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Alteração 146
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Título

Texto da Comissão Alteração

Proposta de Proposta de

REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

que institui uma Autoridade Europeia dos
Valores Mobiliários e dos Mercados

que institui uma Autoridade Europeia de 
Supervisão dos Valores Mobiliários e dos
Mercados

Or. en

Alteração 147
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) O SESF consistirá numa rede de 
autoridades de supervisão nacionais e 
comunitárias, mas a supervisão corrente 
continuará a basear-se numa abordagem 
nacional, com as autoridades nacionais a 
serem responsáveis pela supervisão das 
diferentes entidades envolvidas nos 
mercados de valores mobiliários e os 
colégios de autoridades nacionais de 
supervisão a desempenharem um papel 
central na supervisão dos grupos 
transfronteiras. Deverão também ser 
garantidas uma maior harmonização e a 
aplicação coerente das regras aplicáveis às 
instituições e aos mercados financeiros em 
toda a Comunidade. Deverá ser criada uma 
Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados, uma 

(7) O SESF consistirá numa rede de 
autoridades de supervisão nacionais e da 
União Europeia, mas a supervisão 
corrente das instituições que não têm 
dimensão comunitária continuará a 
basear-se numa abordagem nacional.
Colégios de supervisores exercerão a 
supervisão das instituições que não têm 
dimensão comunitária e que operam a 
nível transfronteiras. A Autoridade 
assumirá gradualmente a supervisão das 
instituições com dimensão comunitária. 
Deverão também ser garantidas uma maior 
harmonização e a aplicação coerente das 
regras aplicáveis às instituições 
financeiras e aos mercados financeiros em 
toda a União. Deverá ser criada uma 
Autoridade Europeia dos Valores 
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Autoridade Bancária Europeia e uma 
Autoridade Europeia dos Seguros e 
Pensões Complementares de Reforma (a 
seguir designadas «Autoridades Europeias 
de Supervisão)». 

Mobiliários e dos Mercados, uma 
Autoridade de Supervisão Bancária 
Europeia e uma Autoridade Europeia de 
Supervisão dos Seguros e Pensões 
Complementares de Reforma, bem como 
uma Autoridade Europeia de Supervisão 
(Comité Conjunto) (a seguir designadas 
«Autoridades Europeias de Supervisão). O 
Conselho Europeu do Risco Sistémico 
constituirá parte de um Sistema Europeu 
de Supervisão Financeira.

Or. en

Alteração 148
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Os actos jurídicos que definem as 
funções atribuídas às autoridades nacionais 
de supervisão dos Estados-Membros, 
nomeadamente no sentido de cooperarem 
entre si e com a Comissão, são os 
seguintes: Directiva 97/9/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 
de Março de 1997, relativa aos sistemas de 
indemnização dos investidores, Directiva 
98/26/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 19 de Maio 1998, relativa ao 
carácter definitivo da liquidação nos 
sistemas de pagamentos e de liquidação de 
valores mobiliários Directiva 2001/34/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
28 de Maio de 2001, relativa à admissão de 
valores mobiliários à cotação oficial de 
uma bolsa de valores e à informação a 
publicar sobre esses valores, Directiva 
2002/47/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 6 de Junho de 2002, relativa 
aos acordos de garantia financeira, 
Directiva 2002/87/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 16 de 

(11) Os actos jurídicos que definem as 
funções atribuídas às autoridades nacionais 
de supervisão dos Estados-Membros, 
nomeadamente no sentido de cooperarem 
entre si e com a Comissão, são os 
seguintes: Directiva 97/9/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 
de Março de 1997, relativa aos sistemas de 
indemnização dos investidores, Directiva 
98/26/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 19 de Maio 1998, relativa ao 
carácter definitivo da liquidação nos 
sistemas de pagamentos e de liquidação de 
valores mobiliários Directiva 2001/34/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
28 de Maio de 2001, relativa à admissão de 
valores mobiliários à cotação oficial de 
uma bolsa de valores e à informação a 
publicar sobre esses valores, Directiva 
2002/47/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 6 de Junho de 2002, relativa
aos acordos de garantia financeira, 
Directiva 2002/87/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 16 de 
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Dezembro de 2002, relativa à supervisão 
complementar de instituições de crédito, 
empresas de seguros e empresas de 
investimento de um conglomerado 
financeiro, Directiva 2003/6/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 
de Janeiro de 2003, relativa ao abuso de 
informação privilegiada e à manipulação 
de mercado (abuso de mercado), Directiva 
2003/71/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 4 de Novembro de 2003, 
relativa ao prospecto a publicar em caso de 
oferta pública de valores mobiliários ou da 
sua admissão à negociação e que altera a 
Directiva 2001/34/CE, Directiva 
2004/25/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 21 de Abril de 2004, relativa 
às ofertas públicas de aquisição, Directiva 
2004/39/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 21 de Abril de 2004, relativa 
aos mercados de instrumentos financeiros, 
Directiva 2004/109/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 15 de 
Dezembro de 2004, relativa à 
harmonização dos requisitos de 
transparência no que se refere às 
informações respeitantes aos emitentes 
cujos valores mobiliários estão admitidos à 
negociação num mercado regulamentado, 
Directiva 2005/60/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 26 de Outubro 
de 2005, relativa à prevenção da utilização 
do sistema financeiro para efeitos de 
branqueamento de capitais e de 
financiamento do terrorismo, Directiva 
2002/65/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 23 de Setembro de 2002, 
relativa à comercialização à distância de 
serviços financeiros prestados a 
consumidores, Directiva 2006/49/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 
de Junho de 2006, relativa à adequação dos 
fundos próprios das empresas de 
investimento e das instituições de crédito 
(reformulação), sem prejuízo das 
competências da Autoridade Bancária 
Europeia em termos de supervisão
macroprudencial, Directiva 2009/65/CE do 

Dezembro de 2002, relativa à supervisão 
complementar de instituições de crédito, 
empresas de seguros e empresas de 
investimento de um conglomerado 
financeiro, Directiva 2003/6/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 
de Janeiro de 2003, relativa ao abuso de 
informação privilegiada e à manipulação 
de mercado (abuso de mercado), Directiva 
2003/71/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 4 de Novembro de 2003, 
relativa ao prospecto a publicar em caso de 
oferta pública de valores mobiliários ou da 
sua admissão à negociação e que altera a 
Directiva 2001/34/CE, Directiva 
2004/39/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 21 de Abril de 2004, relativa 
aos mercados de instrumentos financeiros, 
Directiva 2004/109/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 15 de 
Dezembro de 2004, relativa à 
harmonização dos requisitos de 
transparência no que se refere às 
informações respeitantes aos emitentes 
cujos valores mobiliários estão admitidos à 
negociação num mercado regulamentado, 
Directiva 2005/60/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 26 de Outubro 
de 2005, relativa à prevenção da utilização 
do sistema financeiro para efeitos de 
branqueamento de capitais e de 
financiamento do terrorismo, Directiva 
2002/65/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 23 de Setembro de 2002, 
relativa à comercialização à distância de 
serviços financeiros prestados a 
consumidores, Directiva 2006/49/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 
de Junho de 2006, relativa à adequação dos 
fundos próprios das empresas de 
investimento e das instituições de crédito 
(reformulação), sem prejuízo das 
competências da Autoridade Bancária 
Europeia em termos de supervisão 
macroprudencial, Directiva 2009/65/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 
de Julho de 2009, relativa às Unidades de 
participação em organismos de 
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Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 
de Julho de 2009, relativa às Unidades de 
participação em organismos de 
investimento colectivo em valores 
mobiliários, Directiva …/…. (a futura 
Directiva GFIA) e Regulamento (CE) 
n.º …/…. (o futuro Regulamento QNC), 
incluindo todas as directivas, regulamentos 
e decisões baseados nesses actos, bem 
como por qualquer outro acto comunitário
que confira funções à Autoridade.

investimento colectivo em valores 
mobiliários, Directiva …/…. (a futura 
Directiva GFIA) e Regulamento (CE) 
n.º …/…. (o futuro Regulamento QNC), 
incluindo todas as directivas, regulamentos 
e decisões baseados nesses actos, bem 
como por qualquer outro acto da União
que confira funções à Autoridade.

Or. en

Justificação

CESR currently has no powers pursuant to the Takeovers Directive and the proposal to 
include the Directive within the scope of ESMA's powers has no justification in regulatory 
failure or otherwise. The Takeovers Directive is a company law measure which provides 
flecibility for national regulators because the underlying company law has not been fully 
harmonised. The Directive makes provision for the establishment of a "contact committee" to 
facilitate harmonised application of the Directive, but makes clear that the committee shall 
not have the function of appraising the merits of decisions taken by national supervisory 
authorities in individual cases. The inclusion of the Takeovers Directive within the remit of 
ESMA would enable such intervention to take place, and this could undermine takeover 
regulation by reducing flexibility and providing scope for prolonged disputes and tactical 
litigation. The Regulation should therefore be amended to remove the Takeovers Directive 
from the scope of ESMA's powers in Artigo 1(2).

Alteração 149
Peter Skinner

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) É necessário introduzir um 
instrumento eficaz para a definição de 
normas técnicas harmonizadas para os 
serviços financeiros que garantam, 
nomeadamente através de um conjunto 
único de regras, uma situação de 
igualdade de condições de concorrência e 
a protecção adequada dos segurados, dos 
outros beneficiários e dos consumidores

(14) Em conformidade com a legislação da 
União, a Comissão deverá dar o seu apoio 
a esses projectos de normas técnicas para 
que as mesmas produzam efeitos jurídicos 
vinculativos. Pode optar por rejeitá-los 
parcial ou totalmente se, por exemplo, o 
projecto de normas técnicas for 
incompatível com a legislação da União 
Europeia, não respeitar o princípio da 
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em toda a Europa. Na medida em que se 
trata de um organismo com competências 
técnicas altamente especializadas, 
ganhar-se-á em eficácia e será apropriado 
confiar à Autoridade, nas áreas definidas 
pela legislação comunitária, a elaboração 
dos projectos de normas técnicas, que não 
envolvem decisões políticas. Em 
conformidade com a legislação 
comunitária, a Comissão deverá dar o seu 
apoio a esses projectos de normas técnicas 
para que as mesmas produzam efeitos 
jurídicos vinculativos. As propostas de 
normas técnicas terão de ser adoptadas 
pela Comissão. Poderão ser alteradas se, 
por exemplo, forem incompatíveis com a 
legislação comunitária, não respeitarem o 
princípio da proporcionalidade ou forem 
contrárias aos princípios fundamentais do 
mercado interno dos serviços financeiros, 
em conformidade com o acervo 
comunitário na área dos serviços 
financeiros. A fim de facilitar e acelerar o 
processo de adopção das normas, a 
Comissão deverá ficar obrigada a tomar a 
sua decisão em relação à aprovação das 
normas num determinado prazo.

proporcionalidade ou for contrário aos 
princípios fundamentais do mercado 
interno dos serviços financeiros, em 
conformidade com o acervo comunitário 
no domínio dos serviços financeiros. A 
fim de facilitar e acelerar o processo de 
adopção das normas, a Comissão deverá 
ficar obrigada a tomar a sua decisão em 
relação à aprovação, aprovação parcial 
ou rejeição das normas num determinado 
prazo. O processo de desenvolvimento de 
normas técnicas no quadro do presente 
regulamento não põe em causa os poderes 
de que a Comissão dispõe para adoptar 
actos delegados em conformidade com o 
artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia. As 
questões abrangidas pelas normas 
técnicas não implicam decisões 
estratégicas e o seu teor está enquadrado 
pelos actos da União adoptados ao nível 1. 
O desenvolvimento das normas pela 
Autoridade permitirá garantir o pleno 
aproveitamento das competências 
especializadas detidas pelas autoridades 
nacionais de supervisão.

Or. en

Justificação

Não devem ser atribuídas à Comissão competências para alterar normas técnicas. Dado o 
seu carácter técnico, estas normas apenas devem ser desenvolvidas por peritos técnicos, no 
seio da AES. Se as normas não forem adequadas por razões jurídicas ou relacionadas com o 
mercado único, a Comissão pode rejeitá-las total ou parcialmente.
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Alteração 150
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) É necessário introduzir um 
instrumento eficaz para a definição de 
normas técnicas harmonizadas para os 
serviços financeiros que garantam, 
nomeadamente através de um conjunto 
único de regras, uma situação de igualdade 
de condições de concorrência e a protecção 
adequada dos segurados, dos outros 
beneficiários e dos consumidores em toda a 
Europa. Na medida em que se trata de um 
organismo com competências técnicas 
altamente especializadas, ganhar-se-á em 
eficácia e será apropriado confiar à 
Autoridade, nas áreas definidas pela 
legislação comunitária, a elaboração dos 
projectos de normas técnicas, que não 
envolvem decisões políticas. Em 
conformidade com a legislação 
comunitária, a Comissão deverá dar o seu 
apoio a esses projectos de normas técnicas 
para que as mesmas produzam efeitos 
jurídicos vinculativos. As propostas de 
normas técnicas terão de ser adoptadas pela 
Comissão. Poderão ser alteradas se, por 
exemplo, forem incompatíveis com a 
legislação comunitária, não respeitarem o 
princípio da proporcionalidade ou forem 
contrárias aos princípios fundamentais do 
mercado interno dos serviços financeiros, 
em conformidade com o acervo 
comunitário na área dos serviços 
financeiros. A fim de facilitar e acelerar o 
processo de adopção das normas, a 
Comissão deverá ficar obrigada a tomar a 
sua decisão em relação à aprovação das 
normas num determinado prazo. 

(14) É necessário introduzir um 
instrumento eficaz para a definição de 
normas técnicas harmonizadas para os 
serviços financeiros que garantam, 
nomeadamente através de um conjunto 
único de regras, uma situação de igualdade 
de condições de concorrência e a protecção 
adequada dos depositantes, dos segurados, 
dos outros beneficiários e dos 
consumidores em toda a Europa. Na 
medida em que se trata de um organismo 
com competências técnicas altamente 
especializadas, ganhar-se-á em eficácia e 
será apropriado confiar à Autoridade, nas 
áreas definidas pela legislação da União, a 
elaboração dos projectos de normas 
técnicas, que não envolvem decisões 
políticas. Na elaboração das normas 
técnicas, a Autoridade deve ter em conta 
as diferentes estruturas e perfis de risco 
das instituições financeiras. 
Nomeadamente, as Autoridades devem 
procurar não onerar com encargos 
desnecessários as instituições financeiras 
que estão sedeadas na União, são 
propriedade dos membros e desempenham 
um papel importante na luta contra a 
exclusão social. Em conformidade com a 
legislação da União, a Comissão deverá 
dar o seu apoio a esses projectos de normas 
técnicas para que as mesmas produzam 
efeitos jurídicos vinculativos. As propostas 
de normas técnicas terão de ser adoptadas 
pela Comissão. Poderão ser alteradas se, 
por exemplo, forem incompatíveis com a 
legislação da União, não respeitarem o 
princípio da proporcionalidade ou forem 
contrárias aos princípios fundamentais do 
mercado interno dos serviços financeiros, 
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em conformidade com o acervo da União
na área dos serviços financeiros. A fim de 
facilitar e acelerar o processo de adopção 
das normas, a Comissão deverá ficar 
obrigada a tomar a sua decisão em relação 
à aprovação das normas num determinado 
prazo. 

Or. en

Alteração 151
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) É necessário introduzir um 
instrumento eficaz para a definição de 
normas técnicas harmonizadas para os 
serviços financeiros que garantam, 
nomeadamente através de um conjunto 
único de regras, uma situação de igualdade 
de condições de concorrência e a protecção 
adequada dos segurados, dos outros 
beneficiários e dos consumidores em toda a 
Europa. Na medida em que se trata de um 
organismo com competências técnicas 
altamente especializadas, ganhar-se-á em 
eficácia e será apropriado confiar à 
Autoridade, nas áreas definidas pela 
legislação comunitária, a elaboração dos 
projectos de normas técnicas, que não 
envolvem decisões políticas. Em 
conformidade com a legislação 
comunitária, a Comissão deverá dar o seu 
apoio a esses projectos de normas técnicas 
para que as mesmas produzam efeitos 
jurídicos vinculativos. As propostas de 
normas técnicas terão de ser adoptadas pela 
Comissão. Poderão ser alteradas se, por 
exemplo, forem incompatíveis com a 
legislação comunitária, não respeitarem o 
princípio da proporcionalidade ou forem 
contrárias aos princípios fundamentais do 

(14) É necessário introduzir um 
instrumento eficaz para a definição de 
normas técnicas harmonizadas para os 
serviços financeiros que garantam, 
nomeadamente através de um conjunto 
único de regras, uma situação de igualdade 
de condições de concorrência e a protecção 
adequada dos segurados, dos outros 
beneficiários e dos consumidores em toda a 
Europa. Na medida em que se trata de um 
organismo com competências técnicas 
altamente especializadas, ganhar-se-á em 
eficácia e será apropriado confiar à 
Autoridade, nas áreas definidas pela 
legislação da União, a elaboração dos 
projectos de normas técnicas, que não 
envolvem decisões políticas. Estas normas 
não devem, pois, ser incompatíveis com a 
legislação de nenhum Estado-Membro, 
porquanto essa legislação sugere a 
existência de uma opção política. Em 
conformidade com a legislação da União, a 
Comissão deverá dar o seu apoio a esses 
projectos de normas técnicas para que as 
mesmas produzam efeitos jurídicos 
vinculativos. As propostas de normas 
técnicas terão de ser adoptadas ou 
rejeitadas pela Comissão de acordo com 
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mercado interno dos serviços financeiros, 
em conformidade com o acervo 
comunitário na área dos serviços 
financeiros. A fim de facilitar e acelerar o 
processo de adopção das normas, a 
Comissão deverá ficar obrigada a tomar a 
sua decisão em relação à aprovação das 
normas num determinado prazo. 

princípios claros e transparentes. Poderão 
ser rejeitadas se, por exemplo, forem 
incompatíveis com a legislação da União, 
não respeitarem o princípio da 
proporcionalidade ou forem contrárias aos 
princípios fundamentais do mercado 
interno dos serviços financeiros, em 
conformidade com o acervo da União na 
área dos serviços financeiros. A fim de 
facilitar e acelerar o processo de adopção 
das normas, a Comissão deverá ficar 
obrigada a tomar a sua decisão em relação 
à aprovação das normas num determinado 
prazo. 

Or. en

Alteração 152
Gianni Pittella

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) É necessário introduzir um 
instrumento eficaz para a definição de 
normas técnicas harmonizadas para os 
serviços financeiros que garantam, 
nomeadamente através de um conjunto 
único de regras, uma situação de igualdade 
de condições de concorrência e a protecção 
adequada dos segurados, dos outros 
beneficiários e dos consumidores em toda a 
Europa. Na medida em que se trata de um 
organismo com competências técnicas 
altamente especializadas, ganhar-se-á em 
eficácia e será apropriado confiar à 
Autoridade, nas áreas definidas pela 
legislação comunitária, a elaboração dos 
projectos de normas técnicas, que não 
envolvem decisões políticas. Em 
conformidade com a legislação 
comunitária, a Comissão deverá dar o seu 
apoio a esses projectos de normas técnicas 
para que as mesmas produzam efeitos 

(14) É necessário introduzir um 
instrumento eficaz para a definição de 
normas técnicas harmonizadas para os 
serviços financeiros que garantam, 
nomeadamente através de um conjunto 
único de regras, uma situação de igualdade 
de condições de concorrência e a protecção 
adequada dos segurados, dos outros 
beneficiários e dos consumidores em toda a 
Europa. Na medida em que se trata de um 
organismo com competências técnicas 
altamente especializadas, ganhar-se-á em 
eficácia e será apropriado confiar à 
Autoridade, nas áreas definidas pela 
legislação da União, a elaboração dos 
projectos de normas técnicas, que não 
envolvem decisões políticas. Em 
conformidade com a legislação da União, a 
Comissão deverá dar o seu apoio a esses 
projectos de normas técnicas para que as 
mesmas produzam efeitos jurídicos 
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jurídicos vinculativos. As propostas de 
normas técnicas terão de ser adoptadas pela 
Comissão. Poderão ser alteradas se, por 
exemplo, forem incompatíveis com a 
legislação comunitária, não respeitarem o 
princípio da proporcionalidade ou forem 
contrárias aos princípios fundamentais do 
mercado interno dos serviços financeiros, 
em conformidade com o acervo 
comunitário na área dos serviços 
financeiros. A fim de facilitar e acelerar o 
processo de adopção das normas, a 
Comissão deverá ficar obrigada a tomar a 
sua decisão em relação à aprovação das 
normas num determinado prazo. 

vinculativos. As propostas de normas 
técnicas terão de ser adoptadas pela 
Comissão. Não poderão ser alteradas pela 
Comissão. A Comissão apenas rejeitará as 
normas técnicas propostas se, por 
exemplo, forem incompatíveis com a da 
União comunitária, não respeitarem o 
princípio da proporcionalidade ou forem 
contrárias aos princípios fundamentais do 
mercado interno dos serviços financeiros, 
em conformidade com o acervo da União
na área dos serviços financeiros. A fim de 
facilitar e acelerar o processo de adopção 
das normas, a Comissão deverá ficar 
obrigada a tomar a sua decisão em relação 
à aprovação das normas num determinado 
prazo. 

