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ALTERAÇÕES 

A Comissão dos Assuntos Jurídicos insta a Comissão dos Assuntos Económicos e 

Monetários, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes alterações:  

Alteração  1 

Proposta de diretiva 

Considerando 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

(2) Os regimes prudenciais em vigor 

nos termos do Regulamento (UE) n.º 

575/2013 e da Diretiva 2013/36/UE 

baseiam-se em grande medida em iterações 

sucessivas das normas regulamentares 

internacionais definidas para grandes 

grupos bancários pelo Comité de Basileia 

de Supervisão Bancária e respondem 

apenas em parte aos riscos específicos 

inerentes às diversas atividades das 

empresas de investimento. Os riscos e 

vulnerabilidades específicos inerentes às 

empresas de investimento devem, por 

conseguinte, ser abordados mais 

pormenorizadamente através de 

disposições prudenciais adequadas e 

proporcionadas a nível da União. 

(2) Os regimes prudenciais em vigor 

nos termos do Regulamento (UE) n.º 

575/2013 e da Diretiva 2013/36/UE 

baseiam-se em grande medida em iterações 

sucessivas das normas regulamentares 

internacionais definidas para grandes 

grupos bancários pelo Comité de Basileia 

de Supervisão Bancária e respondem 

apenas em parte aos riscos específicos 

inerentes às diversas atividades das 

empresas de investimento. Os riscos e 

vulnerabilidades específicos inerentes às 

empresas de investimento devem, por 

conseguinte, ser abordados mais 

pormenorizadamente através de 

disposições prudenciais eficazes, 

adequadas e proporcionadas a nível da 

União, que contribuam para criar 

condições de concorrência equitativas em 

toda a União e que garantam uma 

supervisão prudencial efetiva, mantendo 

ao mesmo tempo os custos de 

conformidade sob controlo e assegurando 

capital suficiente para os riscos da 

maioria das empresas de investimento. 

 

Alteração  2 

Proposta de diretiva 

Considerando 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

(3) A supervisão prudencial sólida 

deve garantir que as empresas de 

(3) A supervisão prudencial sólida 

deve garantir que as empresas de 
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investimento são geridas de forma 

ordenada e no melhor interesse dos seus 

clientes. Deve tomar em consideração o 

potencial das empresas de investimento e 

dos seus clientes para assumirem riscos em 

excesso, bem como os diferentes graus de 

risco que as empresas de investimento 

assumem e representam. De igual modo, 

essa supervisão prudencial deve visar 

evitar encargos administrativos indevidos 

para as empresas de investimento. 

investimento são geridas de forma 

ordenada e no melhor interesse dos seus 

clientes. Deve tomar em consideração o 

potencial das empresas de investimento e 

dos seus clientes para assumirem riscos em 

excesso, bem como os diferentes graus de 

risco que as empresas de investimento 

assumem e representam. De igual modo, 

essa supervisão prudencial deve visar 

evitar encargos administrativos 

desproporcionado para as empresas de 

investimento. Ao mesmo tempo, estes 

requisitos devem permitir encontrar um 

equilíbrio entre a necessidade de garantir 

a segurança e a solidez das diferentes 

empresas de investimento e evitar custos 

excessivos que possam pôr em causa a 

viabilidade da sua atividade empresarial. 

 

Alteração  3 

Proposta de diretiva 

Considerando 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

(4) Muitos dos requisitos decorrentes 

do enquadramento do Regulamento (UE) 

n.º 575/2013 e da Diretiva 2013/36/UE são 

concebidos para dar resposta aos riscos 

comuns que as instituições de crédito 

enfrentam. Por conseguinte, os requisitos 

existentes são, em grande medida, 

calibrados para preservar a capacidade de 

concessão de empréstimos das instituições 

de crédito ao longo dos ciclos económicos, 

bem como para proteger os depositantes e 

os contribuintes da possível falência, não 

sendo concebidos para ter em conta os 

diferentes perfis de risco das empresas de 

investimento. As empresas de investimento 

não dispõem de grandes carteiras de 

empréstimos de retalho e a empresas e não 

aceitam depósitos. A probabilidade de a 

sua falência afetar negativamente a 

estabilidade financeira global é inferior do 

que no caso das instituições de crédito. Por 

conseguinte, os riscos que as empresas de 

(4) Muitos dos requisitos decorrentes 

do enquadramento do Regulamento (UE) 

n.º 575/2013 e da Diretiva 2013/36/UE são 

concebidos para dar resposta aos riscos 

comuns que as instituições de crédito 

enfrentam. Por conseguinte, os requisitos 

existentes são, em grande medida, 

calibrados para preservar a capacidade de 

concessão de empréstimos das instituições 

de crédito ao longo dos ciclos económicos, 

bem como para proteger os depositantes e 

os contribuintes da possível falência, não 

sendo concebidos para ter em conta os 

diferentes perfis de risco das empresas de 

investimento. As empresas de investimento 

não dispõem de grandes carteiras de 

empréstimos de retalho e a empresas e não 

aceitam depósitos. Embora a probabilidade 

de a sua falência afetar negativamente a 

estabilidade financeira global seja inferior 

do que no caso das instituições de crédito, 

continuam a colocar um risco a tomar em 
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investimento enfrentam e representam são 

significativamente diferentes dos riscos 

que as instituições de crédito enfrentam e 

representam e estas diferenças devem ser 

claramente refletidas no regime prudencial 

da União. 

consideração através de um quadro 

robusto. Por conseguinte, os riscos que as 

empresas de investimento enfrentam e 

representam são significativamente 

diferentes dos riscos que as instituições de 

crédito enfrentam e representam e estas 

diferenças devem ser claramente refletidas 

no regime prudencial da União. 

 

Alteração  4 

Proposta de diretiva 

Considerando 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

(5) As diferenças observadas na 

aplicação do regime existente em 

diferentes Estados-Membros ameaçam a 

igualdade de condições para as empresas 

de investimento na União. As referidas 

diferenças advêm da complexidade global 

da aplicação do regime a diferentes 

empresas de investimento com base nos 

serviços que prestam, sendo que algumas 

autoridades nacionais ajustam ou 

racionalizam tal aplicação na legislação ou 

na prática nacional. Uma vez que o regime 

prudencial em vigor não aborda todos os 

riscos que alguns tipos de empresas de 

investimento enfrentam e representam, 

alguns Estados-Membros aplicaram 

grandes acréscimos dos requisitos de 

capital a determinadas empresas de 

investimento. É necessário criar 

disposições uniformes que tenham em 

conta estes riscos, a fim de assegurar a 

supervisão prudencial harmonizada das 

empresas de investimento na União. 

(5) As diferenças observadas na 

aplicação do regime existente em 

diferentes Estados-Membros ameaçam a 

igualdade de condições para as empresas 

de investimento na União, impedindo o 

acesso dos investidores a novas 

oportunidades e a melhores formas de 

gerir os seus riscos. As referidas 

diferenças advêm da complexidade global 

da aplicação do regime a diferentes 

empresas de investimento com base nos 

serviços que prestam, sendo que algumas 

autoridades nacionais ajustam ou 

racionalizam tal aplicação na legislação ou 

na prática nacional. Uma vez que o regime 

prudencial em vigor não aborda todos os 

riscos que alguns tipos de empresas de 

investimento enfrentam e representam, 

alguns Estados-Membros aplicaram 

grandes acréscimos dos requisitos de 

capital a determinadas empresas de 

investimento. É necessário criar 

disposições uniformes que tenham em 

conta estes riscos, a fim de assegurar 

claramente a supervisão prudencial 

harmonizada das empresas de investimento 

na União. 

