemas 
relevantes associados a ESG suscetíveis 
de ocorrer a curto, médio e longo prazo e 
de ter um impacto material e financeiro 
na instituição; 

c) O conceito de riscos físicos e de 
transição;

d) O conceito de processos que 
determinam os riscos suscetíveis de ter um 
impacto material e financeiro na 
instituição;

e) O conceito de ativo relacionado 
com o carbono (carbon-related asset), em 
consonância com uma taxonomia 
«castanha» da UE adotada pelo mesmo 
processo da taxonomia «verde» da UE.

A EBA publica estas orientações até... 
[2 anos após a data de entrada em vigor 
da presente diretiva].

4. Para avaliar os riscos associados 
ao clima dos bancos, a EBA deve iniciar 
uma análise prospetiva de cenários 
climáticos às respetivas carteiras, em 
coordenação com as ESA e os 
reguladores nacionais pertinentes.»

Or. en

Justificação

No que se refere às alterações climáticas e aos requisitos inerentes à transição energética, as 
instituições também deverão incluir na sua gestão dos riscos os riscos associados ao clima. 
Para além dos problemas do clima, a EBA deve avaliar elementos de sustentabilidade mais 
abrangentes.

Alteração 188
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 14
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 85 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes 
garantem que as instituições apliquem 
políticas e procedimentos que permitam 
avaliar e gerir a exposição ao risco 
operacional, incluindo o risco de modelo e 
os riscos resultantes da subcontratação, e 
cobrir os acontecimentos de reduzida 
frequência mas de grande impacto. As 
instituições devem definir o que entendem 
por risco operacional para efeitos dessas 
políticas e procedimentos.

1. As autoridades competentes 
garantem que as instituições apliquem 
políticas e procedimentos que permitam 
avaliar e gerir a exposição ao risco 
operacional, incluindo o risco de modelo, o 
risco da conduta, em conformidade com o 
artigo 85.º-A e os riscos resultantes da 
subcontratação, e cobrir os acontecimentos 
de reduzida frequência mas de grande 
impacto. As instituições devem definir o 
que entendem por risco operacional para 
efeitos dessas políticas e procedimentos.

Or. en

Alteração 189
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 14-A (novo)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 85-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) É aditado o seguinte artigo 85.º-A:

«Artigo 85.º-A

Risco de conduta

1. As autoridades competentes 
asseguram que as instituições identificam 
como risco de conduta qualquer risco 
decorrente da prestação de serviços ou 
execução de atividades de um modo não 
compatível com os requisitos ou normas 
regulamentares e que expõe a instituição 
a potenciais multas ou coimas, 
penalidades, sanções ou indemnizações 
por danos («conduta indevida»). O risco 
de conduta deve ser identificado 
relativamente a qualquer conduta 
indevida resultante de uma ação ou 
omissão, preparatória ou definitiva, 
dolosa ou negligente, cometida por um 
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funcionário da instituição ou por um 
terceiro cujas funcionalidades 
operacionais ou atividades tenham sido 
contratadas ou que tenha sido aprovado 
pelo órgão de administração da 
instituição.

2. As autoridades competentes 
asseguram que as instituições aplicam 
políticas e processos para identificar, 
avaliar e gerir as suas exposições ao risco 
de conduta. As instituições devem definir 
o que entendem por risco de conduta para 
efeitos dessas políticas e processos.

3. As autoridades designadas ao 
abrigo da legislação da União aplicável a 
instituições para supervisionarem os 
requisitos e as normas regulamentares a 
que se refere o n.º 1 informam 
imediatamente a autoridade competente 
responsável pela supervisão prudencial de 
uma instituição quanto a qualquer 
investigação no âmbito de uma potencial 
conduta indevida da instituição. Esta 
informação mantém-se confidencial em 
conformidade com o título VII, secção II, 
da presente diretiva.»

Or. en

Alteração 190
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 14-A (novo)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 85-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) É aditado o seguinte artigo 85.º-A:

«Artigo 85.º-A

Contratação externa de atividades 
relevantes

1. As instituições informam as 
autoridades competentes no mínimo três 
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meses antes de procederem a contratação 
externa de atividades relevantes. As 
autoridades competentes serão igualmente 
informadas se os contratos e acordos 
relativos à contratação externa de 
atividades relevantes for 
significativamente alterada, tal como se as 
referidas atividades forem objeto de 
subcontratação.

2. Ao recorrer à contratação externa 
das suas atividades, as instituições 
satisfazem os seguintes requisitos:

a) A contratação externa não pode 
dar origem à delegação de 
responsabilidades da direção de topo;

b) A instituição que procede a 
contratação externa adota uma política 
para a sua abordagem na contratação 
externa, incluindo planos de contingência 
e estratégias de saída.

3. Caso uma contratação externa não 
cumpra os requisitos previstos no n.º 2, a 
autoridade competente pode solicitar à 
instituição que altere ou cesse o contrato 
em causa.»

Or. en

Justificação

(Ver parecer do BCE [CON 2017/46]) Esta alteração visa harmonizar o processo para 
informar autoridades competentes da contratação externa de atividades relevantes, bem 
como dos requisitos prudenciais a aplicar.

Alteração 191
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 14-B (novo)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 88 – n.º 1 – parágrafo 3-A (novo)
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Texto em vigor Alteração

(14-B) No artigo 88.º, é aditado o seguinte 
parágrafo no final do n.º 1:

Os Estados-Membros garantem, pelo 
menos, que os órgãos de administração de 
uma instituição supervisionam 
continuamente os créditos a partes 
associadas e que notifica esses créditos à 
autoridade competente. As autoridades 
competentes dispõem de poder para 
proibir ou limitar tais créditos se derem 
origem a qualquer conflito de interesses.

Or. en

Justificação

(Ver parecer do BCE [CON/2017/46]) Esta alteração atribui às autoridades competentes o 
poder de proibir a concessão de crédito a partes relacionadas por parte de uma instituição 
de crédito em que o referido crédito origine um conflito de interesses.

Alteração 192
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 14-B (novo)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 88 – n.º 2 – parágrafo 5

Texto em vigor Alteração

(14-B) No artigo 88.º, o n.º 2, parágrafo 5, 
passa a ter a seguinte redação:

Caso, nos termos do direito nacional, o 
órgão de administração não seja 
competente para o processo de seleção e 
nomeação de qualquer dos seus membros, 
não se aplica o presente número.

Relativamente às instituições de menor 
dimensão e complexidade na aceção do 
artigo 430.º-A do Regulamento (UE) n.º 
575/2013, caso, nos termos do direito 
nacional, o órgão de administração não seja 
competente para o processo de seleção e 
nomeação de qualquer dos seus membros, 
não se aplica o presente número.

Or. en
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(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=PT)

Alteração 193
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 14-C (novo)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 89

Texto em vigor Alteração

(14-C) O artigo 89.º passa a ter a seguinte 
redação:

Artigo 89 «Artigo 89.º

Comunicação discriminada por país Comunicação discriminada por país

1. A partir de 1 de janeiro de 2015, os 
Estados-Membros exigem que cada 
instituição divulgue anualmente as 
seguintes informações em base consolidada 
para o exercício financeiro, desagregadas 
por Estado-Membro e por país terceiro em 
que tenha um estabelecimento:

1. Os Estados-Membros exigem que 
cada instituição divulgue anualmente as 
seguintes informações em base consolidada 
para cada jurisdição relativamente ao 
pertinente exercício financeiro, 
desagregadas por Estado-Membro e por 
país terceiro em que tenha um ou mais 
estabelecimentos, incluindo filiais, 
sucursais e qualquer empresa filiada 
consolidada na demonstração financeira:

a) Denominação, natureza das 
atividades e localização geográfica;

a) Uma lista dos nomes dos respetivos 
estabelecimentos, uma breve descrição da
natureza das suas atividades, bem como o 
seu país de registo fiscal;

b) Volume de negócios; b) O montante líquido do volume de 
negócios obtido na jurisdição, incluindo a 
divulgação autónoma do volume de 
negócios conseguido com partes 
relacionadas e partes não relacionadas;

c) Número de trabalhadores numa 
base equivalente a tempo inteiro;

c) O número de trabalhadores numa 
base equivalente a tempo completo;

d) Lucros ou perdas antes de 
impostos;

d) O montante dos lucros ou prejuízos 
antes de imposto sobre o rendimento;

e) Impostos pagos sobre os lucros ou 
perdas;

e) O montante do imposto sobre o 
rendimento devido (exercício em curso) 
que consiste nos gastos correntes com 
impostos reconhecidos relativamente aos 
resultados tributáveis do exercício pelas 
filiais, sucursais, consórcios, empresas e 
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estabelecimentos residentes, para efeitos 
fiscais, na jurisdição fiscal relevante;

f) Subvenções públicas recebidas. f) O montante do imposto sobre o 
rendimento pago que consiste no 
montante de imposto sobre o rendimento 
pago durante o exercício em causa pelas 
filiais, sucursais, consórcios, empresas e 
estabelecimentos residentes, para efeitos 
fiscais, na jurisdição fiscal relevante;

2. Não obstante o disposto no n.º 1, 
os Estados-Membros exigem que as 
instituições divulguem as informações a 
que se refere o n.º 1, alíneas a), b) e c), 
pela primeira vez em 1 de julho de 2014

g) O capital declarado;

3. Até 1 de julho de 2014 todas as 
instituições de importância sistémica 
global autorizadas na União, identificadas 
a nível internacional, apresentam à 
Comissão, a título confidencial, as 
informações a que se refere o n.º 1, 
alíneas d), e) e f). A Comissão, após 
consulta à EBA, EIOPA e ESMA, 
consoante o caso, procede a uma 
avaliação geral das potenciais 
consequências económicas negativas da 
divulgação pública deste tipo de 
informações, nomeadamente o impacto na 
competitividade, na disponibilidade de 
investimento e de crédito e na estabilidade 
do sistema financeiro. A Comissão 
apresenta o seu relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho até 31 de 
dezembro de 2014.

h) O montante de resultados 
acumulados no final do exercício;

Caso identifique, no seu relatório, efeitos 
negativos significativos, a Comissão deve 
ponderar a apresentação de uma proposta 
legislativa adequada de alteração das 
obrigações de divulgação previstas no 
n.º 1 e pode decidir adiar a aplicação 
dessas obrigações nos termos do artigo 
145.º, alínea h). A Comissão reanalisa 
anualmente a necessidade de prorrogar 
esse adiamento.

i) Subvenções públicas recebidas;

4. As informações a que se refere o 
n.º 1 devem ser objeto de auditoria nos 
termos da Diretiva 2006/43/CE e 
publicadas, se possível, como anexo às 

j) Ativos de investimento fixos 
intangíveis e inventários, bem como o 
custo anual de manutenção dos ativos 
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demonstrações financeiras anuais ou, se for 
o caso, às demonstrações financeiras 
consolidadas da instituição interessada.

fixos tangíveis;

5. Na medida em que futuros atos 
legislativos da União prevejam obrigações 
de divulgação mais exigentes do que as 
estabelecidas no presente artigo, este deixa 
de ser aplicável e deve, por conseguinte, 
ser suprimido.

k) Se as filiais, as sucursais, os 
consórcios as empresas ou os 
estabelecimento beneficiaram de um 
tratamento fiscal preferencial durante o 
período que possa permitir ou permita o 
pagamento de imposto a uma taxa mais 
baixa do que geralmente aplicada aos 
lucros obtidos na jurisdição e fornecer 
uma descrição do mecanismo em causa.

2. Para efeitos da alínea e) do n.º 1, 
os gastos correntes com impostos dizem 
respeito apenas às atividades de uma 
empresa no exercício corrente e incluem 
apenas os montantes que provavelmente 
venham a ser devidos no prazo de doze 
meses a contar do fim do exercício e 
excluem todos os impostos diferidos.

3. As informações a que se refere o 
n.º 1 devem ser objeto de auditoria nos 
termos da Diretiva 2006/43/CE e 
publicadas, se possível, como anexo às 
demonstrações financeiras anuais ou, se for 
o caso, às demonstrações financeiras 
consolidadas da instituição interessada.

4. Na medida em que futuros atos 
legislativos da União prevejam obrigações 
de divulgação mais exigentes do que as 
estabelecidas no presente artigo, este deixa 
de ser aplicável e deve, por conseguinte, 
ser suprimido.

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:PT:PDF)

Alteração 194
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 14-C (novo)
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Diretiva 2013/36/UE
Artigo 91 – n.º 1

Texto em vigor Alteração

(14-C) O artigo 91.º, n.º 1, é alterado do 
seguinte modo:

Artigo 91 «Artigo 91.º

Órgão de administração Órgão de administração

1. Os membros do órgão de 
administração devem, a todo o tempo, ter a 
idoneidade necessária e possuir 
conhecimentos, competências e 
experiência suficientes para 
desempenharem as suas funções. A 
composição global do órgão de 
administração deve refletir uma panóplia 
de experiências suficientemente ampla.
Os membros do órgão de administração 
devem cumprir, em especial, os requisitos 
fixados nos n.os 2 a 8.

1. As instituições, incluindo as 
companhias financeiras e as companhias 
financeiras mistas, são as principais
responsáveis por garantir que os membros 
do órgão de administração devem, a todo o 
tempo, ter a idoneidade necessária e 
possuir conhecimentos, competências e 
experiência suficientes para 
desempenharem as suas funções. Os 
membros do órgão de administração devem 
cumprir, em especial, os requisitos fixados 
nos n.os 2 a 8.

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:PT:PDF)

Justificação

(Ver o parecer do BCE [CON/2017/46]) É necessário esclarecer que a adequação dos 
membros do órgão de administração responsabilidade principal das instituições. Este 
requisito deve aplicar-se igualmente às companhias financeiras (mistas).

