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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A proposta da Comissão procura estabelecer um regime de registo e supervisão juridicamente 
vinculativo para as agências de notação de crédito que emitem notações destinadas a serem 
utilizadas essencialmente para fins de regulamentação pelas instituições de crédito, sociedades 
de investimento, empresas de seguros de vida, não vida e resseguros, organismos de 
investimento colectivo e fundos de pensões. O principal objectivo da proposta é garantir que 
as notações de crédito utilizadas na Europa sejam independentes, objectivas e da mais alta 
qualidade.

A relatora de parecer coloca as seguintes questões principais que são do âmbito das 
competências habituais da JURI: 

Deve a proposta basear-se no artigo 95.º do Tratado que institui a Comunidade 
Europeia, ou no n.º 2 do artigo 47.º desse mesmo Tratado?

Artigo 95.º diz respeito ao estabelecimento e funcionamento do mercado interno. 

O n.º 2 do artigo 47.º do Tratado está incluído no capítulo 2, relativo ao direito de 
estabelecimento do título 3 desse mesmo Tratado, que diz respeito à "livre circulação de 
pessoas, de serviços e de capitais", pelo que o conjunto das medidas de harmonização para os 
serviços financeiros na União Europeia foi, assim, aprovado como base jurídica o referido n. 
2 do artigo 47.º. Trata-se particularmente do caso das instituições de crédito (Directiva
2006/48/CE), das sociedades de investimento (Directiva 2004/39/CE), das empresas de 
seguros (Directiva 2002/83), das empresas de resseguros (Directiva 2005/68/CE), dos 
organismos de investimento colectivo de valores mobiliários (OICVM - em reformulação) e 
dos fundos de pensões (Directiva 2003/41/CE). 

Por razões de coerência, o objectivo da presente proposta, que consiste em estabelecer as 
condições em que as agências de notação de crédito podem estabelecer-se e funcionar na 
União Europeia, deverá ter por base também o n.º 2 do artigo 47.º.

Deverá a proposta revestir a forma de regulamento ou de directiva?

As razões para preferir um regulamento a uma directiva no actual contexto e clima financeiro, 
e para conseguir uma implementação coerente e rápida são compreensíveis. Porém, o n.º 2 do 
artigo 47.º estipula que a coordenação em matéria de acesso e exercício das actividades ou 
profissões visadas seja regida apenas por directivas excluindo a utilização de regulamentos.

Se as razões para optar por um regulamento forem, neste caso, substanciais, sendo portanto 
mantido o artigo 95.º como base jurídica, as suas implicações deverão ser examinadas.

Critérios de governação

Entre os critérios de governação previstos na Secção A do Anexo I, propõe-se que membros 
não executivos assumam certas responsabilidades para garantir a independência das notações. 
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Trata-se de um papel essencialmente destinado a proteger partes terceiras: investidores e 
mercados. Não é claro se tal corresponde, em todas as circunstâncias, à função de um director 
não executivo que também represente partes interessadas. Em alguns Estados-Membros, é 
possível que directores não executivos desempenhem tais funções, mas não é necessário 
ser-se  tão normativo, pelo que a relatora propõe que os conselhos de administração ou de 
supervisão sejam sujeitos a pessoas que desempenhem funções de controlo independentes. 
Estas pessoas poderiam ser directores não executivos, se adequado. No caso de grupos de 
agências de notação, não são necessárias duplicações, podendo a função ser exercida para o 
conjunto do grupo.  

Responsabilidade civil

A presente proposta sugere que o regulamento facilitará a litigância. A relatora considera que 
não há razão para alargar o âmbito da responsabilidade civil que existe nos Estados-Membros
e que, em geral, já abrange casos de negligência ou faltas graves. Com efeito, seria perigoso 
incentivar ou facilitar situações de litigância susceptíveis de influenciar as decisões de 
notação ou abrir a via à chantagem e de prejudicar a própria independência do que se pretende 
assegurar e manter. É preferível ser cauteloso neste domínio, pelo que é proposta duma
alteração no sentido de clarificar que não há qualquer intenção de alargar o actual regime de 
responsabilidades.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Assuntos Jurídicos insta a Comissão dos Assuntos Económicos e 
Monetários, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no 
seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A fim de assegurar a independência do 
processo de notação de crédito em relação 
aos interesses comerciais das agências de 
notação de crédito, na sua qualidade de 
empresas, estas devem garantir que o seu 
conselho de administração ou de 
supervisão inclua pelo menos três 
membros não executivos, que deverão ser 
independentes na acepção do ponto 13 da 
Secção III da Recomendação 
2005/162/CE da Comissão, relativa ao 