 

Alteração  5 

Proposta de diretiva 
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Considerando 7 

 

Texto da Comissão Alteração 

(7) Poderão existir Estados-Membros 

nos quais as autoridades competentes para 

a supervisão prudencial das empresas de 

investimento sejam diferentes das 

responsáveis pela supervisão da conduta do 

mercado. Por conseguinte, é necessário 

criar um mecanismo de cooperação e troca 

de informações entre essas autoridades. 

(7) Poderão existir Estados-Membros 

nos quais as autoridades competentes para 

a supervisão prudencial das empresas de 

investimento sejam diferentes das 

responsáveis pela supervisão da conduta do 

mercado. Por conseguinte, é necessário 

criar um mecanismo de cooperação e troca 

de informações entre essas autoridades, 

para assegurar uma supervisão 

prudencial harmonizada das empresas de 

investimento na União que funcione de 

forma rápida e eficiente. 

 

Alteração  6 

Proposta de diretiva 

Considerando 9 

 

Texto da Comissão Alteração 

(9) O nível requerido de capital inicial 

de uma empresa de investimento deve 

basear-se nos serviços e atividades que 

essa empresa de investimento está 

autorizada, respetivamente, a prestar e a 

exercer, em conformidade com a Diretiva 

2004/39/CE. A possibilidade de os 

Estados-Membros reduzirem o nível 

requerido de capital inicial em situações 

específicas, tal como previsto na Diretiva 

2013/36/UE, por um lado, e a situação da 

aplicação desigual da referida diretiva, por 

outro, conduziram a uma situação em que o 

nível requerido de capital inicial diverge na 

União. A fim de eliminar esta 

fragmentação, é necessário harmonizar o 

nível requerido de capital inicial. 

(9) O nível requerido de capital inicial 

de uma empresa de investimento deve 

basear-se nos serviços e atividades que 

essa empresa de investimento está 

autorizada, respetivamente, a prestar e a 

exercer, em conformidade com a Diretiva 

2004/39/CE. A possibilidade de os 

Estados-Membros reduzirem o nível 

requerido de capital inicial em situações 

específicas, tal como previsto na Diretiva 

2013/36/UE, por um lado, e a situação da 

aplicação desigual da referida diretiva, por 

outro, conduziram a uma situação em que o 

nível requerido de capital inicial diverge na 

União. A fim de eliminar esta 

fragmentação, é necessário harmonizar em 

conformidade o nível requerido de capital 

inicial para todas as empresas de 

investimento na União. 

 

Alteração  7 

Proposta de diretiva 
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Considerando 11 

 

Texto da Comissão Alteração 

(11) O bom funcionamento do mercado 

interno exige que a responsabilidade pela 

supervisão da solidez financeira de uma 

empresa de investimento, e nomeadamente 

da sua solvência, seja da autoridade 

competente do seu Estado-Membro de 

origem. Para alcançar uma supervisão 

eficaz das empresas de investimento 

também em outros Estados-Membros onde 

prestem serviços ou tenham uma sucursal, 

deve ser assegurada uma cooperação 

estreita com as autoridades competentes 

desses Estados-Membros. 

(11) O bom funcionamento do mercado 

interno exige que a responsabilidade pela 

supervisão da solidez financeira de uma 

empresa de investimento, e nomeadamente 

da sua solvência, seja da autoridade 

competente do seu Estado-Membro de 

origem. Para alcançar uma supervisão 

eficaz das empresas de investimento 

também em outros Estados-Membros onde 

prestem serviços ou tenham uma sucursal, 

deve ser assegurada uma cooperação 

estreita e um intercâmbio de informações 

com as autoridades competentes desses 

Estados-Membros. 

 

Alteração  8 

Proposta de diretiva 

Considerando 12 

 

Texto da Comissão Alteração 

(12) Para efeitos informativos e de 

supervisão, e nomeadamente para garantir 

a estabilidade do sistema financeiro, as 

autoridades competentes dos Estados-

Membros de acolhimento deverão poder 

proceder, numa base casuística, a 

verificações e inspeções in loco das 

atividades exercidas por sucursais de 

empresas de investimento no seu território 

e exigir a prestação de informações sobre 

as atividades dessas sucursais. No entanto, 

as medidas de supervisão aplicáveis às 

referidas sucursais devem continuar a ser 

da responsabilidade do Estado-Membro de 

origem. 

(12) Para efeitos informativos e de 

supervisão, e nomeadamente para garantir 

a estabilidade e a segurança do sistema 

financeiro, as autoridades competentes dos 

Estados-Membros de acolhimento deverão 

poder proceder, numa base casuística, a 

verificações e inspeções in loco das 

atividades exercidas por sucursais de 

empresas de investimento no seu território 

e exigir a prestação de informações sobre 

as atividades dessas sucursais. No entanto, 

as medidas de supervisão aplicáveis às 

referidas sucursais devem continuar a ser 

da responsabilidade do Estado-Membro de 

origem. 

 

Alteração  9 

Proposta de diretiva 

Considerando 16 
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Texto da Comissão Alteração 

(16) A fim de salvaguardar a 

conformidade com as obrigações 

estabelecidas na presente diretiva e no 

[Regulamento (UE) ---/----[IFR], os 

Estados-Membros devem estabelecer 

sanções administrativas e outras medidas 

administrativas eficazes, proporcionadas e 

dissuasivas. Para assegurar que tenham um 

efeito dissuasivo, as sanções 

administrativas deverão ser publicadas, 

exceto em determinadas circunstâncias 

bem definidas. Os clientes e os 

investidores devem ter acesso às 

informações sobre medidas e sanções 

administrativas aplicadas às empresas de 

investimento, a fim de poderem tomar uma 

decisão informada em relação às suas 

opções de investimento.. 

(16) A fim de salvaguardar a 

conformidade com as obrigações 

estabelecidas na presente diretiva e no 

[Regulamento (UE) ---/----[IFR], os 

Estados-Membros devem estabelecer 

sanções administrativas e outras medidas 

administrativas eficazes, proporcionadas e 

dissuasivas. Para assegurar que tenham um 

efeito dissuasivo, as sanções 

administrativas deverão ser publicadas. Os 

clientes e os investidores devem ter acesso 

às informações sobre medidas e sanções 

administrativas aplicadas às empresas de 

investimento, a fim de poderem tomar uma 

decisão informada em relação às suas 

opções de investimento. 

 

Alteração  10 

Proposta de diretiva 

Considerando 17 

 

Texto da Comissão Alteração 

(17) Para detetar infrações às 

disposições nacionais de transposição da 

presente diretiva e infrações à aplicação do 

[Regulamento (UE) ---/----[IFR], os 

Estados-Membros deverão dispor dos 

poderes de investigação necessários e 

estabelecer mecanismos eficazes para 

comunicar infrações potenciais ou reais. 

(17) Para detetar infrações às 

disposições nacionais de transposição da 

presente diretiva e infrações à aplicação do 

[Regulamento (UE) ---/----[IFR], os 

Estados-Membros deverão dispor dos 

poderes de investigação necessários e 

estabelecer mecanismos eficazes e céleres 

para comunicar infrações potenciais ou 

reais. 

 

Alteração  11 

Proposta de diretiva 

Considerando 18 

 

Texto da Comissão Alteração 

(18) As empresas de investimento (18) As empresas de investimento 
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devem dispor de capital interno adequado 

em quantidade, qualidade e distribuição 

para cobrir os riscos específicos aos quais 

estão ou podem estar expostas. As 

autoridades competentes devem garantir 

que as empresas de investimento dispõem 

das estratégias e dos processos adequados 

para avaliar e manter a adequação do seu 

capital interno. 

devem ter disponível capital interno, 

adequado em quantidade, qualidade e 

distribuição, para cobrir os riscos 

específicos aos quais estão ou podem estar 

expostas. As autoridades competentes 

devem garantir que as empresas de 

investimento dispõem das estratégias e dos 

processos adequados para avaliar e manter 

a adequação do seu capital interno. 