Alteração 195
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 14-D (novo)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 91 – n.º 1

Texto em vigor Alteração

(14-D) No artigo 91.º, o n.º 1 passa a ter a 
seguinte redação:
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Artigo 91 «Artigo 91.º

Órgão de administração Órgão de administração

1. Os membros do órgão de 
administração devem, a todo o tempo, ter a 
idoneidade necessária e possuir 
conhecimentos, competências e 
experiência suficientes para 
desempenharem as suas funções. A 
composição global do órgão de 
administração deve refletir uma panóplia 
de experiências suficientemente ampla. Os 
membros do órgão de administração devem 
cumprir, em especial, os requisitos fixados 
nos n.os 2 a 8.

1. Os membros do órgão de 
administração devem, a todo o tempo, ter a 
idoneidade necessária e possuir 
conhecimentos, competências e 
experiência suficientes para 
desempenharem as suas funções. A 
composição global do órgão de 
administração deve refletir uma panóplia 
de experiências suficientemente ampla. Os 
membros do órgão de administração devem 
cumprir, em especial, os requisitos fixados 
nos n.os 2 a 8. As autoridades competentes 
podem dispensar da aplicação dos 
requisitos previstos nos n.os 3 a 5 às 
instituições de menor dimensão e 
complexidade na aceção do artigo 430.º-A 
do Regulamento (UE) n.º 575/2013.

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=PT)

Alteração 196
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 14-D (novo)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 91 – n.º 7

Texto em vigor Alteração

(14-D) No artigo 91.º, o n.º 7 passa a ter a 
seguinte redação:

7. O órgão de administração deve 
dispor, em termos coletivos, de 
conhecimentos, competências e 
experiência adequados para compreender 
as atividades da instituição, nomeadamente 
os principais riscos.

«7. O órgão de administração deve 
dispor, em termos coletivos, de 
conhecimentos, competências e 
experiência adequados para compreender 
as atividades da instituição, nomeadamente 
os principais riscos. A composição global 
do órgão de administração deve refletir 
uma gama de experiências 
suficientemente vasta.
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Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:PT:PDF)

Justificação

(Ver parecer do BCE [CON/2017/46]) Em consonância com a alteração proposta ao artigo 
9.º, n.º 1, da DRFP, este período deve passar para o n.º 7 uma vez que se refere à adequação 
global aplicável apenas a membros do órgão de administração.

Alteração 197
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 14-E (novo)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 91 – n.º 8

Texto em vigor Alteração

(14-E) No artigo 91.º, o n.º 8 passa a ter a
seguinte redação:

8. Os membros do órgão de 
administração devem agir com 
honestidade, integridade e independência 
de espírito que lhes permitam avaliar e 
criticar efetivamente as decisões da direção 
de topo, quando necessário, e fiscalizar e 
monitorizar efetivamente o processo de 
tomada de decisões em matéria de gestão.

«8. Os membros do órgão de 
administração devem agir com 
honestidade, integridade e independência 
de espírito que lhes permitam avaliar e 
criticar efetivamente as decisões da direção 
de topo, quando necessário, e fiscalizar e 
monitorizar efetivamente o processo de 
tomada de decisões em matéria de gestão. 
Este requisito não conduz à proibição de 
membros de filiais no conselho fiscal.

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=PT)

Alteração 198
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 14-F (novo)
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Diretiva 2013/36/UE
Artigo 91 – n.º 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-F) Ao artigo 91.º é aditado o seguinte 
n.º 13-A:

«13-A. Não obstante o disposto no artigo 
13.º, n.º 1, da presente diretiva, as 
autoridades competentes podem avaliar, 
mediante sua decisão exclusiva, o 
cumprimento pelas instituições dos 
requisitos em conformidade com o artigo 
91.º, n.os 1 a 8, da presente diretiva no que 
respeita ao órgão de administração na sua 
função fiscalizadora antes ou depois da 
nomeação de um dos seus membros.»

Or. en

Alteração 199
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 14-G (novo)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 91-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-G) É aditado o seguinte artigo 91.º-A:

Artigo 91.º-A 

Titulares de funções essenciais

1. As instituições têm a 
responsabilidade primordial de assegurar 
que os titulares de funções essenciais têm 
sempre uma reputação suficientemente 
boa e possuem suficientes conhecimentos, 
competências e experiência para exercer 
os respetivos deveres de acordo com os 
mais elevados padrões éticos, tendo em 
conta as expetativas legítimas de todas as 
partes interessadas da instituição.

Os titulares de funções essenciais devem 
cumprir sempre, nomeadamente, os 
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requisitos previstos no artigo 9.º, n.os 2 a 
8. As instituições estabelecem políticas e 
procedimentos internos para a realização 
e comunicação adequada destas 
avaliações.

2. As instituições fornecem às 
autoridades competentes toda a 
documentação pertinente relativa às 
respetivas políticas internas e divulgar ao 
público as avaliações dos titulares de 
funções essenciais no que respeita aos 
assuntos mencionados n.º 1. 

3. Os Estados-Membros asseguram 
que as autoridades competentes, 
relativamente às instituições significativas 
na aceção da Diretiva 2013/36/UE, têm o 
poder de avaliar e tomar medidas 
fiscalizadoras, incluindo o poder de 
afastar um titular de funções essenciais 
quando não cumpra os requisitos 
previstos no n.º 1. 

Or. en

Alteração 200
Neena Gill

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 15 – alínea a)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 92 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

a) É suprimido o n.º 1. Suprimido

Or. en

Alteração 201
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 15 – alínea a)
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Diretiva 2013/36/UE
Artigo 92 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

a) É suprimido o n.º 1. Suprimido

Or. en

Justificação

Apoiamos a alteração proposta pelo BCE, que considera que a eliminação do artigo 92.º, n.º 
1, pode criar alguma confusão, bem como uma ausência de clareza quanto ao âmbito de 
aplicação global da DRFP.

Alteração 202
Markus Ferber

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 15 – alínea b)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 92 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

As autoridades competentes asseguram 
que, na definição e aplicação de políticas 
de remuneração global, incluindo os 
salários e benefícios discricionários de 
pensão, relativas a determinadas categorias 
de pessoal em que se incluem a direção de 
topo, os responsáveis pela assunção de 
riscos e pelas funções de controlo e todos 
os elementos do pessoal cuja 
remuneração total os coloque no mesmo 
escalão de remuneração que a direção de 
topo e os responsáveis pela assunção de 
riscos, cujas atividades profissionais têm 
um impacto significativo no respetivo 
perfil de risco, as instituições respeitem os 
princípios a seguir enunciados de forma 
adequada à sua dimensão e organização 
interna e à natureza, âmbito e 
complexidade das suas atividades.

Os Estados-Membros asseguram que, na 
definição e aplicação de políticas de 
remuneração global, incluindo os salários e 
benefícios discricionários de pensão, 
relativas a determinadas categorias de 
pessoal cujas atividades profissionais têm 
um impacto significativo no respetivo 
perfil de risco, as instituições respeitem os 
princípios a seguir enunciados de forma 
adequada à sua dimensão e organização 
interna e à natureza, âmbito e 
complexidade das suas atividades. Os 
Estados-Membros devem dar, neste 
âmbito e na aceção do CRR, especial 
atenção ao princípio da 
proporcionalidade no caso de instituições 
pequenas e não complexas.

Or. de
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Alteração 203
Thomas Mann

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 15 – alínea b)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 92 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

As autoridades competentes asseguram 
que, na definição e aplicação de políticas 
de remuneração global, incluindo os 
salários e benefícios discricionários de 
pensão, relativas a determinadas categorias 
de pessoal em que se incluem a direção de 
topo, os responsáveis pela assunção de 
riscos e pelas funções de controlo e todos 
os elementos do pessoal cuja remuneração 
total os coloque no mesmo escalão de 
remuneração que a direção de topo e os 
responsáveis pela assunção de riscos, cujas 
atividades profissionais têm um impacto 
significativo no respetivo perfil de risco, as 
instituições respeitem os princípios a seguir 
enunciados de forma adequada à sua 
dimensão e organização interna e à 
natureza, âmbito e complexidade das suas 
atividades.

As autoridades competentes asseguram 
que, na definição e aplicação de políticas 
de remuneração global, incluindo os 
salários e benefícios discricionários de 
pensão, relativas a determinadas categorias 
de pessoal cujas atividades profissionais 
tenham um impacto significativo no 
respetivo perfil de risco, em que se 
incluem a direção de topo, os responsáveis 
pela assunção de riscos e pelas funções de 
controlo e todos os elementos do pessoal 
cuja remuneração total os coloque no 
mesmo escalão de remuneração que a 
direção de topo e os responsáveis pela 
assunção de riscos, cujas atividades 
profissionais têm um impacto significativo 
no respetivo perfil de risco, as instituições 
respeitem os princípios a seguir enunciados 
de forma adequada à sua dimensão e 
organização interna e à natureza, âmbito e 
complexidade das suas atividades.

Or. de

Alteração 204
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 15 – alínea b)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 92 – n.º 2 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

As autoridades competentes asseguram As autoridades competentes asseguram 
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que, na definição e aplicação de políticas 
de remuneração global, incluindo os 
salários e benefícios discricionários de 
pensão, relativas a determinadas categorias 
de pessoal em que se incluem a direção de 
topo, os responsáveis pela assunção de 
riscos e pelas funções de controlo e todos 
os elementos do pessoal cuja remuneração 
total os coloque no mesmo escalão de 
remuneração que a direção de topo e os 
responsáveis pela assunção de riscos, cujas 
atividades profissionais têm um impacto 
significativo no respetivo perfil de risco,
as instituições respeitem os princípios a 
seguir enunciados de forma adequada à sua 
dimensão e organização interna e à 
natureza, âmbito e complexidade das suas 
atividades.

que, na definição e aplicação de políticas 
de remuneração global, incluindo os 
salários e benefícios discricionários de 
pensão, relativas a determinadas categorias 
de pessoal, cujas atividades profissionais 
têm um impacto significativo no respetivo 
perfil de risco, em que se incluem a 
direção de topo, os responsáveis pela 
assunção de riscos e pelas funções de 
controlo e todos os elementos do pessoal 
cuja remuneração total os coloque no 
mesmo escalão de remuneração que a 
direção de topo e os responsáveis pela 
assunção de riscos, as instituições 
respeitem os princípios a seguir enunciados 
de forma adequada à sua dimensão e 
organização interna e à natureza, âmbito e 
complexidade das suas atividades.

Or. en

Justificação

Na proposta da Comissão, a identificação de outros responsáveis pela assunção de riscos 
cujas atividades profissionais têm um impacto significativo no perfil de risco da instituição, 
traduz-se, de um modo geral, num encargo administrativo suplementar, sem que sejam 
identificados outros responsáveis pela assunção de riscos. Esse encargo suplementar muda 
com a correção.

Alteração 205
Gabriel Mato

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 15 – alínea b)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 92 – n.º 2 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

As autoridades competentes asseguram 
que, na definição e aplicação de políticas 
de remuneração global, incluindo os 
salários e benefícios discricionários de 
pensão, relativas a determinadas categorias 
de pessoal em que se incluem a direção de 
topo, os responsáveis pela assunção de 

As autoridades competentes asseguram 
que, na definição e aplicação de políticas 
de remuneração global, incluindo os 
salários e benefícios discricionários de 
pensão, relativas a determinadas categorias 
de pessoal, cujas atividades profissionais 
têm um impacto significativo no respetivo 
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riscos e pelas funções de controlo e todos 
os elementos do pessoal cuja 
remuneração total os coloque no mesmo 
escalão de remuneração que a direção de 
topo e os responsáveis pela assunção de 
riscos, cujas atividades profissionais têm 
um impacto significativo no respetivo 
perfil de risco, as instituições respeitem os 
princípios a seguir enunciados de forma 
adequada à sua dimensão e organização 
interna e à natureza, âmbito e 
complexidade das suas atividades.

perfil de risco, as instituições respeitem os 
princípios a seguir enunciados de forma 
adequada à sua dimensão e organização 
interna e à natureza, âmbito e 
complexidade das suas atividades. No caso 
da avaliação de filiais não significativas, 
esta avaliação deve ser efetuada como se 
se tratassem de sociedades independentes.

Or. en

Alteração 206
Marco Valli

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 15 – alínea b)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 92 – n.º 2 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

As autoridades competentes asseguram 
que, na definição e aplicação de políticas 
de remuneração global, incluindo os 
salários e benefícios discricionários de 
pensão, relativas a determinadas categorias 
de pessoal em que se incluem a direção de 
topo, os responsáveis pela assunção de 
riscos e pelas funções de controlo e todos 
os elementos do pessoal cuja remuneração 
total os coloque no mesmo escalão de 
remuneração que a direção de topo e os 
responsáveis pela assunção de riscos, cujas 
atividades profissionais têm um impacto 
significativo no respetivo perfil de risco, as 
instituições respeitem os princípios a seguir 
enunciados de forma adequada à sua 
dimensão e organização interna e à 
natureza, âmbito e complexidade das suas 
atividades.

As autoridades competentes asseguram 
que, na definição e aplicação de políticas 
de remuneração global, incluindo os 
salários e benefícios discricionários de 
pensão, relativas a determinadas categorias 
de pessoal em que se incluem a direção de 
topo, os responsáveis pela assunção de 
riscos e pelas funções de controlo e todos 
os elementos do pessoal cuja remuneração 
total os coloque no mesmo escalão de 
remuneração que a direção de topo e os 
responsáveis pela assunção de riscos, cujas 
atividades profissionais têm um impacto 
significativo no respetivo perfil de risco, as 
instituições respeitem os princípios a seguir 
enunciados de forma adequada à sua 
dimensão e organização interna e à 
natureza, âmbito e complexidade das suas 
atividades, nos termos do artigo 94.º, n.º 3.