Or. en

Justificação

A Comissão não deve possuir competências para alterar as normas técnicas propostas pela 
Autoridade, para que a independência da Autoridade fique assegurada e a sua competência
técnica seja respeitada. A Comissão deve ter apenas um direito de controlo sobre os 
projectos de normas técnicas, que lhe permita aprová-los ou rejeitá-los de acordo com 
princípios claros e transparentes.

Alteração 153
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) O processo de desenvolvimento de 
normas técnicas no quadro do presente 
regulamento não põe em causa os poderes 
de que a Comissão dispõe para adoptar, 
por sua própria iniciativa, medidas de 
execução em conformidade com o 
procedimento de comitologia do nível 2 da 
estrutura Lamfalussy, nos termos da 
legislação comunitária pertinente. As 
questões abrangidas pelas normas técnicas 

(15) A Comissão deverá dar o seu apoio a 
esses projectos de normas técnicas para 
que as mesmas produzam efeitos jurídicos 
vinculativos. Pode optar por rejeitá-los 
parcial ou totalmente, se, por exemplo, o 
projecto de normas técnicas for 
incompatível com a legislação da União 
Europeia, não respeitar o princípio da 
proporcionalidade ou for contrário aos 
princípios fundamentais do mercado 
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não implicam decisões estratégicas e o seu 
teor está enquadrado pelos actos 
comunitários adoptados ao nível 1. O 
desenvolvimento das normas pela 
Autoridade permitirá garantir o pleno 
aproveitamento das competências 
especializadas detidas pelas autoridades 
nacionais de supervisão. 

interno dos serviços financeiros, em 
conformidade com o acervo comunitário 
na área dos serviços financeiros. A fim de 
facilitar e acelerar o processo de adopção 
das normas, a Comissão deverá ficar 
obrigada a tomar a sua decisão em 
relação à aprovação, aprovação parcial 
ou rejeição das normas num determinado 
prazo. O processo de desenvolvimento de 
normas técnicas no quadro do presente 
regulamento não põe em causa os poderes 
de que a Comissão dispõe para adoptar 
actos delegados em conformidade com o 
artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia. As 
questões abrangidas pelas normas técnicas 
não implicam decisões estratégicas e o seu 
teor está enquadrado pelos actos da União
adoptados ao nível 1. O desenvolvimento 
das normas pela Autoridade permitirá 
garantir o pleno aproveitamento das 
competências especializadas detidas pelas 
autoridades nacionais de supervisão. 

Or. en

Alteração 154
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) As ameaças sérias ao bom 
funcionamento e à integridade dos 
mercados financeiros ou à estabilidade do 
sistema financeiro da Comunidade 
exigem uma resposta rápida e concertada 
a nível comunitário. A Autoridade deverá 
portanto ter a possibilidade de solicitar às 
autoridades nacionais de supervisão a 
adopção de medidas específicas para dar 
resposta a uma situação de emergência. A 
declaração de uma situação de 
emergência envolve um determinado grau 

Suprimido



AM\808173PT.doc 13/105 PE439.456v01-00

PT

de apreciação, pelo que deverá ser 
deixada à Comissão. Para garantir uma 
resposta eficaz às situações de 
emergência, a Autoridade deverá, em caso 
de inacção por parte das autoridades 
nacionais de supervisão, dispor de 
poderes para adoptar, em última 
instância, decisões directamente 
aplicáveis a determinadas entidades 
envolvida nos mercados financeiros em 
áreas da legislação comunitária que lhes 
seja directamente aplicável, tendo em 
vista limitar os efeitos da crise e repor a 
confiança nos mercados.

Or. en

Alteração 155
Diogo Feio

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) As ameaças sérias ao bom 
funcionamento e à integridade dos 
mercados financeiros ou à estabilidade do 
sistema financeiro da Comunidade exigem 
uma resposta rápida e concertada a nível 
comunitário. A Autoridade deverá 
portanto ter a possibilidade de solicitar às 
autoridades nacionais de supervisão a 
adopção de medidas específicas para dar 
resposta a uma situação de emergência. A 
declaração de uma situação de emergência 
envolve um determinado grau de 
apreciação, pelo que deverá ser deixada à
Comissão. Para garantir uma resposta 
eficaz às situações de emergência, a 
Autoridade deverá, em caso de inacção 
por parte das autoridades nacionais de 
supervisão, dispor de poderes para 
adoptar, em última instância, decisões 
directamente aplicáveis a determinadas 
entidades envolvida nos mercados 

(21) As ameaças sérias ao bom 
funcionamento e à integridade dos 
mercados financeiros ou à estabilidade do 
sistema financeiro da União Europeia
exigem uma resposta rápida e concertada a 
nível União Europeia. A Autoridade 
deverá portanto ter a possibilidade de 
solicitar às autoridades nacionais de 
supervisão a adopção de medidas 
específicas para dar resposta a uma 
situação de emergência. Tendo em conta 
que se trata de uma questão sensível, a 
competência para determinar a existência 
de uma situação de emergência deverá ser 
deixada ao Conselho, após devidamente 
consultados a Comissão, o CERS e, 
sempre que adequado, as Autoridades 
Europeias de Supervisão. 
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financeiros em áreas da legislação 
comunitária que lhes seja directamente 
aplicável, tendo em vista limitar os efeitos 
da crise e repor a confiança nos 
mercados.

Or. en

Alteração 156
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) As ameaças sérias ao bom 
funcionamento e à integridade dos 
mercados financeiros ou à estabilidade do 
sistema financeiro da Comunidade exigem 
uma resposta rápida e concertada a nível 
comunitário. A Autoridade deverá 
portanto ter a possibilidade de solicitar às 
autoridades nacionais de supervisão a 
adopção de medidas específicas para dar 
resposta a uma situação de emergência. A 
declaração de uma situação de emergência 
envolve um determinado grau de 
apreciação, pelo que deverá ser deixada à 
Comissão. Para garantir uma resposta 
eficaz às situações de emergência, a 
Autoridade deverá, em caso de inacção por 
parte das autoridades nacionais de 
supervisão, dispor de poderes para adoptar, 
em última instância, decisões directamente 
aplicáveis a determinadas entidades 
envolvida nos mercados financeiros em 
áreas da legislação comunitária que lhes 
seja directamente aplicável, tendo em vista 
limitar os efeitos da crise e repor a 
confiança nos mercados.

(21) As ameaças sérias ao bom 
funcionamento e à integridade dos 
mercados financeiros ou à estabilidade do 
sistema financeiro da União exigem uma 
resposta rápida e concertada a nível da 
União. A Autoridade deverá portanto ter a 
possibilidade de solicitar às autoridades 
nacionais de supervisão a adopção de 
medidas específicas para dar resposta a 
uma situação de emergência. A declaração 
de uma situação de emergência envolve um 
determinado grau de apreciação, pelo que 
deverá ser deixada ao Conselho. Para 
garantir uma resposta eficaz às situações de 
emergência, a Autoridade deverá, em caso 
de inacção por parte das autoridades 
nacionais de supervisão, dispor de poderes 
para adoptar, em última instância, decisões 
directamente aplicáveis a determinadas 
entidades envolvida nos mercados 
financeiros em áreas da legislação da 
União que lhes seja directamente aplicável, 
tendo em vista limitar os efeitos da crise e 
repor a confiança nos mercados.

Or. en
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Alteração 157
Gianni Pittella

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) As ameaças sérias ao bom 
funcionamento e à integridade dos 
mercados financeiros ou à estabilidade do 
sistema financeiro da Comunidade exigem 
uma resposta rápida e concertada a nível 
comunitário. A Autoridade deverá 
portanto ter a possibilidade de solicitar às 
autoridades nacionais de supervisão a 
adopção de medidas específicas para dar 
resposta a uma situação de emergência. A 
declaração de uma situação de 
emergência envolve um determinado grau 
de apreciação, pelo que deverá ser 
deixada à Comissão. Para garantir uma 
resposta eficaz às situações de emergência, 
a Autoridade deverá, em caso de inacção 
por parte das autoridades nacionais de 
supervisão, dispor de poderes para adoptar, 
em última instância, decisões directamente 
aplicáveis a determinadas entidades 
envolvida nos mercados financeiros em 
áreas da legislação comunitária que lhes 
seja directamente aplicável, tendo em vista 
limitar os efeitos da crise e repor a 
confiança nos mercados.

(21) As ameaças sérias ao bom 
funcionamento e à integridade dos 
mercados financeiros ou à estabilidade do
sistema financeiro da União Europeia
exigem uma resposta rápida e concertada a 
nível da UE. A Autoridade deverá portanto 
ter a possibilidade de solicitar às 
autoridades nacionais de supervisão a 
adopção de medidas específicas para dar 
resposta a uma situação de emergência. 
Cabe ao Conselho Europeu do Risco 
Sistémico determinar a existência de uma 
situação de emergência. Para garantir uma 
resposta eficaz às situações de emergência, 
a Autoridade deverá, em caso de inacção 
por parte das autoridades nacionais de 
supervisão, dispor de poderes para adoptar, 
em última instância, decisões directamente 
aplicáveis a determinadas entidades 
envolvida nos mercados financeiros em 
áreas da legislação da União que lhes seja 
directamente aplicável, tendo em vista 
limitar os efeitos da crise e repor a 
confiança nos mercados.

Or. en

Justificação

A criação do mercado único dos serviços financeiros impõe uma acção coordenada para 
fazer face a potenciais situações de emergência, dado que uma crise num Estado-Membro 
pode rapidamente alastrar além-fronteiras. Em consequência, é necessário conferir ao CERS 
competências para identificar uma situação de emergência. O CERS está muito bem colocado 
para identificar potenciais situações de emergência, na medida em que é um organismo 
técnico, instituído para acompanhar e avaliar ameaças potenciais para a estabilidade 
financeira.
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Alteração 158
Peter Skinner

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) As ameaças sérias ao bom 
funcionamento e à integridade dos 
mercados financeiros ou à estabilidade do 
sistema financeiro da Comunidade exigem 
uma resposta rápida e concertada a nível 
comunitário. A Autoridade deverá 
portanto ter a possibilidade de solicitar às 
autoridades nacionais de supervisão a 
adopção de medidas específicas para dar 
resposta a uma situação de emergência. A 
declaração de uma situação de 
emergência envolve um determinado grau 
de apreciação, pelo que deverá ser 
deixada à Comissão. Para garantir uma 
resposta eficaz às situações de emergência, 
a Autoridade deverá, em caso de inacção 
por parte das autoridades nacionais de 
supervisão, dispor de poderes para adoptar, 
em última instância, decisões directamente 
aplicáveis a determinadas entidades 
envolvida nos mercados financeiros em 
áreas da legislação comunitária que lhes 
seja directamente aplicável, tendo em vista 
limitar os efeitos da crise e repor a 
confiança nos mercados.

(21) As ameaças sérias ao bom 
funcionamento e à integridade dos 
mercados financeiros ou à estabilidade do 
sistema financeiro da União Europeia
exigem uma resposta rápida e concertada a 
nível da UE. A Autoridade deverá portanto 
ter a possibilidade de solicitar às 
autoridades nacionais de supervisão a 
adopção de medidas específicas para dar 
resposta a uma situação de emergência. 
Cabe ao Conselho Europeu do Risco 
Sistémico determinar a existência de 
situações de emergência. A Comissão 
declara as situações de emergência com 
base numa recomendação do Conselho 
Europeu do Risco Sistémico. Para garantir 
uma resposta eficaz às situações de 
emergência, a Autoridade deverá, em caso 
de inacção por parte das autoridades 
nacionais de supervisão, dispor de poderes 
para adoptar, em última instância, decisões 
directamente aplicáveis a determinadas 
entidades envolvida nos mercados 
financeiros em áreas da legislação da 
União que lhes seja directamente aplicável, 
tendo em vista limitar os efeitos da crise e 
repor a confiança nos mercados.

Or. en

Justificação

O CERS é o organismo mais adequado para declarar uma situação de emergência. Contudo, 
dado que a avaliação da existência de uma situação de emergência ou não envolve um grau 
elevado de discricionariedade, é necessário, nos termos do Tratado, que a Comissão seja a 
entidade jurídica que toma a decisão final.



AM\808173PT.doc 17/105 PE439.456v01-00

PT

Alteração 159
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) Acresce que a Declaração sobre o 
reforço do sistema financeiro adoptada na 
Cimeira do G-20 que se realizou em 
Londres, em 2 de Abril de 2009, apelava à 
“[definição de] orientações para o 
estabelecimento, funcionamento e 
participação em colégios de autoridades 
de supervisão, e ao apoio destas entidades, 
incluindo mediante a contínua 
identificação das empresas transfronteiras 
sistemicamente mais importantes”. 

Or. en

Alteração 160
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Para garantir a eficácia e a eficiência 
da supervisão e a tomada em consideração 
de forma equilibrada das posições das 
autoridades nacionais de supervisão dos 
diferentes Estados-Membros, a Autoridade 
deverá dispor de poderes para resolver os 
casos de desacordo entre essas autoridades 
de forma vinculativa, nomeadamente no 
quadro dos colégios de autoridades de 
supervisão. Deverá ser prevista uma fase 
de conciliação, durante a qual as 
autoridades nacionais de supervisão 
poderão chegar a acordo. As competências 
da Autoridade deverão abranger as 
situações de desacordo em relação a 
obrigações processuais decorrentes do 

(22) Para garantir a eficácia e a eficiência 
da supervisão e a tomada em consideração 
de forma equilibrada das posições das 
autoridades nacionais de supervisão dos 
diferentes Estados-Membros, a Autoridade 
deverá dispor de poderes para resolver os 
casos de desacordo entre essas autoridades 
de forma vinculativa, nomeadamente no 
quadro dos colégios de autoridades de 
supervisão. Deverá ser prevista uma fase 
de conciliação, durante a qual as 
autoridades nacionais de supervisão 
poderão chegar a acordo. As competências 
da Autoridade deverão abranger as 
situações de desacordo em relação a 
obrigações processuais decorrentes do 
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processo de cooperação e à interpretação e 
aplicação da legislação comunitária no que 
respeita às decisões tomadas no contexto 
da supervisão. Os mecanismos de 
conciliação existentes previstos na 
legislação sectorial terão de ser 
respeitados. Em caso de inacção por parte 
das autoridades nacionais de supervisão em 
causa, a Autoridade deverá dispor de 
poderes para adoptar, em última instância, 
decisões dirigidas a determinadas entidades 
envolvida nos mercados financeiros em 
áreas da legislação comunitária que lhes 
seja directamente aplicável. 

processo de cooperação e à interpretação e 
aplicação da legislação da União no que 
respeita às decisões tomadas no contexto 
da supervisão. Os mecanismos de 
conciliação existentes previstos na 
legislação sectorial terão de ser 
respeitados. Em caso de inacção por parte 
das autoridades nacionais de supervisão em 
causa, a Autoridade deverá dispor de 
poderes para adoptar, em última instância, 
decisões dirigidas a determinadas entidades 
envolvida nos mercados financeiros em 
áreas da legislação da União que lhes seja 
directamente aplicável. Nos casos em que 
a legislação comunitária pertinente 
conferir poder discricionário aos 
Estados-Membros, as decisões tomadas 
pela Autoridade não podem substituir o 
exercício desse poder em conformidade 
com o direito da União Europeia.

Or. en

Alteração 161
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri, Jan Kozłowski 

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Para garantir a eficácia e a eficiência 
da supervisão e a tomada em consideração 
de forma equilibrada das posições das 
autoridades nacionais de supervisão dos 
diferentes Estados-Membros, a Autoridade 
deverá dispor de poderes para resolver os 
casos de desacordo entre essas autoridades 
de forma vinculativa, nomeadamente no 
quadro dos colégios de autoridades de 
supervisão. Deverá ser prevista uma fase 
de conciliação, durante a qual as 
autoridades nacionais de supervisão 
poderão chegar a acordo. As competências 
da Autoridade deverão abranger as 
situações de desacordo em relação a 

(22) Para garantir a eficácia e a eficiência 
da supervisão e a tomada em consideração 
de forma equilibrada das posições das 
autoridades nacionais de supervisão dos 
diferentes Estados-Membros, a Autoridade 
deverá dispor de poderes para resolver os 
casos de desacordo entre essas autoridades 
de forma vinculativa, nomeadamente no 
quadro dos colégios de autoridades de 
supervisão. Deverá ser prevista uma fase 
de conciliação, durante a qual as 
autoridades nacionais de supervisão 
poderão chegar a acordo. As competências 
da Autoridade neste âmbito deverão ser 
especificadas na legislação sectorial 
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obrigações processuais decorrentes do 
processo de cooperação e à interpretação 
e aplicação da legislação comunitária no 
que respeita às decisões tomadas no 
contexto da supervisão. Os mecanismos de 
conciliação existentes previstos na 
legislação sectorial terão de ser 
respeitados. Em caso de inacção por parte 
das autoridades nacionais de supervisão em 
causa, a Autoridade deverá dispor de 
poderes para adoptar, em última instância, 
decisões dirigidas a determinadas entidades 
envolvida nos mercados financeiros em 
áreas da legislação comunitária que lhes 
seja directamente aplicável. 

referida no n.º 2 do artigo 1.º. Os 
mecanismos de conciliação existentes 
previstos na legislação sectorial terão de 
ser respeitados. Em caso de inacção por 
parte das autoridades nacionais de 
supervisão em causa, a Autoridade deverá 
dispor de poderes para adoptar, em última 
instância, decisões dirigidas a determinadas 
entidades envolvida nos mercados 
financeiros em áreas da legislação da 
União que lhes seja directamente aplicável. 

Or. en

Justificação

A alteração proposta é uma consequência da alteração proposta ao n.º 1 do artigo 11.º, n.º 1, 
relativamente ao âmbito da “mediação vinculativa”. O projecto de regulamento apenas deve 
indicar as competências da AEVMM para assegurar “mediação vinculativa” e o 
procedimento a observar. Contudo, o âmbito de aplicação da “mediação vinculativa” deve 
ser indicado caso a caso, na legislação sectorial.

Alteração 162
Gianni Pittella

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Para garantir a eficácia e a eficiência 
da supervisão e a tomada em consideração 
de forma equilibrada das posições das 
autoridades nacionais de supervisão dos 
diferentes Estados-Membros, a Autoridade 
deverá dispor de poderes para resolver os 
casos de desacordo entre essas autoridades 
de forma vinculativa, nomeadamente no 
quadro dos colégios de autoridades de 
supervisão. Deverá ser prevista uma fase 
de conciliação, durante a qual as 
autoridades nacionais de supervisão 

(22) Para garantir a eficácia e a eficiência
da supervisão e a tomada em consideração 
de forma equilibrada das posições das 
autoridades nacionais de supervisão dos 
diferentes Estados-Membros, a Autoridade 
deverá dispor de poderes para resolver os 
casos de desacordo entre essas autoridades 
de forma vinculativa, nomeadamente no 
quadro dos colégios de autoridades de 
supervisão. Deverá ser prevista uma fase 
de conciliação, durante a qual as 
autoridades nacionais de supervisão 
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poderão chegar a acordo. As competências 
da Autoridade deverão abranger as 
situações de desacordo em relação a 
obrigações processuais decorrentes do 
processo de cooperação e à interpretação e 
aplicação da legislação comunitária no que 
respeita às decisões tomadas no contexto 
da supervisão. Os mecanismos de 
conciliação existentes previstos na 
legislação sectorial terão de ser 
respeitados. Em caso de inacção por parte 
das autoridades nacionais de supervisão em 
causa, a Autoridade deverá dispor de 
poderes para adoptar, em última instância, 
decisões dirigidas a determinadas entidades 
envolvida nos mercados financeiros em 
áreas da legislação comunitária que lhes 
seja directamente aplicável. 

poderão chegar a acordo. As competências 
da Autoridade deverão abranger as 
situações de desacordo em relação a 
obrigações processuais decorrentes do 
processo de cooperação e à interpretação e 
aplicação da legislação da União Europeia
no que respeita às decisões tomadas no 
contexto da supervisão. Os mecanismos de 
conciliação existentes previstos na 
legislação sectorial terão de ser 
respeitados. Em caso de inacção por parte 
das autoridades nacionais de supervisão em 
causa, a Autoridade deverá dispor de 
poderes para adoptar, em última instância, 
decisões dirigidas a determinadas entidades 
envolvida nos mercados financeiros em 
áreas da legislação da União Europeia que 
lhes seja directamente aplicável. O mesmo 
se aplica em casos de diferendo no seio de 
um colégio de supervisores.