 

Alteração  12 

Proposta de diretiva 

Considerando 20 

 

Texto da Comissão Alteração 

(20) A fim de alinhar a remuneração 

pelo perfil de risco das empresas de 

investimento e de garantir condições 

equitativas, as empresas de investimento 

devem estar sujeitas a princípios claros em 

matéria de sistemas de governo das 

sociedades e regras relativas à 

remuneração, refletindo as diferenças entre 

as instituições de crédito e as empresas de 

investimento. As empresas de investimento 

de pequena dimensão e não interligadas 

devem contudo ser dispensadas dessas 

regras, porque as disposições em matéria 

de remuneração e governo das sociedades 

nos termos da Diretiva 2014/65/UE são 

suficientemente abrangentes para esses 

tipos de empresas. 

(20) A fim de alinhar a remuneração 

pelo perfil de risco das empresas de 

investimento e de garantir condições 

equitativas, as empresas de investimento 

devem estar sujeitas a princípios claros em 

matéria de sistemas de governo das 

sociedades e regras relativas à remuneração 

que sejam neutros em termos de género e 

que tenham em conta as diferenças entre 

as instituições de crédito e as empresas de 

investimento. As empresas de investimento 

de pequena dimensão e não interligadas 

devem contudo ser dispensadas dessas 

regras, porque as disposições em matéria 

de remuneração e governo das sociedades 

nos termos da Diretiva 2014/65/UE do 

Parlamento Europeu e do Conselho1-A são 

suficientemente abrangentes para esses 

tipos de empresas. 

 ______________ 

 1-A Diretiva 2014/65/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 

2014, relativa aos mercados de 

instrumentos financeiros e que altera a 

Diretiva 2002/92/CE e a Diretiva 

2011/61/UE (JO L 173 de 12.6.2014, p. 

349). 

 

Alteração  13 
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Proposta de diretiva 

Considerando 24 

 

Texto da Comissão Alteração 

(24) Em resposta à exigência crescente 

do público no que respeita à transparência 

fiscal e para promover a responsabilidade 

social das empresas de investimento, 

afigura-se adequado exigir que as empresas 

de investimento divulguem determinadas 

informações, nomeadamente informações 

sobre os lucros obtidos, os impostos pagos 

e quaisquer subsídios públicos recebidos. 

(24) Em resposta à exigência crescente 

do público no que respeita à transparência 

fiscal e para promover a responsabilidade 

social das empresas de investimento, 

afigura-se adequado exigir que as empresas 

de investimento divulguem anualmente 

determinadas informações, nomeadamente 

informações sobre os lucros obtidos, os 

impostos pagos e quaisquer subsídios 

públicos recebidos. 

 

Alteração  14 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros devem 

designar uma ou mais autoridades 

competentes para desempenhar as funções 

e cumprir as obrigações previstas na 

presente diretiva. Os Estados-Membros 

devem informar a Comissão e a EBA dessa 

designação e, nos casos em que haja mais 

do que uma autoridade competente, das 

funções e obrigações de cada uma delas. 

1. Os Estados-Membros devem 

designar uma ou mais autoridades 

competentes para desempenhar as funções 

e cumprir as obrigações previstas na 

presente diretiva. Os Estados-Membros 

devem informar a Comissão, a EBA e a 

ESMA dessa designação e, nos casos em 

que haja mais do que uma autoridade 

competente, das funções e obrigações de 

cada uma delas. 

 

Alteração  15 

Proposta de diretiva 

Artigo 6 – parágrafo 2 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) As autoridades competentes, 

enquanto partes no SESF, cooperam com 

confiança e total respeito mútuo, em 

especial na garantia de um fluxo de 

informações adequadas e fiáveis entre si e 

(a) As autoridades competentes, 

enquanto partes no SESF, cooperam com 

confiança e total respeito mútuo, em 

especial na garantia de um fluxo de 

informações adequadas, fiáveis e 

exaustivas entre si e com outras partes do 
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com outras partes do SESF; SESF; 

 

Alteração  16 

Proposta de diretiva 

Artigo 6 – parágrafo 2 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(c) As autoridades competentes 

envidam todos os esforços no sentido de 

respeitar as orientações e recomendações 

emitidas pela EBA nos termos do 

artigo 16.º do Regulamento (UE) 

n.º 1093/2010 do Parlamento Europeu e do 

Conselho38 e de responder aos alertas e 

recomendações emitidos pelo Comité 

Europeu do Risco Sistémico (ESRB) nos 

termos do artigo 16.º do Regulamento (UE) 

n.º 1092/2010 do Parlamento Europeu e do 

Conselho39; 

(c) As autoridades competentes 

envidam todos os esforços no sentido de 

garantir o respeito das orientações e 

recomendações emitidas pela EBA nos 

termos do artigo 16.º do Regulamento (UE) 

n.º 1093/2010 do Parlamento Europeu e do 

Conselho38 e de responder aos alertas e 

recomendações emitidos pelo Comité 

Europeu do Risco Sistémico (ESRB) nos 

termos do artigo 16.º do Regulamento (UE) 

n.º 1092/2010 do Parlamento Europeu e do 

Conselho39; 

__________________ __________________ 

38 Regulamento (UE) n.º 1093/2010 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 

de novembro de 2010, que cria uma 

Autoridade Europeia de Supervisão 

(Autoridade Bancária Europeia), altera a 

Decisão n.º 716/2009/CE e revoga a 

Decisão 2009/78/CE da Comissão 

(JO L 331 de 15.12.2010, p. 12). 

38 Regulamento (UE) n.º 1093/2010 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 

de novembro de 2010, que cria uma 

Autoridade Europeia de Supervisão 

(Autoridade Bancária Europeia), altera a 

Decisão n.º 716/2009/CE e revoga a 

Decisão 2009/78/CE da Comissão 

(JO L 331 de 15.12.2010, p. 12). 

39 Regulamento (UE) n.º 1092/2010 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 

de novembro de 2010, relativo à supervisão 

macroprudencial do sistema financeiro na 

União Europeia e que cria o Comité 

Europeu do Risco Sistémico (JO L 331 de 

15.12.2010, p. 1). 

39 Regulamento (UE) n.º 1092/2010 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 

de novembro de 2010, relativo à supervisão 

macroprudencial do sistema financeiro na 

União Europeia e que cria o Comité 

Europeu do Risco Sistémico (JO L 331 de 

15.12.2010, p. 1). 

 

Alteração  17 

Proposta de diretiva 

Artigo 8 – n.º 4 
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Texto da Comissão Alteração 

4. A Comissão deve atualizar, por 

meio de atos de execução, o montante do 

capital inicial a que se referem os n.os 1 a 3 

do presente artigo para tomar em 

consideração a evolução nos domínios 

económico e monetário. Os referidos atos 

de execução devem ser adotados em 

conformidade com o procedimento de 

exame referido no artigo 56.º, n.º 2. 

4. A Comissão fica habilitada a 

adotar atos delegados nos termos do 

artigo 54.º, a fim de atualizar o montante 

do capital inicial a que se referem os n.os 1 

a 3 do presente artigo para tomar em 

consideração a evolução nos domínios 

económico e monetário.  