Or. en
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Alteração 207
Othmar Karas

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 15 – alínea b)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 92 – n.º 2 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

As autoridades competentes asseguram 
que, na definição e aplicação de políticas 
de remuneração global, incluindo os 
salários e benefícios discricionários de 
pensão, relativas a determinadas categorias 
de pessoal em que se incluem a direção de 
topo, os responsáveis pela assunção de 
riscos e pelas funções de controlo e todos 
os elementos do pessoal cuja remuneração 
total os coloque no mesmo escalão de 
remuneração que a direção de topo e os 
responsáveis pela assunção de riscos, 
cujas atividades profissionais têm um 
impacto significativo no respetivo perfil de 
risco, as instituições respeitem os 
princípios a seguir enunciados de forma 
adequada à sua dimensão e organização 
interna e à natureza, âmbito e
complexidade das suas atividades.

As autoridades competentes asseguram 
que, na definição e aplicação de políticas 
de remuneração global, incluindo os 
salários e benefícios discricionários de 
pensão, relativas a determinadas categorias 
de pessoal, cujas atividades profissionais 
têm um impacto significativo no respetivo 
perfil de risco em que se incluem a direção 
de topo, os responsáveis pela assunção de 
riscos e pelas funções de controlo e todos 
os elementos do pessoal cuja remuneração 
total os coloque no mesmo escalão de 
remuneração que a direção de topo, as 
instituições respeitem os princípios a seguir 
enunciados de forma adequada à sua 
dimensão e organização interna e à 
natureza, âmbito e complexidade das suas 
atividades.

Or. en

Justificação

O requisito da proposta da Comissão de identificar outros responsáveis pela assunção de 
riscos cujas atividades profissionais têm um impacto significativo no perfil de risco da 
instituição, traduz-se, de um modo geral, num encargo administrativo suplementar sem 
alcançar, em regra, o fim pretendido. Esta alteração deve assegurar que não surgem outros 
custos administrativos. Ao mesmo tempo, deve evitar-se uma redação deste número que 
conduza a demasiada fragmentação das normas de remuneração em toda a UE.

Alteração 208
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès, Costas Mavrides, 
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Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 15 – alínea b-A) (nova)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 92 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) No n.º 2 é aditada a alínea a-A) 
com a seguinte redação:

a-A) A política de remuneração é 
neutra em termos de género: igualdade de 
remuneração entre homens e mulheres, 
por trabalho igual ou de valor igual.

Or. en

Alteração 209
Fulvio Martusciello

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 15-A – alínea b-A) (nova)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 92 – n.º 2 – alínea c)

Texto em vigor Alteração

(b-A) No n.º 2, a alínea c) passa a ter a 
seguinte redação:

c) O órgão de administração, na sua 
função de fiscalização, deve adotar e 
examinar periodicamente os princípios 
gerais da política de remuneração e é 
responsável pela supervisão da sua 
aplicação;

c) O órgão de administração, na sua 
função de fiscalização, deve conceber 
livremente, adotar e examinar 
periodicamente os princípios gerais da 
política de remuneração para os 
trabalhadores e para os membros do seu 
conselho de administração e é responsável 
pela supervisão da sua aplicação;

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=PT)
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Alteração 210
Marco Valli

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 15 – alínea b-A) (nova)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 92 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) No n.º 2, é aditada a seguinte 
alínea c-A):

c-A) As autoridades competentes 
asseguram que o rácio máximo de 
pagamento entre a remuneração total 
mais elevada na instituição e a 
remuneração média anual de todos os 
trabalhadores, com exceção do conselho 
de administração, não é mais do que 20 
vezes superior.

Or. en

Alteração 211
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 15 – alínea b-A) (nova)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 92 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) No n.º 2, é aditada a seguinte 
alínea c-A):

c-A) A remuneração mais elevada na 
instituição não excede 30 vezes a 
remuneração média de 5 % dos 
trabalhadores com remuneração mais 
baixa.

Or. en
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Alteração 212
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 15 – alínea b-B) (nova)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 92 – n.º 2 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-B) No n.º 2, é aditada a seguinte 
alínea c-B):

c-B) É respeitado um rácio de 
pagamento de 1 para 20 entre a 
remuneração média total e a 
remuneração total mais elevada no seio 
da mesma instituição.

Or. en

Alteração 213
Wolf Klinz

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 16 – parte introdutória
Artigo 94

Texto da Comissão Alteração

(16) O artigo 94.º é alterado do seguinte 
modo:

(16) O artigo 94.º é suprimido.

Or. en

Alteração 214
Gabriel Mato

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 16 – alínea -a) (nova) 
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 94 – n.º 1 – alínea g) – ponto iii-A) (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(-a) Ao artigo 94.º, alínea g), é aditado 
o seguinte ponto iii-A):

iii-A) os rácios adequados previstos no 
n.º 1, alínea g), pontos i) e ii), não se 
aplicam a um membro do pessoal que 
cumpra alguma das seguintes condições:

- exerça atividades profissionais não
exclusivas de sociedades ao abrigo do 
âmbito de aplicação subjetivo da presente 
diretiva e do Regulamento (UE) n.º 
575/2013 numa função ou unidade 
relacionada com a transformação digital 
da instituição ou no desenvolvimento da 
atividades digitais; ou

- já fosse trabalhador de uma 
empresa digital adquirida pela instituição 
e o seu regime remuneratório seja 
definido antes ou no momento da 
aquisição e dependa de emprego 
continuado na sociedade.

Uma instituição que aplique o disposto no 
parágrafo anterior deve manter um 
registo das atividades profissionais 
exercidas pelo membro do pessoal, bem 
como uma justificação razoável do motivo 
pelo qual as condições atrás identificadas 
estão preenchidas. Este registo deve ser 
prontamente disponibilizado mediante 
pedido da autoridade competente 
responsável pela respetiva supervisão 
prudencial.

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32013L0036)

Alteração 215
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 16 – alínea a-A) (nova)
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Diretiva 2013/36/UE
Artigo 94 – n.º 1 – alínea m)

Texto em vigor Alteração

(a-A) A alínea m) do n.º 1 é alterada do 
seguinte modo:

m) Uma parte substancial, que 
represente pelo menos 40 % da 
componente variável da remuneração, deve 
ser diferida durante um período mínimo de 
três a cinco anos e corretamente fixada em 
função da natureza da atividade, dos seus 
riscos e das atividades do trabalhador em 
questão.

«m) Uma parte substancial, que 
represente pelo menos 40 % da 
componente variável da remuneração, deve 
ser diferida durante um período mínimo de 
cinco a dez anos e corretamente fixada em 
função da natureza da atividade, dos seus 
riscos e das atividades do trabalhador em 
questão.

O direito ao pagamento da remuneração 
em regime diferido não se deve constituir 
de forma mais rápida do que resultaria no 
âmbito de um regime de pagamento 
proporcional. No caso de uma componente 
variável da remuneração de montante 
particularmente elevado, pelo menos 60 % 
do montante deve ser pago de forma 
diferida. A duração do período de 
diferimento deve ser definida em função do 
ciclo económico, da natureza da atividade, 
dos seus riscos e das atividades do 
trabalhador em questão;

O direito ao pagamento da remuneração 
em regime diferido não se deve constituir 
de forma mais rápida do que resultaria no 
âmbito de um regime de pagamento 
proporcional. No caso de uma componente 
variável da remuneração de montante 
particularmente elevado, pelo menos 60 % 
do montante deve ser pago de forma 
diferida. A duração do período de 
diferimento deve ser definida em função do 
ciclo económico, da natureza da atividade, 
dos seus riscos e das atividades do 
trabalhador em questão;

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:PT:PDF)

Alteração 216
Markus Ferber

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 16 – alínea b)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 94 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação do n.º 1, os princípios 
estabelecidos nas alíneas l) e m) e no 

Em derrogação do n.º 1, os princípios 
estabelecidos nas alíneas l) e m) e no 
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segundo parágrafo da alínea o) não se 
aplicam a:

segundo parágrafo da alínea o) não se 
aplicam às instituições pequenas e não 
complexas, na aceção do CRR.

Or. de

Alteração 217
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 16 – alínea b)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 94 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação do n.º 1, os princípios 
estabelecidos nas alíneas l) e m) e no 
segundo parágrafo da alínea o) não se 
aplicam a:

Em derrogação do n.º 1, os princípios 
estabelecidos não se aplicam a:

Or. en

Alteração 218
Gabriel Mato

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 16 – alínea b)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 94 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação do n.º 1, os princípios 
estabelecidos nas alíneas l) e m) e no 
segundo parágrafo da alínea o) não se 
aplicam a:

Em derrogação do n.º 1, os princípios 
estabelecidos nas alíneas g), l) e m) e no 
segundo parágrafo da alínea o) não se 
aplicam, no mínimo, a:

Or. en

Alteração 219
Markus Ferber
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 16 – alínea b)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 94 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Instituições cujos ativos registem 
um valor em média igual ou inferior a 
5 mil milhões de euros ao longo do 
período de quatro anos imediatamente 
anterior ao exercício em curso;

Suprimido

Or. de

Alteração 220
Othmar Karas

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 16 – alínea b)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 94 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Instituições cujos ativos registem 
um valor em média igual ou inferior a 5
mil milhões de euros ao longo do período 
de quatro anos imediatamente anterior ao 
exercício em curso;

a) Instituições que, numa base 
individual, possam também estar sujeitas 
a consolidação prudencial ou sejam parte 
de um grupo bancário, cujos ativos 
registem um valor em média igual ou 
inferior a 8 mil milhões de euros ao longo 
do período de quatro anos imediatamente 
anterior ao exercício em curso;

Or. en

Justificação

Em conformidade com o considerando 66 da presente diretiva, as disposições em matéria de 
remunerações deverão refletir, de forma proporcionada, as diferenças entre os diferentes 
tipos de instituições, tendo em consideração a sua dimensão e organização interna e a 
natureza, escala e complexidade das atividades. Como o limite proposto é relativamente 
baixo em comparação com os níveis existentes nos Estados-Membros da UE, esta alteração 
visa aumentar o limite. De igual modo, esclarece-se que as isenções se aplicam numa base 
individual.
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Alteração 221
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 16 – alínea b)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 94 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Instituições cujos ativos registem 
um valor em média igual ou inferior a 5 
mil milhões de euros ao longo do período 
de quatro anos imediatamente anterior ao 
exercício em curso;

a) Instituições cujo valor dos ativos a 
autoridade competente determine ser 
adequado e proporcional excluir com base 
na dimensão, organização interna e 
natureza, âmbito e complexidade das 
atividades;

Or. en

Alteração 222
Burkhard Balz

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 16 – alínea b)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 94 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Instituições cujos ativos registem 
um valor em média igual ou inferior a 5
mil milhões de euros ao longo do período 
de quatro anos imediatamente anterior ao 
exercício em curso;

a) Instituições cujos ativos registem 
um valor em média igual ou inferior a 15
mil milhões de euros ao longo do período 
de quatro anos imediatamente anterior ao 
exercício em curso;

Or. en

Alteração 223
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 16 – alínea b)
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Diretiva 2013/36/UE
Artigo 94 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Instituições cujos ativos registem 
um valor em média igual ou inferior a 5 
mil milhões de euros ao longo do período 
de quatro anos imediatamente anterior ao 
exercício em curso;

a) Instituições ou filiais que não 
sejam de grande dimensão na aceção do 
artigo 430.º-A, n.os 1 e 2 do Regulamento 
(UE) n.º 575/2013, salvo se a autoridade 
competente apresentar alguma objeção à 
isenção;

Or. en

Alteração 224
Thomas Mann

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 16 – alínea b)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 94 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Instituições cujos ativos registem 
um valor em média igual ou inferior a 
5 mil milhões de euros ao longo do período 
de quatro anos imediatamente anterior ao 
exercício em curso;

(a) Instituições cujos ativos registem 
um valor em média igual ou inferior a 
15 mil milhões de euros ao longo do 
período de quatro anos imediatamente 
anterior ao exercício em curso;

Or. de

Alteração 225
Burkhard Balz

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 16 – alínea b)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 94 – n.º 3 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Instituições que façam parte de um 
grupo bancário e cujos ativos tenham, no 
período de quatro anos imediatamente 
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anterior ao exercício em curso, registado 
um valor um valor médio igual ou inferior 
a 15 mil milhões de euros;

Or. en

Alteração 226
Markus Ferber

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 16 – alínea b)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 94 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Membros do pessoal cuja 
remuneração variável anual não exceda 
os 50 mil euros e não represente mais do 
que um quarto da remuneração total 
anual de todos os membros do pessoal.

Suprimido

Or. de

Alteração 227
Thomas Mann

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 16 – alínea b)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 94 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Membros do pessoal cuja 
remuneração variável anual não exceda os 
50 mil euros e não represente mais do que 
um quarto da remuneração total anual de 
todos os membros do pessoal.

(b) Membros do pessoal cuja 
remuneração variável anual não exceda os 
50 mil euros e não represente mais do que 
um quarto da remuneração total anual de 
todos os membros do pessoal.

Nenhuma das disposições previstas no 
artigo 94.º deve aplicar-se a uma 
instituição que constitua uma filial de um 
grande grupo bancário, que aplique todas 
as disposições previstas no artigo 94.º 
numa base consolidada e cujo valor 
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trimestral dos ativos do exercício atual 
seja em média igual ou inferior a 15 mil 
milhões de euros.

Or. de

Alteração 228
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 16 – alínea b)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 94 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Membros do pessoal cuja 
remuneração variável anual não exceda os 
50 mil euros e não represente mais do que 
um quarto da remuneração total anual de 
todos os membros do pessoal.

b) Membros do pessoal cuja 
remuneração variável anual a autoridade 
competente determine ser adequado e 
proporcional excluir com base na 
dimensão, organização interna e 
natureza, âmbito e complexidade das 
atividades da instituição.

Or. en

Alteração 229
Gabriel Mato

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 16 – alínea b)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 94 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Membros do pessoal cuja 
remuneração variável anual não exceda os 
50 mil euros e não represente mais do que 
um quarto da remuneração total anual de 
todos os membros do pessoal.

b) Membros do pessoal cuja 
remuneração variável anual não exceda os 
100 mil euros.