(10) A fim de assegurar a independência do 
processo de notação de crédito em relação 
aos interesses comerciais das agências de 
notação de crédito, na sua qualidade de 
empresas, as agências de notação de 
crédito devem garantir que o seu conselho 
de administração ou de supervisão inclua 
ou seja sujeito a uma função de controlo 
independente desempenhada por pessoas 
responsáveis pela aplicação correcta  e 
adequada do presente regulamento no que 
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papel dos administradores não executivos 
ou membros do conselho de supervisão de 
sociedades cotadas e aos comités do 
conselho de administração ou de 
supervisão. Será ainda necessário que a 
maioria dos membros do conselho de 
administração ou de supervisão, incluindo 
todos os membros independentes,
disponham de conhecimentos suficientes 
sobre os serviços financeiros.

diz respeito à preservação da 
independência e qualidade das notações. 
Esta função poderá ser desempenhada 
por um único membro não executivo, pelo 
menos. Será ainda necessário que a maioria 
dos membros do conselho de administração 
ou de supervisão, incluindo todas as 
pessoas que desempenham a função de 
controlo independente, disponham de 
conhecimentos suficientes sobre os
domínios pertinentes dos serviços 
financeiros.

Or. en

Justificação

Não é necessário que a função de controlo seja exercida por membros não executivos, caso 
em que podem ocorrer situações de conflito de interesses com as responsabilidades de partes 
interessadas. A formulação agora proposta permite escolher a melhor opção. 

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A fim de garantir a qualidade das 
notações, as agências de notação de crédito 
devem adoptar medidas para garantir a 
fiabilidade das informações que utilizam na 
elaboração das suas notações. Para tal, as 
agências de notação de crédito podem, 
nomeadamente, basear-se nas 
demonstrações financeiras submetidas a 
auditoria independente e noutras 
informações publicadas, em verificações 
que utilizem os serviços de entidades 
terceiras reputadas, na análise por 
amostragem aleatória das informações 
recebidas pela agência de notação de 
crédito ou em disposições contratuais que 
estipulem claramente a responsabilidade da 
entidade objecto de notação ou de terceiros 
relacionados quando as informações 

(15) A fim de garantir a qualidade das 
notações, as agências de notação de crédito 
devem adoptar medidas para garantir a 
fiabilidade das informações que utilizam na 
elaboração das suas notações. As agências 
de notação de crédito não são auditores 
dos dados, nem do cumprimento das 
obrigações de diligência por parte dos 
emitentes e partes terceiras, devendo 
satisfazer-se com a constatação de que as 
fontes em que se baseiam justificam essa 
confiança, e.g., em virtude da sua 
independência ou reputação profissional. 
Para tal, as agências de notação de crédito 
podem, nomeadamente, basear-se nas 
demonstrações financeiras submetidas a 
auditoria independente e noutras 
informações publicadas, em verificações 
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fornecidas nos termos do contrato forem 
substancialmente e de forma intencional 
falsas ou enganadoras ou ainda quando a 
entidade objecto de notação ou terceiros 
relacionados não cumpram obrigações de 
diligência razoáveis no que respeita à 
exactidão das informações especificadas 
nos termos do contrato.

que utilizem os serviços de entidades 
terceiras reputadas, na análise por 
amostragem aleatória das informações 
recebidas pela agência de notação de 
crédito ou em disposições contratuais 
constantes nos documentos relativos às 
transacções que estipulem claramente a 
responsabilidade da entidade objecto de 
notação ou de terceiros relacionados 
quando as informações fornecidas nos 
termos do contrato forem substancialmente 
e de forma intencional falsas ou
enganadoras ou ainda quando a entidade 
objecto de notação ou terceiros 
relacionados não cumpram obrigações de 
diligência razoáveis no que respeita à 
exactidão das informações especificadas 
nos termos do contrato.

Or. en

Justificação

É necessário evitar confusões sobre o papel das agências de notação no que diz respeito às 
obrigações de diligência realizadas por partes terceiras e sobre os elementos em que as 
agências de notação se baseiam.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) O enquadramento jurídico mais 
estrito e mais claro em que as agências de 
notação de crédito irão operar facilitará
também o recurso a acções cíveis contra 
essas agências, quando tal se justifique, 
em conformidade com os regimes de 
responsabilidade em vigor nos 
Estados-Membros.