 

 

Alteração  18 

Proposta de diretiva 

Artigo 11 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. As autoridades competentes do 

Estado-Membro de origem devem 

apresentar de imediato às autoridades 

competentes do Estado-Membro de 

acolhimento quaisquer informações e 

conclusões relativas a potenciais problemas 

e riscos apresentados pelas empresas de 

investimento para a proteção dos clientes 

ou a estabilidade do sistema financeiro no 

Estado-Membro de acolhimento que 

tenham identificado aquando da supervisão 

das atividades das empresas de 

investimento. 

2. As autoridades competentes do 

Estado-Membro de origem devem 

apresentar de imediato às autoridades 

competentes do Estado-Membro de 

acolhimento quaisquer informações e 

conclusões relativas a potenciais problemas 

e riscos apresentados pelas empresas de 

investimento para a proteção dos clientes, a 

estabilidade ou a segurança do sistema 

financeiro no Estado-Membro de 

acolhimento que tenham identificado 

aquando da supervisão das atividades das 

empresas de investimento. 

 

 

Alteração  19 

Proposta de diretiva 

Artigo 11 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Sempre que, na sequência da 

comunicação de informações e conclusões 

a que se refere o n.º 2, as autoridades 

competentes do Estado-Membro de 

4. Sempre que, na sequência da 

comunicação de informações e conclusões 

a que se refere o n.º 2, as autoridades 

competentes do Estado-Membro de 
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acolhimento entendam que não foram 

tomadas as medidas necessárias, referidas 

no n.º 3, pelas autoridades competentes do 

Estado-Membro de origem, as autoridades 

competentes do Estado-Membro de 

acolhimento, depois de informar as 

autoridades competentes do Estado-

Membro de origem e a EBA, podem tomar 

as medidas adequadas para proteger os 

clientes a quem são prestados serviços e 

proteger a estabilidade do sistema 

financeiro. 

acolhimento entendam que não foram 

tomadas as medidas necessárias, referidas 

no n.º 3, pelas autoridades competentes do 

Estado-Membro de origem, as autoridades 

competentes do Estado-Membro de 

acolhimento, depois de informar sem 

demora as autoridades competentes do 

Estado-Membro de origem e a EBA, 

podem tomar as medidas adequadas para 

proteger os clientes a quem são prestados 

serviços e proteger a estabilidade e a 

segurança do sistema financeiro. 

 

Alteração  20 

Proposta de diretiva 

Artigo 11 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. Caso discordem das medidas das 

autoridades competentes do Estado-

Membro de acolhimento, as autoridades 

competentes do Estado-Membro de origem 

podem remeter o assunto para a EBA, que 

deve atuar em conformidade com o 

procedimento estabelecido no artigo 19.º 

do Regulamento (UE) n.º 1093/2010. Caso 

aja nos termos do referido artigo, a EBA 

deve adotar a sua decisão no prazo de um 

mês. 

5. Caso discordem das medidas das 

autoridades competentes do Estado-

Membro de acolhimento, as autoridades 

competentes do Estado-Membro de origem 

podem remeter o assunto para a EBA, que 

deve atuar em conformidade com o 

procedimento estabelecido no artigo 19.º 

do Regulamento (UE) n.º 1093/2010. Caso 

aja nos termos do referido artigo, a EBA 

deve adotar a sua decisão o mais 

rapidamente possível, no prazo máximo de 

um mês. 

 

Alteração  21 

Proposta de diretiva 

Artigo 11 – n.º 8 

 

Texto da Comissão Alteração 

8. A EBA deve apresentar os projetos 

de normas técnicas a que se referem os 

n.os 6 e 7 à Comissão até [nove meses a 

contar da data de entrada em vigor da 

presente diretiva]. 

8. A EBA deve apresentar os projetos 

de normas técnicas a que se referem os 

n.os 6 e 7 à Comissão até [seis meses a 

contar da data de entrada em vigor da 

presente diretiva]. 
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Alteração  22 

Proposta de diretiva 

Artigo 12 – n.º 2 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

As autoridades competentes do Estado-

Membro de acolhimento devem dispor, 

para efeitos de supervisão, sempre que 

considerem relevante por motivos de 

estabilidade do sistema financeiro do 

Estado-Membro de acolhimento, do poder 

para proceder, numa base casuística, a 

verificações e inspeções in loco das 

atividades realizadas pelas sucursais das 

empresas de investimento no seu território, 

e exigir informações de uma sucursal sobre 

as suas atividades. 

As autoridades competentes do Estado-

Membro de acolhimento devem dispor, 

para efeitos de supervisão, sempre que 

considerem relevante por motivos de 

estabilidade ou de segurança do sistema 

financeiro do Estado-Membro de 

acolhimento, do poder para proceder, numa 

base casuística, a verificações e inspeções 

in loco das atividades realizadas pelas 

sucursais das empresas de investimento no 

seu território, e exigir informações de uma 

sucursal sobre as suas atividades. 

 

Alteração  23 

Proposta de diretiva 

Artigo 12 – n.º 2 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

Antes da realização dessas verificações e 

inspeções, as autoridades competentes do 

Estado-Membro de acolhimento devem 

consultar as autoridades competentes do 

Estado-Membro de origem. 

Antes da realização dessas verificações e 

inspeções, as autoridades competentes do 

Estado-Membro de acolhimento devem 

consultar sem demora as autoridades 

competentes do Estado-Membro de 

origem. 

 

Alteração  24 

Proposta de diretiva 

Artigo 12 – n.º 2 – parágrafo 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

Após a conclusão dessas verificações e 

inspeções, as autoridades competentes do 

Estado-Membro de acolhimento devem 

comunicar às autoridades competentes do 

Estado-Membro de origem as informações 

relevantes para a avaliação dos riscos da 

O mais rapidamente possível após a 

conclusão dessas verificações e inspeções, 

as autoridades competentes do Estado-

Membro de acolhimento devem comunicar 

às autoridades competentes do Estado-

Membro de origem as informações 
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empresa de investimento em causa. relevantes para a avaliação dos riscos da 

empresa de investimento em causa. 

 

Alteração  25 

Proposta de diretiva 

Artigo 13 – n.º 1 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

As informações confidenciais que tais 

autoridades e pessoas recebam no exercício 

das suas funções só podem ser divulgadas 

de forma sumária ou agregada, desde que 

as empresas de investimento ou pessoas 

individuais não possam ser identificadas, 

sem prejuízo dos processos que relevem do 

foro penal. 

As informações confidenciais que tais 

autoridades e pessoas recebam no exercício 

das suas funções podem ser divulgadas de 

forma sumária ou agregada, desde que as 

empresas de investimento ou pessoas 

individuais não possam ser identificadas, 

sem prejuízo dos processos que relevem do 

foro penal. 

 

Alteração  26 

Proposta de diretiva 

Artigo 13 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. As autoridades competentes podem 

trocar informações confidenciais para 

efeitos do n.º 2, podem declarar 

expressamente de que modo essas 

informações devem ser tratadas e podem 

limitar expressamente qualquer 

transmissão ulterior dessas informações. 

4. As autoridades competentes podem 

trocar informações confidenciais para 

efeitos do n.º 2 e podem declarar 

expressamente de que modo essas 

informações devem ser tratadas. 