Or. en
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Alteração 230
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 16 – alínea b)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 94 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação da alínea a), uma 
autoridade competente pode decidir que 
as instituições cujos ativos tenham um 
valor total inferior ao limiar a que se 
refere a alínea a) não são objeto da 
derrogação devido à natureza e ao âmbito 
das suas atividades, à sua organização 
interna ou, quando aplicável, às 
características do grupo a que pertencem.

Suprimido

Or. en

Alteração 231
Gabriel Mato

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 16 – alínea b)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 94 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação da alínea a), uma 
autoridade competente pode decidir que 
as instituições cujos ativos tenham um 
valor total inferior ao limiar a que se 
refere a alínea a) não são objeto da 
derrogação devido à natureza e ao âmbito 
das suas atividades, à sua organização 
interna ou, quando aplicável, às 
características do grupo a que pertencem.

Em derrogação da alínea a), os Estados-
Membros podem:

a) baixar o limiar a que se refere a 
alínea a) do n.º 3, tendo em conta a 
natureza e o âmbito das suas atividades, a 
sua organização interna ou, quando 
aplicável, as características do grupo a 
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que pertencem;

b) aumentar o limiar a que se refere 
a alínea a) do n.º 3 até ao máximo de 25 
mil milhões de euros, tendo em conta a 
natureza e o âmbito das suas atividades, a
sua organização interna ou, quando 
aplicável, às características do grupo a que 
pertencem.

Or. en

Alteração 232
Othmar Karas

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 16 – alínea b)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 94 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação da alínea a), uma 
autoridade competente pode decidir que as 
instituições cujos ativos tenham um valor 
total inferior ao limiar a que se refere a 
alínea a) não são objeto da derrogação 
devido à natureza e ao âmbito das suas 
atividades, à sua organização interna ou, 
quando aplicável, às características do 
grupo a que pertencem.

Em derrogação da alínea a), uma 
autoridade competente pode decidir que as 
instituições, numa base individual, que 
possam estar sujeitas a consolidação 
prudencial ou sejam parte de um grupo 
bancário, cujos ativos tenham um valor 
total inferior ao limiar a que se refere a 
alínea a) não são objeto da derrogação 
devido à natureza e ao âmbito das suas 
atividades, à sua organização interna ou, 
quando aplicável, às características do 
grupo a que pertencem.

Or. en

Justificação

Articulação técnica com a alteração ao artigo 94.º, n.º 3, alínea a), de acordo com a qual a 
isenção neste artigo deve aplicar-se a uma instituição numa base individual, que pode 
igualmente estar sujeita a consolidação prudencial ou ser parte de um grupo bancário.

Alteração 233
Ashley Fox
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 16 – alínea b)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 94 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação da alínea b), uma 
autoridade competente pode decidir que 
os membros do pessoal cuja remuneração 
variável anual seja inferior ao limiar e à 
percentagem referidos na alínea b) não 
são objeto da derrogação devido às 
especificidades do mercado nacional em 
termos de práticas de remuneração ou à 
natureza das responsabilidades e do perfil 
profissional desses membros do pessoal.

Suprimido

Or. en

Alteração 234
Gabriel Mato

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 16 – alínea b)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 94 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação da alínea b), uma 
autoridade competente pode decidir que 
os membros do pessoal cuja remuneração 
variável anual seja inferior ao limiar e à 
percentagem referidos na alínea b) não são 
objeto da derrogação devido às
especificidades do mercado nacional em 
termos de práticas de remuneração ou à 
natureza das responsabilidades e do perfil 
profissional desses membros do pessoal.

Em derrogação da alínea b), um Estado-
Membro pode alterar os limiares referidos 
na alínea b) do n.º 3, tendo em conta as
especificidades das práticas de 
remuneração no pertinente mercado 
nacional e das responsabilidades e do 
perfil profissional desses membros do 
pessoal.

Or. en
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Justificação

O rácio máximo entre os componentes fixos e variáveis da remuneração total (artigo 84.º, n.º 
1, alínea g)) deve ser incluído nos princípios sujeitos a derrogação. É crucial que o limite 
máximo de bónus seja incluído no âmbito das derrogações quando a dimensão da instituição 
ou o montante da remuneração variável dos responsáveis pela assunção de riscos demonstre 
a inexistência de interferência com o comportamento de assunção de risco (excessivo), uma 
vez que se trata de uma medida importante para atenuar os danos e as desvantagens 
concorrenciais provocadas pelo setor bancário em virtude do atual estado da legislação.

Alteração 235
Esther de Lange

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 16 – alínea b)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 94 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros podem 
baixar os limiares previstos no n.º 3.

Or. en

Alteração 236
Wolf Klinz

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 16-A (novo)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 95

Texto em vigor Alteração

(16-A) O artigo 95.º é suprimido.

«Artigo 95.º

Comissão de remunerações

1. As autoridades competentes 
asseguram que as instituições 
significativas em termos de dimensão, 
organização interna e natureza, âmbito e 
complexidade de atividades criem uma 
comissão de remunerações. A comissão de 
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remunerações deve ser constituída de 
forma que lhe permita formular juízos 
informados e independentes sobre as 
políticas e práticas de remuneração e 
sobre os incentivos criados para efeitos de 
gestão de riscos, de capital e de liquidez.

2. As autoridades competentes 
asseguram que a comissão de 
remunerações seja responsável pela 
preparação das decisões relativas à 
remuneração, incluindo as decisões com 
implicações em termos de riscos e gestão 
dos riscos da instituição em causa que 
devam ser tomadas pelo órgão de 
administração. O presidente e os membros 
da comissão de remunerações devem ser 
membros do órgão de administração que 
não desempenham funções executivas na 
instituição em causa. Se a representação 
dos trabalhadores no órgão de 
administração estiver prevista no direito 
nacional, a comissão de remunerações 
deve incluir um ou mais representantes 
dos trabalhadores. Ao preparar as 
referidas decisões, a comissão de 
remunerações deve ter em conta os 
interesses a longo prazo dos acionistas, 
dos investidores e de outros interessados 
na instituição, bem como o interesse 
público.»

Or. en

Alteração 237
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 17
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 97 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(17) No artigo 97.º, n.º 1, é suprimida a 
alínea b).

Suprimido
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Or. en

Alteração 238
Othmar Karas

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 17
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 97 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17) No artigo 97.º, n.º 1, é suprimida a 
alínea b).

(17) O artigo 97.º, n.º 1, é alterado do 
seguinte modo:

(a) É suprimida a alínea b);

(b) É inserido um novo número depois 
do n.º 4, com a seguinte redação:

«4-A. As autoridades competentes podem 
adaptar as metodologias para a aplicação 
do processo de revisão e avaliação a que 
se refere o n.º 1 para ter em conta 
instituições com um perfil de risco 
similar, tais como modelos de negócio 
semelhantes ou localização geográfica 
semelhante das posições em risco. Essas 
metodologias adaptadas podem incluir 
parâmetros de referência orientados para 
o risco e indicadores quantitativos, e 
permitem ter em devida conta os riscos 
específicos a que cada instituição possa 
estar exposta a nível individual.

Caso autoridades competentes utilizem 
metodologias adaptadas ao abrigo do 
presente número, devem notificar a EBA 
desse facto. A EBA monitoriza as práticas 
de supervisão e emite orientações para 
especificar a forma como devem ser 
avaliados perfis de risco semelhantes para 
efeitos do presente número e para 
assegurar uma aplicação coerente e 
proporcionada de metodologias similares 
adaptadas às instituições em toda a 
União. As orientações são adotadas nos 
termos do artigo 16.º do 
Regulamento (UE) n.º 1093/2010.»
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Or. en

Justificação

São apreciados esclarecimentos os esclarecimentos na proposta da Comissão, que prevê que 
o SREP e os requisitos do pilar 2 serão confinados a finalidades microprudenciais. Ao 
mesmo tempo, permitir que as autoridades competentes adaptem as metodologias para a 
aplicação do processo de revisão e avaliação para ter em conta instituições com perfil de 
risco semelhante, tais como modelos de negócio semelhantes ou localização geográfica 
semelhante das posições em risco, justifica-se tendo em consideração a supressão do artigo 
103.º.

Alteração 239
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 17-A (novo)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 97 – n.º 2

Texto em vigor Alteração

(17-A) No artigo 97.º, o n.º 2 passa a ter a 
seguinte redação:

2. O âmbito da revisão e avaliação a 
que se refere o n.º 1 abrange todos os 
requisitos da presente diretiva e do 
Regulamento (UE) n.º 575/2013.

«2. O âmbito da revisão e avaliação a 
que se refere o n.º 1 abrange todos os 
requisitos da presente diretiva, incluindo 
do artigo 104.º-B, e do Regulamento (UE) 
n.º 575/2013.

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32013L0036)

Alteração 240
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 17-B (novo)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 97 – n.º 4
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Texto em vigor Alteração

(17-B) No artigo 97.º, o n.º 4 passa a ter a 
seguinte redação:

4. As autoridades competentes 
determinam, de acordo com o princípio da 
proporcionalidade, a frequência e 
intensidade da revisão e avaliação a que se 
refere o n.º 1, tendo em conta a dimensão, a 
importância sistémica e a natureza, escala e 
complexidade das atividades da instituição 
em causa. A revisão e avaliação são 
atualizadas pelo menos anualmente para as 
instituições abrangidas pelo plano de 
atividades de supervisão a que se refere o 
artigo 99.º, n.º 2.

«4. As autoridades competentes 
determinam, de acordo com o princípio da 
proporcionalidade, a frequência e 
intensidade da revisão e avaliação a que se 
refere o n.º 1, tendo em conta a dimensão, a 
importância sistémica e a natureza, escala e 
complexidade das atividades da instituição 
em causa. A revisão e avaliação são 
atualizadas pelo menos anualmente para as 
instituições abrangidas pelo plano de 
atividades de supervisão a que se refere o 
artigo 99.º, n.º 2. A revisão e avaliação 
deve ser atualizada no prazo máximo de 
três anos relativamente às instituições de 
menor dimensão e complexidade na 
aceção do artigo 430.º-A do Regulamento 
(UE) n.º 575/2013.

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=PT)

Alteração 241
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 17-C (novo)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 97-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-C) É inserido o seguinte novo artigo 
97.º-A:

«Artigo 97.º-A

Derrogação para instituições de menor 
dimensão e complexidade

Em derrogação do disposto no artigo 97.º, 
as autoridades competentes podem 
decidir, com base na avaliação de 
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supervisão relativa à instituição em causa, 
não aplicar os artigos 97.º e 98.º, caso a 
instituição seja de menor dimensão e 
complexidade na aceção do artigo 430.º-A 
do Regulamento (UE) n.º 575/2013. A 
avaliação de supervisão deve ser revista 
de três em três anos e quando a 
autoridade competente identifique a 
emergência de novos riscos.»

Or. en

Alteração 242
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 18 – alínea a)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 98 – n.º 1 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

a) No n.º 1, é suprimida a alínea j); Suprimido

Or. en

Alteração 243
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Bas Eickhout, Molly Scott Cato

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 18 – alínea a-A) (nova)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 98 – n.º 1 – alínea j-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) No n.º 1, é aditada uma nova 
alínea j-A):

j-A) A avaliação da integração de 
fatores e riscos ambientais, sociais e de 
governação (ESG) no sistema de gestão 
de riscos da instituição;

Or. en
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Alteração 244
Jonás Fernández

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 18 – alínea a-A) (nova)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 98 – n.º 1 – alínea j-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) No n.º 1, é aditada uma nova 
alínea j-A):

j-A) A avaliação dos riscos associado 
ao clima das posições de risco de uma 
instituição e a integração dos riscos 
associados ao clima no sistema de gestão 
do risco da instituição, após alcançar uma 
taxonomia comum, um quadro 
homogéneo e sólido para uma adequada 
mensuração dos riscos associados ao 
clima e o respetivo impacto nas entidades.

Or. en

Alteração 245
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 18 – alínea a-A) (nova)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 98 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) É aditado o seguinte n.º 3-A:

3-A. As autoridades devem controlar as 
exposições de todas as instituições de 
crédito a entidades bancárias paralelas, 
na aceção do artigo 4.º, n.º 1, ponto 144, 
alínea a) do Regulamento (UE) n.º 
575/2013, tendo em conta as informações 
fornecidas ao abrigo do artigo 449.º-A 
(novo) do Regulamento (UE) n.º 575/2013 
e, se necessário, tomar medidas 
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adequadas, incluindo o estabelecimento 
de limites inferiores à exposição 
individual de uma instituição de crédito a 
uma entidade bancária paralela, nos 
termos referidos no artigo 395.º, n.º 1, do 
Regulamento (UE) n.º 575/2013, ou 
medidas de atenuação para lidar com 
potenciais riscos emergentes de situações 
em que não é possível determinar a 
interligação entre as entidades bancárias 
paralelas e a instituição.

Or. en

Alteração 246
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 18 – alínea a-B) (nova)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 98 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(a-B) É aditado o seguinte n.º 3-B:

3-B. As autoridades competentes 
controlam os riscos associados à 
utilização de alavancagem criada de 
forma sintética pelas instituições de 
crédito, tendo em conta as informações 
fornecidas ao abrigo do artigo 443.º-B 
(novo) do Regulamento (UE) n.º 575/2013 
e, se for caso disso, tomar medidas 
adequadas para a sua limitação.

A EBA elabora normas técnicas de 
regulamentação para especificar as 
ferramentas de controlo para a avaliação 
dos riscos associados à utilização de 
alavancagem criada sinteticamente, bem 
como o conjunto de medidas para a sua 
limitação, se for caso disso, nos termos 
referido no primeiro parágrafo.

A EBA apresenta esses projetos de 
normas técnicas de regulamentação à 
Comissão até 1 de fevereiro de 2020.
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A Comissão fica habilitada a adotar as 
normas técnicas de regulamentação a que 
se refere o segundo parágrafo, nos termos 
dos artigos 10.º a 14.º do Regulamento 
(UE) n.º 1093/2010.