Or. en

Alteração 163
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) A delegação de tarefas e 
responsabilidades poderá ser um 
instrumento útil para o funcionamento da 
rede de autoridades nacionais de 
supervisão, permitindo reduzir a 
duplicação das tarefas de supervisão, 
encorajar a cooperação e simplificar por 
essa via o processo de supervisão, bem 
como reduzir a carga que recai sobre as 
instituições financeiras. O regulamento 
deverá portanto prever uma base jurídica 
clara para essa delegação. A delegação de 
tarefas significa que as mesmas serão 
desempenhadas por outra autoridade de 
supervisão que não a autoridade 

(24) A delegação de tarefas e 
responsabilidades poderá ser um 
instrumento útil para o funcionamento da 
rede de autoridades nacionais de 
supervisão, permitindo reduzir a 
duplicação das tarefas de supervisão, 
encorajar a cooperação e simplificar por 
essa via o processo de supervisão, bem 
como reduzir a carga que recai sobre as 
instituições financeiras. O regulamento 
deverá portanto prever uma base jurídica 
clara para essa delegação. Um 
Estado-Membro pode limitar as 
competências da autoridade nacional de 
supervisão para delegar as suas tarefas. A 



AM\808173PT.doc 21/105 PE439.456v01-00

PT

responsável, continuando a 
responsabilidade pelas decisões no 
domínio da supervisão, contudo, a 
pertencer à autoridade delegante. A 
delegação de responsabilidades implica 
que uma autoridade nacional de 
supervisão, a autoridade delegatária, 
poderá tomar decisões em relação a uma 
determinada questão ligada à supervisão 
em nome e em lugar de outra autoridade 
nacional de supervisão. As delegações 
deverão ser regidas pelo princípio da 
atribuição de competências de supervisão a 
uma autoridade que se encontre em boa 
posição para adoptar medidas no caso 
vertente. A redistribuição de 
responsabilidades poderá ser apropriada, 
por exemplo, por razões de economia de 
escala ou de alcance, por razões de 
coerência na supervisão de grupos 
financeiros ou para garantir uma utilização 
óptima das competências técnicas por parte 
das autoridades nacionais de supervisão. A 
legislação comunitária pertinente poderá 
especificar em mais pormenor os princípios 
da redistribuição de responsabilidades, por 
via de um acordo. A Autoridade deverá 
facilitar por todos os meios os acordos de 
delegação entre autoridades nacionais de 
supervisão. Deverá ser informada 
antecipadamente da intenção de celebrar 
um acordo de delegação, de modo a poder 
exprimir o seu parecer, quando necessário. 
Deverá ainda centralizar a publicação 
desses acordos, de forma a garantir uma 
informação atempada, transparente e 
facilmente acessível a todas as partes 
envolvidas no que respeita aos mesmos.

delegação de tarefas significa que as 
mesmas serão desempenhadas por outra 
autoridade de supervisão que não a 
autoridade responsável, continuando a 
responsabilidade pelas decisões no 
domínio da supervisão, contudo, a 
pertencer à autoridade delegante. A 
delegação de responsabilidades implica 
que uma autoridade nacional de 
supervisão, a autoridade delegatária, 
poderá tomar decisões em relação a uma 
determinada questão ligada à supervisão 
em nome e em lugar de outra autoridade 
nacional de supervisão. As delegações 
deverão ser regidas pelo princípio da 
atribuição de competências de supervisão a 
uma autoridade que se encontre em boa 
posição para adoptar medidas no caso 
vertente. A redistribuição de 
responsabilidades poderá ser apropriada, 
por exemplo, por razões de economia de 
escala ou de alcance, por razões de 
coerência na supervisão de grupos 
financeiros ou para garantir uma utilização 
óptima das competências técnicas por parte 
das autoridades nacionais de supervisão. A 
legislação da União pertinente poderá 
especificar em mais pormenor os princípios 
da redistribuição de responsabilidades, por 
via de um acordo. A Autoridade deverá 
facilitar por todos os meios os acordos de 
delegação entre autoridades nacionais de 
supervisão. Deverá ser informada 
antecipadamente da intenção de celebrar 
um acordo de delegação, de modo a poder 
exprimir o seu parecer, quando necessário. 
Deverá ainda centralizar a publicação 
desses acordos, de forma a garantir uma 
informação atempada, transparente e 
facilmente acessível a todas as partes 
envolvidas no que respeita aos mesmos.

Or. en
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Alteração 164
Thomas Mann

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) A Autoridade deverá promover 
activamente uma resposta de supervisão 
coordenada a nível comunitário, em 
especial nos casos em que a evolução 
negativa da situação possa pôr em causa o 
bom funcionamento e a integridade dos 
mercados financeiros ou do sistema 
financeiro na Comunidade. Para além dos 
poderes para actuar em situações de 
emergência, deverá portanto ser mandatada 
com uma função geral de coordenação no 
quadro do Sistema Europeu de 
Supervisão Financeira. A regularidade do 
fluxo de todas as informações entre as 
autoridades nacionais de supervisão deverá 
merecer atenção especial no quadro das 
actividades da Autoridade.

(27) A Autoridade deverá promover 
activamente uma resposta de supervisão 
coordenada a nível da UE e, em especial, 
assegurar o bom funcionamento e a 
integridade dos mercados financeiros ou do 
sistema financeiro na Comunidade. Para 
além dos poderes para actuar em situações 
de emergência, deverá portanto ser 
mandatada com uma função geral de 
coordenação e conciliação. A regularidade 
do fluxo de todas as informações entre as 
autoridades nacionais de supervisão deverá 
merecer atenção especial no quadro das 
actividades da Autoridade.

Or. en

Alteração 165
Peter Skinner

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) A fim de salvaguardar a estabilidade 
financeira, será necessário identificar, logo 
numa fase inicial, as tendências e os 
potenciais riscos e vulnerabilidades 
resultantes da situação microprudencial, 
tanto a nível transfronteiras quanto a nível 
intersectorial. A Autoridade deverá 
acompanhar e avaliar esses 
desenvolvimentos na sua esfera de 
competências e, quando necessário, 

(28) A fim de salvaguardar a estabilidade 
financeira, será necessário identificar, logo 
numa fase inicial, as tendências e os 
potenciais riscos e vulnerabilidades 
resultantes da situação microprudencial, 
tanto a nível transfronteiras quanto a nível 
intersectorial. A Autoridade deverá 
acompanhar e avaliar esses 
desenvolvimentos na sua esfera de 
competências e, quando necessário, 
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informar o Parlamento Europeu, o 
Conselho, a Comissão, as restantes 
Autoridades Europeias de Supervisão e o 
Conselho Europeu do Risco Sistémico, 
numa base regular ou, se necessário, numa 
base ad hoc. A Autoridade deverá ainda 
coordenar testes de esforço a nível 
comunitário para avaliar a capacidade de 
resistência das entidades envolvida nos 
mercados financeiros a uma evolução 
negativa dos mercados, garantindo a 
aplicação de uma metodologia tão coerente 
quanto possível, a nível nacional, na 
realização desses testes.

informar o Parlamento Europeu, o 
Conselho, a Comissão, as restantes 
Autoridades Europeias de Supervisão e o 
Conselho Europeu do Risco Sistémico, 
numa base regular ou, se necessário, numa 
base ad hoc. A Autoridade deverá ainda 
organizar e coordenar testes de esforço a 
nível da União para avaliar a capacidade 
de resistência das entidades envolvida nos 
mercados financeiros a uma evolução 
negativa dos mercados, garantindo a 
aplicação de uma metodologia tão coerente 
quanto possível, a nível nacional, na 
realização desses testes. Para informar 
sobre o exercício das suas funções, a 
Autoridade deve realizar análises 
económicas dos mercados e do impacto de 
potenciais evoluções do mercado nesses 
mercados.

Or. en

Justificação

O recurso à análise económica permitirá à AES tomar decisões mais informadas sobre o 
impacto das suas acções num mercado mais alargado e sobre o impacto dos eventos do 
mercado mais alargado nas suas acções. Esta actuação corresponde às melhores práticas ao 
nível dos Estados-Membros.

Alteração 166
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Tendo em conta a globalização dos 
serviços financeiros e a importância 
crescente das normas internacionais, a 
Autoridade deve promover o diálogo e a 
cooperação com autoridades de supervisão 
exteriores à Comunidade. Nas relações 
com autoridades exteriores à Comunidade
e instâncias internacionais, deverá respeitar 
integralmente as funções e competências 

(29) Tendo em conta a globalização dos 
serviços financeiros e a importância 
crescente das normas internacionais, a 
Autoridade deve promover o diálogo e a 
cooperação com autoridades de supervisão 
exteriores à da União. Nas relações com 
autoridades exteriores à União e instâncias 
internacionais, deverá respeitar 
integralmente as funções e competências 
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das instituições europeias. dos Estados-Membros e das instituições 
europeias.

Or. en

Alteração 167
Peter Skinner

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) A Autoridade deverá, quando 
apropriado, consultar as partes 
interessadas em relação às recomendações, 
orientações e normas técnicas e dar-lhes 
uma possibilidade razoável de 
apresentarem observações sobre as 
medidas propostas. Por motivos de 
eficiência, deverá ser instituído para esse 
efeito um Grupo das Partes Interessadas do 
sector dos valores mobiliários e dos 
mercados que represente de forma
equilibrada as entidades envolvida nos 
mercados financeiros na Comunidade
(incluindo, conforme apropriado, os 
investidores institucionais e outras 
instituições financeiras que sejam também 
utilizadoras de serviços financeiros), os 
respectivos trabalhadores, os 
consumidores e outros pequenos 
utilizadores dos serviços financeiros, 
nomeadamente PME. O Grupo das Partes 
Interessadas do sector dos valores 
mobiliários e dos mercados deverá 
trabalhar activamente como elo de ligação 
com outros grupos de utilizadores dos 
serviços financeiros instituídos pela 
Comissão ou pela legislação comunitária.

(33) A Autoridade deverá consultar as 
partes interessadas em relação às 
recomendações, orientações e normas 
técnicas e dar-lhes uma possibilidade 
razoável de apresentarem observações 
sobre as medidas propostas. Antes de 
adoptar projectos de normas técnicas, 
orientações e recomendações, a 
Autoridade deve realizar uma avaliação 
de impacto, a fim de assegurar que são 
observadas as melhores práticas em 
matéria de regulamentação de grande 
qualidade. A fim de prestar uma 
assistência externa eficaz, deverá ser 
instituído para esse efeito um Grupo das 
Partes Interessadas do sector dos valores 
mobiliários e dos mercados que represente 
na proporção adequada as entidades 
envolvida nos mercados financeiros na 
União (incluindo, conforme apropriado, os 
investidores institucionais e outras 
instituições financeiras que sejam também 
utilizadoras de serviços financeiros), os 
sindicatos, o meio académico, os 
consumidores e outros pequenos 
utilizadores dos serviços financeiros, 
nomeadamente PME. O Grupo das Partes 
Interessadas do sector dos valores 
mobiliários e dos mercados deverá 
trabalhar activamente como elo de ligação 
com outros grupos de utilizadores dos 
serviços financeiros instituídos pela 
Comissão ou pela legislação da UE.
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Or. en

Justificação

Mais do que equilibrada, a representação por diferentes partes interessadas deve ser 
adequada para as tarefas que tem de realizar.

Alteração 168
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) A Autoridade deverá, quando 
apropriado, consultar as partes interessadas 
em relação às recomendações, orientações 
e normas técnicas e dar-lhes uma 
possibilidade razoável de apresentarem 
observações sobre as medidas propostas. 
Por motivos de eficiência, deverá ser 
instituído para esse efeito um Grupo das 
Partes Interessadas do sector dos valores 
mobiliários e dos mercados que represente 
de forma equilibrada as entidades 
envolvida nos mercados financeiros na 
Comunidade (incluindo, conforme 
apropriado, os investidores institucionais e 
outras instituições financeiras que sejam 
também utilizadoras de serviços 
financeiros), os respectivos trabalhadores, 
os consumidores e outros pequenos 
utilizadores dos serviços financeiros, 
nomeadamente PME. O Grupo das Partes 
Interessadas do sector dos valores 
mobiliários e dos mercados deverá 
trabalhar activamente como elo de ligação 
com outros grupos de utilizadores dos 
serviços financeiros instituídos pela 
Comissão ou pela legislação comunitária.

(33) A Autoridade deverá, quando 
apropriado, consultar as partes interessadas 
em relação às recomendações, orientações 
e normas técnicas e dar-lhes uma 
possibilidade razoável de apresentarem 
observações sobre as medidas propostas. 
Por motivos de eficiência, deverá ser 
instituído para esse efeito um Grupo das 
Partes Interessadas do sector dos valores 
mobiliários e dos mercados que represente 
as entidades envolvida nos mercados 
financeiros na UE (incluindo, conforme 
apropriado, os investidores institucionais e 
outras instituições financeiras que sejam 
também utilizadoras de serviços 
financeiros), os respectivos trabalhadores, 
os consumidores e outros pequenos 
utilizadores dos serviços financeiros, 
nomeadamente PME. O Grupo das Partes 
Interessadas do sector dos valores 
mobiliários e dos mercados é composto, 
no mínimo, por 15 representantes dos 
consumidores e utilizadores, 5 
personalidades académicas independentes 
de alto nível e 10 representantes do sector 
e dos trabalhadores do sector. O Grupo 
das Partes Interessadas do sector dos 
valores mobiliários e dos mercados deverá 
trabalhar activamente como elo de ligação 
com outros grupos de utilizadores dos 
serviços financeiros instituídos pela 
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Comissão ou pela legislação da União.

Or. en

Alteração 169
Thijs Berman

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) A Autoridade deverá, quando 
apropriado, consultar as partes interessadas 
em relação às recomendações, orientações 
e normas técnicas e dar-lhes uma 
possibilidade razoável de apresentarem 
observações sobre as medidas propostas. 
Por motivos de eficiência, deverá ser 
instituído para esse efeito um Grupo das 
Partes Interessadas do sector dos valores 
mobiliários e dos mercados que represente 
de forma equilibrada as entidades 
envolvida nos mercados financeiros na 
Comunidade (incluindo, conforme 
apropriado, os investidores institucionais e 
outras instituições financeiras que sejam 
também utilizadoras de serviços 
financeiros), os respectivos trabalhadores, 
os consumidores e outros pequenos 
utilizadores dos serviços financeiros, 
nomeadamente PME. O Grupo das Partes 
Interessadas do sector dos valores 
mobiliários e dos mercados deverá 
trabalhar activamente como elo de ligação 
com outros grupos de utilizadores dos 
serviços financeiros instituídos pela 
Comissão ou pela legislação comunitária.

(33) A Autoridade deverá, quando 
apropriado, consultar as partes interessadas 
em relação às recomendações, orientações 
e normas técnicas e dar-lhes uma 
possibilidade razoável de apresentarem 
observações sobre as medidas propostas. 
Por motivos de eficiência, deverá ser 
instituído para esse efeito um Grupo das 
Partes Interessadas do sector dos valores 
mobiliários e dos mercados que represente 
de forma equilibrada as entidades 
envolvida nos mercados financeiros na UE
(incluindo, conforme apropriado, os 
investidores institucionais e outras 
instituições financeiras que sejam também 
utilizadoras de serviços financeiros), os 
sindicatos, o meio académico, as 
organizações de consumidores e outros 
pequenos utilizadores dos serviços 
financeiros, nomeadamente PME. O Grupo 
das Partes Interessadas do sector dos 
valores mobiliários e dos mercados deverá 
trabalhar activamente como elo de ligação 
com outros grupos de utilizadores dos 
serviços financeiros instituídos pela 
Comissão ou pela legislação da União.

Or. en

Justificação

Os sindicatos e as organizações de consumidores são representantes organizados dos 
trabalhadores e dos consumidores. Dado o seu profundo conhecimento das actividades 
intersectoriais, são os mais bem colocados para proteger os interesses dos trabalhadores e 
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dos consumidores no Grupo das Partes Interessadas.

Alteração 170
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) A Autoridade deverá, quando 
apropriado, consultar as partes 
interessadas em relação às recomendações, 
orientações e normas técnicas e dar-lhes
uma possibilidade razoável de 
apresentarem observações sobre as 
medidas propostas. Por motivos de 
eficiência, deverá ser instituído para esse 
efeito um Grupo das Partes Interessadas do 
sector dos valores mobiliários e dos 
mercados que represente de forma 
equilibrada as entidades envolvida nos 
mercados financeiros na Comunidade
(incluindo, conforme apropriado, os 
investidores institucionais e outras 
instituições financeiras que sejam também 
utilizadoras de serviços financeiros), os 
respectivos trabalhadores, os consumidores 
e outros pequenos utilizadores dos serviços 
financeiros, nomeadamente PME. O Grupo 
das Partes Interessadas do sector dos 
valores mobiliários e dos mercados deverá 
trabalhar activamente como elo de ligação 
com outros grupos de utilizadores dos 
serviços financeiros instituídos pela 
Comissão ou pela legislação comunitária.

(33) A Autoridade permitirá a consulta 
das partes interessadas em relação a todo o 
trabalho desenvolvido pela Autoridade e 
dar-lhes-á uma possibilidade razoável de 
apresentarem observações sobre as 
medidas propostas. Por motivos de 
eficiência, deverá ser instituído para esse 
efeito um Grupo das Partes Interessadas do 
sector dos valores mobiliários e dos 
mercados que represente de forma 
equilibrada as entidades envolvida nos 
mercados financeiros na UE (incluindo, 
conforme apropriado, os investidores 
institucionais e outras instituições 
financeiras que sejam também utilizadoras 
de serviços financeiros), os respectivos 
trabalhadores, os consumidores e outros 
pequenos utilizadores dos serviços 
financeiros, nomeadamente PME. O Grupo 
das Partes Interessadas do sector dos 
valores mobiliários e dos mercados deverá 
trabalhar activamente como elo de ligação 
com outros grupos de utilizadores dos 
serviços financeiros instituídos pela 
Comissão ou pela legislação da União.

Or. en

Justificação

O Grupo das Partes Interessadas deve ter a oportunidade de ser consultado para comentar 
quaisquer trabalhos da Autoridade que considere relevantes. Cada parte interessada do 
Grupo deve decidir se pretende ou não ser consultada.
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Alteração 171
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Considerando 33-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(33-A) As organizações sem fins 
lucrativos são marginalizadas no debate 
sobre o futuro dos serviços financeiros e 
no correspondente processo decisório em 
relação aos representantes da indústria, 
bem financiados e bem relacionados. Esta 
desvantagem tem de ser compensada por 
um financiamento adequado dos seus 
representantes no Grupo das Partes 
Interessadas do sector dos valores 
mobiliários e dos mercados.

Or. en

Alteração 172
Pervenche Berès

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) Os Estados-Membros são os principais 
responsáveis pela protecção da estabilidade 
financeira no contexto da gestão de crises, 
em especial no que respeita à estabilização 
e à resolução das dificuldades em que se 
poderão encontrar determinadas entidades 
envolvida nos mercados financeiros. As 
medidas que forem adoptadas pela 
Autoridade em situações de emergência ou 
de diferendos que afectem a estabilidade 
de uma entidade envolvida nos mercados 
financeiros não deverão colidir com as
competências orçamentais dos 
Estados-Membros. Deverá ser previsto um 
mecanismo pelo qual os Estados-Membros 

(34) Os Estados-Membros são os principais 
responsáveis pela protecção da estabilidade 
financeira no contexto da gestão de crises, 
em especial no que respeita à estabilização 
e à resolução das dificuldades em que se 
poderão encontrar determinadas entidades 
envolvida nos mercados financeiros. As 
medidas que forem adoptadas pela 
Autoridade em situações de emergência 
que afectem a estabilidade de uma entidade 
envolvida nos mercados financeiros não 
deverão colidir com as competências 
orçamentais dos Estados-Membros. Deverá 
ser previsto um mecanismo pelo qual os 
Estados-Membros possam invocar essa 
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possam invocar essa salvaguarda e, em 
última análise, apresentar a questão ao 
Conselho para que este tome uma decisão. 
Importa conferir ao Conselho um papel 
neste processo, dadas as 
responsabilidades específicas dos 
Estados-Membros neste contexto.

salvaguarda.

Or. en

Justificação

Consequência das alterações ao artigo 23.º, com o objectivo de limitar as salvaguardas.

Alteração 173
Gianni Pittella

Proposta de regulamento
Considerando 34-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(34-A) No prazo de três anos a contar da 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento, a Comissão adopta ao nível 
da UE, com base na experiência 
adquirida, orientações claras e sólidas 
sobre as condições em que a cláusula de 
salvaguarda pode ser mobilizada pelos 
Estados-Membros. O recurso à cláusula 
de salvaguarda será então avaliado à luz 
dessas orientações.

Or. en

Justificação

The Commission’ proposal lacks guidance as to when a decision would impinge on national 
fiscal responsibilities. Legal certainty underlying the concept of “fiscal responsibility” must 
be provided to ensure a level playing field for the national authorities and financial market 
participants across the EU. Clear guidance on when an impingement on the fiscal 
responsibility may be claimed must be commonly defined and agreed upon. In the future, in 
their justification and impact assessment, Member States shall demonstrate that their 
respective case falls within the scope of the guidance.



PE439.456v01-00 30/105 AM\808173PT.doc

PT

Alteração 174
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) A Autoridade deverá ser representada 
por um Presidente a tempo inteiro, 
seleccionado pelo Conselho de 
Autoridades de Supervisão através de 
concurso. A gestão da Autoridade deverá 
ser confiada a um Director Executivo, que 
deverá ter o direito de participar nas 
reuniões do Conselho de Autoridades de 
Supervisão e do Conselho de 
Administração, sem direito a voto.

(38) A Autoridade deverá ser representada 
por um Presidente a tempo inteiro, 
nomeado pelo Parlamento Europeu no 
seguimento de um procedimento de 
concurso gerido pelo Conselho de 
Autoridades de Supervisão. A gestão da 
Autoridade deverá ser confiada a um 
Director Executivo, que deverá ter o direito 
de participar nas reuniões do Conselho de 
Autoridades de Supervisão e do Conselho 
de Administração, sem direito a voto.

Or. en

Alteração 175
Peter Skinner

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) A Autoridade deverá ser representada 
por um Presidente a tempo inteiro, 
seleccionado pelo Conselho de 
Autoridades de Supervisão através de 
concurso. A gestão da Autoridade deverá 
ser confiada a um Director Executivo, que 
deverá ter o direito de participar nas 
reuniões do Conselho de Autoridades de 
Supervisão e do Conselho de 
Administração, sem direito a voto.

