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Alteração 171
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Título

Texto da Comissão Alteração

Proposta de REGULAMENTO DO 
PARLAMENTO EUROPEU E DO 
CONSELHO que institui uma Autoridade 
Bancária Europeia

Proposta de REGULAMENTO DO 
PARLAMENTO EUROPEU E DO 
CONSELHO que institui uma Autoridade 
Europeia de Supervisão para o sector 
Bancário

Or. en

Alteração 172
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A crise financeira de 2007/2008 veio 
expor importantes deficiências na 
supervisão financeira, tanto em casos 
específicos como em relação ao sistema 
financeiro no seu todo. Os modelos de 
supervisão numa base nacional não 
acompanharam a realidade de integração e 
interligação entre os mercados financeiros 
europeus, nos quais diversas empresas do 
sector financeiro desenvolvem as suas 
operações além-fronteiras. A crise veio 
expor sérias deficiências na área da 
cooperação, coordenação e coerência de 
aplicação da legislação comunitária, bem 
como a nível da confiança entre as 
autoridades nacionais de supervisão. 

(1) A crise financeira de 2007/2008 veio 
expor importantes deficiências na 
supervisão financeira, tanto em casos 
específicos como em relação ao sistema 
financeiro no seu todo. Os modelos de 
supervisão numa base nacional não 
acompanharam a globalização financeira 
e a realidade de integração e interligação 
entre os mercados financeiros europeus, 
nos quais diversas empresas do sector 
financeiro desenvolvem as suas operações 
além-fronteiras. A crise veio expor sérias 
deficiências na área da cooperação, 
coordenação e coerência de aplicação da 
legislação da UE, bem como a nível da 
confiança entre as autoridades nacionais de 
supervisão. 

Or. en
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Alteração 173
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Muito antes da crise financeira o 
Parlamento reclamava regularmente o 
reforço de uma situação verdadeiramente 
nivelada e equitativa para todos os 
agentes a nível europeu, assinalando 
significativos falhanços na supervisão, 
pela Europa, de mercados financeiros 
cada vez mais integrados (ver as suas 
resoluções de 13 de Abril de 2000 sobre a 
Comunicação da Comissão sobre a 
aplicação de um enquadramento para os 
mercados financeiros: Plano de Acção1;
de 25 de Novembro de 2005 sobre os 
regimes de supervisão prudencial na 
União Europeia2; de 11 de Julho de 2007
sobre a política dos serviços financeiros 
(2005-2010) – Livro Branco3; de 23 de 
Setembro de 2008 que contém 
recomendações dirigidas à Comissão, 
relativas aos fundos de retorno absoluto 
(hedge funds) e aos fundos de 
investimento em participações privadas 
(private equities)4; de 9 de Outubro de 
2008 que contém recomendações à
Comissão sobre o seguimento do processo 
Lamfalussy: futura estrutura de 
supervisão5; de 22 de Abril de 2009 sobre 
uma proposta alterada de directiva do 
Parlamento Europeu e do Conselho 
relativa ao acesso à actividade de seguros 
e resseguros e ao seu exercício 
(SOLVÊNCIA II) 6; e de 23 de Abril de 
2009 sobre uma proposta de regulamento 
do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativo às agências de notação de 
crédito7).
___________
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1 JO C 40 de 7.2.2001, p. 453. 
2 JO C 25 E de 29.1.2004, p. 394.
3 JO C 175 E de 10.7.2008, p. xx.
4 JO C 8 E de 14.1.2010, p. 26.
5 JO C 9 E de 15.1.2010, p. 48.
6 Textos Aprovados, P6_TA(2009)0251.
7 Textos Aprovados, P6_TA(2009)0279.

Or. en

Alteração 174
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Em 2 de Abril de 2009, os líderes do
G-20 na sua declaração sobre o "Plano 
Global de Recuperação e de Reforma" 
afirmaram que iriam trabalhar com vista 
à criação de um quadro de supervisão e 
de regulação mais forte e globalmente 
mais coerente para o futuro sector 
financeiro, capaz de apoiar um 
crescimento global sustentável e de 
satisfazer as necessidades das empresas e 
dos cidadãos. 