Or. en

Justificação

Medidas normalizadas do balanço, normalmente baseadas no valor de mercado de um 
contrato, podem de facto subestimar significativamente as posições de risco de alavancagem 
das instituições de crédito quando a alavancagem está incluída em contratos de derivados. 
Daí a necessidade de desenvolver ferramentas de controlo e medidas de regulamentação 
destinadas a corrigir as potenciais subestimativas.

Alteração 247
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 18 – alínea a-C) (nova)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 98 – n.º 3-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(a-C) É aditado o seguinte n.º 3-C:

3-C. Até 31 de dezembro de 2021, as 
autoridades competentes realizam uma 
triagem contínua e controlam as 
transações financeiras com estruturas 
complexas, conforme referido no artigo 
449.º-B (novo) do Regulamento (UE) n.º 
575/2013, com vista a identificar 
transações estruturadas para 
eventualmente produzir significativos 
benefícios fiscais.

As autoridades competentes notificam a 
Comissão relativamente a qualquer 
transação identificada como colocando 
um risco de significativos benefícios 
fiscais.

Or. en
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Alteração 248
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 18 – alínea b)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 98 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A revisão e avaliação efetuadas 
pelas autoridades competentes devem 
abranger a exposição das instituições ao 
risco de taxa de juro resultante de 
atividades não incluídas na carteira de 
negociação. Devem ser tomadas medidas 
de supervisão pelo menos no caso das 
instituições cujos fundos próprios a que se 
refere o artigo 84.º, n.º 1, sofram uma 
redução de valor económico 
correspondente a mais de 15 % dos fundos 
próprios de nível 1 em resultado de uma 
alteração súbita e inesperada das taxas de 
juro da amplitude fixada num dos seis 
cenários de choque para efeitos de 
supervisão aplicados às taxas de juro.

5. A revisão e avaliação efetuadas 
pelas autoridades competentes devem 
abranger a exposição das instituições ao 
risco de taxa de juro resultante de 
atividades não incluídas na carteira de 
negociação. Devem ser tomadas medidas 
de supervisão pelo menos no caso das 
instituições cujos fundos próprios a que se 
refere o artigo 84.º, n.º 1, sofram uma
redução de valor económico 
correspondente a mais de 15 % dos fundos 
próprios de nível 1 em resultado de uma 
alteração súbita e inesperada das taxas de 
juro da amplitude fixada num dos seis 
cenários de choque para efeitos de 
supervisão aplicados às taxas de juro.

Em derrogação do disposto, no caso das 
instituições de menor dimensão e 
complexidade, na aceção do artigo 430.º-
A do Regulamento (UE) n.º 575/2013, os 
requisitos estabelecidos no primeiro 
parágrafo aplicam-se apenas se a 
autoridade competente fornecer um 
parecer razoável da insuficiência dos 
sistemas internos.

Or. en

Alteração 249
Esther de Lange

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 18 – alínea b)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 98 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

5. A revisão e avaliação efetuadas 
pelas autoridades competentes devem 
abranger a exposição das instituições ao 
risco de taxa de juro resultante de 
atividades não incluídas na carteira de 
negociação. Devem ser tomadas medidas 
de supervisão pelo menos no caso das 
instituições cujos fundos próprios a que se 
refere o artigo 84.º, n.º 1, sofram uma 
redução de valor económico 
correspondente a mais de 15 % dos fundos 
próprios de nível 1 em resultado de uma 
alteração súbita e inesperada das taxas de 
juro da amplitude fixada num dos seis 
cenários de choque para efeitos de 
supervisão aplicados às taxas de juro.

5. A revisão e avaliação efetuadas 
pelas autoridades competentes devem 
abranger a exposição das instituições ao 
risco de taxa de juro resultante de 
atividades não incluídas na carteira de 
negociação. Devem ser tomadas medidas 
de supervisão pelo menos no caso das 
instituições cujos fundos próprios a que se 
refere o artigo 84.º, n.º 1, sofram uma 
redução de valor económico 
correspondente a mais de 15 % dos fundos 
próprios de nível 1 em resultado de uma 
alteração súbita e inesperada das taxas de 
juro da amplitude fixada num dos seis 
cenários de choque para efeitos de 
supervisão aplicados às taxas de juro ou 
quando a instituição assista a um «grande 
declínio» nos resultados líquidos de juros 
em resultado de uma alteração súbita e 
inesperada das taxas de juro, nos termos 
previstos em qualquer de dois cenários de 
choque para efeitos de supervisão 
aplicados às taxas de juro.

Or. en

Alteração 250
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 18 – alínea b)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 98 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A revisão e avaliação efetuadas 
pelas autoridades competentes devem 
abranger a exposição das instituições ao 
risco de taxa de juro resultante de 
atividades não incluídas na carteira de 
negociação. Devem ser tomadas medidas 
de supervisão pelo menos no caso das 
instituições cujos fundos próprios a que se 

5. A revisão e avaliação efetuadas 
pelas autoridades competentes devem 
abranger a exposição das instituições ao 
risco de taxa de juro resultante de 
atividades não incluídas na carteira de 
negociação. As autoridades competentes 
devem ter uma maior atenção no caso das 
instituições cujos fundos próprios a que se 
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refere o artigo 84.º, n.º 1, sofram uma 
redução de valor económico 
correspondente a mais de 15 % dos fundos 
próprios de nível 1 em resultado de uma 
alteração súbita e inesperada das taxas de 
juro da amplitude fixada num dos seis 
cenários de choque para efeitos de 
supervisão aplicados às taxas de juro.

refere o artigo 84.º, n.º 1, sofram uma 
redução de valor económico 
correspondente a mais de 15 % dos fundos 
próprios de nível 1 em resultado de uma 
alteração súbita e inesperada das taxas de 
juro da amplitude fixada num dos seis 
cenários de choque para efeitos de 
supervisão aplicados às taxas de juro.

Or. en

Justificação

Os automatismos não são desejáveis. Em vez disso, se a instituição violar o limiar de 15 %, 
deve iniciar-se um debate entre a instituição e a respetiva autoridade competente.

Alteração 251
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 18 – alínea b)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 98 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A revisão e avaliação efetuadas 
pelas autoridades competentes devem 
abranger a exposição das instituições ao 
risco de taxa de juro resultante de 
atividades não incluídas na carteira de 
negociação. Devem ser tomadas medidas 
de supervisão pelo menos no caso das 
instituições cujos fundos próprios a que se 
refere o artigo 84.º, n.º 1, sofram uma 
redução de valor económico
correspondente a mais de 15 % dos fundos 
próprios de nível 1 em resultado de uma 
alteração súbita e inesperada das taxas de 
juro da amplitude fixada num dos seis 
cenários de choque para efeitos de 
supervisão aplicados às taxas de juro.

5. A revisão e avaliação efetuadas 
pelas autoridades competentes devem 
abranger a exposição das instituições ao 
risco de taxa de juro resultante de 
atividades não incluídas na carteira de 
negociação. No caso de uma redução do 
valor económico dos fundos próprios a que 
se refere o artigo 84.º, n.º 1, correspondente 
a mais de 15 % dos fundos próprios de 
nível 1 em resultado de uma alteração 
súbita e inesperada das taxas de juro da 
amplitude fixada num dos seis cenários de 
choque para efeitos de supervisão 
aplicados às taxas de juro, a autoridade de 
fiscalização avalia os riscos decorrentes 
dessa redução.

Or. en
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Justificação

No quadro do Comité de Supervisão Bancária de Basileia (BCBS), não existe nenhuma 
implicação automática de fiscalização com base nos resultados do teste normalizado de 
valores atípicos (SOT, Standard Outlier Test). O choque padrão pretende apenas identificar 
eventuais valores atípicos e acionar, se necessário, uma maior atenção por parte dos 
supervisores na sua análise dos riscos de taxa de risco para a carteira bancária.

Alteração 252
Barbara Kappel

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 18 – alínea b)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 98 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A revisão e avaliação efetuadas 
pelas autoridades competentes devem 
abranger a exposição das instituições ao 
risco de taxa de juro resultante de 
atividades não incluídas na carteira de 
negociação. Devem ser tomadas medidas 
de supervisão pelo menos no caso das 
instituições cujos fundos próprios a que se 
refere o artigo 84.º, n.º 1, sofram uma 
redução de valor económico 
correspondente a mais de 15 % dos fundos 
próprios de nível 1 em resultado de uma 
alteração súbita e inesperada das taxas de 
juro da amplitude fixada num dos seis 
cenários de choque para efeitos de 
supervisão aplicados às taxas de juro.

5. A revisão e avaliação efetuadas 
pelas autoridades competentes devem 
abranger a exposição das instituições ao 
risco de taxa de juro resultante de 
atividades não incluídas na carteira de 
negociação. Devem ser tomadas medidas 
de supervisão pelo menos no caso das 
instituições cujos fundos próprios a que se 
refere o artigo 84.º, n.º 1, sofram uma 
redução de valor económico 
correspondente a mais de 20 % dos fundos 
próprios de nível 1 em resultado de uma 
alteração súbita e inesperada das taxas de 
juro da amplitude fixada num dos seis 
cenários de choque para efeitos de 
supervisão aplicados às taxas de juro.

Or. en

Justificação

Não deverão ser automaticamente adotadas medidas de supervisão se a autoridade 
competente considerar que o risco de taxa de juro é adequadamente gerido pela instituição.

Alteração 253
Pervenche Berès
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 18 – alínea b)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 98 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A revisão e avaliação efetuadas 
pelas autoridades competentes devem 
abranger a exposição das instituições ao 
risco de taxa de juro resultante de 
atividades não incluídas na carteira de 
negociação. Devem ser tomadas medidas 
de supervisão pelo menos no caso das 
instituições cujos fundos próprios a que se 
refere o artigo 84.º, n.º 1, sofram uma 
redução de valor económico 
correspondente a mais de 15 % dos fundos 
próprios de nível 1 em resultado de uma 
alteração súbita e inesperada das taxas de 
juro da amplitude fixada num dos seis 
cenários de choque para efeitos de 
supervisão aplicados às taxas de juro.

5. A revisão e avaliação efetuadas 
pelas autoridades competentes devem 
abranger a exposição das instituições ao 
risco de taxa de juro resultante de 
atividades não incluídas na carteira de 
negociação. Podem ser tomadas medidas 
de supervisão pelo menos no caso das 
instituições cujos fundos próprios a que se 
refere o artigo 84.º, n.º 1, sofram uma 
redução de valor económico 
correspondente a mais de 15 % dos fundos
próprios de nível 1 em resultado de uma 
alteração súbita e inesperada das taxas de 
juro da amplitude fixada num dos seis 
cenários de choque para efeitos de 
supervisão aplicados às taxas de juro.

Or. en

Alteração 254
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 18 – alínea b)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 98 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A revisão e avaliação efetuadas 
pelas autoridades competentes devem 
abranger a exposição das instituições ao 
risco de taxa de juro resultante de 
atividades não incluídas na carteira de 
negociação. Devem ser tomadas medidas 
de supervisão pelo menos no caso das 
instituições cujos fundos próprios a que se 
refere o artigo 84.º, n.º 1, sofram uma 
redução de valor económico 
correspondente a mais de 15 % dos fundos 

5. A revisão e avaliação efetuadas 
pelas autoridades competentes devem 
abranger a exposição das instituições ao 
risco de taxa de juro resultante de 
atividades não incluídas na carteira de 
negociação. Podem ser tomadas medidas 
de supervisão pelo menos no caso das 
instituições cujos fundos próprios a que se 
refere o artigo 84.º, n.º 1, sofram uma 
redução de valor económico 
correspondente a mais de 15 % dos fundos 
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próprios de nível 1 em resultado de uma 
alteração súbita e inesperada das taxas de 
juro da amplitude fixada num dos seis 
cenários de choque para efeitos de 
supervisão aplicados às taxas de juro.

próprios de nível 1 em resultado de uma 
alteração súbita e inesperada das taxas de 
juro da amplitude fixada num dos seis 
cenários de choque para efeitos de 
supervisão aplicados às taxas de juro.

Or. en

Justificação

O Comité de Basileia reconheceu que o risco de taxa de juro nas carteiras bancárias não 
pode ser resolvido através de uma abordagem universal do pilar 1. Pelo contrário, 
recomenda uma abordagem casuística do pilar 2 para fiscalizar o risco de taxa de juro.

Alteração 255
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 18 – alínea c)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 98 – n.º 5-A

Texto da Comissão Alteração

5-A. A EBA elabora normas técnicas de 
regulamentação que especifiquem, para 
efeitos do n.º 5:

Suprimido

a) Os seis cenários de choque para 
efeitos de supervisão a aplicar às taxas de 
juro para cada moeda;

(b) Os modelos comuns e os 
pressupostos paramétricos a considerar 
pelas instituições no cálculo do valor 
económico dos fundos próprios ao abrigo 
do n.º 5;

c) Se devem também ser tomadas 
medidas de supervisão em caso de 
redução da margem líquida de juros das 
instituições a que se refere o artigo 84.º, 
n.º 1, em resultado de eventuais alterações 
das taxas de juro.

A EBA apresenta esses projetos de 
normas técnicas de execução à Comissão 
até [um ano após a entrada em vigor].
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A Comissão fica habilitada a adotar as 
normas técnicas de regulamentação a que 
se refere o primeiro parágrafo nos termos 
dos artigos 10.º a 14.º do Regulamento 
(UE) n.º 1093/2010.