(38) A Autoridade deverá ser representada 
por um Presidente a tempo inteiro, 
seleccionado pelo Parlamento Europeu de 
uma lista de pré-selecção elaborada pelo 
Conselho de Autoridades de Supervisão. A 
gestão da Autoridade deverá ser confiada a 
um Director Executivo, que deverá ter o 
direito de participar nas reuniões do 
Conselho de Autoridades de Supervisão e 
do Conselho de Administração, sem direito 
a voto.

Or. en
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Justificação

É importante assegurar que sejam aqueles que mais competências possuem em matéria de 
supervisão a nível nacional − as autoridades nacionais de supervisão  − a seleccionar a 
pessoa mais qualificada para assumir as funções de presidente. Este procedimento exclui 
ainda a politização que poderia resultar da elaboração da lista restrita por uma das 
instituições europeias.

Alteração 176
Peter Skinner

Proposta de regulamento
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) A fim de garantir a coerência 
intersectorial no quadro das actividades das 
AES, as três Autoridades deverão 
coordenar-se estreitamente entre si no 
âmbito de um Comité Conjunto das 
Autoridades Europeias de Supervisão e, 
quando necessário, chegar a uma posição 
comum. O Comité Conjunto das 
Autoridades Europeias de Supervisão
deverá assumir todas as funções do 
Comité Conjunto para os Conglomerados 
Financeiros. Quando aplicável, os actos 
que recaiam também da esfera de 
competência da AESPCR ou da ABE
deverão ser adoptados em paralelo pelas 
AES pertinentes.

(39) A fim de garantir a coerência 
intersectorial no quadro das actividades das 
AES, as três Autoridades deverão 
coordenar-se estreitamente entre si através 
das Autoridades Europeias de Supervisão 
(Comité Consultivo Conjunto) (a seguir 
designado “o Comité Consultivo 
Conjunto”) e, quando necessário, chegar a 
uma posição comum. O Comité Consultivo 
Conjunto deverá coordenar as funções das 
três Autoridades Europeias de Supervisão 
no que respeita aos Conglomerados 
Financeiros. Quando aplicável, os actos 
que recaiam também na esfera de 
competência da Autoridade Europeia de 
Supervisão (Pensões Complementares de 
Reforma) ou da Autoridade Europeia de 
Supervisão (Bancária) deverão ser 
adoptados em paralelo pelas AES 
pertinentes. O Comité Consultivo 
Conjunto será presidido rotativamente, 
por períodos de um ano, pelos presidentes 
das três Autoridades Europeias de 
Supervisão. O Presidente do Comité 
Consultivo Conjunto deverá ser um 
Vice-Presidente do Conselho Europeu do 
Risco Sistémico. O Comité Consultivo 
Conjunto disporá de um secretariado 
permanente, cujo pessoal será destacado 
das três Autoridades Europeias de 
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Supervisão, a fim de permitir uma 
partilha informal da informação e o 
desenvolvimento de uma abordagem 
cultural comum às três Autoridades 
Europeias de Supervisão.

Or. en

Justificação

É importante definir convenientemente e valorizar o papel do Comité Conjunto previsto nas 
propostas da Comissão. O Comité Conjunto deve facilitar a partilha da informação entre as 
AES e abrir caminho a uma aprendizagem comum às AES. Deve ainda dispor de um 
secretariado a tempo inteiro que o assista nas suas tarefas, que podem incluir a supervisão 
de conglomerados financeiros, e que proporcione um reflexo microeconómico da focalização 
macroeconómica do pessoal do BCE no secretariado do CERS.

Alteração 177
Gianni Pittella

Proposta de regulamento
Considerando 39-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(39-A) Deve ser examinada a aplicação da 
nova arquitectura de supervisão, devendo 
a sua eficácia ser cuidadosamente 
avaliada. A médio-longo prazo, deve ser 
examinada a evolução da arquitectura de 
supervisão para um sistema assente em 
apenas duas autoridades, uma 
responsável pela supervisão 
microprudencial e outra responsável pela 
transparência, pela protecção dos 
investidores e pela integridade do 
mercado.

Or. en

Justificação

A arquitectura de supervisão da proposta da Comissão está organizada segundo um esquema 
tradicional de autoridades de supervisão para tipos de intermediários. No entanto, dado que 
as fronteiras entre intermediários são incertas, a médio-longo prazo, deve ser eventualmente 
examinada a possibilidade de uma arquitectura de supervisão diferente.
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Alteração 178
Marianne Thyssen

Proposta de regulamento
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) Para garantir a sua total autonomia e 
independência, a Autoridade deverá ser 
dotada de um orçamento autónomo, 
fundamentalmente proveniente de 
contribuições obrigatórias das autoridades 
nacionais de supervisão e do orçamento 
comunitário. Os procedimentos 
orçamentais da Comunidade deverão ser 
aplicáveis à contribuição comunitária. A 
revisão das contas deve ser realizada pelo 
Tribunal de Contas.

(41) Para garantir a sua total autonomia e 
independência, a Autoridade deverá ser 
dotada de um orçamento autónomo, 
fundamentalmente proveniente de 
contribuições obrigatórias das autoridades 
nacionais de supervisão, do orçamento 
comunitário a título de uma rubrica 
específica nele criada. Os procedimentos 
orçamentais da União Europeia deverão 
ser aplicáveis à contribuição da União 
Europeia. A revisão das contas deve ser 
realizada pelo Tribunal de Contas.

Or. en

Justificação

Under the Commission proposals, the ESAs’ budget would be part of the Commission budget. 
To enhance the independence of the ESAs it would be better to identify a separate and specific 
budget line for the ESAs in the overall EU Budget. Therefore it is proposed, also to enable the 
authorities to achieve their ambitions, to provide for an independent budget line as has been 
done for the Data Protection Supervisor (see: Regulation No 45/2001 of 18 December 2000 
on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the 
Community institutions and bodies and on the free movement of such data). 

Alteração 179
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) Para garantir a sua total autonomia e 
independência, a Autoridade deverá ser 
dotada de um orçamento autónomo, 
fundamentalmente proveniente de 

(41) Para garantir a sua total autonomia e 
independência, a Autoridade deverá ser 
dotada de um orçamento autónomo, 
fundamentalmente proveniente de 
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contribuições obrigatórias das autoridades 
nacionais de supervisão e do orçamento 
comunitário. Os procedimentos 
orçamentais da Comunidade deverão ser 
aplicáveis à contribuição comunitária. A 
revisão das contas deve ser realizada pelo 
Tribunal de Contas.

contribuições obrigatórias das autoridades 
nacionais de supervisão, do orçamento 
comunitário e de quaisquer taxas directas 
pagas pelas instituições financeiras. Os 
procedimentos orçamentais da UE deverão 
ser aplicáveis à contribuição da UE. A 
revisão das contas deve ser realizada pelo 
Tribunal de Contas.

Or. en

Alteração 180
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento institui uma 
Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados (a seguir 
designada «Autoridade»).

1. O presente regulamento institui uma 
Autoridade Europeia de Supervisão dos 
Valores Mobiliários e dos Mercados (a 
seguir designada «Autoridade»).

Or. en

Alteração 181
Gianni Pittella

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As actividades da Autoridade são 
regidas pelas Directivas 97/9/CE, 
98/26/CE, 2001/34/CE, 2002/47/CE, 
2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/71/CE, 
2004/25/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 
2005/60/CE, 2009/65/CE, 2002/65/CE, 
2006/49/CE (em prejuízo das competências 
da Autoridade Bancária Europeia em 
termos de supervisão macroprudencial), 
Directiva …/…. [a futura Directiva GFIA] 

2. As actividades da Autoridade são 
regidas pelas Directivas 97/9/CE, 
98/26/CE, 2001/34/CE, 2002/47/CE, 
2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/71/CE, 
2004/25/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 
2005/60/CE, 2009/65/CE, 2002/65/CE, 
Directiva 2007/36/CE e 2006/49/CE (sem
prejuízo das competências da Autoridade 
Bancária Europeia no que respeita à
supervisão macroprudencial), Directiva
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e pelo Regulamento (CE) n.º …/…. [o 
futuro Regulamento QNC] incluindo todas 
as directivas, regulamentos e decisões 
baseados nesses actos, bem como por 
qualquer outro acto comunitário que 
confira funções à Autoridade.

[GFIA], e pelo Regulamento (CE) 
n.º 1060/2009 [QNC] , assim como pelas 
disposições pertinentes das Directivas 
2005/60/CE e 2002/65/CE, na medida em 
que estas sejam aplicáveis a empresas que 
prestem serviços de investimento ou a 
organismos de investimento colectivo que 
comercializem as suas unidades ou 
acções, incluindo todas as directivas, 
regulamentos e decisões baseados nesses 
actos, bem como por qualquer outro acto 
da União que confira funções à 
Autoridade.

Or. en

Justificação

As competências da Autoridade devem ser tornadas extensivas não só às directivas propostas 
na posição do Conselho, mas também à directiva relativa aos direitos dos accionistas 
(2007/36/CE).

Alteração 182
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As actividades da Autoridade são 
regidas pelas Directivas 97/9/CE, 
98/26/CE, 2001/34/CE, 2002/47/CE, 
2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/71/CE, 
2004/25/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 
2005/60/CE, 2009/65/CE, 2002/65/CE, 
2006/49/CE (em prejuízo das competências 
da Autoridade Bancária Europeia em 
termos de supervisão macroprudencial), 
Directiva …/…. [a futura Directiva GFIA] 
e pelo Regulamento (CE) n.º …/…. [o 
futuro Regulamento QNC] incluindo todas 
as directivas, regulamentos e decisões 
baseados nesses actos, bem como por 
qualquer outro acto comunitário que 
confira funções à Autoridade.

2. As actividades da Autoridade são 
regidas pelas Directivas 97/9/CE, 
98/26/CE, 2001/34/CE, 2002/47/CE, 
2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/71/CE, 
2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 
2009/65/CE, 2002/65/CE, 2006/49/CE 
(sem prejuízo das competências da 
Autoridade Bancária Europeia em termos 
de supervisão macroprudencial), Directiva 
…/…. [a futura Directiva GFIA] e pelo 
Regulamento (CE) n.º …/…. [o futuro 
Regulamento QNC] incluindo todas as 
directivas, regulamentos e decisões 
baseados nesses actos, bem como por 
qualquer outro acto da União que confira 
funções à Autoridade.
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Or. en

Justificação

CESR currently has no powers pursuant to the Takeovers Directive and the proposal to 
include the Directive within the scope of ESMA's powers has no justification in regulatory 
failure or otherwise. The Takeovers Directive is a company law measure which provides 
flecibility for national regulators because the underlying company law has not been fully 
harmonised. The Directive makes provision for the establishment of a "contact committee" to 
facilitate harmonised application of the Directive, but makes clear that the committee shall 
not have the function of appraising the merits of decisions taken by national supervisory 
authorities in individual cases. The inclusion of the Takeovers Directive within the remit of 
ESMA would enable such intervention to take place, and this could undermine takeover 
regulation by reducing flexibility and providing scope for prolonged disputes and tactical 
litigation. The Regulation should therefore be amended to remove the Takeovers Directive 
from the scope of ESMA's powers in Artigo 1(2).

Alteração 183
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As actividades da Autoridade são 
regidas pelas Directivas 97/9/CE, 
98/26/CE, 2001/34/CE, 2002/47/CE, 
2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/71/CE, 
2004/25/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 
2005/60/CE, 2009/65/CE, 2002/65/CE, 
2006/49/CE (em prejuízo das competências 
da Autoridade Bancária Europeia em 
termos de supervisão macroprudencial), 
Directiva …/…. [a futura Directiva GFIA] 
e pelo Regulamento (CE) n.º …/…. [o 
futuro Regulamento QNC] incluindo todas 
as directivas, regulamentos e decisões 
baseados nesses actos, bem como por 
qualquer outro acto comunitário que 
confira funções à Autoridade.

2. As actividades da Autoridade são 
regidas pelas Directivas 97/9/CE, 
98/26/CE, 2001/34/CE, 2002/47/CE, 
2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/71/CE, 
2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 
2009/65/CE, 2002/65/CE, 2006/49/CE 
(sem prejuízo das competências da 
Autoridade Bancária Europeia em termos 
de supervisão macroprudencial), Directiva 
…/…. [a futura Directiva GFIA] e pelo 
Regulamento (CE) n.º …/…. [o futuro 
Regulamento QNC] incluindo todas as 
directivas, regulamentos e decisões 
baseados nesses actos, bem como por 
qualquer outro acto da União que confira 
funções à Autoridade.

Or. en

Justificação

CESR currently has no powers pursuant to the Takeovers Directive and the proposal to 
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include the Directive within the scope of ESMA’s powers has no justification in regulatory 
failure or otherwise. The Takeovers Directive is a company law measure which provides 
flexibility for national regulators because the underlying company law has not been fully 
harmonised. The Directive makes provision for the establishment of a “contact committee” to 
facilitate harmonised application of the Directive, but makes clear that that committee shall 
not have the function of appraising the merits of decisions taken by national supervisory 
authorities in individual cases. The inclusion of the Takeovers Directive within the remit of 
ESMA would enable such intervention to take place and this could undermine takeover 
regulation by reducing flexibility and providing scope for prolonged disputes and tactical 
litigation. The Regulation should therefore be amended to remove the Takeovers Directive 
from the scope of ESMA’s powers in Artigo 1(2).

Alteração 184
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As actividades da Autoridade são 
regidas pelas Directivas 97/9/CE, 
98/26/CE, 2001/34/CE, 2002/47/CE, 
2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/71/CE, 
2004/25/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 
2005/60/CE, 2009/65/CE, 2002/65/CE, 
2006/49/CE (em prejuízo das competências 
da Autoridade Bancária Europeia em 
termos de supervisão macroprudencial), 
Directiva …/…. [a futura Directiva GFIA] 
e pelo Regulamento (CE) n.º …/…. [o 
futuro Regulamento QNC] incluindo todas 
as directivas, regulamentos e decisões 
baseados nesses actos, bem como por 
qualquer outro acto comunitário que 
confira funções à Autoridade.

2. As actividades da Autoridade são 
regidas pelo presente regulamento e pelas 
Directivas 97/9/CE, 98/26/CE, 
2001/34/CE, 2002/47/CE, 2002/87/CE, 
2003/6/CE, 2003/71/CE, 2004/25/CE, 
2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 
2009/65/CE, 2002/65/CE, 2006/49/CE (em 
prejuízo das competências da Autoridade 
Bancária Europeia em termos de 
supervisão macroprudencial), Directiva 
…/…. [a futura Directiva GFIA] e pelo 
Regulamento (CE) n.º …/…. [o futuro 
Regulamento QNC] incluindo todas as 
directivas, regulamentos e decisões 
baseados nesses actos, bem como por 
qualquer outro acto da União que confira 
funções à Autoridade.

Or. en
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Alteração 185
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Autoridade actuará ainda no 
domínio das actividades abrangidas pela 
legislação referida no n.º 2, incluindo 
questões relacionadas com os direitos dos 
accionistas, governação das despesas, 
auditoria e informação financeira, desde 
que a sua acção seja necessária para 
assegurar a aplicação efectiva e coerente 
da legislação referida no n.º 2. A 
Autoridade actuará ainda no contexto de 
ofertas públicas de aquisição, questões de 
compensação e liquidação, titularização, 
venda a descoberto e questões derivadas, 
incluindo a normalização.

Or. en

Alteração 186
Gianni Pittella

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As disposições do presente regulamento 
não prejudicam os poderes da Comissão, 
nomeadamente nos termos do artigo 226.º
do Tratado, para assegurar o cumprimento 
do direito comunitário.

3. As disposições do presente regulamento 
não prejudicam os poderes da Comissão, 
nomeadamente nos termos do artigo 258.º
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia, para assegurar o 
cumprimento do direito da União.

Or. en
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Alteração 187
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O objectivo da Autoridade é contribuir 
para: i) melhorar o funcionamento do 
mercado interno, nomeadamente através de 
um nível elevado, eficaz e coerente de 
regulação e supervisão; ii) proteger os 
investidores; iii) garantir a integridade, a 
eficiência e o bom funcionamento dos 
mercados financeiros; iv) salvaguardar a 
estabilidade do sistema financeiro; v) 
reforçar a coordenação internacional no 
domínio da supervisão. Para tal, a 
Autoridade contribui para garantir uma 
aplicação coerente, eficiente e efectiva da 
legislação comunitária referida no n.º 2, 
facilitando a convergência no domínio da 
supervisão e fornecendo pareceres ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho e à 
Comissão.

4. A Autoridade promoverá a 
sustentabilidade financeira e o 
desenvolvimento de um mercado 
financeiro europeu com o objectivo de
contribuir para: i) melhorar o 
funcionamento do mercado interno, 
nomeadamente através de um nível 
elevado, eficaz e coerente de regulação e 
supervisão; ii) proteger os investidores; iii) 
garantir a integridade, a eficiência e o bom 
funcionamento dos mercados financeiros; 
iv) salvaguardar a estabilidade do sistema 
financeiro; v) reforçar a coordenação 
internacional no domínio da supervisão. 
Para tal, a Autoridade contribui para 
garantir uma aplicação coerente, eficiente e 
efectiva da legislação da União referida no 
n.º 2, facilitando a convergência no 
domínio da supervisão e fornecendo 
pareceres ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e à Comissão.

Or. en

Alteração 188
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O objectivo da Autoridade é contribuir 
para: i) melhorar o funcionamento do 
mercado interno, nomeadamente através 
de um nível elevado, eficaz e coerente de 
regulação e supervisão; ii) proteger os 
investidores; iii) garantir a integridade, a 

4. O objectivo da Autoridade é contribuir 
para: i) melhorar o funcionamento e a 
competitividade do mercado interno com 
base na inclusão financeira e em 
condições homogéneas, prevenir e 
corrigir o risco sistémico e transfronteiras 
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eficiência e o bom funcionamento dos 
mercados financeiros; iv) salvaguardar a 
estabilidade do sistema financeiro; v) 
reforçar a coordenação internacional no 
domínio da supervisão. Para tal, a 
Autoridade contribui para garantir uma 
aplicação coerente, eficiente e efectiva da 
legislação comunitária referida no n.º 2, 
facilitando a convergência no domínio da 
supervisão e fornecendo pareceres ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho e à 
Comissão.

e, em particular, introduzir um nível 
elevado, eficaz, coerente e europeu de 
regulação e supervisão; ii) proteger os 
investidores; iii) garantir a integridade, a 
eficiência e o bom funcionamento dos 
mercados financeiros; iv) salvaguardar a 
estabilidade do sistema financeiro; v) 
reforçar a coordenação internacional no 
domínio da supervisão. Para tal, a 
Autoridade contribui para garantir uma 
aplicação coerente, eficiente e efectiva da 
legislação da União referida no n.º 2, 
facilitando a convergência no domínio da 
supervisão e fornecendo pareceres ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho e à 
Comissão.

Or. en

Alteração 189
Gianni Pittella

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O objectivo da Autoridade é contribuir 
para: i) melhorar o funcionamento do 
mercado interno, nomeadamente através 
de um nível elevado, eficaz e coerente de 
regulação e supervisão; ii) proteger os 
investidores; iii) garantir a integridade, a 
eficiência e o bom funcionamento dos 
mercados financeiros; iv) salvaguardar a 
estabilidade do sistema financeiro; v) 
reforçar a coordenação internacional no 
domínio da supervisão. Para tal, a 
Autoridade contribui para garantir uma 
aplicação coerente, eficiente e efectiva da 
legislação comunitária referida no n.º 2, 
facilitando a convergência no domínio da 
supervisão e fornecendo pareceres ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho e à 
Comissão.

4. O objectivo da Autoridade é contribuir 
para: (i) proteger os investidores (ii) 
melhorar o funcionamento do mercado 
interno, incluindo, nomeadamente, um 
nível de regulação e de supervisão 
elevado, eficaz e coerente, e assegurar a 
adequada informação dos investidores, 
(iii) garantir a integridade, a eficiência e o 
bom funcionamento dos mercados 
financeiros; iv) salvaguardar a estabilidade 
do sistema financeiro; v) reforçar a 
coordenação internacional no domínio da 
supervisão. Para tal, a Autoridade contribui 
para garantir uma aplicação coerente, 
eficiente e efectiva da legislação da União
referida no n.º 2, facilitando a convergência 
no domínio da supervisão e fornecendo 
pareceres ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e à Comissão.
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Or. en

Alteração 190
Thomas Mann

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O objectivo da Autoridade é contribuir 
para: i) melhorar o funcionamento do 
mercado interno, nomeadamente através de 
um nível elevado, eficaz e coerente de 
regulação e supervisão; ii) proteger os 
investidores; iii) garantir a integridade, a 
eficiência e o bom funcionamento dos 
mercados financeiros; iv) salvaguardar a 
estabilidade do sistema financeiro; v) 
reforçar a coordenação internacional no 
domínio da supervisão. Para tal, a 
Autoridade contribui para garantir uma 
aplicação coerente, eficiente e efectiva da 
legislação comunitária referida no n.º 2, 
facilitando a convergência no domínio da 
supervisão e fornecendo pareceres ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho e à 
Comissão.