Or. en

Alteração 175
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A crise económica e financeira resultou 
em riscos efectivos e graves para a 

(5) A crise económica e financeira resultou 
em riscos efectivos e graves para a 
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estabilidade do mercado interno. A 
recuperação e manutenção de um sistema 
financeiro estável e fiável é uma condição 
prévia indispensável para conservar a 
confiança e a coerência no mercado interno 
e, portanto, para preservar e melhorar as 
condições necessárias para a criação de um 
mercado interno plenamente integrado e 
funcional no domínio dos serviços 
financeiros. Além disso, mercados 
financeiros mais e melhor integrados 
oferecem maiores oportunidades de 
financiamento e diversificação dos riscos, 
contribuindo assim para aumentar a 
capacidade das economias para absorver os 
choques.

estabilidade do sistema financeiro e do 
mercado interno. A recuperação e 
manutenção de um sistema financeiro 
estável e fiável, a nível global e europeu, é 
uma condição prévia indispensável para 
conservar a confiança e a coerência no 
mercado interno e, portanto, para preservar 
e melhorar as condições necessárias para a 
criação de um mercado interno plenamente 
integrado e funcional no domínio dos 
serviços financeiros. Além disso, mercados 
financeiros mais e melhor integrados 
oferecem maiores oportunidades de 
financiamento e diversificação dos riscos, 
contribuindo assim para aumentar a 
capacidade das economias para absorver os 
choques.

Or. en

Alteração 176
Antolín Sánchez Presedo

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 instituições 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 Bancária Europeia, uma 
Autoridade Europeia dos Seguros e 
Pensões Complementares de Reforma e 
uma Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados (a seguir 

(7) O Sistema Europeu de Supervisão 
Financeira (SESF) consistirá numa rede
integrada de autoridades de supervisão 
nacionais e europeias, mas a supervisão
normal corrente das instituições
financeiras será da responsabilidade das 
autoridades competentes dos Estados-
Membros, com 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 uniforme e coerente das regras e 
normas europeias aplicáveis às 
instituições e aos mercados financeiros em 
toda a União Europeia. Deverá ser criada 
uma Autoridade Europeia de Supervisão 
para o sector Bancário, uma Autoridade
Europeia de Supervisão dos Seguros e 
Pensões Complementares de Reforma e 
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designadas «Autoridades Europeias de 
Supervisão)».

uma Autoridade Europeia de Supervisão
dos Valores Mobiliários e dos Mercados (a 
seguir designadas «Autoridades Europeias 
de Supervisão») bem como um Comité 
Conjunto comum a todas elas. O 
Conselho Europeu do Risco Sistémico, 
enquanto Autoridade Europeia de macro-
supervisão, completa o SESF. A 
Autoridade evoluirá de acordo com as 
melhores práticas reconhecidas a nível 
europeu e internacional. Tal abordagem 
poderia consistir no estabelecimento de 
um novo nível de supervisão directa pela 
Autoridade. No intuito de evitar distorções 
a nível internacional e reforçar o Sistema 
Europeu de Supervisão Financeira, 
deverá avaliar-se e ponderar-se de forma 
criteriosa a introdução da supervisão 
directa por forma a acrescentar valor à 
supervisão das grandes instituições 
financeiras, muitas das quais são de 
âmbito global e operam na UE. Isto 
aplica-se principalmente às grandes 
instituições financeiras que efectuam 
transacções interbancárias ou outras 
actividades susceptíveis de criar um risco 
sistémico para o mercado interno, e às 
instituições financeiras sistémicas 
definidas e identificadas a nível 
internacional. Esta questão deverá ser 
estudada mais aprofundadamente na 
primeira revisão do presente regulamento, 
prevista no artigo 66.º, a qual deverá 
realizar-se o mais tardar três anos após a 
sua entrada em vigor. 

Or. en
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Alteração 177
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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 instituições 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 Bancária Europeia, uma 
Autoridade Europeia dos Seguros e 
Pensões Complementares de Reforma e 
uma Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados (a seguir 
designadas «Autoridades Europeias de 
Supervisão)».

(7) O SESF consistirá numa rede de 
autoridades de supervisão nacionais e da 
União Europeia, mas a supervisão 
corrente das instituições financeiras que 
não operam à escala da União Europeia 
continuará a basear-se numa abordagem 
nacional. Os colégios de autoridades de 
supervisão assegurarão a supervisão das
instituições que operam como grupos 
transfronteiras que não possuem uma 
dimensão a nível da UE. A Autoridade 
assumirá gradualmente a supervisão das 
instituições com uma dimensão a nível da 
União Europeia. 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 Bancária Europeia, uma 
Autoridade Europeia de Supervisão
(Seguros e Pensões Complementares de 
Reforma) e uma Autoridade Europeia de
Supervisão (Valores Mobiliários e 
Mercados), bem como uma Autoridade 
Europeia de Supervisão (Comité 
Conjunto). O Conselho Europeu do Risco 
Sistémico fará parte do Sistema Europeu 
de Supervisão Financeira.