(35) O presente regulamento é aplicável 
sem prejuízo da legislação nacional que 
rege os direitos de recurso a acções cíveis 
contra agências de notação de crédito.

Or. en
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Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As agências de notação de crédito 
divulgam publicamente as metodologias, 
modelos e principais pressupostos que 
utilizam no processo de notação.

1. As agências de notação de crédito 
divulgam publicamente as metodologias, 
uma descrição dos modelos e os principais 
pressupostos matemáticos de correlação e 
outros que utilizam no processo de 
notação. Serão estabelecidos os 
procedimentos adequados para garantir a 
protecção conveniente da informação 
confidencial.

Or. en

Justificação

Importa manter um equilíbrio no que diz respeito aos pormenores do trabalho realizado no 
âmbito dos sistemas de notação que passam a ser do domínio público relativamente à 
confiança e às observações, assim como à possibilidade de os emitentes se "adaptarem ao 
modelo".

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Ter acesso a quaisquer documentos, 
independentemente da sua forma, e receber 
ou fazer uma cópia dos mesmos;

a) Ter acesso a quaisquer documentos, 
independentemente da sua forma, e receber 
ou fazer uma cópia dos mesmos para o 
exercício das suas competências de 
supervisão;

Or. en
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Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Exigir informações a qualquer pessoa e, 
se necessário, convocar e interrogar uma 
pessoa a fim de obter informações;

b) Exigir informações a qualquer pessoa e, 
se necessário, convocar e interrogar uma 
pessoa a fim de obter informações para o 
exercício das suas competências de 
supervisão;

Or. en

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Ao exercerem essas competências, são 
aplicáveis as mesmas regras de sigilo 
profissional e de privilégio legal 
profissional que as existentes na 
legislação dos Estados-Membros para 
outros procedimentos de supervisão 
relativos aos mercados financeiros.

Or. en

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A autoridade competente do 
Estado-Membro de origem pode adoptar as 
seguintes medidas:

1. A autoridade competente do 
Estado-Membro de origem pode adoptar as 
seguintes medidas em caso de 
incumprimento do disposto no presente 
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regulamento:

Or. en

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Todas as pessoas que trabalhem ou 
tenham trabalhado por conta de uma 
autoridade competente ou de qualquer 
autoridade ou pessoa na qual a autoridade 
competente tenha delegado certas tarefas, 
incluindo os auditores ou peritos 
contratados pela autoridade competente, 
ficam sujeitos à obrigação de sigilo 
profissional. As informações abrangidas 
pelo sigilo profissional não podem ser 
divulgadas a qualquer outra pessoa ou 
autoridade, excepto quando essa 
divulgação for necessária no quadro de um 
processo judicial.

1. Todas as pessoas que trabalhem ou 
tenham trabalhado por conta de uma 
autoridade competente, da Comissão 
Europeia de Regulamentação de Valores 
Mobiliários (CESR) ou de qualquer 
autoridade ou pessoa na qual a autoridade 
competente tenha delegado certas tarefas, 
incluindo os auditores ou peritos 
contratados pela autoridade competente, 
ficam sujeitos à obrigação de sigilo 
profissional. As informações abrangidas 
pelo sigilo profissional não podem ser 
divulgadas a qualquer outra pessoa ou 
autoridade, excepto quando essa 
divulgação for necessária no quadro de um 
processo judicial.

Or. en

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 31 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros estabelecem o 
regime de sanções aplicável em caso de 
infracção às disposições do presente 
regulamento e tomam todas as medidas 
necessárias para garantir a sua aplicação. 
Essas sanções devem abranger pelo menos 
os casos de falta profissional grave e de 

Os Estados-Membros estabelecem o 
regime de sanções aplicável em caso de 
infracção às disposições do presente 
regulamento e tomam todas as medidas 
necessárias para garantir a sua aplicação. 
Essas sanções devem abranger pelo menos 
os casos de falta profissional grave e de 
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não aplicação da diligência devida. As 
sanções assim estabelecidas devem ser 
eficazes, proporcionadas e dissuasivas.

não aplicação dos cuidados e vigilância 
devidos no procedimento de notação. As 
sanções assim estabelecidas devem ser 
eficazes, proporcionadas e dissuasivas.