4. O objectivo da Autoridade é contribuir 
para: i) melhorar o funcionamento e a 
qualidade do mercado interno, 
nomeadamente através de um nível 
elevado, eficaz e coerente de regulação e 
supervisão; ii) proteger os investidores; iii) 
garantir a integridade, a eficiência e o bom 
funcionamento dos mercados financeiros; 
iv) salvaguardar a estabilidade do sistema 
financeiro; v) reforçar a coordenação 
internacional no domínio da supervisão. 
Para tal, a Autoridade contribui para 
garantir uma aplicação coerente, eficiente e 
efectiva da legislação da União referida no 
n.º 2, facilitando a convergência no 
domínio da supervisão e fornecendo 
pareceres ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e à Comissão.

Or. en

Alteração 191
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O objectivo da Autoridade é contribuir 
para: i) melhorar o funcionamento do 
mercado interno, nomeadamente através de 
um nível elevado, eficaz e coerente de 
regulação e supervisão; ii) proteger os 

4. O objectivo da Autoridade é contribuir 
para: i) melhorar o funcionamento do 
mercado interno, nomeadamente através de 
um nível elevado, eficaz e coerente de 
regulação e supervisão, (i-A evitar a 
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investidores; iii) garantir a integridade, a 
eficiência e o bom funcionamento dos 
mercados financeiros; iv) salvaguardar a 
estabilidade do sistema financeiro; v) 
reforçar a coordenação internacional no 
domínio da supervisão. Para tal, a 
Autoridade contribui para garantir uma 
aplicação coerente, eficiente e efectiva da 
legislação comunitária referida no n.º 2, 
facilitando a convergência no domínio da 
supervisão e fornecendo pareceres ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho e à 
Comissão.

necessidade de arbitragem regulamentar e 
a concorrência indevida entre 
Estados-Membros na rigidez da 
supervisão e da aplicação da 
regulamentação, (ii) proteger os 
investidores; iii) garantir a integridade, a 
eficiência e o bom funcionamento dos 
mercados financeiros; iv) salvaguardar a 
estabilidade do sistema financeiro; v) 
reforçar a coordenação internacional no 
domínio da supervisão. Para tal, a 
Autoridade contribui para garantir uma 
aplicação coerente, eficiente e efectiva da 
legislação da União referida no n.º 2, 
facilitando a convergência no domínio da 
supervisão e fornecendo pareceres ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho e à 
Comissão.

Or. en

Alteração 192
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O objectivo da Autoridade é contribuir 
para: i) melhorar o funcionamento do 
mercado interno, nomeadamente através de 
um nível elevado, eficaz e coerente de 
regulação e supervisão; ii) proteger os 
investidores; iii) garantir a integridade, a 
eficiência e o bom funcionamento dos 
mercados financeiros; iv) salvaguardar a 
estabilidade do sistema financeiro; v) 
reforçar a coordenação internacional no 
domínio da supervisão. Para tal, a 
Autoridade contribui para garantir uma 
aplicação coerente, eficiente e efectiva da 
legislação comunitária referida no n.º 2, 
facilitando a convergência no domínio da 
supervisão e fornecendo pareceres ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho e à 

4. O objectivo da Autoridade é contribuir 
para: i) melhorar o funcionamento do 
mercado interno, nomeadamente através de 
um nível elevado, eficaz e coerente de 
regulação e supervisão; ii) proteger os 
investidores e outros interessados, bem 
como as finanças públicas; iii) garantir a 
integridade, a eficiência e o bom 
funcionamento dos mercados financeiros; 
iv) salvaguardar a estabilidade do sistema 
financeiro; v) reforçar a coordenação 
internacional no domínio da supervisão. 
Para tal, a Autoridade contribui para 
garantir uma aplicação coerente, eficiente e 
efectiva da legislação da União referida no 
n.º 2, facilitando a convergência no 
domínio da supervisão e fornecendo 
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Comissão. pareceres ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e à Comissão.

Or. en

Alteração 193
Marta Andreasen

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O objectivo da Autoridade é contribuir 
para: i) melhorar o funcionamento do 
mercado interno, nomeadamente através de 
um nível elevado, eficaz e coerente de 
regulação e supervisão; ii) proteger os 
investidores; iii) garantir a integridade, a 
eficiência e o bom funcionamento dos 
mercados financeiros; iv) salvaguardar a 
estabilidade do sistema financeiro; v) 
reforçar a coordenação internacional no 
domínio da supervisão. Para tal, a 
Autoridade contribui para garantir uma 
aplicação coerente, eficiente e efectiva da 
legislação comunitária referida no n.º 2, 
facilitando a convergência no domínio da 
supervisão e fornecendo pareceres ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho e à 
Comissão.

4. O objectivo da Autoridade é contribuir 
para: i) melhorar o funcionamento do 
mercado interno, nomeadamente através de 
um nível elevado, eficaz e coerente de 
regulação e supervisão; ii) proteger os 
investidores; iii) garantir a integridade, a 
eficiência e o bom funcionamento dos 
mercados financeiros e manter a liquidez 
em todas as condições de mercado; iv) 
salvaguardar a estabilidade do sistema 
financeiro; v) reforçar a coordenação 
internacional no domínio da supervisão. 
Para tal, a Autoridade contribui para 
garantir uma aplicação coerente, eficiente e 
efectiva da legislação da União referida no 
n.º 2, facilitando a convergência no 
domínio da supervisão e fornecendo 
pareceres ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e à Comissão.

Or. en

Justificação

A actividade da Autoridade de Supervisão visa também preservar a liquidez no mercado.
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Alteração 194
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O objectivo da Autoridade é contribuir 
para: i) melhorar o funcionamento do 
mercado interno, nomeadamente através de 
um nível elevado, eficaz e coerente de 
regulação e supervisão; ii) proteger os 
investidores; iii) garantir a integridade, a 
eficiência e o bom funcionamento dos 
mercados financeiros; iv) salvaguardar a 
estabilidade do sistema financeiro; v) 
reforçar a coordenação internacional no 
domínio da supervisão. Para tal, a 
Autoridade contribui para garantir uma 
aplicação coerente, eficiente e efectiva da 
legislação comunitária referida no n.º 2, 
facilitando a convergência no domínio da 
supervisão e fornecendo pareceres ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho e à 
Comissão.

4. O objectivo da Autoridade é contribuir 
para: i) melhorar o funcionamento do 
mercado interno, nomeadamente através de 
um nível elevado, eficaz e coerente de 
regulação e supervisão; ii) proteger os 
investidores; iii) garantir a integridade, a 
eficiência e o bom funcionamento dos 
mercados financeiros, bem como uma 
interacção sustentável desses mercados 
com a economia real; iv) salvaguardar a 
estabilidade do sistema financeiro; v) 
reforçar a coordenação internacional no 
domínio da supervisão. Para tal, a 
Autoridade contribui para garantir uma 
aplicação coerente, eficiente e efectiva da 
legislação da União referida no n.º 2, 
facilitando a convergência no domínio da 
supervisão e fornecendo pareceres ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho e à 
Comissão.

Or. en

Alteração 195
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O objectivo da Autoridade é contribuir 
para: i) melhorar o funcionamento do 
mercado interno, nomeadamente através de 
um nível elevado, eficaz e coerente de 
regulação e supervisão; ii) proteger os 
investidores; iii) garantir a integridade, a 
eficiência e o bom funcionamento dos 

4. O objectivo da Autoridade é contribuir 
para: i) melhorar o funcionamento do 
mercado interno, nomeadamente através de 
um nível elevado, eficaz e coerente de 
regulação e supervisão; ii) proteger os 
investidores; iii) garantir a integridade, a 
eficiência e o bom funcionamento dos 
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mercados financeiros; iv) salvaguardar a 
estabilidade do sistema financeiro; v) 
reforçar a coordenação internacional no 
domínio da supervisão. Para tal, a 
Autoridade contribui para garantir uma 
aplicação coerente, eficiente e efectiva da 
legislação comunitária referida no n.º 2, 
facilitando a convergência no domínio da 
supervisão e fornecendo pareceres ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho e à 
Comissão.

mercados financeiros; (iv) reduzir a 
prociclicidade do sistema financeiro e, de 
um modo geral, salvaguardar a 
estabilidade a curto, médio e longo prazos 
do sistema financeiro; (v) reforçar a 
coordenação internacional no domínio da 
supervisão. Para tal, a Autoridade contribui 
para garantir uma aplicação coerente, 
eficiente e efectiva da legislação da União
referida no n.º 2, facilitando a convergência 
no domínio da supervisão e fornecendo 
pareceres ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e à Comissão.

Or. en

Alteração 196
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O objectivo da Autoridade é contribuir 
para: i) melhorar o funcionamento do 
mercado interno, nomeadamente através de 
um nível elevado, eficaz e coerente de 
regulação e supervisão; ii) proteger os 
investidores; iii) garantir a integridade, a 
eficiência e o bom funcionamento dos 
mercados financeiros; iv) salvaguardar a 
estabilidade do sistema financeiro; v) 
reforçar a coordenação internacional no 
domínio da supervisão. Para tal, a 
Autoridade contribui para garantir uma 
aplicação coerente, eficiente e efectiva da 
legislação comunitária referida no n.º 2, 
facilitando a convergência no domínio da 
supervisão e fornecendo pareceres ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho e à 
Comissão.

4. O objectivo da Autoridade é contribuir 
para: i) melhorar o funcionamento do 
mercado interno, nomeadamente através de 
um nível elevado, eficaz e coerente de 
regulação e supervisão; ii) proteger os 
investidores; iii) garantir a integridade, a 
eficiência e o bom funcionamento dos 
mercados financeiros; iv) salvaguardar a 
estabilidade do sistema financeiro; v)
promover uma fácil aplicação da política 
monetária nos mercados e assegurar a 
rastreabilidade do crédito, bem como o 
controlo sobre os depósitos bancários e os 
fundos institucionais. Para tal, a 
Autoridade contribui para garantir uma 
aplicação coerente, eficiente e efectiva da 
legislação da União referida no n.º 2, 
facilitando a convergência no domínio da 
supervisão e fornecendo pareceres ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho e à 
Comissão.
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Or. en

Alteração 197
Peter Skinner

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O objectivo da Autoridade é contribuir 
para: i) melhorar o funcionamento do 
mercado interno, nomeadamente através de 
um nível elevado, eficaz e coerente de 
regulação e supervisão; ii) proteger os 
investidores; iii) garantir a integridade, a 
eficiência e o bom funcionamento dos 
mercados financeiros; iv) salvaguardar a 
estabilidade do sistema financeiro; v) 
reforçar a coordenação internacional no 
domínio da supervisão. Para tal, a 
Autoridade contribui para garantir uma 
aplicação coerente, eficiente e efectiva da 
legislação comunitária referida no n.º 2, 
facilitando a convergência no domínio da 
supervisão e fornecendo pareceres ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho e à 
Comissão.

4. O objectivo da Autoridade é contribuir 
para: i) melhorar o funcionamento do 
mercado interno, nomeadamente através de 
um nível elevado, eficaz e coerente de 
regulação e supervisão; ii) proteger os 
investidores; iii) garantir a integridade, a 
eficiência e o bom funcionamento dos 
mercados financeiros; iv) salvaguardar a 
estabilidade do sistema financeiro; v) 
reforçar a coordenação internacional, tendo 
em conta, simultaneamente, a necessidade 
de promover a concorrência e a inovação 
no mercado interno e de assegurar a 
concorrência a nível mundial. Para tal, a 
Autoridade contribui para garantir uma 
aplicação coerente, eficiente e efectiva da 
legislação da União referida no n.º 2, 
facilitando a convergência no domínio da 
supervisão e fornecendo pareceres ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho e à 
Comissão.

Or. en

Justificação

É importante que quaisquer medidas tomadas pela AES tenham em conta o mais vasto 
cenário da concorrência a nível mundial, nomeadamente no que respeita a evitar a 
necessidade de arbitragem regulamentar. A AES deve ainda realizar análises económicas, 
para poder tomar decisões mais informadas sobre o impacto das suas acções no mercado 
mais alargado e sobre o impacto dos eventos do mercado mais alargado nas suas acções. 
Esta actuação corresponde às melhores práticas ao nível dos Estados-Membros.
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Alteração 198
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O objectivo da Autoridade é contribuir 
para: i) melhorar o funcionamento do 
mercado interno, nomeadamente através de 
um nível elevado, eficaz e coerente de 
regulação e supervisão; ii) proteger os 
investidores; iii) garantir a integridade, a 
eficiência e o bom funcionamento dos 
mercados financeiros; iv) salvaguardar a 
estabilidade do sistema financeiro; v) 
reforçar a coordenação internacional no 
domínio da supervisão. Para tal, a 
Autoridade contribui para garantir uma 
aplicação coerente, eficiente e efectiva da 
legislação comunitária referida no n.º 2, 
facilitando a convergência no domínio da 
supervisão e fornecendo pareceres ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho e à 
Comissão.

4. O objectivo da Autoridade é contribuir 
para: i) melhorar o funcionamento do 
mercado interno, nomeadamente através de 
um nível elevado, eficaz e coerente de 
regulação e supervisão; ii) proteger os 
investidores; iii) garantir a integridade, a 
eficiência e o bom funcionamento dos 
mercados financeiros; iv) salvaguardar a 
estabilidade do sistema financeiro; v) 
reforçar a coordenação internacional no 
domínio da supervisão. Para tal, a 
Autoridade contribui para garantir uma 
aplicação coerente, eficiente e efectiva da 
legislação da União referida no n.º 2, 
facilitando a convergência no domínio da 
supervisão e fornecendo pareceres ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho e à 
Comissão e realizando a análise 
económica dos mercados a fim de 
promover a consecução dos objectivos da 
Autoridade.

Or. en

Alteração 199
Gianni Pittella

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O objectivo da Autoridade é contribuir 
para: i) melhorar o funcionamento do 
mercado interno, nomeadamente através de 
um nível elevado, eficaz e coerente de 
regulação e supervisão; ii) proteger os 

4. O objectivo da Autoridade é contribuir 
para: i) melhorar o funcionamento do 
mercado interno, nomeadamente através de 
um nível elevado, eficaz e coerente de 
regulação e supervisão; ii) proteger os 
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investidores; iii) garantir a integridade, a 
eficiência e o bom funcionamento dos 
mercados financeiros; iv) salvaguardar a 
estabilidade do sistema financeiro; v) 
reforçar a coordenação internacional no 
domínio da supervisão. Para tal, a 
Autoridade contribui para garantir uma 
aplicação coerente, eficiente e efectiva da 
legislação comunitária referida no n.º 2, 
facilitando a convergência no domínio da 
supervisão e fornecendo pareceres ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho e à 
Comissão.

investidores; iii) garantir a integridade, a 
eficiência e o bom funcionamento dos 
mercados financeiros; iv) salvaguardar a 
estabilidade do sistema financeiro; v) 
reforçar a coordenação internacional no 
domínio da supervisão. Para tal, a 
Autoridade contribui para garantir uma 
aplicação coerente, eficiente e efectiva da 
legislação da União Europeia referida no 
n.º 2, facilitando a convergência no 
domínio da supervisão e fornecendo 
pareceres ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e à Comissão.

Or. en

Alteração 200
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O objectivo da Autoridade é contribuir 
para: i) melhorar o funcionamento do 
mercado interno, nomeadamente através de 
um nível elevado, eficaz e coerente de 
regulação e supervisão; ii) proteger os 
investidores; iii) garantir a integridade, a 
eficiência e o bom funcionamento dos 
mercados financeiros; iv) salvaguardar a 
estabilidade do sistema financeiro; v) 
reforçar a coordenação internacional no 
domínio da supervisão. Para tal, a 
Autoridade contribui para garantir uma 
aplicação coerente, eficiente e efectiva da 
legislação comunitária referida no n.º 2, 
facilitando a convergência no domínio da 
supervisão e fornecendo pareceres ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho e à 
Comissão.

4. . O objectivo da Autoridade é contribuir 
para: i) melhorar o funcionamento do 
mercado interno, nomeadamente através de 
um nível elevado, eficaz e coerente de 
regulação e supervisão; ii) proteger os 
investidores; iii) garantir a integridade, a 
eficiência e o bom funcionamento dos 
mercados financeiros; iv) salvaguardar a 
estabilidade do sistema financeiro; v) 
reforçar a coordenação internacional no 
domínio da supervisão; (vi) evitar a 
arbitragem regulamentar e contribuir 
para a criação de uma situação de 
equidade. Para tal, a Autoridade contribui 
para garantir uma aplicação coerente, 
eficiente e efectiva da legislação da União
referida no n.º 2, facilitando a convergência 
no domínio da supervisão e fornecendo 
pareceres ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e à Comissão.

Or. en



AM\808173PT.doc 49/105 PE439.456v01-00

PT

Alteração 201
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O objectivo da Autoridade é contribuir 
para: i) melhorar o funcionamento do 
mercado interno, nomeadamente através de 
um nível elevado, eficaz e coerente de 
regulação e supervisão; ii) proteger os 
investidores; iii) garantir a integridade, a 
eficiência e o bom funcionamento dos 
mercados financeiros; iv) salvaguardar a 
estabilidade do sistema financeiro; v) 
reforçar a coordenação internacional no 
domínio da supervisão. Para tal, a 
Autoridade contribui para garantir uma 
aplicação coerente, eficiente e efectiva da 
legislação comunitária referida no n.º 2, 
facilitando a convergência no domínio da 
supervisão e fornecendo pareceres ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho e à 
Comissão.

4. O objectivo da Autoridade é contribuir 
para: i) melhorar o funcionamento do 
mercado interno, nomeadamente através de 
um nível elevado, eficaz e coerente de 
regulação e supervisão; ii) proteger os 
investidores; iii) garantir a integridade, a 
eficiência e o bom funcionamento dos 
mercados financeiros; iv) salvaguardar a 
estabilidade do sistema financeiro; v) 
reforçar a coordenação internacional no 
domínio da supervisão; (vi) desenvolver 
metodologias comuns para avaliar o efeito 
das características do produto e do 
processo de distribuição na posição 
financeira das instituições e na protecção 
do consumidor, no intuito de contribuir 
para uma situação de equidade. Para tal, a 
Autoridade contribui para garantir uma 
aplicação coerente, eficiente e efectiva da 
legislação da União referida no n.º 2, 
facilitando a convergência no domínio da 
supervisão e fornecendo pareceres ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho e à 
Comissão.

Or. en

Alteração 202
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O objectivo da Autoridade é contribuir 
para: i) melhorar o funcionamento do 
mercado interno, nomeadamente através de 

4. O objectivo da Autoridade é contribuir 
para: i) melhorar o funcionamento do 
mercado interno, nomeadamente através de 
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um nível elevado, eficaz e coerente de 
regulação e supervisão; ii) proteger os 
investidores; iii) garantir a integridade, a 
eficiência e o bom funcionamento dos 
mercados financeiros; iv) salvaguardar a 
estabilidade do sistema financeiro; v) 
reforçar a coordenação internacional no 
domínio da supervisão. Para tal, a 
Autoridade contribui para garantir uma 
aplicação coerente, eficiente e efectiva da 
legislação comunitária referida no n.º 2, 
facilitando a convergência no domínio da 
supervisão e fornecendo pareceres ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho e à 
Comissão.

um nível elevado, eficaz e coerente de 
regulação e supervisão; ii) proteger os 
investidores; iii) garantir a integridade, a 
eficiência e o bom funcionamento dos 
mercados financeiros; iv) salvaguardar a 
estabilidade do sistema financeiro; v) 
reforçar a coordenação internacional no 
domínio da supervisão; realizar os 
objectivos da UEM. Para tal, a Autoridade 
contribui para garantir uma aplicação 
coerente, eficiente e efectiva da legislação 
da União referida no n.º 2, facilitando a 
convergência no domínio da supervisão e 
fornecendo pareceres ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho e à Comissão.

Or. en

Alteração 203
Peter Skinner

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O objectivo da Autoridade é contribuir 
para: i) melhorar o funcionamento do 
mercado interno, nomeadamente através de 
um nível elevado, eficaz e coerente de 
regulação e supervisão; ii) proteger os 
investidores; iii) garantir a integridade, a 
eficiência e o bom funcionamento dos 
mercados financeiros; iv) salvaguardar a 
estabilidade do sistema financeiro; v) 
reforçar a coordenação internacional no 
domínio da supervisão. Para tal, a 
Autoridade contribui para garantir uma 
aplicação coerente, eficiente e efectiva da 
legislação comunitária referida no n.º 2, 
facilitando a convergência no domínio da 
supervisão e fornecendo pareceres ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho e à 
Comissão.

4. O objectivo da Autoridade é contribuir 
para: i) melhorar o funcionamento do 
mercado interno, nomeadamente através de 
um nível elevado, eficaz e coerente de 
regulação e supervisão; ii) proteger os 
investidores; iii) garantir a integridade, a 
eficiência e o bom funcionamento dos 
mercados financeiros; iv) salvaguardar a 
estabilidade do sistema financeiro; v) 
reforçar a coordenação internacional no 
domínio da supervisão; vi) evitar a 
necessidade de arbitragem regulamentar e 
contribuir para a criação de uma situação 
de equidade. Para tal, a Autoridade 
contribui para garantir uma aplicação 
coerente, eficiente e efectiva da legislação 
da União referida no n.º 2, facilitando a 
convergência no domínio da supervisão e 
fornecendo pareceres ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho e à Comissão.
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Or. en

Alteração 204
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O objectivo da Autoridade é contribuir 
para: i) melhorar o funcionamento do 
mercado interno, nomeadamente através de 
um nível elevado, eficaz e coerente de 
regulação e supervisão; ii) proteger os 
investidores; iii) garantir a integridade, a 
eficiência e o bom funcionamento dos 
mercados financeiros; iv) salvaguardar a 
estabilidade do sistema financeiro; v) 
reforçar a coordenação internacional no 
domínio da supervisão. Para tal, a 
Autoridade contribui para garantir uma 
aplicação coerente, eficiente e efectiva da 
legislação comunitária referida no n.º 2, 
facilitando a convergência no domínio da 
supervisão e fornecendo pareceres ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho e à 
Comissão.