 

Alteração  27 

Proposta de diretiva 

Artigo 15 – parágrafo 1 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros devem prever que as 

pessoas autorizadas nos termos da 

Diretiva 2006/43/CE40 e que exerçam 

numa empresa de investimento as 

atribuições descritas no artigo 73.º da 

Os Estados-Membros devem prever que as 

pessoas autorizadas nos termos da 

Diretiva 2006/43/CE40 e que exerçam 

numa empresa de investimento as 

atribuições descritas no artigo 73.º da 
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Diretiva 2009/65/CE41 ou no artigo 34.º da 

Diretiva 2013/34/UE ou quaisquer outras 

atribuições legais, têm a obrigação de 

informar de imediato as autoridades 

competentes de qualquer facto ou decisão 

respeitante a essa empresa de investimento, 

ou relativa a uma empresa com ligações 

estreitas com essa empresa de 

investimento, que: 

Diretiva 2009/65/CE41 ou no artigo 34.º da 

Diretiva 2013/34/UE ou quaisquer outras 

atribuições legais, têm a obrigação de 

informar o mais rapidamente possível as 

autoridades competentes de qualquer facto 

ou decisão respeitante a essa empresa de 

investimento, ou relativa a uma empresa 

com ligações estreitas com essa empresa de 

investimento, que: 

__________________ __________________ 

40 Diretiva 2006/43/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 17 de maio de 

2006, relativa à revisão legal das contas 

anuais e consolidadas, que altera as 

Diretivas 78/660/CEE e 83/349/CEE do 

Conselho e que revoga a 

Diretiva 84/253/CEE do Conselho 

(JO L 157 de 9.6.2006, p. 87). 

40 Diretiva 2006/43/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 17 de maio de 

2006, relativa à revisão legal das contas 

anuais e consolidadas, que altera as 

Diretivas 78/660/CEE e 83/349/CEE do 

Conselho e que revoga a 

Diretiva 84/253/CEE do Conselho 

(JO L 157 de 9.6.2006, p. 87). 

41 Diretiva 2009/65/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 13 de julho de 

2009, que coordena as disposições 

legislativas, regulamentares e 

administrativas respeitantes a alguns 

organismos de investimento coletivo em 

valores mobiliários (OICVM) (JO L 302 de 

17.11.2009, p. 32). 

41 Diretiva 2009/65/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 13 de julho de 

2009, que coordena as disposições 

legislativas, regulamentares e 

administrativas respeitantes a alguns 

organismos de investimento coletivo em 

valores mobiliários (OICVM) (JO L 302 de 

17.11.2009, p. 32). 

 

Alteração  28 

Proposta de diretiva 

Artigo 16 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(d) No caso de uma pessoa coletiva, 

coimas até 10 % do total do volume de 

negócios anual líquido incluindo o 

rendimento bruto constituído por juros e 

receitas equiparadas, rendimento 

proveniente de ações e de outros títulos de 

rendimento variável ou fixo ou comissões 

da empresa no exercício financeiro 

anterior; 

(d) No caso de uma pessoa coletiva, 

coimas até 15 % do total do volume de 

negócios anual líquido incluindo o 

rendimento bruto constituído por juros e 

receitas equiparadas, rendimento 

proveniente de ações e de outros títulos de 

rendimento variável ou fixo ou comissões 

da empresa no exercício financeiro 

anterior; 
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Alteração  29 

Proposta de diretiva 

Artigo 17 – parágrafo 1 – alínea b) – subalínea iv) 

 

Texto da Comissão Alteração 

iv) inquirir quaisquer outras pessoas 

que concordem em ser inquiridas a fim de 

recolher informações sobre o objeto de 

uma investigação; 

(iv) inquirir quaisquer outras pessoas 

pertinentes a fim de recolher informações 

sobre o objeto de uma investigação; 

 

Alteração  30 

Proposta de diretiva 

Artigo 18  

 

Texto da Comissão Alteração 

Artigo 18.º Artigo 18.º 

Publicação das medidas e sanções 

administrativas 

Publicação das medidas e sanções 

administrativas 

1. Os Estados-Membros devem 

assegurar que as autoridades competentes 

publicam no seu sítio Web oficial as 

medidas e sanções administrativas 

aplicadas em conformidade com o 

artigo 16.º, não objeto de recurso ou que já 

não o podem ser, sem demora injustificada. 

A referida publicação deve incluir 

informações sobre o tipo e a natureza da 

infração e a identidade da pessoa singular 

ou coletiva a quem é imposta a sanção ou 

contra quem a medida é tomada. As 

informações só devem ser publicadas 

depois de a pessoa ter sido informada 

dessas medidas ou sanções e na medida em 

que a publicação seja necessária e 

proporcionada. 

1. Os Estados-Membros devem 

assegurar que as autoridades competentes 

publicam no seu sítio Web oficial as 

medidas e sanções administrativas 

aplicadas em conformidade com o 

artigo 16.º, não objeto de recurso ou que já 

não o podem ser, sem demora injustificada. 

A referida publicação deve incluir 

informações sobre o tipo e a natureza da 

infração e a identidade da pessoa singular 

ou coletiva a quem é imposta a sanção ou 

contra quem a medida é tomada. As 

informações só devem ser publicadas 

depois de a pessoa ter sido informada 

dessas medidas ou sanções e na medida em 

que a publicação seja necessária e 

proporcionada. As autoridades 

competentes devem assegurar que as 

mesmas informações sejam publicadas no 

sítio Web oficial da empresa de 

investimento em causa. 

2. Sempre que os Estados-Membros 

autorizem a publicação de sanções ou 

medidas administrativas impostas em 

conformidade com o artigo 16.º, que 

2. Sempre que os Estados-Membros 

autorizem a publicação de sanções ou 

medidas administrativas impostas em 

conformidade com o artigo 16.º, que 
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tenham sido objeto de recurso, as 

autoridades competentes devem igualmente 

publicar no seu sítio Web oficial 

informações sobre a situação do recurso e o 

respetivo resultado. 

tenham sido objeto de recurso, as 

autoridades competentes devem igualmente 

publicar no seu sítio Web oficial 

informações sobre a situação do recurso e o 

respetivo resultado. As autoridades 

competentes devem assegurar que as 

mesmas informações sejam publicadas no 

sítio Web oficial da empresa de 

investimento em causa. 

3. As autoridades competentes devem 

publicar as medidas ou sanções 

administrativas aplicadas nos termos do 

artigo 16.º em regime de anonimato em 

qualquer dos seguintes casos: 

3. As autoridades competentes devem 

publicar as medidas ou sanções 

administrativas aplicadas nos termos do 

artigo 16.º em regime de anonimato em 

qualquer dos seguintes casos: 

(a) A sanção foi imposta a uma pessoa 

singular e demonstrou-se que a publicação 

dos dados pessoais dessa pessoa seria 

desproporcionada; 

(a) A sanção foi imposta a uma pessoa 

singular e demonstrou-se que a publicação 

dos dados pessoais dessa pessoa seria 

desproporcionada; 

(b) A publicação comprometeria uma 

investigação criminal em curso ou poria 

em causa a estabilidade dos mercados 

financeiros; 

(b) A publicação comprometeria uma 

investigação criminal em curso ou poria 

em causa a estabilidade dos mercados 

financeiros; 

(c) A publicação causaria danos 

desproporcionados às empresas de 

investimento ou às pessoas singulares 

envolvidas. 

(c) A publicação causaria danos 

desproporcionados às empresas de 

investimento ou às pessoas singulares 

envolvidas. 

4.  As autoridades competentes devem 

assegurar que as informações publicadas 

nos termos do presente artigo permanecem 

no seu sítio Web oficial durante, pelo 

menos, cinco anos. Os dados pessoais só 

podem ser mantidos no sítio Web oficial da 

autoridade competente se tal for permitido 

pelas regras aplicáveis em matéria de 

proteção de dados. 

4.  As autoridades competentes devem 

assegurar que as informações publicadas 

nos termos do presente artigo permanecem 

no seu sítio Web oficial durante, pelo 

menos, cinco anos. Os dados pessoais só 

podem ser mantidos no sítio Web oficial da 

autoridade competente se tal for permitido 

pelas regras aplicáveis em matéria de 

proteção de dados. 