Or. en

Justificação

É necessário evitar a confusão relativamente ao papel das agências de notação no que toca à 
diligência devida realizada por outros intervenientes e na qual as agências de notação 
confiam.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 31 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Uma violação das disposições do presente 
regulamento não dá por si só qualquer 
direito a uma acção por perdas e danos 
por terceiros litigantes. Essas 
reivindicações só podem ser feitas em 
conformidade com a legislação nacional 
aplicável à responsabilidade civil.

Or. en

Justificação

O novo número é introduzido a seguir ao primeiro parágrafo para evitar qualquer dúvida. O 
texto deve ser o exposto no primeiro parágrafo, tal como previsto no Direito nacional.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Anexo I – Secção A – ponto 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. As agências de notação de crédito devem 
ter um conselho de administração ou de 
supervisão que será responsável por 

1. As agências de notação de crédito ou 
grupos de agências de notação de crédito 

Adlib Express Watermark



PA\764922PT.doc 11/18 PE418.457v01-00

PT

garantir: e a respectiva direcção garantem:

Or. en

Alteração 13

Proposta de regulamento
Anexo I – Secção A – ponto 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O conselho de administração ou de 
supervisão das agências de notação de 
crédito deve incluir pelo menos três 
membros não executivos independentes. A 
remuneração dos membros independentes 
do conselho de administração ou de 
supervisão não deve estar ligada ao 
desempenho comercial da agência de 
notação de crédito e deve ser calculada de 
modo que garanta a independência das suas 
apreciações. O mandato dos membros 
independentes do conselho de 
administração ou de supervisão deverá ter 
uma duração fixa objecto de acordo prévio 
não superior a cinco anos e não renovável. 
Os membros independentes do conselho 
de administração ou de supervisão só 
podem ser destituídos do seu cargo em 
caso de falta ou insuficiência profissional.

O conselho de administração ou de 
supervisão das agências de notação de 
crédito ou grupo de agências de notação 
de crédito devem incluir ou ser objecto de 
uma função de monitorização 
independente por pessoas com 
responsabilidade pelo cumprimento 
correcto e adequado do presente 
regulamento no que diz respeito à 
manutenção da independência e à 
qualidade das notações. Esta função pode 
ser desempenhada por directores não 
executivos. A remuneração pessoas que 
desempenham a função de controlo 
independente não deve estar ligada ao 
desempenho comercial da agência de 
notação de crédito e deve ser calculada de 
modo que garanta a independência das suas 
apreciações. O mandato das pessoas que 
desempenham a função de controlo 
independente deverá ter uma duração fixa 
objecto de acordo prévio não superior a 
cinco anos e não renovável. As pessoas 
que desempenham a função de controlo 
independente só podem ser destituídas do 
seu cargo em caso de falta ou insuficiência 
profissional.

Or. en
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Alteração 14

Proposta de regulamento
Anexo I – Secção A – ponto 2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

A maioria dos membros do conselho de 
administração ou de supervisão, incluindo 
todos os seus membros independentes, 
devem dispor de conhecimentos suficientes 
em matéria de serviços financeiros. Pelo 
menos um dos membros independentes 
desses conselhos deve dispor de 
conhecimentos e experiência 
aprofundados, a nível superior, sobre os 
mercados de crédito estruturado e de 
titularização.

A maioria dos membros do conselho de 
administração ou de supervisão, incluindo 
todas as pessoas que desempenham a 
função de controlo independente, devem 
dispor de conhecimentos suficientes em 
matéria de serviços financeiros. Sempre 
que relevante, pelo menos uma das 
pessoas que desempenham a função de 
controlo independente deve dispor de 
conhecimentos e experiência 
aprofundados, a nível superior de modo a 
dominar os produtos mais complexos, 
mais estruturados ou mais recentes 
notados pela agência de notação.