4. O objectivo da Autoridade é contribuir 
para: i) melhorar o funcionamento do 
mercado interno, nomeadamente através de 
um nível elevado, eficaz e coerente de 
regulação e supervisão; ii) proteger os 
investidores; iii) garantir a integridade, a 
eficiência e o bom funcionamento dos 
mercados financeiros; iv) salvaguardar a 
estabilidade do sistema financeiro; v) 
reforçar a coordenação internacional no 
domínio da supervisão. Para tal, a 
Autoridade contribui para garantir uma 
aplicação coerente, eficiente e efectiva da 
legislação da UE referida no n.º 2, 
facilitando a convergência no domínio da 
supervisão e fornecendo pareceres ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho e à 
Comissão. A Autoridade empreenderá 
uma análise económica dos mercados, a 
fim de promover a realização dos seus 
objectivos.

Or. en

Alteração 205
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O objectivo da Autoridade é contribuir 
para: i) melhorar o funcionamento do 

4. O objectivo da Autoridade é contribuir 
para: i) melhorar o funcionamento do 
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mercado interno, nomeadamente através de 
um nível elevado, eficaz e coerente de 
regulação e supervisão; ii) proteger os 
investidores; iii) garantir a integridade, a 
eficiência e o bom funcionamento dos 
mercados financeiros; iv) salvaguardar a 
estabilidade do sistema financeiro; v) 
reforçar a coordenação internacional no 
domínio da supervisão. Para tal, a 
Autoridade contribui para garantir uma 
aplicação coerente, eficiente e efectiva da 
legislação comunitária referida no n.º 2, 
facilitando a convergência no domínio da 
supervisão e fornecendo pareceres ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho e à 
Comissão.

mercado interno, nomeadamente através de 
um nível elevado, eficaz e coerente de 
regulação e supervisão; ii) proteger os
investidores; iii) garantir a integridade, a 
eficiência e o bom funcionamento dos 
mercados financeiros; iv) salvaguardar a 
estabilidade do sistema financeiro; v) 
reforçar a coordenação internacional no 
domínio da supervisão; (vi) evitar a 
necessidade de arbitragem regulamentar e 
contribuir para a criação de uma situação 
de equidade. Para tal, a Autoridade 
contribui para garantir uma aplicação 
coerente, eficiente e efectiva da legislação 
da União referida no n.º 2, facilitando a 
convergência no domínio da supervisão, 
fornecendo pareceres ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho e à Comissão, e
realizando análises económicas dos 
mercados a fim de promover a 
consecução dos objectivos da Autoridade.

Or. en

Alteração 206
Thomas Mann

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O objectivo da Autoridade é contribuir 
para: i) melhorar o funcionamento do 
mercado interno, nomeadamente através de 
um nível elevado, eficaz e coerente de 
regulação e supervisão; ii) proteger os 
investidores; iii) garantir a integridade, a 
eficiência e o bom funcionamento dos 
mercados financeiros; iv) salvaguardar a 
estabilidade do sistema financeiro; v) 
reforçar a coordenação internacional no 
domínio da supervisão. Para tal, a 
Autoridade contribui para garantir uma 
aplicação coerente, eficiente e efectiva da 
legislação comunitária referida no n.º 2, 

4. O objectivo da Autoridade é contribuir 
para: i) melhorar o funcionamento do 
mercado interno, nomeadamente através de 
um nível elevado, eficaz e coerente de 
regulação e supervisão; ii) proteger os 
investidores; iii) garantir a integridade, a 
eficiência e o bom funcionamento dos 
mercados financeiros; iv) salvaguardar a 
estabilidade do sistema financeiro; v) 
reforçar a coordenação internacional no 
domínio da supervisão; (vi) evitar a 
necessidade de arbitragem regulamentar e 
contribuir para a criação de uma situação 
de equidade. Para tal, a Autoridade 
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facilitando a convergência no domínio da 
supervisão e fornecendo pareceres ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho e à 
Comissão.

contribui para garantir uma aplicação 
coerente, eficiente e efectiva da legislação 
da União referida no n.º 2, facilitando a 
convergência no domínio da supervisão e 
fornecendo pareceres ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho e à Comissão.

Or. en

Alteração 207
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O objectivo da Autoridade é contribuir 
para: i) melhorar o funcionamento do 
mercado interno, nomeadamente através de 
um nível elevado, eficaz e coerente de 
regulação e supervisão; ii) proteger os 
investidores; iii) garantir a integridade, a 
eficiência e o bom funcionamento dos 
mercados financeiros; iv) salvaguardar a 
estabilidade do sistema financeiro; v) 
reforçar a coordenação internacional no 
domínio da supervisão. Para tal, a
Autoridade contribui para garantir uma 
aplicação coerente, eficiente e efectiva da 
legislação comunitária referida no n.º 2, 
facilitando a convergência no domínio da 
supervisão e fornecendo pareceres ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho e à 
Comissão.

4. O objectivo da Autoridade é contribuir 
para: i) melhorar o funcionamento do 
mercado interno, nomeadamente através de 
um nível elevado, eficaz e coerente de 
regulação e supervisão; ii) proteger os 
investidores; iii) garantir a integridade, a 
eficiência e o bom funcionamento dos 
mercados financeiros; iv) salvaguardar a 
estabilidade do sistema financeiro; v) 
reforçar a coordenação internacional no 
domínio da supervisão; (vi) evitar a 
necessidade de arbitragem regulamentar. 
Para tal, a Autoridade contribui para 
garantir uma aplicação coerente, eficiente e 
efectiva da legislação da União referida no 
n.º 2, facilitando a convergência no 
domínio da supervisão e fornecendo 
pareceres ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e à Comissão.

Or. en
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Alteração 208
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O objectivo da Autoridade é contribuir 
para: i) melhorar o funcionamento do 
mercado interno, nomeadamente através de 
um nível elevado, eficaz e coerente de 
regulação e supervisão; ii) proteger os 
investidores; iii) garantir a integridade, a 
eficiência e o bom funcionamento dos 
mercados financeiros; iv) salvaguardar a 
estabilidade do sistema financeiro; v) 
reforçar a coordenação internacional no 
domínio da supervisão. Para tal, a 
Autoridade contribui para garantir uma 
aplicação coerente, eficiente e efectiva da 
legislação comunitária referida no n.º 2, 
facilitando a convergência no domínio da 
supervisão e fornecendo pareceres ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho e à 
Comissão.

4. O objectivo da Autoridade é contribuir 
para: i) melhorar o funcionamento do 
mercado interno, nomeadamente através de 
um nível elevado, eficaz e coerente de 
regulação e supervisão; ii) proteger os 
investidores; iii) garantir a integridade, a 
eficiência e o bom funcionamento dos 
mercados financeiros; iv) salvaguardar a 
estabilidade do sistema financeiro; v) 
reforçar a coordenação internacional no 
domínio da supervisão; (vi) reforçar a 
coordenação e a cooperação 
internacionais em matéria de supervisão, 
promover a concorrência mundial e 
apoiar o desenvolvimento financeiro das 
economias menos avançadas. Para tal, a 
Autoridade contribui para garantir uma 
aplicação coerente, eficiente e efectiva da 
legislação da União referida no n.º 2, 
facilitando a convergência no domínio da 
supervisão e fornecendo pareceres ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho e à 
Comissão.

Or. en

Alteração 209
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O objectivo da Autoridade é contribuir 
para: i) melhorar o funcionamento do 
mercado interno, nomeadamente através de 
um nível elevado, eficaz e coerente de 

4. O objectivo da Autoridade é contribuir 
para: i) melhorar o funcionamento do 
mercado interno, nomeadamente através de 
um nível elevado, eficaz e coerente de 
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regulação e supervisão; ii) proteger os 
investidores; iii) garantir a integridade, a 
eficiência e o bom funcionamento dos 
mercados financeiros; iv) salvaguardar a 
estabilidade do sistema financeiro; v) 
reforçar a coordenação internacional no 
domínio da supervisão. Para tal, a 
Autoridade contribui para garantir uma 
aplicação coerente, eficiente e efectiva da 
legislação comunitária referida no n.º 2, 
facilitando a convergência no domínio da 
supervisão e fornecendo pareceres ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho e à 
Comissão.

regulação e supervisão; ii) proteger os 
investidores; iii) garantir a integridade, a 
eficiência e o bom funcionamento dos 
mercados financeiros; iv) salvaguardar a 
estabilidade do sistema financeiro; v) 
reforçar a coordenação internacional no 
domínio da supervisão; (vi) desenvolver 
metodologias comuns para avaliar o efeito 
das características do produto e do 
processo de distribuição na posição 
financeira das instituições e na protecção 
do consumidor, no intuito de contribuir 
para uma situação de equidade. Para tal, a 
Autoridade contribui para garantir uma 
aplicação coerente, eficiente e efectiva da 
legislação da União referida no n.º 2, 
facilitando a convergência no domínio da 
supervisão e fornecendo pareceres ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho e à 
Comissão.

Or. en

Justificação

No contexto das experiências de 2008/2009, deverão ser realizados, a nível comunitário e 
com metodologias comuns, testes de esforço, incluindo o impacto junto dos clientes, de modo 
a criar condições de equidade para a apreciação de eventuais operações de salvamento.

Alteração 210
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O objectivo da Autoridade é contribuir 
para: i) melhorar o funcionamento do 
mercado interno, nomeadamente através de 
um nível elevado, eficaz e coerente de 
regulação e supervisão; ii) proteger os 
investidores; iii) garantir a integridade, a 
eficiência e o bom funcionamento dos 
mercados financeiros; iv) salvaguardar a 
estabilidade do sistema financeiro; v) 

4. O objectivo da Autoridade é contribuir 
para: i) melhorar o funcionamento do 
mercado interno, nomeadamente através de 
um nível elevado, eficaz e coerente de 
regulação e supervisão; ii) proteger os 
investidores; iii) garantir a integridade, a 
eficiência e o bom funcionamento dos 
mercados financeiros; iv) salvaguardar a 
estabilidade do sistema financeiro; v) 
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reforçar a coordenação internacional no 
domínio da supervisão. Para tal, a 
Autoridade contribui para garantir uma 
aplicação coerente, eficiente e efectiva da 
legislação comunitária referida no n.º 2, 
facilitando a convergência no domínio da 
supervisão e fornecendo pareceres ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho e à 
Comissão.

reforçar a coordenação internacional no 
domínio da supervisão. Para tal, a 
Autoridade contribui para garantir uma 
harmonização e aplicação coerentes, 
eficientes e efectivas da legislação da 
União Europeia referida no n.º 2, 
facilitando a integração e a convergência 
no domínio da supervisão, fornecendo 
pareceres ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e à Comissão, e empreendendo
uma análise económica dos mercados, a 
fim de promover a realização dos seus 
objectivos.

Or. en

Alteração 211
Peter Skinner

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O objectivo da Autoridade é contribuir 
para: i) melhorar o funcionamento do 
mercado interno, nomeadamente através de 
um nível elevado, eficaz e coerente de 
regulação e supervisão; ii) proteger os 
investidores; iii) garantir a integridade, a 
eficiência e o bom funcionamento dos 
mercados financeiros; iv) salvaguardar a 
estabilidade do sistema financeiro; v) 
reforçar a coordenação internacional no 
domínio da supervisão. Para tal, a 
Autoridade contribui para garantir uma 
aplicação coerente, eficiente e efectiva da 
legislação comunitária referida no n.º 2, 
facilitando a convergência no domínio da 
supervisão e fornecendo pareceres ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho e à 
Comissão.

4. O objectivo da Autoridade é contribuir 
para: i) melhorar o funcionamento do 
mercado interno, nomeadamente através de 
um nível elevado, eficaz e coerente de 
regulação e supervisão; ii) proteger os 
investidores; iii) garantir a integridade, a 
eficiência e o bom funcionamento dos 
mercados financeiros; iv) salvaguardar a 
estabilidade do sistema financeiro; v) 
reforçar a coordenação internacional no 
domínio da supervisão. Para tal, a 
Autoridade contribui para garantir uma 
aplicação coerente, eficiente e efectiva da 
legislação da União referida no n.º 2, 
facilitando a convergência no domínio da 
supervisão, fornecendo pareceres ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho e à 
Comissão, e empreendendo uma análise 
económica dos mercados, a fim de 
promover a realização dos seus objectivos.

Or. en
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Justificação

É importante que quaisquer medidas tomadas pela AES tenham em conta o mais vasto 
cenário da concorrência a nível mundial, nomeadamente no que respeita a evitar a 
necessidade de arbitragem regulamentar. A AES deve ainda realizar análises económicas, 
para poder tomar decisões mais informadas sobre o impacto das suas acções no mercado 
mais alargado e sobre o impacto dos eventos do mercado mais alargado nas suas acções. 
Esta actuação corresponde às melhores práticas ao nível dos Estados-Membros.

Alteração 212
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Autoridade faz parte integrante de 
um Sistema Europeu de Supervisão 
Financeira (a seguir designado «SESF») 
que funciona como uma rede de 
autoridades de supervisão, conforme 
explicitado no artigo 39.º.

Suprimido

Or. en

Alteração 213
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados coopera com 
o Conselho Europeu do Risco Sistémico 
(a seguir designado «CERS») em 
conformidade com o artigo 21.º do 
presente regulamento.

Suprimido

Or. en
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Alteração 214
Marianne Thyssen

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. No exercício das funções que lhe são 
cometidas pelo presente regulamento, a 
Autoridade actua de forma independente 
e objectiva na defesa exclusiva do 
interesse da União Europeia.

Or. en

Justificação

É fundamental salvaguardar a independência regulamentar, institucional, financeira e de 
supervisão das AES. Em consequência, propõe-se a introdução nos regulamentos de uma 
disposição clara relativa à independência das AES. Esta disposição deve completar outras 
disposições dos regulamentos relativas à independência, nomeadamente, do Presidente da 
AES.

Alteração 215
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1.º-A
O Sistema Europeu de Supervisão 

Financeira
1. A Autoridade faz parte integrante de 
um Sistema Europeu de Supervisão 
Financeira, a seguir designado “SESF”, 
que funciona como uma rede integrada de 
autoridades de supervisão, que reúne 
todas as autoridades dos 
Estados-Membros e da União Europeia 
com competências no domínio da 
supervisão financeira referidas no 
presente regulamento e nos regulamentos 
conexos da União Europeia. O Sistema 
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Europeu de Supervisão Financeira tem 
como principal objectivo assegurar uma 
supervisão europeia forte e coerente das 
instituições financeiras, susceptível de 
incutir confiança no sistema financeiro, 
apoiar o crescimento sustentável na 
União Europeia e servir as necessidades 
das empresas e dos cidadãos.
2. O SESF inclui:
(a) o Comité Europeu do Risco Sistémico, 
instituído pelo Regulamento (CE) n.º .../... 
[CERS];
(b) A Autoridade Europeia de Supervisão 
(Bancária) instituída nos termos do 
Regulamento (UE) n.º .../… [ABE];

(c) a Autoridade Europeia de Supervisão 
[Seguros e Pensões Complementares de 
Reforma] instituída nos termos do 
Regulamento (UE) n.º …/…. [AESPCR;
(d)a Autoridade;
(e) o Comité Conjunto das Autoridades 
Europeias de Supervisão [CCAES] 
previsto no artigo 40.º;
(f) ) as autoridades dos Estados-Membros 
referidas no artigo 1.º, n.º 2, do 
Regulamento (UE) n.º …/…. [AEVMM], 
do Regulamento (UE) n.º .../...[AESPCR] 
e do Regulamento (UE) n.º …/…. [ABE];
(g) a Comissão, para a execução das 
funções referidas nos artigos 7.º e 9.º.
3. Todas as partes do Sistema Europeu de 
Supervisão Financeira colaboram 
estreitamente entre si, com confiança e 
respeito mútuos, de acordo com o 
princípio de cooperação leal enunciado
no artigo 4.º, n.º 3, do Tratado da União 
Europeia.
4. Todas as instituições financeiras estão 
subordinadas a actos juridicamente 
vinculativos da União e sujeitas à 
supervisão das autoridades competentes 
que fazem parte do SESF.
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5. O SESF não impede as autoridades 
competentes de exercerem competências 
nacionais de supervisão em conformidade 
com actos juridicamente vinculativos da 
União e de acordo com os princípios 
prudenciais internacionais em matéria de 
supervisão do sector bancário.
6. Apenas as autoridades de supervisão 
que fazem parte do Sistema Europeu de 
Supervisão Financeira têm o direito de 
exercer a supervisão sobre instituições 
financeiras na União Europeia.

Or. en

Alteração 216
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) «entidade envolvida nos mercados 
financeiros», qualquer pessoa à qual seja 
aplicável um dos requisitos da legislação 
referida no artigo 1.º, n.º 2, ou de uma 
legislação nacional de transposição dessa 
legislação;

(1) «entidade envolvida nos mercados 
financeiros», qualquer empresa cuja 
principal actividade consista em aceitar 
depósitos, conceder empréstimos, prestar
serviços de seguros ou outros serviços 
financeiros aos seus clientes ou membros, 
ou desenvolver actividades de 
investimento ou negociação financeira 
por conta própria, e qualquer empresa ou 
entidade que desenvolva na União 
Europeia actividades similares, mesmo 
que não tenha relações directas com o 
grande público;

Or. en
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Alteração 217
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) «risco sistémico», um risco de 
perturbação dos serviços financeiros 
ocasionado por um importante 
desequilíbrio da totalidade ou de partes do 
sistema financeiro, com potencial para ter 
consequências negativas graves para a 
economia real. Todos os tipos de 
instituições e intermediários, mercados, 
infra-estruturas e instrumentos 
financeiros podem potencialmente ser, em 
alguma medida, sistemicamente 
importantes.

Or. en

Alteração 218
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-B) «risco transfronteiras», um risco 
resultante de desequilíbrios económicos 
ou falências financeiras, na totalidade ou 
em partes da União Europeia, susceptíveis 
de ter consequências negativas 
significativas para as transacções entre 
operadores económicos de dois ou mais 
Estados-Membros, para o funcionamento 
do mercado interno ou para as finanças 
públicas da UE ou de qualquer dos seus 
Estados-Membros. Todos os tipos de 
riscos económicos e financeiros podem 
potencialmente ser, em alguma medida, 
relevantes a nível transfronteiras.
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Or. en

Alteração 219
Wolf Klinz

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. No exercício das funções que lhe são 
cometidas pelo presente regulamento, a 
Autoridade actua de forma independente 
e objectiva na defesa exclusiva do 
interesse da União Europeia. 

Or. en

Justificação

As três AES devem trabalhar em prol dos interesses da União Europeia no seu conjunto.

Alteração 220
Antolín Sánchez Presedo

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. As autoridades nacionais de 
supervisão actuarão, enquanto membros 
da Autoridade, com uma dimensão 
europeia.

Or. en
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Alteração 221
Burkhard Balz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez 
de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

A Autoridade tem a sua sede em Paris. A Autoridade tem a sua sede em
Frankfurt. 

Or. en

Alteração 222
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski

Proposta de regulamento
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

A Autoridade tem a sua sede em Paris. A Autoridade tem a sua sede em (...). 

Or. en

Justificação

As conclusões do Conselho Europeu de 13 de Dezembro de 2003 sublinham que: 
“Finalmente, os Representantes dos Estados-Membros, reunidos a nível de Chefes de Estado 
ou de Governo, acordaram em dar prioridade aos Estados aderentes, após a sua adesão à 
União, em matéria de distribuição das sedes de outros serviços e agências a criar de futuro, 
sem prejuízo de que a sede da Procuradoria-Geral Europeia, se esta vier a ser criada, será 
no Luxemburgo em conformidade com o disposto na decisão de 8 de Abril de 1965.”