Or. en

Alteração 256
Esther de Lange

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 18 – alínea c)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 98 – n.º 5A – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A EBA elabora normas técnicas de 
regulamentação que especifiquem, para 
efeitos do n.º 5:

A EBA elabora normas técnicas de 
regulamentação, em consonância com as 
normas acordadas a nível internacional,
que especifiquem, para efeitos do n.º 5:

Or. en

Alteração 257
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 18 – alínea c)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 98 – n.º 5-A – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Os seis cenários de choque para 
efeitos de supervisão a aplicar às taxas de 
juro para cada moeda;

a) Os seis cenários de choque para 
efeitos de supervisão, incluindo dois 
cenários paralelos, a aplicar às taxas de 
juro para cada moeda significativa; estes 
cenários deve ser estabelecidos a um nível 
que reflita o limiar de 15 % dos fundos 
próprios de nível 1 mencionado no n.º 5.

Or. en
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Justificação

A calibragem dos cenários de choque das taxas de juros para efeitos de supervisão deve ser 
cuidadosamente efetuada de modo a estar em consonância com o limiar do teste normalizado 
de valores atípicos que já está bloqueado nos 15 %.

Alteração 258
Esther de Lange

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 18 – alínea c)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 98 – n.º 5-A – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Os modelos comuns e os 
pressupostos paramétricos a considerar 
pelas instituições no cálculo do valor 
económico dos fundos próprios ao abrigo 
do n.º 5;

(b) Os modelos comuns e os 
pressupostos paramétricos, incluindo 
pressupostos comportamentais, a 
considerar pelas instituições no cálculo do 
valor económico dos fundos próprios ao 
abrigo do n.º 5;

Or. en

Alteração 259
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 18 – alínea c)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 98 – n.º 5-A – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Se devem também ser tomadas 
medidas de supervisão em caso de 
redução da margem líquida de juros das 
instituições a que se refere o artigo 84.º, 
n.º 1, em resultado de eventuais alterações 
das taxas de juro.

Suprimido

Or. en
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Justificação

É o risco de perda que deve ser abrangido e não o risco de flutuação de receitas naturais.

Alteração 260
Esther de Lange

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 18 – alínea c)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 98 – n.º 5-A – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Se devem também ser tomadas 
medidas de supervisão em caso de 
redução da margem líquida de juros das 
instituições a que se refere o artigo 84.º, 
n.º 1, em resultado de eventuais alterações 
das taxas de juro.

c) Os modelos comuns e os 
pressupostos paramétricos, incluindo 
pressupostos comportamentais, que as 
instituições devam refletir nos cálculos da
margem líquida de juros e especifiquem 
constituir uma «grande redução» para 
efeitos do n.º 5.

Or. en

Alteração 261
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Bas Eickhout, Molly Scott Cato

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 18 – alínea c-A) (nova)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 98 – n.os 7-A (novo) e 7-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) São inseridos os n.os 7-A e 7-B, 
com a seguinte redação:

7-A. Para efeitos da alínea j-A) e do 
artigo 448.º-A do Regulamento (UE) n.º 
575/2013, até 1 de junho de 2020, a EBA 
emite orientações em conformidade com o 
artigo 16.º do Regulamento (UE) n.º 
1093/2010, para especificar outros 
detalhes sobre o processo de revisão e 
avaliação para efeitos de supervisão no 
que respeita à integração de fatores e 
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riscos de ESG, incluindo riscos 
relacionados com a depreciação de ativos 
devido a alteração na regulamentação. O 
processo de avaliação integra, consoante 
o adequado, critérios específicos 
qualitativos e quantitativos, bem como 
parâmetros para avaliar se a estratégia 
empresarial global e a política de 
investimento da instituição está em 
consonância com os objetivos do Acordo 
de Paris e os objetivos associados de ESG 
da UE.

7-B. Tendo em conta a experiência 
adquirida na aplicação das orientações a 
que se refere o n.º 7-A, a EBA elabora 
normas técnicas de regulamentação para 
a criação de uma norma metodológica 
para identificar e medir os riscos e fatores 
de sustentabilidade no âmbito do quadro 
de adequação dos fundos próprios com 
base em riscos manifestamente 
demonstrados. A EBA apresenta esses 
projetos de normas técnicas de 
regulamentação à Comissão até 1 de 
julho de 2022. São conferidos à Comissão 
poderes para adotar as normas técnicas 
de regulamentação a que se refere o 
primeiro parágrafo em conformidade com 
os artigos 10.º a 14.º do Regulamento 
(UE) n.º 1093/2010.

Or. en

Alteração 262
Othmar Karas

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 18 – alínea c-A) (nova)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 98 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) É inserido o seguinte número 7-A:

«7-A. Para efeitos da aplicação 
proporcional das disposições da presente 
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diretiva e do Regulamento (UE) 
n.º 575/2013, as autoridades competentes 
devem, como parte do exercício de 
supervisão e do processo de avaliação, 
descrever pormenorizadamente a forma 
como têm em conta a dimensão e alcance 
das atividades da instituição, bem como a 
complexidade dos riscos decorrentes do 
modelo de negócio da instituição.»

Or. en

Justificação

Esta alteração realça a importância do princípio da proporcionalidade no âmbito do 
processo de revisão e avaliação para efeitos de supervisão.

Alteração 263
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 18 – alínea c-A) (nova)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 98 – n.º 7-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(c-B) É aditado o seguinte n.º 7-C:

7-C. Para efeitos do disposto no n.º 3-C 
(novo), até 1 de junho de 2021, a EBA 
emite orientações em conformidade com o 
artigo 16.º do Regulamento (UE) n.º 
1093/2010 para especificar os critérios 
qualitativos e quantitativos e os 
parâmetros para identificar transações 
estruturadas para eventualmente produzir 
significativos benefícios fiscais.

Tendo em conta a experiência adquirida 
na aplicação das orientações a que se 
refere o primeiro parágrafo, a EBA 
elabora normas técnicas de 
regulamentação para a criação de uma 
norma metodológica para identificar 
transações estruturadas para 
eventualmente produzir significativos 
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benefícios fiscais

A EBA apresenta esses projetos de 
normas técnicas de regulamentação à 
Comissão até 1 de julho de 2022. 

A Comissão fica habilitada a adotar as 
normas técnicas de regulamentação 
referidas no segundo parágrafo nos 
termos dos artigos 10.º a 14.º do 
Regulamento (UE) n.º 1093/2010.

Or. en

Alteração 264
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 19
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 99 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(19) No artigo 99.º, n.º 2, é suprimida a 
alínea b).

Suprimido

Or. en

Alteração 265
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 19-A (novo)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 102 – n.º 1 – alínea a)

Texto em vigor Alteração

(19-A) No artigo 102.º, a alínea a) passa a 
ter a seguinte redação:

a) A instituição não satisfaz os 
requisitos da presente diretiva ou do 
Regulamento (UE) n.º 575/2013;

«a) A instituição não satisfaz os 
requisitos da presente diretiva, incluindo 
do artigo 104.º, alínea b), ou do 
Regulamento (UE) n.º 575/2013;
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Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32013L0036)

Alteração 266
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 19-B (novo)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 102 – n.º 1 – alínea b)

Texto em vigor Alteração

(19-B) No artigo 102.º, a alínea b) passa a 
ter a seguinte redação:

b) As autoridades competentes têm 
provas de que a instituição infringirá 
provavelmente os requisitos da presente 
diretiva ou do Regulamento (UE) n.º 
575/2013 nos 12 meses seguintes.

«b) As autoridades competentes têm 
provas de que a instituição infringirá 
provavelmente os requisitos da presente 
diretiva, incluindo do artigo 104.º, alínea 
b), ou do Regulamento (UE) n.º 575/2013 
nos 12 meses seguintes.

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32013L0036)

Alteração 267
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 20
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 103

Texto da Comissão Alteração

(20) É suprimido o artigo 103.º. Suprimido

Or. en

Alteração 268
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 20
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 103

Texto da Comissão Alteração

(20) É suprimido o artigo 103.º. Suprimido

Or. en

Justificação

O artigo 103.º não deve ser suprimido pois permite a aplicação de medidas proporcionais.

Alteração 269
Neena Gill

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 20
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 103

Texto da Comissão Alteração

(20) É suprimido o artigo 103.º. Suprimido

Or. en

Alteração 270
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 20
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 103

Texto da Comissão Alteração

(20) É suprimido o artigo 103.º. Suprimido

Or. en
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Alteração 271
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès, Costas Mavrides, 
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 21 – alínea a)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 104 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos do artigo 97.º, do artigo 
98.º, n.º 4, do artigo 101.º, n.º 4, e do artigo 
102.º e da aplicação do Regulamento (UE) 
n.º 575/2013, as autoridades competentes 
devem dispor, pelo menos, de poderes 
para:

1. Para efeitos do artigo 92.º, n.º 2, 
alínea b), do artigo 97.º, do artigo 98.º, n.º 
4, do artigo 101.º, n.º 4, e do artigo 102.º e 
da aplicação do Regulamento (UE) n.º 
575/2013, as autoridades competentes 
devem dispor, pelo menos, de poderes 
para:

Or. en

Alteração 272
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 21 – alínea a)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 104 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Exigir que as instituições tenham 
fundos próprios adicionais superiores aos 
previstos nos requisitos estabelecidos no 
Regulamento (UE) n.º 575/2013, de acordo 
com as condições estabelecidas no artigo 
104.º-A;

a) Exigir que as instituições tenham 
fundos próprios adicionais superiores aos 
previstos nos requisitos estabelecidos no 
Regulamento (UE) n.º 575/2013, de acordo 
com as condições estabelecidas no artigo 
104.º-A e no artigo 104.º-B;

Or. en

Alteração 273
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 21 – alínea a)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 104 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Exigir que as instituições 
apresentem um plano para restabelecer a 
conformidade com os requisitos de 
supervisão da presente diretiva e do 
Regulamento (UE) n.º 575/2013 e fixar um 
prazo para a sua execução, incluindo 
melhorias a esse plano no que se refere ao 
âmbito e ao prazo;

c) Exigir que as instituições 
apresentem um plano para restabelecer a 
conformidade com os requisitos de 
supervisão da presente diretiva e do 
Regulamento (UE) n.º 575/2013 e fixar um 
prazo, não superior a um ano, para a sua 
execução, incluindo melhorias a esse plano 
no que se refere ao âmbito e ao prazo; 

Or. en

Alteração 274
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 21 – alínea a)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 104 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Exigir que as instituições apliquem 
uma política específica de constituição de 
provisões ou de tratamento dos ativos em 
termos de requisitos de fundos próprios;

d) Exigir que as instituições apliquem 
uma política específica de constituição de 
provisões ou de tratamento dos ativos ou 
de elementos fora do balanço em termos 
de requisitos de fundos próprios ou, 
quando o quadro contabilístico aplicável 
permita uma flexibilidade na escolha de 
políticas ou exija estimativas subjetivas, e 
a aplicação específica escolhida pela 
instituição não seja adequada ou 
suficientemente prudente do ponto de 
vista da supervisão, exigir que as 
instituições apliquem disposições 
específicas, deduções ou filtros para o 
cálculo apenas de fundos próprios;

Or. en
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Alteração 275
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès, Costas Mavrides, 
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 21 – alínea a)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 104 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Exigir que as instituições limitem a 
remuneração variável em termos de 
percentagem dos lucros líquidos, caso essa 
remuneração não seja consentânea com a
manutenção de uma base sólida de fundos 
próprios;

g) Exigir que as instituições limitem a 
remuneração variável em termos de 
percentagem dos lucros líquidos, caso essa 
remuneração não seja consentânea com a 
manutenção de uma base sólida de fundos 
próprios; e, exigir que as instituições de 
crédito e empresas de investimento 
cumpram as orientações emitidas pela 
EBA no que respeita a políticas de 
remuneração neutras em termos de 
género.

Or. en

Alteração 276
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 21 – alínea a)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 104 – n.º 1 – alínea l)

Texto da Comissão Alteração

l) Exigir divulgações adicionais 
apenas numa base ad hoc.

l) Exigir divulgações adicionais 
relativas a instituições expostas a riscos 
semelhantes, as autoridades competentes 
podem utilizar os poderes previstos no 
primeiro parágrafo, com exceção das 
alíneas a) e k), às instituições de modo 
semelhante ou idêntico quando o Estado-
Membro tenha atribuído à autoridade 
competente esse poder.
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Or. en

Alteração 277
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 21 – alínea a)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 104 – n.º 1 – alínea l)

Texto da Comissão Alteração

l) Exigir divulgações adicionais 
apenas numa base ad hoc.

l) Exigir divulgações adicionais;

Or. en

Alteração 278
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 21 – alínea a)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 104 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do n.º 1, alínea j), as 
autoridades competentes só podem impor 
requisitos de reporte de informação 
adicional ou mais frequente às instituições 
quando isso não implicar a comunicação 
de informações em duplicado e quando 
estiver preenchida uma das seguintes 
condições:

Para efeitos do n.º 1, alínea j), as 
autoridades competentes devem impor 
requisitos de reporte de informação 
adicional ou mais frequente às instituições, 
pelo menos, quando estiver preenchida 
uma das seguintes condições:

Or. en

Alteração 279
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 21 – alínea a)
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Diretiva 2013/36/UE
Artigo 104 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) A informação adicional é exigida 
durante todo o período do plano de 
atividades de supervisão da instituição em 
conformidade com o artigo 99.º.

c) A informação adicional é exigida 
durante todo o período do plano de 
atividades de supervisão da instituição em 
conformidade com o artigo 99.º ou para 
efeitos do processo de revisão e análise na 
supervisão a que se refere o artigo 97.º. 

Or. en

Alteração 280
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 21 – alínea a)
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 104 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Considera-se que a informação 
eventualmente exigida às instituições é 
duplicada como referido no primeiro 
parágrafo quando a mesma informação 
ou informação substancialmente idêntica 
já tiver sido disponibilizada à autoridade 
competente, possa ser produzida por essa 
autoridade ou possa ser obtida por outros 
meios sem exigir a respetiva comunicação 
pelas instituições. Se a autoridade 
competente dispuser de informação num 
formato ou com um nível de pormenor 
diferente do da informação adicional a 
reportar, a autoridade competente não 
pode exigir o reporte de informação 
adicional caso essa diferença de formato 
ou de grau de pormenor não a impeça de 
produzir informação substancialmente 
semelhante.