 

Alteração  31 

Proposta de diretiva 

Artigo 19 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

As autoridades competentes devem 

informar a EBA das medidas e sanções 

administrativas impostas nos termos do 

As autoridades competentes devem 

informar a EBA das medidas e sanções 

administrativas impostas nos termos do 
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artigo 16.º, de qualquer recurso contra as 

referidas sanções e medidas e do respetivo 

resultado. A EBA deve manter uma base 

de dados central das medidas e sanções 

administrativas que lhe são comunicadas 

exclusivamente para efeitos de troca de 

informações entre autoridades 

competentes. A referida base de dados 

deve ser acessível apenas às autoridades 

competentes e atualizada periodicamente. 

artigo 16.º, de qualquer recurso contra as 

referidas sanções e medidas e do respetivo 

resultado. A EBA deve manter uma base 

de dados central das medidas e sanções 

administrativas que lhe são comunicadas 

exclusivamente para efeitos de troca de 

informações entre autoridades 

competentes. A referida base de dados 

deve ser acessível às autoridades 

competentes e à ESMA e atualizada 

periodicamente, pelo menos 

trimestralmente. 

 

Alteração  32 

Proposta de diretiva 

Artigo 23 – n.º 4 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros devem assegurar que 

as empresas de investimento sujeitas à 

presente secção aplicam os seus requisitos 

nas suas filiais que sejam instituições 

financeiras na aceção do artigo 4.º, 

ponto 13, do [Regulamento (UE) ---/----

[IFR], nomeadamente as filiais 

estabelecidas em países terceiros, a menos 

que a empresa-mãe da União possa 

demonstrar às autoridades competentes 

que a aplicação da presente secção é ilegal 

nos termos da legislação do país terceiro 

onde as filiais estão estabelecidas. 

Os Estados-Membros devem assegurar que 

as empresas de investimento sujeitas à 

presente secção aplicam os seus requisitos 

nas suas filiais que sejam instituições 

financeiras na aceção do artigo 4.º, 

ponto 13, do [Regulamento (UE) ---/----

[IFR], nomeadamente as filiais 

estabelecidas em países terceiros, a menos 

que a empresa-mãe da União demonstre às 

autoridades competentes que a aplicação da 

presente secção é ilegal nos termos da 

legislação do país terceiro onde as filiais 

estão estabelecidas. 

 

Alteração  33 

Proposta de diretiva 

Artigo 28 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Os Estados-Membros devem 

assegurar que as empresas de investimento 

aplicam os princípios a que se refere o n.º 1 

do modo que seja adequado à sua dimensão 

e organização interna e à natureza, âmbito 

3. Os Estados-Membros devem 

assegurar que as empresas de investimento 

aplicam os princípios a que se refere o n.º 1 

do modo que seja proporcionado e 

adequado à sua dimensão, organização 

interna e à natureza, âmbito e 
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e complexidade das suas atividades. complexidade das suas atividades. 

 

Alteração  34 

Proposta de diretiva 

Artigo 29 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros asseguram que, caso 

uma empresa de investimento beneficie de 

apoio financeiro público extraordinário na 

aceção do artigo 2.º, n.º 1, ponto 28, da 

Diretiva 2014/59/UE, sejam aplicáveis os 

seguintes requisitos: 

Os Estados-Membros asseguram que, caso 

uma empresa de investimento beneficie de 

apoio financeiro público extraordinário na 

aceção do artigo 2.º, n.º 1, ponto 28, da 

Diretiva 2014/59/UE, ela não pague 

qualquer remuneração variável. 

(a) Caso a remuneração variável seja 

incompatível com a manutenção de uma 

sólida base de capital das empresas de 

investimento e a sua saída atempada do 

apoio financeiro público extraordinário, a 

remuneração variável de todo o pessoal 

deve ser limitada a uma percentagem das 

receitas líquidas; 

 

(b) As empresas de investimento 

devem definir limites para a remuneração 

dos membros do órgão de administração 

da empresa de investimento; 

 

(c) A empresa de investimento só deve 

pagar remuneração variável aos membros 

do órgão de administração da empresa de 

investimento se tal remuneração tiver sido 

aprovada pela autoridade competente. 

 

 

Alteração  35 

Proposta de diretiva 

Artigo 30 – n.º 1 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) Sempre que a remuneração variável 

dependa do desempenho, o montante total 

da remuneração variável deve basear-se 

numa combinação da avaliação do 

desempenho individual e do departamento 

(a) Sempre que a remuneração variável 

dependa do desempenho, o montante total 

da remuneração variável deve basear-se 

numa combinação da avaliação do 

desempenho individual, 
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empresarial em causa com os resultados 

globais da empresa de investimento; 

independentemente do género, do 

departamento empresarial em causa e dos 

resultados globais da empresa de 

investimento; 

 

Alteração  36 

Proposta de diretiva 

Artigo 30 – n.º 1 – alínea j) – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

(j) Pelo menos 50 % da remuneração 

variável devem consistir em qualquer dos 

seguintes instrumentos: 

(j) Pelo menos 60 % da remuneração 

variável devem consistir em qualquer dos 

seguintes instrumentos: 

 

Alteração  37 

Proposta de diretiva 

Artigo 30 – n.º 1 – alínea j-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (j-A) Em derrogação do disposto na 

alínea j), caso uma empresa de 

investimento não emita nenhum desses 

instrumentos, as autoridades nacionais 

competentes podem aprovar o recurso a 

mecanismos alternativos que cumpram os 

mesmos objetivos; 

 

Alteração  38 

Proposta de diretiva 

Artigo 30 – n.º 1 – alínea k) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(k) Pelo menos 40 % da remuneração 

variável devem ser diferidos durante um 

período de três a cinco anos, conforme 

adequado, em função do ciclo económico 

da empresa de investimento, da natureza da 

atividade, dos seus riscos e das atividades 

do trabalhador em questão, exceto no caso 

de uma remuneração variável de montante 

(k) Pelo menos 50 % da remuneração 

variável devem ser diferidos durante um 

período de três a cinco anos, conforme 

adequado, em função do ciclo económico 

da empresa de investimento, da natureza da 

atividade, dos seus riscos e das atividades 

do trabalhador em questão, exceto no caso 

de uma remuneração variável de montante 
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particularmente elevado, no qual pelo 

menos 60 % do montante deve ser pago de 

forma diferida; 

particularmente elevado, no qual pelo 

menos 70 % do montante deve ser pago de 

forma diferida; 

 

Alteração  39 

Proposta de diretiva 

Artigo 30 – n.º 1 – alínea l) – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

(l) Até 100 % da remuneração variável 

devem ser reduzidos, caso o desempenho 

financeiro da empresa de investimento 

regrida ou seja negativo, nomeadamente 

através de regimes de redução («malus») 

ou de recuperação («clawback») sujeitos a 

critérios definidos pelas empresas de 

investimento que devem abranger, em 

especial, situações em que o trabalhador 

em questão: 

(l) 100 % da remuneração variável 

devem ser reduzidos, caso o desempenho 

financeiro da empresa de investimento 

regrida ou seja negativo, nomeadamente 

através de regimes de redução («malus») 

ou de recuperação («clawback») sujeitos a 

critérios definidos pelas empresas de 

investimento que devem abranger, em 

especial, situações em que o trabalhador 

em questão: 

 

Alteração  40 

Proposta de diretiva 

Artigo 30 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) Uma empresa de investimento cujo 

valor total dos ativos seja, em média, igual 

ou inferior a 100 milhões de EUR durante 

o período de quatro anos imediatamente 

anterior ao exercício financeiro 

determinado; 

(a) Uma empresa de investimento cujo 

valor total dos ativos seja, em média, igual 

ou inferior a 50 milhões de EUR durante o 

período de quatro anos imediatamente 

anterior ao exercício financeiro 

determinado; 

 

Alteração  41 

Proposta de diretiva 

Artigo 31 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros devem 

assegurar que as autoridades competentes 

dispõem dos poderes necessários para 

1. Os Estados-Membros devem 

assegurar que as autoridades competentes 

dispõem dos poderes necessários para 
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garantir que as empresas de investimento 

consideradas significativas nos termos do 

artigo 26.º, n.º 4, criem um comité de 

remunerações. O comité de remunerações 

deve 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. 

garantir que as empresas de investimento 

que não cumpram o critério estabelecido 

no artigo 30.º, n.º 4, primeiro parágrafo, 

alínea a), criem um comité de 

remunerações. O comité de remunerações 

deve 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. No âmbito de um 

grupo, o comité de remunerações pode 

também ser um comité de remunerações a 

nível de grupo. 