Alteração 223
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Autoridade tem as seguintes funções: 1. Com vista a assegurar uma supervisão 
europeia das instituições financeiras 
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eficaz e coerente, a Autoridade tem as 
seguintes funções:

Or. en

Alteração 224
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Contribuir para o estabelecimento de 
normas e práticas regulamentares e de 
supervisão comuns de elevada qualidade, 
nomeadamente fornecendo pareceres às 
instituições comunitárias e desenvolvendo 
orientações, recomendações e projectos de 
normas técnicas com base na legislação 
referida no artigo 1.º, n.º 2;

a) Contribuir para uma aplicação coerente 
da legislação da União, nomeadamente 
contribuindo para o desenvolvimento de 
uma cultura comum de supervisão, 
garantindo uma aplicação coerente, 
eficiente e efectiva da legislação referida 
no artigo 1.º, n.º 2, evitando a necessidade 
de arbitragem regulamentar, mediando e 
resolvendo as situações de desacordo 
entre autoridades nacionais de 
supervisão, assegurando a coerência do 
funcionamento dos colégios de 
autoridades de supervisão e adoptando 
medidas, designadamente, em situações 
de emergência;

Or. en

Alteração 225
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Contribuir para o estabelecimento de 
normas e práticas regulamentares e de 
supervisão comuns de elevada qualidade, 
nomeadamente fornecendo pareceres às 

a) Contribuir para o estabelecimento de 
normas e práticas regulamentares e de 
supervisão comuns de elevada qualidade, 
nomeadamente fornecendo pareceres às 
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instituições comunitárias e desenvolvendo 
orientações, recomendações e projectos de 
normas técnicas com base na legislação 
referida no artigo 1.º, n.º 2;

instituições da União Europeia e 
desenvolvendo orientações, recomendações 
e projectos de normas técnicas com base 
no presente regulamento e na legislação 
referida no artigo 1.º, n.º 2;

Or. en

Alteração 226
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Contribuir para uma aplicação coerente 
da legislação comunitária, nomeadamente 
contribuindo para o desenvolvimento de 
uma cultura comum de supervisão, 
garantindo uma aplicação coerente, 
eficiente e efectiva da legislação referida 
no artigo 1.º, n.º 2, evitando a necessidade 
de arbitragem regulamentar, mediando e 
resolvendo as situações de desacordo entre 
autoridades nacionais de supervisão, 
promovendo a coerência do funcionamento 
dos colégios de autoridades de supervisão e 
adoptando medidas em situações de 
emergência;

b) Contribuir para uma aplicação coerente 
das normas e da legislação da UE, 
nomeadamente contribuindo para o 
desenvolvimento de uma cultura comum de 
supervisão, garantindo uma aplicação 
coerente, eficiente e efectiva do presente 
regulamento e da legislação referida no 
artigo 1.º, n.º 2, evitando a necessidade de 
arbitragem regulamentar, mediando e 
resolvendo as situações de desacordo entre 
autoridades nacionais de supervisão, 
assegurando a coerência do 
funcionamento dos colégios de autoridades 
de supervisão e adoptando medidas, inter 
alia, em situações de emergência;

Or. en

Alteração 227
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Facilitar a delegação de funções e 
responsabilidades entre autoridades 

c) Incentivar e facilitar a delegação de 
funções e responsabilidades entre 
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nacionais de supervisão; autoridades nacionais de supervisão;

Or. en

Alteração 228
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea d-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Decidir se os contratos propostos por 
câmaras de compensação centrais são 
elegíveis para compensação;

Or. en

Justificação

A fim de reduzir o risco de contrapartida e de assegurar que, cada vez mais, os participantes 
no mercado compensem contratos de produtos derivados numa câmara de compensação 
central, a AEVMM deve decidir se os contratos propostos por uma câmara de compensação 
central são elegíveis para compensação. É necessário um processo de autorização único para 
permitir que as CCC prestem serviços em todo o mercado interno da UE; todas as 
autoridades de supervisão em causa devem ser envolvidas, para garantir uma prática comum 
a todas as autoridades e para evitar a arbitragem regulamentar. 

Alteração 229
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea d-B) (novo)

Texto da Comissão Alteração

d-B) Enumerar, num registo público, 
todos os contratos elegíveis para 
compensação e todas as câmaras de 
compensação centrais que forem 
autorizadas a compensar esses contratos;

Or. en
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Justificação

Os participantes no mercado têm de estar cientes da existência de uma obrigação de 
compensação relativamente aos contratos que tenham sido reconhecidos como elegíveis para 
compensação. 

Alteração 230
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea d-C) (novo)

Texto da Comissão Alteração

d-C) Negociar e concluir acordos de 
intercâmbio de informações com 
autoridades de supervisão de países 
terceiros e definir procedimentos para 
situações de emergência;

Or. en

Justificação

Os mercados de produtos derivados são mundiais, pelo que deve existir um enquadramento 
sólido para a interacção da UE com infra-estruturas e participantes no mercado situados 
fora da UE. 

Alteração 231
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Conduzir avaliações pelos pares das 
autoridades nacionais de supervisão, com 
vista a reforçar a coerência no domínio da 
supervisão;

e) Organizar e conduzir avaliações pelos 
pares das autoridades nacionais de 
supervisão, com vista a reforçar a 
coerência no domínio da supervisão;

Or. en
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Alteração 232
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea f-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

f-A) Criar bases de dados nas áreas da 
sua competência e nas áreas especificadas 
na legislação referida no artigo 1.º, n.º 2. 
As informações recolhidas devem ser 
acessíveis a todos os participantes no 
mercado e devem conter informações 
fundamentais sobre participantes no 
mercado registados, produtos, condutas 
impróprias e transacções, caso a 
legislação referida no artigo 1.º, n.º 2, 
preveja a obrigação de divulgação;

Or. en

Alteração 233
Gianni Pittella

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea f-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

f-A) Promover a protecção dos 
investidores, nomeadamente através de 
uma unidade encarregada de velar pela 
aplicação da regulamentação 
harmonizada da UE em matéria de 
divulgação dos produtos e de processos de 
venda a todos os pequenos investidores e 
em relação a todos os produtos e serviços 
de investimento de retalho. A ABE e a 
AESPCR assegurarão todo o apoio e 
cooperação necessários para que a 
AEVMM execute adequadamente esta 
tarefa;

Or. en
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Alteração 234
Pervenche Berès

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea f-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

f-A) Promover a protecção dos 
investidores, nomeadamente através de 
uma unidade encarregada de:
– conceder e revogar a autorização para 
comercializar um novo produto,
– controlar o desenvolvimento de produtos 
seis meses após o início da sua 
comercialização,
– assegurar uma aplicação harmonizada 
da regulamentação da UE em matéria de 
divulgação dos produtos e de processos de 
venda (a todos os pequenos investidores e 
em relação a todos os produtos e serviços 
de investimento de retalho).
A ABE e a AESPCR assegurarão todo o 
apoio e cooperação necessários para que 
a AEVMM execute adequadamente esta 
tarefa; 

Or. en

Justificação

A AEVMM deve ser incumbida da protecção dos investidores, tarefa que deverá ficar a cargo 
de apenas uma autoridade de supervisão. Esta é a forma de nos aproximarmos mais do 
modelo de dois vértices (“twin peaks”) sem alterar radicalmente os três regulamentos 
propostos no âmbito do Sistema Europeu de Supervisão Financeira.
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Alteração 235
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea f-B) (novo)

Texto da Comissão Alteração

f-B) Promover a protecção dos 
investidores, nomeadamente assegurando 
a aplicação da regulamentação 
harmonizada da UE em matéria de 
divulgação dos produtos e de processos de 
venda a todos os pequenos investidores e 
em relação a todos os produtos e serviços 
de investimento de retalho. A ABE e a 
AESPCR assegurarão todo o apoio e 
cooperação necessários para que a 
AEVMM execute adequadamente esta 
tarefa;

Or. en

Alteração 236
Marta Andreasen

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea g-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

g-A) Regular os criadores de mercado, no 
intuito de garantir liquidez, concorrência 
e transparência;

Or. en

Justificação

A vantagem dos criadores do mercado não deve ser obtida em detrimento dos investidores.
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Alteração 237
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea g-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

g-A) Assumir, na medida do necessário, 
as actuais funções do Comité das 
Autoridades de Regulamentação dos 
Mercados Europeus de Valores 
Mobiliários;

Or. en

Alteração 238

Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea g-B) (novo)

Texto da Comissão Alteração

g-B) Publicar no seu sítio Web e 
actualizar regularmente informações 
relativas às suas áreas de actividade, a fim 
de disponibilizar ao público informações 
facilmente acessíveis;

Or. en

Alteração 239
Wolf Klinz

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea c-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Solicitar às autoridades nacionais 
competentes a realização de testes de 
esforço segundo uma metodologia 
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comum;

Or. en

Justificação

A AEVMM deve possuir competências para realizar testes de esforço destinados a assegurar 
a resistência do sistema e a adquirir informações pertinentes com base num formato de 
comunicação e numa metodologia harmonizados, em conformidade com o artigo 17.º.

Alteração 240
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Adoptar decisões individuais 
endereçadas a entidades envolvida nos 
mercados financeiros, nos casos 
específicos previstos no artigo 9.º, n.º 6, 
no artigo 10.º, n.º 3 e no artigo 11.º, n.º 4;

Suprimido

Or. en

Alteração 241
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea e-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Proibir a negociação de 
determinados produtos ou certos tipos de 
transacções, a fim de evitar prejudicar a 
protecção dos investidores, o bom 
funcionamento e a integridade dos 
mercados financeiros ou a estabilidade da 
totalidade ou de parte do sistema 
financeiro da União;
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Or. en

Alteração 242
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea f-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

f-A) Promover uma acção coordenada 
entre autoridades competentes, conforme 
especificado no artigo 16.º, incluindo o 
exercício das suas competências enquanto 
membros da Autoridade, com vista a 
definir uma resposta comum, ao nível da 
UE, para os riscos sistémicos e 
transfronteiras;

Or. en

Alteração 243
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea f-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

f-A) Assegurar a observância da Directiva 
2003/6/CE, no intuito de salvaguardar a 
protecção dos investidores, o bom 
funcionamento e a integridade dos 
mercados financeiros ou a estabilidade da 
totalidade ou de parte do sistema 
financeiro da União;

Or. en
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Alteração 244
Thomas Mann

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea f-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

f-A) Recolher as informações necessárias 
sobre os participantes no mercado e as 
estruturas do mercado para proporcionar 
um conhecimento integral;

Or. en

Alteração 245
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea f-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

f-A) Recolher directamente as 
informações necessárias sobre as 
instituições financeiras;

Or. en

Alteração 246
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea f-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

f-A) Recolher directamente os dados 
necessários junto das instituições 
financeiras;

Or. en
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Justificação

Para realizar os objectivos enunciados no artigo 1.º, n.º 4, a AEVMM deve ter acesso a todos 
os dados pertinentes de todos os participantes no mercado, de modo a poder assegurar uma 
supervisão adequada ao nível do micromercado. 

Alteração 247
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea f-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

f-A) Proibir a negociação de 
determinados produtos ou certos tipos de 
transacções, a fim de evitar prejudicar 
seriamente o bom funcionamento e a 
integridade dos mercados financeiros ou a 
estabilidade da totalidade ou de parte do 
sistema financeiro da União;

Or. en

Justificação

A proibição de determinados produtos deve ser considerada o último recurso, no caso de o 
funcionamento dos mercados correr um risco grave.

Alteração 248
Thomas Mann

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea f-B) (novo)

Texto da Comissão Alteração

f-B) Proibir a negociação de 
determinados produtos ou certos tipos de 
transacções, a fim de evitar prejudicar 
seriamente o bom funcionamento e a 
integridade dos mercados financeiros, 
incluindo questões relacionadas com a 
protecção dos investidores, ou a 
estabilidade da totalidade ou de parte do 
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sistema financeiro da União;

Or. en

Alteração 249
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea f-B) (novo)

Texto da Comissão Alteração

f-B) Coordenar a recolha, pelos seus 
membros, dos dados necessários junto das 
instituições financeiras;

Or. en

Justificação

Os mercados de produtos derivados são mundiais, pelo que deve existir um enquadramento 
sólido para a interacção da UE com infra-estruturas e participantes no mercado situados 
fora da UE.

Alteração 250
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. No exercício dos poderes enunciados 
no n.º 2, primeiro parágrafo, alíneas a) e 
d), a Autoridade deve ter em conta as 
legislações nacionais dos 
Estados-Membros conformes à legislação 
da União.

Or. en
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Alteração 251
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. A Autoridade exerce os poderes 
exclusivos de supervisão de entidades ou 
actividades económicas de alcance 
comunitário que lhe sejam conferidas 
pela legislação referida no artigo 1.º, 
n.º 2. 

Suprimido

Or. en

Alteração 252
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para tal, a Autoridade dispõe de poderes 
adequados de investigação e execução, 
conforme especificados na legislação 
pertinente, e pode cobrar taxas. 

Suprimido

Or. en

Alteração 253
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para tal, a Autoridade dispõe de poderes 
adequados de investigação e execução, 
conforme especificados na legislação 

Para tal, a Autoridade dispõe de poderes 
adequados de investigação e execução, 
conforme especificados na legislação 
pertinente, e pode cobrar taxas. A 
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pertinente, e pode cobrar taxas. Autoridade pode utilizar as instalações e 
os poderes das autoridades competentes 
para exercer os poderes exclusivos de 
supervisão e realizar investigações.

Or. en

Alteração 254
Corien Wortmann-Kool

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para tal, a Autoridade dispõe de poderes 
adequados de investigação e execução, 
conforme especificados na legislação 
pertinente, e pode cobrar taxas. 

Para tal, a Autoridade dispõe de poderes 
adequados de investigação e execução, 
conforme especificados na legislação 
pertinente, e pode cobrar taxas. A 
Autoridade trabalha em estreita 
cooperação com as autoridades 
competentes e apoia-se na sua 
competência técnica, instalações e 
poderes para exercer as competências 
exclusivas de supervisão e realizar 
investigações.

Or. en

Justificação

A Autoridade deve trabalhar em estreita cooperação com as autoridades competentes. É 
fundamental que a nova estrutura de supervisão utilize a competência técnica, as instalações 
e os poderes das autoridades competentes para exercer as competências exclusivas de 
supervisão e realizar investigações. 

Alteração 255
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para tal, a Autoridade dispõe de poderes Para tal, a Autoridade dispõe de poderes 
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adequados de investigação e execução, 
conforme especificados na legislação 
pertinente, e pode cobrar taxas. 

adequados, a nível da UE, de investigação 
e execução, conforme especificados na 
legislação pertinente, e pode cobrar taxas. 

Or. en

Alteração 256
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Autoridade exerce os poderes exclusivos 
de supervisão das câmaras de 
compensação centrais e das agências de 
notação de crédito em conformidade com 
o Regulamento (CE) n.º 1060/2009 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de Setembro de 2009, relativo às agências 
de notação de risco1.
__________
1 JO L 302 de 17.11.2009, p.1.

Or. en

Alteração 257
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º-A
Poderes das autoridades dos 

Estados-Membros enquanto autoridades 
competentes e membros da Autoridade

Para realizar os objectivos da Autoridade, 
as autoridades dos Estados-Membros, 
enquanto autoridades competentes e 
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membros da Autoridade, têm poderes para 
adoptar medidas de supervisão 
preventivas e correctivas. Estes poderes, 
relacionados com instituições financeiras 
e exercidos de forma proporcionada, 
incluem a capacidade para:
a) Requerer e receber informações 
adequadas; 
b) Impor requisitos de comunicação e de 
divulgação;
c) Realizar inspecções no local;
d) Adoptar medidas prudenciais 
(nomeadamente relacionadas com as 
políticas em matéria de conflitos de 
interesses, boa governação, liquidez, 
provisões, dividendos e remuneração);
e) Separar ou segregar as actividades da 
banca a retalho das actividades de 
negociação e de outras actividades não 
dirigidas ao público, no caso de ser 
avaliado um risco relevante de acordo 
com critérios comuns;
f) Restringir ou proibir temporariamente 
determinados produtos ou tipos de 
transacções susceptíveis de causar, directa 
ou indirectamente, uma excessiva 
volatilidade dos mercados ou de perturbar 
a totalidade ou parte do sistema 
financeiro europeu, as finanças públicas 
ou a economia real;
g) Ordenar às instituições financeiras que 
operem através de uma subsidiária, em
caso de ser avaliado um risco interno 
relevante de acordo com critérios comuns;
h) Impor sanções pecuniárias dissuasivas;
i) Exonerar gestores e directores;
j) Destituir executivos ou o Conselho de 
Administração;
k) Intervir temporariamente em 
instituições financeiras;
l) Retirar os benefícios da 
responsabilidade limitada a accionistas 
importantes de instituições financeiras 
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quando estes se revelam passivos na 
defesa do interesse corporativo em caso 
de, por exemplo, falta de transparência, 
concessão ou contracção de empréstimos 
de forma temerária ou infracções graves e 
sistemáticas;
m) Tornar a responsabilidade financeira 
extensiva a gestores, directores ou 
instituições financeiras que causem ou 
colaborem em infracções graves e 
sistemáticas ou possuam um sistema 
inadequado de incentivos aos seus 
serviços; 
n) Exercer a custódia, se for caso disso, 
de declarações de gestores e directores 
relativas a juros, actividades e activos;
o) Solicitar a definição de um plano de 
recuperação pormenorizado, a actualizar 
regularmente, que inclua um mecanismo 
de intervenção precoce estruturado, 
medidas correctivas imediatas e um plano 
de contingência para uma situação de 
falência;
p) Suspender licenças e retirar 
passaportes;
q) Negociar protocolos com vista a, tão 
rápida e automaticamente quanto 
possível, acordar uma resposta comum a 
nível europeu para prevenir ou corrigir 
perturbações do mercado.

Or. en

Alteração 258
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 7 – título

Texto da Comissão Alteração

Normas técnicas O conjunto único de regras

Or. en
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Alteração 259
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º -1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1-A. A fim de assegurar uma supervisão 
europeia das instituições financeiras 
eficaz e coerente, a Comissão, tendo em 
conta princípios internacionais acordados 
pela UE e no âmbito da legislação 
comunitária, adopta normas de regulação 
e aprova normas de supervisão tendo em 
vista o estabelecimento de um conjunto 
único de regras para a supervisão 
financeira europeia através de 
regulamentos ou decisões.

Or. en

Alteração 260
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º -1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1-B. O conjunto único de regras:
a) Precisa definições contidas na 
legislação comunitária;
b) Especifica elementos comuns relativos 
a requisitos de comunicação e divulgação 
contidos na legislação comunitária;
c) Fornece os elementos necessários para 
assegurar processos de cooperação 
eficazes, incluindo a avaliação de riscos 
pelas autoridades de supervisão e a 
partilha de informações, conforme 
previsto na legislação comunitária;
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d) Define normas de regulação e de 
supervisão compatíveis com os alertas 
precoces e as recomendações do CERS 
relativos à totalidade ou a uma parte 
significativa da União Europeia;
e) Define normas de regulação e de 
supervisão adequadas para fazer face aos 
riscos transfronteiras identificados pela 
Autoridade ou pelas instituições europeias 
na totalidade ou numa parte significativa 
da União Europeia;
f) Define normas de regulação e de 
supervisão adequadas para os requisitos 
prudenciais, de comunicação e de 
divulgação aplicáveis às empresas e 
veículos de investimento com um elevado 
índice de endividamento que operam na 
UE, a fim de prevenir riscos sistémicos e 
de corrigir riscos transfronteiras.

Or. en

Alteração 261
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Autoridade pode desenvolver normas 
técnicas nas áreas especificamente 
definidas na legislação referida no 
artigo 1.º, n.º 2. A Autoridade apresenta os 
seus projectos de normas à Comissão, para 
aprovação. 

1. A Autoridade desenvolve normas 
técnicas nas áreas especificamente 
definidas no presente regulamento e na 
legislação referida no artigo 1.º, n.º 2, ou a 
pedido da Comissão. As normas técnicas 
não incluem opções políticas e reflectem o 
princípio da proporcionalidade. A 
Autoridade apresenta os seus projectos de 
normas à Comissão, para adopção como 
actos delegados (normas de regulação) ou
para aprovação como actos de execução 
(normas de supervisão), em conformidade 
com o presente regulamento e com a 
legislação referida no artigo 1.º, n.º 2. Os 
projectos de normas são transmitidos 
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simultaneamente ao Parlamento Europeu 
e ao Conselho. 

Or. en

Alteração 262
Thomas Mann

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Autoridade pode desenvolver normas 
técnicas nas áreas especificamente 
definidas na legislação referida no 
artigo 1.º, n.º 2. A Autoridade apresenta os 
seus projectos de normas à Comissão, 
para aprovação.

1. A Autoridade pode desenvolver normas 
técnicas para completar e alterar 
elementos que não sejam essenciais para 
os actos legislativos referidos no artigo 1.º, 
n.º 2. As normas técnicas contribuem para 
um conjunto de regras comum, mas não 
constituem decisões estratégicas e o seu 
conteúdo é limitado pela legislação em 
que se baseiam. 

Or. en

Alteração 263
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Autoridade pode desenvolver normas 
técnicas nas áreas especificamente 
definidas na legislação referida no 
artigo 1.º, n.º 2. A Autoridade apresenta os 
seus projectos de normas à Comissão, 
para aprovação. 

1. A Autoridade pode desenvolver normas 
técnicas para completar e alterar 
elementos que não sejam essenciais para 
os actos legislativos referidos no artigo 1.º, 
n.º 2. As normas técnicas não constituem 
decisões estratégicas e o seu conteúdo é 
limitado pela legislação em que se 
baseiam. 

Or. en
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Alteração 264
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Autoridade pode desenvolver normas 
técnicas nas áreas especificamente 
definidas na legislação referida no 
artigo 1.º, n.º 2. A Autoridade apresenta os 
seus projectos de normas à Comissão, 
para aprovação. 

1. A Autoridade pode desenvolver normas 
técnicas nas áreas especificamente 
definidas na legislação referida no 
artigo 1.º, n.º 2. As normas técnicas não 
incluem decisões estratégicas e o seu 
conteúdo é limitado pela legislação em 
que se baseiam. 

Or. en

Alteração 265
Gianni Pittella

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Autoridade pode desenvolver normas 
técnicas nas áreas especificamente 
definidas na legislação referida no 
artigo 1.º, n.º 2. A Autoridade apresenta os 
seus projectos de normas à Comissão, para 
aprovação. 

1. A Autoridade pode desenvolver normas 
técnicas nas áreas especificamente 
definidas na legislação referida no 
artigo 1.º, n.º 2 e alínea a) do n.º 2. A 
Autoridade apresenta os seus projectos de 
normas à Comissão, para aprovação. 