Suprimido

Or. en
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Alteração 281
Roberto Gualtieri

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 22
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 104-A – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

As autoridades competentes só devem 
impor o requisito de fundos próprios 
adicionais a que se refere o artigo 104.º, n.º 
1, alínea a), se, com base nas revisões 
efetuadas em conformidade com os artigos 
97.º e 101.º, verificarem que uma 
determinada instituição se encontra numa 
das seguintes situações:

As autoridades competentes só devem 
impor o requisito de fundos próprios 
adicionais a que se refere o artigo 104.º, n.º 
1, alínea a), nas circunstâncias em que se, 
com base nas revisões efetuadas em 
conformidade com os artigos 97.º e 101.º, 
verificarem que uma determinada 
instituição se encontra numa das seguintes 
situações:

Or. en

Alteração 282
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 22
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 104-A – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

As autoridades competentes só devem 
impor o requisito de fundos próprios 
adicionais a que se refere o artigo 104.º, n.º 
1, alínea a), se, com base nas revisões 
efetuadas em conformidade com os artigos 
97.º e 101.º, verificarem que uma 
determinada instituição se encontra numa 
das seguintes situações:

As autoridades competentes devem impor 
o requisito de fundos próprios adicionais a 
que se refere o artigo 104.º, n.º 1, alínea a), 
pelo menos se, com base nas revisões 
efetuadas em conformidade com os artigos 
97.º e 101.º, verificarem que uma 
determinada instituição se encontra numa 
das seguintes situações: 

Or. en

Alteração 283
Marco Valli
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 22
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 104-A – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

As autoridades competentes só devem 
impor o requisito de fundos próprios 
adicionais a que se refere o artigo 104.º, n.º 
1, alínea a), se, com base nas revisões 
efetuadas em conformidade com os artigos 
97.º e 101.º, verificarem que uma 
determinada instituição se encontra numa 
das seguintes situações:

As autoridades competentes devem impor 
o requisito de fundos próprios adicionais a 
que se refere o artigo 104.º, n.º 1, alínea a), 
se, com base nas revisões efetuadas em 
conformidade com os artigos 97.º e 101.º, 
verificarem que uma determinada 
instituição se encontra numa das seguintes 
situações:

Or. en

Alteração 284
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 22
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 104-A – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

As autoridades competentes só devem 
impor o requisito de fundos próprios 
adicionais a que se refere o artigo 104.º, n.º 
1, alínea a), se, com base nas revisões 
efetuadas em conformidade com os artigos 
97.º e 101.º, verificarem que uma 
determinada instituição se encontra numa 
das seguintes situações:

As autoridades competentes devem impor 
o requisito de fundos próprios adicionais a 
que se refere o artigo 104.º, n.º 1, alínea a), 
se, com base nas revisões efetuadas em 
conformidade com os artigos 97.º e 101.º, 
verificarem que uma determinada 
instituição se encontra numa das seguintes 
situações:

Or. en

Alteração 285
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 22
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Diretiva 2013/36/UE
Artigo 104-A – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) A instituição atingiu uma 
dimensão e um nível de complexidade tal 
que o seu incumprimento conduziria a 
graves perturbações na economia do 
Estado-Membro ou parte do mesmo;

Or. en

Alteração 286
Roberto Gualtieri

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 22
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 104-A – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A instituição não cumpre os 
requisitos estabelecidos nos artigos 73.º e 
74.º da presente diretiva ou no artigo 393.º 
do Regulamento (UE) n.º 575/2013 e a 
aplicação de outras medidas 
administrativas não se afigura suficiente, 
por si só, para melhorar satisfatoriamente 
as disposições, os processos, os 
mecanismos e as estratégias num prazo 
adequado;

b) A instituição não cumpre os 
requisitos estabelecidos nos artigos 73.º e 
74.º da presente diretiva ou no artigo 393.º 
do Regulamento (UE) n.º 575/2013 e a 
aplicação de outras medidas 
administrativas pode não ser suficiente, 
por si só, para melhorar satisfatoriamente 
as disposições, os processos, os 
mecanismos e as estratégias num prazo 
adequado;

Or. en

Alteração 287
Marco Valli

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 22
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 104-A – n.º 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) A instituição não cumpre os 
requisitos estabelecidos nos artigos 73.º e 
74.º da presente diretiva ou no artigo 393.º 
do Regulamento (UE) n.º 575/2013 e a 
aplicação de outras medidas 
administrativas não se afigura suficiente, 
por si só, para melhorar satisfatoriamente 
as disposições, os processos, os 
mecanismos e as estratégias num prazo 
adequado;

b) A instituição não cumpre os 
requisitos estabelecidos nos artigos 73.º e 
74.º da presente diretiva ou no artigo 393.º 
do Regulamento (UE) n.º 575/2013 e não 
se afigura provável que outras medidas de 
supervisão sejam suficientes para 
assegurar o cumprimento de tais 
requisitos num prazo adequado;

Or. en

Alteração 288
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 22
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 104-A – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As autoridades competentes não podem 
impor o requisito de fundos próprios 
adicionais a que se refere o artigo 104.º, 
n.º 1, alínea a), para cobrir riscos 
sistémicos ou macroprudenciais.

Suprimido

Or. en

Alteração 289
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 22
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 104-A – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As autoridades competentes não podem Suprimido
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impor o requisito de fundos próprios 
adicionais a que se refere o artigo 104.º, 
n.º 1, alínea a), para cobrir riscos 
sistémicos ou macroprudenciais.

Or. en

Alteração 290
Marco Valli

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 22
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 104-A – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As autoridades competentes não podem 
impor o requisito de fundos próprios 
adicionais a que se refere o artigo 104.º, n.º 
1, alínea a), para cobrir riscos sistémicos 
ou macroprudenciais.

As autoridades competentes impõem o 
requisito de fundos próprios adicionais a 
que se refere o artigo 104.º, n.º 1, alínea a), 
para cobrir riscos sistémicos decorrentes 
de uma exposição a ativos financeiros 
ilíquidos.

Or. en

Alteração 291
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 22
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 104-A – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do n.º 1, alínea a), os riscos ou 
elementos de riscos só podem ser 
considerados não cobertos ou 
insuficientemente cobertos pelos requisitos 
de fundos próprios estabelecidos nas partes 
III, IV, V e VII do Regulamento (UE) n.º 
575/2013 quando os montantes, os tipos e a 
distribuição de capital considerados 
adequados pela autoridade competente no 

Para efeitos do n.º 1, alínea a), os riscos ou 
elementos de riscos podem ser 
considerados não cobertos ou 
insuficientemente cobertos pelos requisitos 
de fundos próprios estabelecidos nas partes 
III, IV, V e VII do Regulamento (UE) n.º 
575/2013 quando os montantes, os tipos e a 
distribuição de capital considerados 
adequados pela autoridade competente no 
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seguimento da revisão da avaliação 
efetuada pelas instituições em 
conformidade com o disposto no artigo 
73.º, primeiro parágrafo, forem superiores 
aos requisitos de fundos próprios da 
instituição estabelecidos nas partes III, IV, 
V e VII do Regulamento (UE) n.º 
575/2013.

seguimento da revisão da avaliação 
efetuada pelas instituições em 
conformidade com o disposto no artigo 
73.º, primeiro parágrafo, forem superiores 
aos requisitos de fundos próprios da 
instituição estabelecidos nas partes III, IV, 
V e VII do Regulamento (UE) n.º 
575/2013.

Or. en

Alteração 292
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 22
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 104-A – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do n.º 1, alínea a), os riscos ou 
elementos de riscos só podem ser 
considerados não cobertos ou 
insuficientemente cobertos pelos 
requisitos de fundos próprios estabelecidos 
nas partes III, IV, V e VII do Regulamento 
(UE) n.º 575/2013 quando os montantes, os 
tipos e a distribuição de capital 
considerados adequados pela autoridade 
competente no seguimento da revisão da 
avaliação efetuada pelas instituições em 
conformidade com o disposto no artigo 
73.º, primeiro parágrafo, forem superiores 
aos requisitos de fundos próprios da 
instituição estabelecidos nas partes III, IV, 
V e VII do Regulamento (UE) n.º 
575/2013.

Para efeitos do n.º 1, alínea a), os riscos ou 
elementos de riscos só podem ser 
considerados não cobertos pelos requisitos 
de fundos próprios estabelecidos nas partes 
III, IV, V e VII do Regulamento (UE) n.º 
575/2013 quando os montantes, os tipos e a 
distribuição de capital considerados 
adequados pela autoridade competente no 
seguimento da revisão da avaliação 
efetuada pelas instituições em 
conformidade com o disposto no artigo 
73.º, primeiro parágrafo, forem superiores 
aos requisitos de fundos próprios da 
instituição estabelecidos nas partes III, IV, 
V e VII do Regulamento (UE) n.º 
575/2013.

Or. en

Justificação

No seu artigo 104.º-A, n.º 1, a proposta para a revisão da DRFP 5 introduz esclarecimentos 
quanto ao âmbito da situação específica da empresa que justificam um P2R. O âmbito 
permanece amplo, mas devem existir exclusões expressas. Mais especificamente, não pode 
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ser utilizado para reverter escolhas em termos de políticas adotadas na redação do nível 1. A 
redação atual do artigo 104.º-A, n.º 2, atribui ao regulador a possibilidade de utilizar P2R 
para ignorar acordos transitórios ou garantidos, mas também isenções do pilar 1 e posições 
de risco sujeitas a uma ponderação de risco de 0 % ao abrigo do quadro do pilar 1.

Alteração 293
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 22
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 104-A – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do primeiro parágrafo, o 
capital considerado adequado deve cobrir 
todos os riscos significativos ou os 
elementos desses riscos que não estiverem 
sujeitos a um requisito específico de 
fundos próprios. Tal pode incluir os riscos 
ou elementos de riscos explicitamente 
excluídos dos requisitos de fundos 
próprios estabelecidos nas partes III, IV, 
V e VII do Regulamento (UE) n.º 
575/2013.

Suprimido

Or. en

Alteração 294
Othmar Karas

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 22
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 104-A – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do primeiro parágrafo, o 
capital considerado adequado deve cobrir 
todos os riscos significativos ou os 
elementos desses riscos que não estiverem 
sujeitos a um requisito específico de 
fundos próprios. Tal pode incluir os riscos 

Para efeitos do primeiro parágrafo, cas 
autoridades competentes podem 
considerar que não são abrangidos pelo 
âmbito de aplicação do Regulamento 
(UE) n.º 575/2013 os riscos ou elementos 
dos riscos que estejam expressamente 
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ou elementos de riscos explicitamente 
excluídos dos requisitos de fundos próprios 
estabelecidos nas partes III, IV, V e VII do 
Regulamento (UE) n.º 575/2013.

excluídos do tratamento nos requisitos de 
fundos próprios estabelecidos nas partes 
III, IV, V e VII do presente regulamento 
ou não sejam por ele contemplados.

Riscos ou elementos de riscos não 
suficientemente cobertos pelo presente 
regulamento podem ser os riscos ou 
elementos de risco suscetíveis de ser 
subestimados, não obstante estarem 
cumpridos os requisitos das partes III, IV, 
V e VII do Regulamento (UE) 
n.º 575/2013.

Para efeitos do primeiro parágrafo, o 
capital considerado adequado deve cobrir 
todos os riscos significativos ou os 
elementos desses riscos que não estiverem 
ou só estiverem insuficientemente 
abrangidos pelos requisitos de fundos 
próprios estabelecidos nas partes III, IV, V 
e VII do Regulamento (UE) n.º 575/2013.

Or. en

Justificação

Esta alteração visa esclarecer que o artigo 104.º-A, n.º 1, alínea a), no sentido de especificar 
que riscos ou elementos de riscos devem ser considerados como não estando ou só estando 
insuficientemente abrangidos pelo Regulamento (UE) n.º 575/2013.

Alteração 295
Marco Valli

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 22
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 104-A – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do primeiro parágrafo, o 
capital considerado adequado deve cobrir 
todos os riscos significativos ou os 
elementos desses riscos que não estiverem 
sujeitos a um requisito específico de 
fundos próprios. Tal pode incluir os riscos 

Para efeitos do primeiro parágrafo, o 
capital considerado adequado deve cobrir 
todos os riscos financeiros significativos 
ou os elementos desses riscos que não 
estiverem ou só estiverem 
insuficientemente abrangidos pelos
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ou elementos de riscos explicitamente 
excluídos dos requisitos de fundos próprios 
estabelecidos nas partes III, IV, V e VII do 
Regulamento (UE) n.º 575/2013.

requisitos de fundos próprios estabelecidos 
nas partes III, IV, V, VI e VII do 
Regulamento (UE) n.º 575/2013. Os riscos 
ou elementos desses riscos não se 
consideram como devidamente 
abrangidos pelos requisitos de fundos 
próprios do Regulamento (UE) n.º 
575/2013, quando os riscos decorram de 
significativas exposições a ativos 
financeiros altamente ilíquidos e 
complexos que foram provavelmente 
subestimados devido à sua difícil 
avaliação e utilização do modelo interno, 
embora tenham sido cumpridos os 
requisitos aplicáveis estabelecidos nas 
partes III, IV, V, VI e VII do 
Regulamento (UE) n.º 575/2013.

Or. en

Justificação

Os instrumentos financeiros complexos e ilíquidos apenas podem ser valorados recorrendo a 
modelos internos complexos e são difíceis de avaliar e liquidar, nomeadamente em condições 
de esforço do mercado. Uma vez que colocam um enorme risco para a estabilidade 
financeira, são necessários fundos próprios adicionais para garantir reservas adequadas.