Or. en

Alteração 15

Proposta de regulamento
Anexo I – Secção A – ponto 2 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Para além das responsabilidades gerais do 
conselho de administração ou de
supervisão, os membros independentes 
desses conselhos têm a tarefa específica de 
acompanhamento da evolução das políticas 
de notação e da eficácia do sistema interno 
de controlo de qualidade da agência de 
notação de crédito relativamente ao 
processo de notação, de modo a garantir a 
inexistência de conflitos de interesses e o 
respeito dos processos que visam assegurar 
o cumprimento das regras e a boa 
governação, incluindo a eficiência da 
função de análise referida no ponto 7 da 
presente secção. Em relação a essas 

Para além das responsabilidades gerais do 
conselho de administração ou de 
supervisão, as pessoas que desempenham 
a função de controlo independente têm a 
tarefa específica de acompanhamento da 
evolução das políticas de notação e da 
eficácia do sistema interno de controlo de 
qualidade da agência de notação de crédito 
relativamente ao processo de notação, de 
modo a garantir a inexistência de conflitos 
de interesses e o respeito dos processos que 
visam assegurar o cumprimento das regras 
e a boa governação, incluindo a eficiência 
da função de análise referida no ponto 7 da 
presente secção. Em relação a essas 
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questões, os membros independentes do 
conselho de administração ou de 
supervisão apresentarão periodicamente a 
esse conselho pareceres que serão 
colocados à disposição da autoridade 
competente, sempre que esta o solicite.

questões, as pessoas que desempenham a 
função de controlo independente
apresentarão periodicamente a esse 
conselho pareceres que serão colocados à 
disposição da autoridade competente, 
sempre que esta o solicite.

Or. en

Alteração 16

Proposta de regulamento
Anexo I – Secção A – ponto 2 – parágrafo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As agências de notação de crédito devem 
garantir regras em matéria de boa 
governação das sociedades. Essas regras 
podem ser adaptadas para ter em conta a 
dimensão da agência de notação, 
nomeadamente a sua estrutura 
empresarial e os requisitos legais e outros 
padrões do boa governação das 
sociedades aplicáveis nas jurisdições em 
que está incorporada ou onde mantém o 
seu principal local de actividade. Na 
determinação das suas regras em matéria 
de governação das sociedades, as 
agências de notação devem ter em conta a 
necessidade de garantir que as respectivas 
notações são independentes, objectivas e 
de elevada qualidade.

Or. en

Alteração 17

Proposta de regulamento
Anexo I – Secção A – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

5. As agências de notação de crédito 5. As agências de notação de crédito 
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devem definir mecanismos de organização 
e administrativos para a identificação, 
prevenção e gestão dos conflitos de 
interesses referidos no ponto 1 da Secção 
B, bem como manter registos de todas as 
ameaças significativas à sua independência 
e à independência dos seus empregados 
envolvidos no processo de notação de 
crédito e das salvaguardas aplicadas para 
limitar essas ameaças.

devem definir mecanismos adequados e 
eficazes de organização e administrativos 
para a identificação, prevenção, gestão, 
registo e revelação dos conflitos de 
interesses referidos no ponto 1 da Secção 
B. Todas as ameaças significativas à sua 
independência e à independência dos seus 
empregados envolvidos no processo de 
notação de crédito e das salvaguardas 
aplicadas para limitar essas ameaças serão 
registadas.

Or. en

Alteração 18

Proposta de regulamento
Anexo I – Secção A – ponto 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

7. As agências de notação de crédito 
devem estabelecer uma função de análise 
periódica das metodologias, modelos e das
alterações significativas das metodologias 
e modelos que utilizam, bem como da 
adequação dessas metodologias e modelos 
para efeitos da avaliação dos novos 
instrumentos financeiros.

7. As agências de notação de crédito 
devem estabelecer uma função de análise 
periódica das metodologias, modelos e 
principais pressupostos matemáticos, de 
correlação e outros pressupostos e 
quaisquer alterações significativas ou 
modificações que lhes tenham sido 
introduzidas, bem como da adequação 
dessas metodologias, modelos, e
pressupostos caso sejam utilizados ou a 
sua utilização proposta para efeitos da 
avaliação dos novos instrumentos 
financeiros.

Or. en
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Alteração 19

Proposta de regulamento
Anexo I – Secção B – ponto 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. As agências de notação de crédito não 
emitirão notações de crédito, ou retirarão
quaisquer notações de crédito existentes, 
nos seguintes casos:

3. As agências de notação de crédito não 
emitirão notações de crédito, ou 
procederão à revisão de quaisquer 
notações de crédito existentes, nos 
seguintes casos:

Or. en

Alteração 20

Proposta de regulamento
Anexo I – Secção B – ponto 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A agência de notação de crédito, um 
analista que participou na determinação da 
notação ou uma pessoa responsável pela 
aprovação dessa notação detém, directa ou 
indirectamente, instrumentos financeiros 
da entidade objecto de notação ou de 
terceiros relacionados ou qualquer outra 
participação, directa ou indirecta, nessa 
entidade objecto de notação ou terceiro 
relacionado;

a) A agência de notação de crédito, um 
analista que participou na determinação da 
notação ou uma pessoa responsável pela 
aprovação dessa notação detém, directa ou 
indirectamente, instrumentos financeiros 
da entidade objecto de notação ou de 
terceiros relacionados ou qualquer outra 
participação, directa ou indirecta nessa 
entidade objecto de notação ou terceiro 
relacionado; para evitar de dúvidas, isto 
não se aplica no caso de eventos de 
minimis ou transitórios, situações 
inevitáveis (como heranças ou legados), 
ou sempre que uma holding faça parte de 
um regime de investimento colectivo 
diversificado;

Or. en
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Alteração 21

Proposta de regulamento
Anexo I – Secção D – Capítulo I – ponto 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. As agências de notação de crédito 
devem garantir que qualquer notação de 
crédito indique de forma clara e bem 
evidente qualquer especificidade ou 
limitação dessa mesma notação. As 
agências de notação de crédito devem, 
nomeadamente, declarar de forma bem 
evidente, em relação a qualquer notação de 
crédito, se consideram satisfatória a 
qualidade das informações disponíveis em 
relação à entidade objecto de notação e em 
que medida verificaram essas informações 
fornecidas pela entidade objecto de notação 
ou por terceiros relacionados. Quando uma 
notação de crédito envolver uma entidade 
ou um instrumento financeiro em relação 
aos quais as informações históricas 
existentes sejam limitadas, as agências de 
notação de crédito indicarão, de forma 
clara e bem evidente, as limitações dessa 
notação de crédito.

3. As agências de notação de crédito 
devem garantir que qualquer notação de 
crédito indique de forma clara e bem 
evidente qualquer especificidade ou 
limitação dessa mesma notação. As 
agências de notação de crédito devem, 
nomeadamente, declarar de forma bem 
evidente, em relação a qualquer notação de 
crédito, se consideram satisfatória a 
qualidade das informações disponíveis em 
relação à entidade objecto de notação e em 
que medida verificaram essas informações 
fornecidas pela entidade objecto de notação 
ou por terceiros relacionados. A agência de 
notação não procede à verificação da 
diligência devida fornecida pela entidade 
notada. Quando uma notação de crédito 
envolver uma entidade ou um instrumento 
financeiro em relação aos quais as 
informações históricas existentes sejam 
limitadas, as agências de notação de crédito 
indicarão, de forma clara e bem evidente, 
as limitações dessa notação de crédito.

Or. en

Alteração 22

Proposta de regulamento
Anexo I – Secção D – Capítulo I – ponto 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Nos casos em que a ausência de dados 
fiáveis, a complexidade da estrutura de um 
novo tipo de instrumento ou ainda a 
qualidade das informações disponíveis seja 
insatisfatória ou suscite graves questões em 
relação à credibilidade da notação que a 

Nos casos em que a ausência de dados 
fiáveis, a complexidade da estrutura de um 
novo tipo de instrumento ou ainda a 
qualidade das informações disponíveis seja 
insatisfatória ou suscite graves questões em 
relação à credibilidade da notação que a 
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agência de notação de crédito poderá 
emitir, esta não deverá emitir notações, 
devendo ainda retirar quaisquer notações 
já emitidas.

agência de notação de crédito poderá 
emitir, esta não deverá emitir notações.

Or. en

Alteração 23

Proposta de regulamento
Anexo I – Secção D – Capítulo I – ponto 3 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Em caso de alterações na qualidade da 
informação disponível para monitorizar 
uma notação existente, há que tornar 
público este facto e proceder a uma 
revisão adequada da notação feita.

Or. en

Alteração 24

Proposta de regulamento
Anexo I – Secção E – Capítulo I – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

5. Metodologias, modelos e principais 
pressupostos de notação, bem como 
quaisquer alterações relevantes dos 
mesmos;

5. Metodologias e descrições de modelos e 
principais pressupostos matemáticos, de 
correlação e outros pressupostos de 
notação, bem como quaisquer alterações 
relevantes dos mesmos;

Or. en

Justificação

Há que manter um equilíbrio no que toca ao detalhe do funcionamento dos sistemas de 
notação que são tornados públicos por razões de confiança e para observações e a 
possibilidade de os emitentes "se adequarem ao modelo ".
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