Justificação 

A presente alteração destina-se a simplificar o enquadramento: se a presente alteração for 

aceite, haverá apenas uma única subdivisão possível da classe 2 (limiar de 100 milhões de 

EUR de balanço). Além disso, deverá limitar a margem de apreciação das autoridades 

nacionais e, desse modo, garantir condições equitativas e segurança jurídica. 

Alteração  42 

Proposta de diretiva 

Artigo 31 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Os Estados-Membros devem 

assegurar que as autoridades competentes 

dispõem dos poderes necessários para 

garantir que o comité 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 empresa de 

investimento em causa que devam ser 

tomadas pelo órgão de administração. O 

presidente e os membros do comité de 

remunerações devem ser membros do 

órgão de administração que não 

desempenham funções executivas na 

empresa de investimento em causa. Se a 

representação dos trabalhadores no órgão 

de administração estiver prevista no direito 

nacional, o comité de remunerações deve 

incluir um ou mais representantes dos 

trabalhadores. 

2. Os Estados-Membros devem 

assegurar que as autoridades competentes 

dispõem dos poderes necessários para 

garantir que o comité 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 empresa de 

investimento em causa que devam ser 

tomadas pelo órgão de administração. O 

presidente e os membros do comité de 

remunerações devem ser membros do 

órgão de administração que não 

desempenham funções executivas na 

empresa de investimento em causa. Se a 

representação dos trabalhadores no órgão 

de administração estiver prevista no direito 

nacional, o comité de remunerações deve 

incluir um ou mais representantes dos 

trabalhadores. As empresas de 

investimento devem procurar um 
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equilíbrio de género no seu comité de 

remunerações. 

 

Alteração  43 

Proposta de diretiva 

Artigo 32 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros devem 

assegurar que as autoridades competentes 

recolhem as informações divulgadas de 

acordo com o artigo 51.º, alíneas c), d) e f), 

do [Regulamento (UE) ---/----[IFR] e 

utilizam-nas para aferir as tendências e 

práticas de remuneração. As autoridades 

competentes devem comunicar essas 

informações à EBA. 

1. Os Estados-Membros devem 

assegurar que as autoridades competentes 

recolhem as informações divulgadas de 

acordo com o artigo 51.º, alíneas a), b), b-

A), c), d) e f), do [Regulamento (UE) ---/---

-[IFR] e utilizam-nas para aferir as 

tendências e práticas de remuneração. As 

autoridades competentes devem comunicar 

essas informações à EBA e à ESMA. A 

EBA publica um relatório anual sobre 

estas tendências e práticas. 

 

Alteração  44 

Proposta de diretiva 

Artigo 32 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. A EBA, em consulta com a ESMA, 

deve emitir orientações sobre a aplicação 

de políticas de remuneração sãs. As 

referidas orientações devem tomar em 

consideração, pelo menos, os requisitos a 

que se referem os artigos 28.º a 31.º e os 

princípios relativos a políticas de 

remuneração sãs estabelecidos na 

Recomendação 2009/384/CE da 

Comissão43. 

3. A EBA, em consulta com a ESMA, 

deve emitir orientações sobre a aplicação 

de políticas de remuneração sãs e neutras 

em termos de género. As referidas 

orientações devem tomar em consideração, 

pelo menos, os requisitos a que se referem 

os artigos 28.º a 31.º e os princípios 

relativos a políticas de remuneração sãs 

estabelecidos na 

Recomendação 2009/384/CE da 

Comissão43. 

_________________ _________________ 

43 Recomendação 2009/384/CE da 

Comissão, de 30 de abril de 2009, relativa 

às políticas de remuneração no setor dos 

serviços financeiros (JO L 120 de 

43 Recomendação 2009/384/CE da 

Comissão, de 30 de abril de 2009, relativa 

às políticas de remuneração no setor dos 

serviços financeiros (JO L 120 de 
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15.5.2009, p. 22). 15.5.2009, p. 22). 

 

Alteração  45 

Proposta de diretiva 

Artigo 32 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Os Estados-Membros devem 

assegurar que as empresas de investimento 

facultam às autoridades competentes, 

sempre que solicitado, as informações 

relativas ao número de pessoas singulares 

por empresa de investimento que aufiram 

remunerações iguais ou superiores a 

1 milhão de EUR por exercício financeiro, 

em categorias de remuneração de 1 milhão 

de EUR, incluindo informações sobre 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. A EBA, em consulta com 

a ESMA, pode elaborar orientações para 

facilitar a aplicação do presente número e 

assegurar a coerência das informações 

recolhidas. 

4. Os Estados-Membros devem 

assegurar que as empresas de investimento 

facultam às autoridades competentes, 

sempre que solicitado, as informações 

relativas ao número de pessoas singulares 

por empresa de investimento que aufiram 

remunerações iguais ou superiores a 

500 000 EUR por exercício financeiro, em 

categorias de remuneração de 500 000 

EUR, incluindo informações sobre as suas 

responsabilidades profissionais, a área de 

negócios envolvida e o salário, bónus, 

prémios a longo prazo e contribuições para 

pensões. As autoridades competentes 

devem transmitir estas informações à EBA, 

que as publica numa base desagregada por 

Estado-Membro de origem/Estado-

Membro de acolhimento num formato 

comum de comunicação. A EBA, em 

consulta com a ESMA, deve elaborar 

orientações para facilitar a aplicação do 

presente número e assegurar a coerência 

das informações recolhidas. 

 

Alteração  46 

Proposta de diretiva 

Artigo 33 – n.º 1 – alínea f-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (f-A) A consideração inclusiva dos 

riscos ligados aos fatores ambientais, 

sociais e de governação no mecanismo de 

redução dos riscos das empresas de 

investimento. 
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Alteração  47 

Proposta de diretiva 

Artigo 36 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea g) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(g) Exigir que as empresas de 

investimento limitem a remuneração 

variável em termos de percentagem das 

receitas líquidas, caso essa remuneração 

não seja consentânea com a manutenção de 

uma base sólida de capital; 

(g) Exigir que as empresas de 

investimento suspendam a remuneração 

variável, caso essa remuneração não seja 

consentânea com a manutenção de uma 

base sólida de capital; 

 

Alteração  48 

Proposta de diretiva 

Artigo 36 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea l-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (l-A) Exigir que as empresas de 

investimento reduzam os riscos para a 

segurança das respetivas redes e sistemas 

de informação a fim de garantir a 

confidencialidade, a integridade e a 

disponibilidade dos processos e dos dados. 