Alteração 296
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 22
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 104-A – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do primeiro parágrafo, o 
capital considerado adequado deve cobrir 
todos os riscos significativos ou os 
elementos desses riscos que não estiverem 
sujeitos a um requisito específico de 
fundos próprios. Tal pode incluir os riscos 
ou elementos de riscos explicitamente 
excluídos dos requisitos de fundos 
próprios estabelecidos nas partes III, IV, 

Para efeitos do primeiro parágrafo, o 
capital considerado adequado deve cobrir 
todos os riscos significativos ou os 
elementos desses riscos que não estiverem 
sujeitos a um requisito específico de 
fundos próprios.
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V e VII do Regulamento (UE) n.º 
575/2013.

Or. en

Justificação

No seu artigo 104.º-A, n.º 1, a proposta para a revisão da DRFP 5 introduz esclarecimentos 
quanto ao âmbito da situação específica da empresa que justificam um P2R. O âmbito 
permanece amplo, mas devem existir exclusões expressas. Mais especificamente, não pode 
ser utilizado para reverter escolhas em termos de políticas adotadas na redação do nível 1. A 
redação atual do artigo 104.º-A, n.º 2, atribui ao regulador a possibilidade de utilizar P2R 
para ignorar acordos transitórios ou garantidos, mas também isenções do pilar 1 e posições 
de risco sujeitas a uma ponderação de risco de 0 % ao abrigo do quadro do pilar 1.

Alteração 297
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 22
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 104-A – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do primeiro parágrafo, o 
capital considerado adequado deve cobrir 
todos os riscos significativos ou os 
elementos desses riscos que não estiverem 
sujeitos a um requisito específico de 
fundos próprios. Tal pode incluir os riscos 
ou elementos de riscos explicitamente 
excluídos dos requisitos de fundos 
próprios estabelecidos nas partes III, IV, 
V e VII do Regulamento (UE) n.º 
575/2013.

Para efeitos do primeiro parágrafo, o 
capital considerado adequado deve cobrir 
todos os riscos significativos de perdas ou 
os elementos desses riscos de perdas que 
não estiverem sujeitos a um requisito 
específico de fundos próprios.

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão confere um poder ao supervisor de ignorar a vontade do legislador, 
em contradição com a hierarquia das normas, impondo requisitos de fundos próprios para 
riscos que foram expressamente excluídos pelo legislador na legislação de nível 1. Por 
conseguinte, a proposta deve ser alterada para eliminar a possibilidade de os supervisores 
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abordarem riscos «expressamente excluídos» do pilar 1.

Alteração 298
Roberto Gualtieri

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 22
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 104-A – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do primeiro parágrafo, o 
capital considerado adequado deve cobrir 
todos os riscos significativos ou os 
elementos desses riscos que não estiverem 
sujeitos a um requisito específico de 
fundos próprios. Tal pode incluir os riscos 
ou elementos de riscos explicitamente 
excluídos dos requisitos de fundos próprios 
estabelecidos nas partes III, IV, V e VII do 
Regulamento (UE) n.º 575/2013.

Para efeitos do primeiro parágrafo, o 
capital considerado adequado deve cobrir 
todos os riscos significativos ou os 
elementos desses riscos que não estiverem 
sujeitos a um requisito específico de 
fundos próprios. Tal inclui os riscos ou 
elementos de riscos explicitamente 
excluídos dos requisitos de fundos próprios 
estabelecidos nas partes III, IV, V e VII do 
Regulamento (UE) n.º 575/2013.

Or. en

Alteração 299
Anne Sander, Alain Cadec, Alain Lamassoure

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 22
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 104-A – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O risco de taxa de juro resultante de 
posições não incluídas na carteira de 
negociação só pode ser considerado 
significativo se o valor económico dos 
fundos próprios sofrer uma redução 
correspondente a mais de 15 % dos fundos 
próprios de nível 1 da instituição em 
resultado de qualquer um dos seis cenários 
de choque para efeitos de supervisão a que 
se refere o artigo 98.º, n.º 5, aplicados às 

Se o valor económico dos fundos próprios 
sofrer uma redução correspondente a mais 
de 15 % dos fundos próprios de nível 1 da 
instituição em resultado de qualquer um 
dos seis cenários de choque para efeitos de 
supervisão a que se refere o artigo 98.º, n.º 
5, aplicados às taxas de juro, ou de 
qualquer outro caso identificado pela EBA 
em conformidade com o artigo 98.º, n.º 5, 
alínea c), as autoridades competentes 
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taxas de juro, ou de qualquer outro caso 
identificado pela EBA em conformidade 
com o artigo 98.º, n.º 5, alínea c).

avaliam se o risco das taxas de juro 
decorrente de posições não incluídas a 
carteira de negociação conduz a um risco 
de perdas e, por conseguinte, ser 
considerado um risco significativo.

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão confere um poder ao supervisor de ignorar a vontade do legislador, 
em contradição com a hierarquia das normas, impondo requisitos de fundos próprios para 
riscos que foram expressamente excluídos pelo legislador na legislação de nível 1. Por 
conseguinte, a proposta deve ser alterada para eliminar a possibilidade de os supervisores 
abordarem riscos «expressamente excluídos» do pilar 1.

Alteração 300
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 22
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 104-A – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O risco de taxa de juro resultante de 
posições não incluídas na carteira de 
negociação só pode ser considerado 
significativo se o valor económico dos 
fundos próprios sofrer uma redução 
correspondente a mais de 15 % dos fundos 
próprios de nível 1 da instituição em 
resultado de qualquer um dos seis cenários 
de choque para efeitos de supervisão a que 
se refere o artigo 98.º, n.º 5, aplicados às 
taxas de juro, ou de qualquer outro caso 
identificado pela EBA em conformidade 
com o artigo 98.º, n.º 5, alínea c).

O risco de taxa de juro resultante de 
posições não incluídas na carteira de 
negociação pode ser considerado 
significativo, nomeadamente, se o valor 
económico dos fundos próprios sofrer uma 
redução correspondente a mais de 15 % 
dos fundos próprios de nível 1 da 
instituição em resultado de qualquer um 
dos seis cenários de choque para efeitos de 
supervisão a que se refere o artigo 98.º, n.º 
5, aplicados às taxas de juro, ou de
qualquer outro caso identificado pela EBA 
em conformidade com o artigo 98.º, n.º 5, 
alínea c).

Or. en
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Alteração 301
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 22
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 104-A – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A instituição cumpre o requisito de fundos 
próprios adicionais a que se refere o artigo 
104.º, n.º 1, alínea a), com instrumentos de 
fundos próprios sob reserva das seguintes 
condições:

A autoridade competente exige que a
instituição cumpra o requisito de fundos 
próprios adicionais a que se refere o artigo 
104.º, n.º 1, alínea a), com instrumentos de 
fundos próprios sob reserva das seguintes 
condições:

Or. en

Alteração 302
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 22
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 104-A – n.º 4 – alínea b-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) As autoridades competentes podem 
exigir que as instituições cumpram os 
requisitos de fundos próprios adicionais a 
que se refere o artigo 104.º, n.º 1, alínea 
a) com fundos próprios principais de nível 
1.

Or. en

Alteração 303
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 22
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 104-A – n.º 4 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

Os fundos próprios utilizados para cumprir 
o requisito de fundos próprios adicionais a 
que se refere o artigo 104.º, n.º 1, alínea a), 
não podem ser utilizados para cumprir 
quaisquer requisitos de fundos próprios 
estabelecidos no artigo 92.º, n.º 1, alíneas 
a), b) e c), do Regulamento (UE) n.º 
575/2013 ou o requisito combinado de 
reservas de fundos próprios definido no 
artigo 128.º, n.º 6, da presente diretiva.

Os fundos próprios utilizados para cumprir 
o requisito de fundos próprios adicionais a 
que se refere o artigo 104.º, n.º 1, alínea a), 
não podem ser utilizados para cumprir 
quaisquer requisitos de fundos próprios 
estabelecidos no artigo 92.º, n.º 1, alíneas 
a), b), c) e d), do Regulamento (UE) n.º 
575/2013 ou o requisito combinado de 
reservas de fundos próprios definido no 
artigo 128.º, n.º 6, da presente diretiva.

Or. en

Alteração 304
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 22
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 104-A – n.º 4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação do segundo parágrafo, os 
fundos próprios utilizados para cumprir o 
requisito de fundos próprios adicionais a 
que se refere o artigo 104.º, n.º 1, alínea 
a), imposto pelas autoridades competentes 
para enfrentar os riscos ou elementos de 
riscos insuficientemente cobertos pelo 
artigo 92.º, n.º 1, alínea d), do 
Regulamento (UE) n.º 575/2013 podem 
ser utilizados para cumprir o requisito 
combinado de reservas de fundos próprios 
a que se refere o artigo 128.º, n.º 6, da 
presente diretiva.

Suprimido

Or. en

Alteração 305
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 22
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 104-A – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A autoridade competente 
fundamenta devidamente por escrito junto 
de cada instituição a decisão de impor um 
requisito de fundos próprios adicionais nos 
termos do artigo 104.º, n.º 1, alínea a), pelo 
menos explicando de forma clara a 
avaliação global dos elementos referidos 
nos n.os 1 a 4. Tal inclui, no caso previsto 
no n.º 1, alínea d), uma exposição 
específica sobre as razões pelas quais a 
imposição de orientações em matéria de 
fundos próprios deixou de ser considerada 
suficiente.

5. A autoridade competente 
fundamenta por escrito junto de cada 
instituição a decisão de impor um requisito 
de fundos próprios adicionais nos termos 
do artigo 104.º, n.º 1, alínea a).

Or. en

Alteração 306
Barbara Kappel

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 22
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 104-A – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A EBA elabora projetos de normas 
técnicas de regulamentação que 
especifiquem o modo como devem ser 
medidos os riscos e elementos de riscos a 
que se refere o n.º 2.

Suprimido

A EBA deve assegurar que os projetos de 
normas técnicas de regulamentação sejam 
proporcionados tendo em conta:

a) Os encargos de aplicação que 
pesam sobre as instituições e as 
autoridades competentes; e

b) A possibilidade de o nível 
geralmente mais elevado dos requisitos de 
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fundos próprios aplicáveis quando as 
instituições não utilizam modelos internos 
poder justificar a imposição de requisitos 
de fundos próprios inferiores aquando da 
avaliação dos riscos e elementos de riscos 
em conformidade com o n.º 2.

A EBA apresenta esses projetos de 
normas técnicas de execução à Comissão 
até [um ano após a entrada em vigor].

São conferidas à Comissão competências 
para adotar as normas técnicas de 
regulamentação a que se refere o n.º 6, 
nos termos dos artigos 10.º a 14.º do 
Regulamento (UE) n.º 1093/2010.

Or. en

Alteração 307
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 22
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 104-A – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A EBA elabora projetos de normas 
técnicas de regulamentação que 
especifiquem o modo como devem ser 
medidos os riscos e elementos de riscos a 
que se refere o n.º 2.

Suprimido

A EBA deve assegurar que os projetos de 
normas técnicas de regulamentação sejam 
proporcionados tendo em conta:

a) Os encargos de aplicação que 
pesam sobre as instituições e as 
autoridades competentes; e

b) A possibilidade de o nível 
geralmente mais elevado dos requisitos de 
fundos próprios aplicáveis quando as 
instituições não utilizam modelos internos 
poder justificar a imposição de requisitos 
de fundos próprios inferiores aquando da 
avaliação dos riscos e elementos de riscos 
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em conformidade com o n.º 2.

A EBA apresenta esses projetos de 
normas técnicas de execução à Comissão 
até [um ano após a entrada em vigor].

São conferidas à Comissão competências 
para adotar as normas técnicas de 
regulamentação a que se refere o n.º 6, 
nos termos dos artigos 10.º a 14.º do 
Regulamento (UE) n.º 1093/2010.

Or. en

Alteração 308
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 22
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 104-A – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A EBA elabora projetos de normas 
técnicas de regulamentação que 
especifiquem o modo como devem ser 
medidos os riscos e elementos de riscos a 
que se refere o n.º 2.

Suprimido

A EBA deve assegurar que os projetos de 
normas técnicas de regulamentação sejam 
proporcionados tendo em conta:

a) Os encargos de aplicação que 
pesam sobre as instituições e as 
autoridades competentes; e

b) A possibilidade de o nível 
geralmente mais elevado dos requisitos de 
fundos próprios aplicáveis quando as 
instituições não utilizam modelos internos 
poder justificar a imposição de requisitos
de fundos próprios inferiores aquando da 
avaliação dos riscos e elementos de riscos 
em conformidade com o n.º 2.

A EBA apresenta esses projetos de 
normas técnicas de execução à Comissão 
até [um ano após a entrada em vigor].
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São conferidas à Comissão competências 
para adotar as normas técnicas de 
regulamentação a que se refere o n.º 6, 
nos termos dos artigos 10.º a 14.º do 
Regulamento (UE) n.º 1093/2010.

Or. en

Alteração 309
Marco Valli

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 22
Diretiva 2013/36/UE
Artigo 104-A – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A EBA elabora projetos de normas 
técnicas de regulamentação que 
especifiquem o modo como devem ser 
medidos os riscos e elementos de riscos a 
que se refere o n.º 2.

Suprimido

A EBA deve assegurar que os projetos de 
normas técnicas de regulamentação sejam 
proporcionados tendo em conta:

a) Os encargos de aplicação que 
pesam sobre as instituições e as 
autoridades competentes; e

b) A possibilidade de o nível 
geralmente mais elevado dos requisitos de 
fundos próprios aplicáveis quando as 
instituições não utilizam modelos internos 
poder justificar a imposição de requisitos 
de fundos próprios inferiores aquando da 
avaliação dos riscos e elementos de riscos 
em conformidade com o n.º 2.

A EBA apresenta esses projetos de 
normas técnicas de execução à Comissão 
até [um ano após a entrada em vigor].

São conferidas à Comissão competências 
para adotar as normas técnicas de 
regulamentação a que se refere o n.º 6, 
nos termos dos artigos 10.º a 14.º do 
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