Or. en

Alteração 266
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Antes dessa apresentação à Comissão, a 
Autoridade conduz, quando necessário, 

Antes dessa apresentação à Comissão, a 
Autoridade conduz, quando necessário, 
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consultas públicas abertas sobre os 
projectos de normas técnicas e analisa os 
potenciais custos e benefícios que lhes 
estejam associados. 

consultas públicas abertas com todas as 
partes interessadas e analisa os potenciais 
custos e benefícios que lhes estejam 
associados, salvo se essas consultas e 
análises forem desproporcionadas em 
relação ao âmbito de aplicação e ao 
impacto das normas técnicas em causa ou 
em relação à urgência do assunto. A 
Autoridade solicita igualmente parecer ou 
conselho ao Grupo das Partes 
Interessadas do sector dos valores 
mobiliários e dos mercados referido no 
artigo 22.º. 

Or. en

Alteração 267
Gianni Pittella

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Antes dessa apresentação à Comissão, a 
Autoridade conduz, quando necessário, 
consultas públicas abertas sobre os 
projectos de normas técnicas e analisa os 
potenciais custos e benefícios que lhes 
estejam associados. 

Antes dessa apresentação à Comissão, a 
Autoridade conduz, quando necessário, 
consultas públicas abertas sobre os 
projectos de normas técnicas e analisa os 
potenciais custos e benefícios que lhes 
estejam associados, salvo se essas 
consultas e análises forem 
desproporcionadas em relação ao âmbito 
de aplicação e ao impacto das normas 
técnicas em causa ou em relação à 
urgência do assunto. 

Or. en
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Alteração 268
Anni Podimata

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Antes dessa apresentação à Comissão, a 
Autoridade conduz, quando necessário, 
consultas públicas abertas sobre os 
projectos de normas técnicas e analisa os 
potenciais custos e benefícios que lhes 
estejam associados. 

Antes dessa apresentação à Comissão, a 
Autoridade conduz, quando necessário, 
consultas públicas abertas sobre os 
projectos de normas técnicas e analisa os 
potenciais custos e benefícios que lhes 
estejam associados, salvo se essas 
consultas e análises forem 
desproporcionadas em relação ao âmbito 
de aplicação e ao impacto das normas 
técnicas em causa ou em relação à 
urgência do assunto. 

Or. en

Alteração 269
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Antes dessa apresentação à Comissão, a
Autoridade conduz, quando necessário, 
consultas públicas abertas sobre os 
projectos de normas técnicas e analisa os 
potenciais custos e benefícios que lhes 
estejam associados. 

A Autoridade conduz, quando necessário, 
consultas públicas abertas sobre os 
projectos de normas técnicas e analisa os 
potenciais custos e benefícios que lhes 
estejam associados antes de adoptar 
normas técnicas. Durante este processo, o 
Grupo das Partes Interessadas referido no 
artigo 22.º pode oferecer o seu parecer ou 
conselho. 

Or. en
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Alteração 270
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Antes dessa apresentação à Comissão, a
Autoridade conduz, quando necessário,
consultas públicas abertas sobre os 
projectos de normas técnicas e analisa os 
potenciais custos e benefícios que lhes 
estejam associados. 

A Autoridade conduz consultas públicas 
abertas sobre os projectos de normas 
técnicas e analisa os potenciais custos e 
benefícios que lhes estejam associados
antes de adoptar normas técnicas. A 
Autoridade solicita igualmente parecer ou 
conselho ao Grupo das Partes 
Interessadas do sector dos valores 
mobiliários e dos mercados referido no 
artigo 22.º. 

Or. en

Alteração 271
Thomas Mann

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Antes dessa apresentação à Comissão, a
Autoridade conduz, quando necessário,
consultas públicas abertas sobre os 
projectos de normas técnicas e analisa os 
potenciais custos e benefícios que lhes 
estejam associados. 

A Autoridade conduz consultas públicas 
abertas sobre os projectos de normas 
técnicas e analisa os potenciais custos e 
benefícios que lhes estejam associados, 
bem como a sua exequibilidade no 
mercado dos serviços financeiros da UE, 
antes de adoptar normas técnicas. A 
Autoridade solicita igualmente parecer ou 
conselho ao Grupo das Partes 
Interessadas do sector bancário referido 
no artigo 22.º. 

Or. en



AM\808173PT.doc 89/105 PE439.456v01-00

PT

Alteração 272
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Na elaboração de normas técnicas, a 
Autoridade tem em conta a grande 
diversidade de intervenientes nos 
mercados financeiros e os diferentes 
efeitos das normas para os vários tipos de
participantes no mercado. 

Or. en

Alteração 273
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Autoridade apresenta os seus projectos 
de normas à Comissão para aprovação e, 
simultaneamente, ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

Or. en

Alteração 274
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

No prazo de três meses a contar da 
recepção das normas técnicas, a Comissão 
decide da sua aprovação. A Comissão pode 

No prazo de três meses a contar da 
recepção das normas técnicas, a Comissão 
decide da sua aprovação. A Comissão pode 
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prorrogar esse prazo por mais um mês. A 
Comissão pode aprovar os projectos de 
normas parcialmente ou com alterações, 
quando tal seja exigido pelo interesse 
comunitário.

prorrogar esse prazo por mais um mês. 

Or. en

Justificação

The ESMA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of 
the European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the ESMA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the ESMA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the ESMA. 

Alteração 275
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

No prazo de três meses a contar da 
recepção das normas técnicas, a Comissão 
decide da sua aprovação. A Comissão pode 
prorrogar esse prazo por mais um mês. A 
Comissão pode aprovar os projectos de 
normas parcialmente ou com alterações, 
quando tal seja exigido pelo interesse 
comunitário. 

No prazo de três meses a contar da 
recepção das normas técnicas, a Comissão 
decide da sua aprovação, rejeição ou 
alteração. A Comissão pode prorrogar esse 
prazo por mais um mês. A Comissão 
informa o Parlamento Europeu e o 
Conselho da sua decisão, indicando as 
razões que a ditaram. 

Or. en
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Alteração 276
Peter Skinner

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

No prazo de três meses a contar da 
recepção das normas técnicas, a Comissão 
decide da sua aprovação. A Comissão pode 
prorrogar esse prazo por mais um mês. A 
Comissão pode aprovar os projectos de 
normas parcialmente ou com alterações, 
quando tal seja exigido pelo interesse 
comunitário. 

No prazo de três meses a contar da 
recepção das normas técnicas, a Comissão 
decide da sua aprovação, rejeição ou 
alteração. A Comissão pode prorrogar esse 
prazo por mais um mês. A Comissão 
informa o Parlamento Europeu e o 
Conselho da sua decisão, indicando as 
razões que a ditaram. 

Or. en

Justificação

Não devem ser atribuídas à Comissão competências para alterar normas técnicas. Dado o 
seu carácter técnico, estas normas apenas devem ser desenvolvidas por peritos técnicos, no 
seio da AES. Se as normas não forem adequadas por razões jurídicas ou relacionadas com o 
mercado único, a Comissão pode rejeitá-las total ou parcialmente.

Alteração 277
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

No prazo de três meses a contar da 
recepção das normas técnicas, a Comissão 
decide da sua aprovação. A Comissão pode 
prorrogar esse prazo por mais um mês. A 
Comissão pode aprovar os projectos de 
normas parcialmente ou com alterações, 
quando tal seja exigido pelo interesse 
comunitário. 

No prazo de três meses a contar da 
recepção das normas técnicas, a Comissão 
decide da sua aprovação, aprovação 
parcial ou rejeição. A Comissão pode 
prorrogar esse prazo por mais um mês. A 
Comissão informa o Parlamento Europeu 
e o Conselho da sua decisão, indicando as 
razões que a ditaram.

Or. en
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Alteração 278
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

No prazo de três meses a contar da 
recepção das normas técnicas, a Comissão 
decide da sua aprovação. A Comissão 
pode prorrogar esse prazo por mais um 
mês. A Comissão pode aprovar os 
projectos de normas parcialmente ou com 
alterações, quando tal seja exigido pelo 
interesse comunitário. 

No prazo de três meses a contar da 
recepção das normas técnicas, a Comissão 
aprova as normas de supervisão desde que 
estejam conformes com a legislação 
europeia. No mesmo período, a Comissão 
pode adoptar os projectos de normas
técnicas parcialmente ou com alterações, 
quando as normas tiverem sido elaboradas 
como normas regulamentares. Em ambos 
os casos, a Comissão pode prorrogar esse 
prazo por mais um mês. 

Or. en

Alteração 279
Gianni Pittella

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

No prazo de três meses a contar da 
recepção das normas técnicas, a Comissão 
decide da sua aprovação. A Comissão pode 
prorrogar esse prazo por mais um mês. A 
Comissão pode aprovar os projectos de 
normas parcialmente ou com alterações, 
quando tal seja exigido pelo interesse 
comunitário. 

No prazo de três meses a contar da 
recepção das normas técnicas, a Comissão 
decide da sua aprovação. A Comissão pode 
prorrogar esse prazo por mais um mês. A 
Comissão pode aprovar os projectos de 
normas parcialmente ou com alterações, 
quando tal seja exigido pelo interesse da 
União Europeia. 

Or. en
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Alteração 280
Anni Podimata

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão não pode alterar o conteúdo 
das normas técnicas elaboradas pela 
Autoridade sem prévia coordenação com 
a Autoridade, em conformidade com o 
presente artigo.

Or. en

Alteração 281
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Nos casos em que a Comissão não aprove 
as normas ou só as aprove parcialmente 
ou com alterações, deve informar a 
Autoridade das razões da sua decisão. 

Suprimido

Or. en

Alteração 282
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Nos casos em que a Comissão não aprove 
as normas ou só as aprove parcialmente 
ou com alterações, deve informar a 
Autoridade das razões da sua decisão. 

Em qualquer dos casos, a Comissão deve 
informar a Autoridade, o Parlamento
Europeu e o Conselho da sua decisão e
das razões da sua decisão. 
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Or. en

Alteração 283
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Nos casos em que a Comissão não aprove 
as normas ou só as aprove parcialmente 
ou com alterações, deve informar a 
Autoridade das razões da sua decisão. 

Nos casos em que a Comissão não aprove 
as normas, deve propor alterações 
fundamentadas e devolver os projectos de 
normas à Autoridade. A Autoridade pode 
alterar os projectos de normas com base 
nas alterações propostas pela Comissão e 
voltar a apresentá-los à Comissão para 
aprovação. 

Or. en

Justificação

The ESMA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of 
the European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the ESMA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the ESMA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the ESMA. 

Alteração 284
Gianni Pittella

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Nos casos em que a Comissão não aprove
as normas ou só as aprove parcialmente ou 
com alterações, deve informar a 
Autoridade das razões da sua decisão. 

Nos casos em que a Comissão tencione 
não aprovar as normas ou só as aprovar
parcialmente ou com alterações, deve 
devolver os projectos de normas à 
Autoridade, acompanhadas dos seus 
comentários e observações. A Autoridade 
pode alterar os projectos de normas com 



AM\808173PT.doc 95/105 PE439.456v01-00

PT

base nos comentários da Comissão e 
voltar a apresentá-los à Comissão. 

Or. en

Alteração 285
Gianni Pittella

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Nos casos em que a Comissão não aprove
as normas ou só as aprove parcialmente 
ou com alterações, deve informar a 
Autoridade das razões da sua decisão. 

Nos casos em que a Comissão tencione 
não aprovar as normas, deve devolver os 
projectos de normas à Autoridade, 
explicando, por escrito, as razões por que 
as normas em causa são incompatíveis 
com o interesse público da União 
Europeia, não respeitam o princípio da 
proporcionalidade ou constituem um 
obstáculo à integração do mercado único 
europeu.
A Autoridade altera os projectos de 
normas no prazo de seis semanas, tendo 
em devida conta as preocupações 
expressas pela Comissão. 

Or. en

Alteração 286
Danuta Jazłowiecka

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No prazo de um mês a contar da recepção 
das normas alteradas, a Comissão aprova 
as normas propostas com as alterações 
sugeridas pela Autoridade ou rejeita as 
normas e informa o Parlamento Europeu 
e o Conselho da sua decisão, expondo as 
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razões que a ditaram.

Or. en

Justificação

The ESMA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of 
the European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the ESMA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the ESMA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the ESMA.

Alteração 287
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No prazo de um mês a contar da recepção 
das normas alteradas, a Comissão aprova 
as normas propostas com as alterações 
sugeridas pela Autoridade ou rejeita-as.

Or. en

Justificação

The ESMA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of 
the European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the ESMA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the ESMA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the ESMA.
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Alteração 288
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão adopta as normas de 
regulação como actos delegados, em 
conformidade com os artigos 7.º-A a 7.º-D 
do presente regulamento, e aprova as 
normas de supervisão como actos de 
execução, em conformidade com o 
processo previsto no artigo 291.º do 
TFUE.

Or. en

Alteração 289
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As normas são aprovados pela
Comissão através de regulamentos ou 
decisões a publicar no Jornal Oficial da 
União Europeia.

2. A Comissão adopta actos delegados em 
conformidade com os artigos 7.º-A a 7.º-
D, cujo objectivo é estabelecer as normas 
técnicas referidas no n.º 1. Tais actos 
assumirão a forma de regulamentos ou 
decisões.

Or. en
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Alteração 290
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As normas são aprovados pela 
Comissão através de regulamentos ou 
decisões a publicar no Jornal Oficial da 
União Europeia.

2. Após conclusão do procedimento 
pertinente, as normas são publicadas no 
Jornal Oficial da União Europeia, sob a 
designação de normas delegadas da UE 
ou de normas de execução da UE, 
consoante o caso.

Or. en

Alteração 291
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O conjunto único de regras é 
actualizado regularmente e é adaptado à 
nova legislação comunitária.

Or. en

Alteração 292
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. No seu relatório anual, a Autoridade 
indica quais as autoridades nacionais que 
não cumpriram as normas de regulação e 
de supervisão.
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Or. en

Alteração 293
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-A
Exercício da delegação

1. Os poderes para adoptar normas de 
regulação, referidos no artigo 7.º, são 
conferidos à Comissão por tempo 
indeterminado, salvo disposição em 
contrário na legislação sectorial. 
2. Logo que adopte um acto delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.
3. Os poderes para adoptar actos 
delegados são conferidos à Comissão nas 
condições previstas nos artigos 7.º-B e 
7.º-C.

Or. en

Alteração 294
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 7-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-B
Revogação da delegação

1. A delegação de poderes referida no 
artigo 7.º pode ser revogada pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho.
2. A instituição que tenha iniciado um 
procedimento interno para decidir da 
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revogação da delegação de poderes deve 
diligenciar por informar a outra 
instituição e a Comissão num prazo 
razoável antes de aprovar a decisão 
definitiva, indicando os poderes delegados 
que podem ser objecto de revogação e as 
possíveis razões que justificam essa 
revogação.
3. A decisão de revogação entra 
imediatamente em vigor ou em data 
posterior nela especificada. A decisão de 
revogação não afecta a validade dos actos 
delegados que já estejam em vigor. A 
decisão é publicada no Jornal Oficial da 
União Europeia.

Or. en

Alteração 295
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 7-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-C
Objecções aos actos delegados

1. O Parlamento Europeu e o Conselho 
podem formular objecções ao acto 
delegado no prazo de quatro meses a 
contar da data de notificação. 
Por iniciativa do Parlamento Europeu ou 
do Conselho, este prazo pode ser 
prorrogado por mais dois meses.
2. Se, no termo deste prazo, nem o 
Parlamento Europeu nem o Conselho 
tiverem formulado objecções ao acto 
delegado, o acto delegado é publicado no 
Jornal Oficial da União Europeia e entra 
em vigor na data prevista nas suas 
disposições. 
Antes do termo desse período e em casos 
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excepcionais e devidamente justificados, o 
Parlamento Europeu e o Conselho podem 
ambos informar a Comissão de que não 
tencionam levantar objecções a um acto 
delegado. Em tais casos, o acto delegado 
será publicada no Jornal Oficial da União 
Europeia e entra em vigor na data nele 
indicada.
3. Se o Parlamento Europeu ou o 
Conselho formularem objecções ao acto 
delegado, este não entra em vigor. A 
instituição que formula objecções ao acto 
delegado deve expor as razões que 
justificaram as suas objecções.

Or. en

Alteração 296
Pervenche Berès

Proposta de regulamento
Artigo 8 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Com vista à definição de práticas de 
supervisão coerentes, eficientes e efectivas 
no âmbito do SESF, bem como para 
garantir uma aplicação comum, uniforme e 
coerente da legislação comunitária, a 
Autoridade emite orientações e 
recomendações endereçadas às autoridades 
nacionais de supervisão ou a entidades 
envolvida nos mercados financeiros. 
As autoridades nacionais de supervisão 
desenvolvem todos os esforços para dar 
cumprimento a essas orientações e 
recomendações. 

Com vista à definição de práticas de 
supervisão coerentes, eficientes e efectivas 
no âmbito do SESF, bem como para 
garantir uma aplicação comum, uniforme e 
coerente da legislação comunitária, a 
Autoridade emite orientações e 
recomendações endereçadas às autoridades 
nacionais de supervisão ou a entidades 
envolvida nos mercados financeiros. 
No que respeita a assuntos relativamente 
aos quais a legislação confere à 
Autoridade poderes para desenvolver 
normas técnicas em conformidade com o 
artigo 7.º do presente regulamento, a 
Autoridade apenas emite orientações e 
recomendações após a adopção das 
normas.

Or. en
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Justificação

Afigura-se essencial garantir que, nos casos em que a legislação prevê normas, estas não 
sejam substituídas por orientações ou recomendações: é uma questão de certeza jurídica. 
Acresce que, de acordo com o objectivo fundamental de estabelecer um conjunto único e 
sólido de regras, o incentivo e o mandato legislativo para as AES proporem normas deve ser 
muito forte.  

Alteração 297
Thomas Mann

Proposta de regulamento
Artigo 8 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Com vista à definição de práticas de 
supervisão coerentes, eficientes e efectivas 
no âmbito do SESF, bem como para 
garantir uma aplicação comum, uniforme e 
coerente da legislação comunitária, a 
Autoridade emite orientações e 
recomendações endereçadas às autoridades 
nacionais de supervisão ou a entidades 
envolvida nos mercados financeiros. 

Com vista à definição de práticas de 
supervisão coerentes, eficientes e efectivas 
no âmbito do SESF, a fim de evitar que as 
autoridades nacionais comecem competir 
entre si para aplicar normas de 
supervisão deliberadamente permissivas, 
no intuito de aumentar a competitividade 
dos seus centros financeiros, bem como 
para garantir uma aplicação comum, 
uniforme e coerente da legislação da 
União, a Autoridade emite orientações e 
recomendações endereçadas às autoridades 
nacionais de supervisão ou a entidades 
envolvida nos mercados financeiros. 

Or. en

Alteração 298
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 8 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Autoridade conduz consultas públicas 
abertas sobre as orientações e 
recomendações, e analisa os potenciais 
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custos e benefícios que lhes estejam 
associados. A Autoridade solicita 
igualmente um parecer ou conselho ao 
Grupo das Partes Interessadas do sector 
dos valores mobiliários e dos mercados 
referido no artigo 22.º.

Or. en

Alteração 299
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 8 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As orientações e recomendações são 
publicadas no sítio Web da Autoridade.

Or. en

Alteração 300
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 8 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As autoridades nacionais de supervisão 
desenvolvem todos os esforços para dar 
cumprimento a essas orientações e 
recomendações. 

As autoridades nacionais de supervisão e 
os participantes no mercado financeiro 
desenvolvem todos os esforços para dar 
cumprimento a essas orientações e 
recomendações. 

Or. en
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Alteração 301
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 8 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No prazo de dois meses a contar da 
emissão de uma orientação ou 
recomendação, cada autoridade 
competente decide se tenciona dar 
cumprimento a essa orientação ou 
recomendação. Caso não dê cumprimento 
a essa orientação ou recomendação, a 
autoridade em causa deve informar a 
Autoridade, indicando as razões da sua 
decisão. A Autoridade pode decidir, numa 
base casuística, publicar as razões 
invocadas pela autoridade competente. 

Or. en

Alteração 302
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 8 – parágrafo 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Após a emissão de uma orientação ou 
recomendação, todas as entidades 
envolvidas nos mercados financeiros 
comunicam anualmente, de forma clara e 
pormenorizada, se respeitam a orientação 
ou recomendação em causa.

Or. en
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Alteração 303
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 8 – parágrafo 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

No seu relatório anual, a Autoridade 
especifica quais as autoridades nacionais 
que não observaram as orientações e 
recomendações por ela formuladas, 
indicando também de que forma tenciona 
garantir que essas autoridades observem, 
no futuro, as suas recomendações e 
orientações; a Autoridade inclui no 
relatório a mesma informação 
relativamente aos principais participantes 
no mercado.

Or. en

Alteração 304
Gianni Pittella

Proposta de regulamento
Artigo 8 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Nos casos em que uma autoridade nacional 
de supervisão não as aplique, deve 
informar a Autoridade das razões da sua 
decisão.

Nos casos em que uma autoridade nacional 
de supervisão não as aplique, deve indicar 
as razões da sua decisão à Autoridade, que 
as publicará.

Or. en

Justificação

Para reforçar a aplicação das normas técnicas, vale a pena reforçar o princípio de “cumprir 
ou explicar”.