 

Alteração  49 

Proposta de diretiva 

Artigo 37 – n.º 1 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) A empresa de investimento está 

exposta a riscos ou elementos de riscos que 

não são cobertos ou não são 

suficientemente cobertos pelo requisito de 

capital previsto na parte III do 

[Regulamento (UE) ---/----[IFR]; 

(a) A empresa de investimento está 

exposta a riscos ou elementos de riscos que 

não são cobertos ou não são 

suficientemente cobertos pelo requisito de 

capital previsto na parte III do 

[Regulamento (UE) ---/----[IFR], 

especialmente tendo em conta os riscos 

ligados aos fatores ambientais, sociais e 

de governação; 

 

Alteração  50 
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Proposta de diretiva 

Artigo 43 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Numa situação de urgência, nomeadamente 

uma situação descrita no artigo 18.º do 

Regulamento (UE) n.º 1093/2010, ou uma 

situação de evolução negativa dos 

mercados, que coloque potencialmente em 

risco a liquidez do mercado e a estabilidade 

do sistema financeiro em qualquer dos 

Estados-Membros em que tenham sido 

autorizadas as entidades de um grupo de 

empresas de investimento, o supervisor do 

grupo determinado nos termos do 

artigo 42.º deve alertar logo que possível, 

sem prejuízo do capítulo 1, secção II, do 

presente título, a EBA, o ESRB e as 

autoridades competentes e comunicar todas 

as informações essenciais ao desempenho 

das respetivas funções. 

Numa situação de urgência, nomeadamente 

uma situação descrita no artigo 18.º do 

Regulamento (UE) n.º 1093/2010, ou uma 

situação de evolução negativa dos 

mercados, que coloque potencialmente em 

risco a liquidez do mercado e a estabilidade 

ou segurança do sistema financeiro em 

qualquer dos Estados-Membros em que 

tenham sido autorizadas as entidades de 

um grupo de empresas de investimento, o 

supervisor do grupo determinado nos 

termos do artigo 42.º deve alertar logo que 

possível, sem prejuízo do capítulo 1, 

secção II, do presente título, a EBA, o 

ESRB e as autoridades competentes e 

comunicar todas as informações essenciais 

ao desempenho das respetivas funções. 

Alteração  51 

Proposta de diretiva 

Artigo 54 

 

Texto da Comissão Alteração 

Artigo 54.º Artigo 54.º 

Exercício da delegação Exercício da delegação 

1.  O poder de adotar atos delegados é 

conferido à Comissão nas condições 

estabelecidas no presente artigo. 

1.  O poder de adotar atos delegados é 

conferido à Comissão nas condições 

estabelecidas no presente artigo. 

2. O poder de adotar atos delegados 

previsto no artigo 3.º, n.º 2, artigo 27.º, 

n.º 3, e artigo 33.º, n.º 6, é conferido à 

Comissão por um período indeterminado, 

a partir de [data de entrada em vigor da 

presente diretiva]. 

2. O poder de adotar atos delegados 

previsto no artigo 3.º, n.º 2, artigo 8.º n.º 4, 

artigo 27.º, n.º 3, e artigo 33.º, n.º 6, é 

conferido à Comissão por um período de 

cinco anos, a partir de [data de entrada em 

vigor da presente diretiva]. 

3. A delegação de poderes a que se 

referem o artigo 3.º, n.º 2, artigo 27.º, n.º 3, 

e artigo 33.º, n.º 6, pode ser revogada a 

qualquer momento pelo Parlamento 

Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 

revogação põe termo à delegação dos 

3. A delegação de poderes a que se 

referem o artigo 3.º, n.º 2, artigo 8.º, n.º 4, 

artigo 27.º, n.º 3, e artigo 33.º, n.º 6, pode 

ser revogada a qualquer momento pelo 

Parlamento Europeu ou pelo Conselho. A 

decisão de revogação põe termo à 
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poderes nela especificados. A decisão de 

revogação produz efeitos a partir do dia 

seguinte ao da sua publicação no Jornal 

Oficial da União Europeia ou de uma data 

posterior nela especificada. A decisão de 

revogação não afeta os atos delegados já 

em vigor. 

delegação dos poderes nela especificados. 

A decisão de revogação produz efeitos a 

partir do dia seguinte ao da sua publicação 

no Jornal Oficial da União Europeia ou de 

uma data posterior nela especificada. A 

decisão de revogação não afeta os atos 

delegados já em vigor. 

4. Antes de adotar um ato delegado, a 

Comissão deve consultar os peritos 

designados por cada Estado-Membro de 

acordo com os princípios estabelecidos no 

Acordo Interinstitucional sobre Legislar 

Melhor de 13 de abril de 2016.  

4. Antes de adotar um ato delegado, a 

Comissão deve consultar os peritos 

designados por cada Estado-Membro de 

acordo com os princípios estabelecidos no 

Acordo Interinstitucional sobre Legislar 

Melhor de 13 de abril de 2016. 

5. Assim que adotar um ato delegado, 

a Comissão deve notificá-lo 

simultaneamente ao Parlamento Europeu e 

ao Conselho. 

5. Assim que adotar um ato delegado, 

a Comissão deve notificá-lo 

simultaneamente ao Parlamento Europeu e 

ao Conselho. 

6. Os atos delegados adotados nos 

termos do artigo 3.º, n.º 2, artigo 27.º, n.º 3, 

e artigo 33.º, n.º 6, só entram em vigor se 

nem o Parlamento Europeu nem o 

Conselho formularem objeções no prazo de 

[dois meses] a contar da notificação do ato 

a estas duas instituições ou se, antes do 

termo desse prazo, o Parlamento Europeu e 

o Conselho informarem a Comissão de que 

não formularão objeções. O referido prazo 

pode ser prorrogado por [dois meses] por 

iniciativa do Parlamento Europeu ou do 

Conselho. 

6. Os atos delegados adotados nos 

termos do artigo 3.º, n.º 2, artigo 8.º, n.º 4, 

artigo 27.º, n.º 3, e artigo 33.º, n.º 6, só 

entram em vigor se nem o Parlamento 

Europeu nem o Conselho formularem 

objeções no prazo de [dois meses] a contar 

da notificação do ato a estas duas 

instituições ou se, antes do termo desse 

prazo, o Parlamento Europeu e o Conselho 

informarem a Comissão de que não 

formularão objeções. O referido prazo 

pode ser prorrogado por [dois meses] por 

iniciativa do Parlamento Europeu ou do 

Conselho. 

 

Alteração  52 

Proposta de diretiva 

Artigo 58-A (novo) 

Diretiva 2014/59/UE 

Artigo 2 – n.º 1 – ponto 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 58.º-A 

 Alterações à Diretiva 2014/59/UE 

 A Diretiva 2014/59/UE é alterada do 

seguinte modo: 
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 No artigo 2.º, n.º 1, o ponto 3 passa a ter a 

seguinte redação:  

 «(3) “Empresa de investimento”, uma 

empresa de investimento na aceção do 

artigo 4.º, n.º 1, ponto 2, do Regulamento 

(UE) n.º 575/2013, sujeita ao requisito de 

capital inicial previsto no artigo 8.º, n.º 1, 

da [Diretiva (UE) ---/---- [IFD]];».  

Justificação 

A presente alteração é necessária para alterar a referência utilizada na DRRB para definir 

as empresas de investimento abrangidas no âmbito de aplicação da diretiva, porque a 

referência à DRFP atualmente utilizada será suprimida pelo IFD. 

 

Alteração  53 

Proposta de diretiva 

Artigo 60 – parágrafo 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Até [5 anos após a data de aplicação da 

presente diretiva] e, posteriormente, de 

três em três anos, a Comissão deve 

apresentar ao Parlamento Europeu e ao 

Conselho um relatório sobre a aplicação 

da presente diretiva e o seu impacto. 
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