Or. en

Justificação

Melhor explicitação do texto.
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Alteração 178
Vicky Ford

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 instituições 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 Bancária Europeia, uma 
Autoridade Europeia dos Seguros e 
Pensões Complementares de Reforma e 
uma Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados (a seguir 
designadas «Autoridades Europeias de 
Supervisão)».

(7) O SESF consistirá numa rede de 
autoridades de supervisão nacionais e 
comunitárias, mas a supervisão corrente 
continuará a basear-se numa abordagem 
nacional. Os colégios de autoridades de 
supervisão deverão coordenar a 
supervisão das instituições 
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 Bancária Europeia, uma 
Autoridade Europeia dos Seguros e 
Pensões Complementares de Reforma e 
uma Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados (a seguir 
designadas «Autoridades Europeias de 
Supervisão»). 

Or. en

Alteração 179
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A Autoridade Bancária Europeia (a 
seguir designada «Autoridade») deverá 
actuar com vista a melhorar o 
funcionamento do mercado interno, 
nomeadamente através de um nível 

(9) A Autoridade deverá promover a 
sustentabilidade financeira e um mercado 
financeiro europeu forte com vista a 
melhorar o funcionamento e a 
competitividade do mercado interno com 
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elevado, eficaz e coerente de regulação e 
supervisão, tomando em consideração os 
interesses de todos os Estados-Membros, 
proteger os segurados e outros 
beneficiários, garantir a integridade, a 
eficiência e o bom funcionamento dos 
mercados financeiros, salvaguardar a 
estabilidade do sistema financeiro e 
reforçar a coordenação internacional no 
domínio da supervisão, em benefício da 
economia no seu todo e, nomeadamente, 
das instituições financeiras e outros 
intervenientes, dos consumidores e dos 
trabalhadores do sector. Para que possa 
cumprir esses objectivos, será necessário e 
apropriado que a Autoridade assuma a 
forma de um organismo comunitário
dotado de personalidade jurídica e com 
autonomia legal, administrativa e 
financeira.

base na inclusão financeira e em 
condições equitativas, evitando e 
corrigindo os riscos sistémicos e 
transfronteiras, nomeadamente através de 
um nível europeu elevado, eficaz e 
coerente de regulação e supervisão, 
tomando em consideração os interesses de 
todos os Estados-Membros, evitar a 
arbitragem regulatória e garantir
condições equitativas, proteger os 
depositantes e investidores e outras partes 
interessadas bem como as finanças 
públicas; garantir a integridade, a 
eficiência, a transparência e o bom 
funcionamento dos mercados financeiros e 
a sua interacção sustentável com a 
economia real, reduzir a pró-ciclicidade
das finanças e salvaguardar a estabilidade 
do sistema financeiro, fomentar uma boa 
implementação da política monetária nos 
mercados e assegurar a rastreabilidade do 
crédito, concretizar os objectivos da UEM
e reforçar a coordenação internacional no 
domínio da supervisão, em benefício da 
economia no seu todo e, nomeadamente, 
das instituições financeiras e outros 
intervenientes, dos consumidores e dos 
trabalhadores do sector. As suas funções 
incluem ainda a promoção da 
convergência no domínio da supervisão e 
a apresentação de pareceres às 
instituições da UE na área bancária, dos 
pagamentos, da regulação da moeda 
electrónica, bem como das questões 
conexas da governação empresarial, da 
auditoria e da informação financeira.
Para que possa cumprir esses objectivos, 
será necessário e apropriado que a 
Autoridade assuma a forma de um 
organismo europeu dotado de 
personalidade jurídica e com autonomia 
legal, administrativa e financeira.

Or. en
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Alteração 180
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A Autoridade Bancária Europeia (a 
seguir designada «Autoridade») deverá 
actuar com vista a melhorar o 
funcionamento do mercado interno, 
nomeadamente através de um nível 
elevado, eficaz e coerente de regulação e 
supervisão, tomando em consideração os 
interesses de todos os Estados-Membros, 
proteger os segurados e outros 
beneficiários, garantir a integridade, a 
eficiência e o bom funcionamento dos 
mercados financeiros, salvaguardar a 
estabilidade do sistema financeiro e 
reforçar a coordenação internacional no 
domínio da supervisão, em benefício da 
economia no seu todo e, nomeadamente, 
das instituições financeiras e outros 
intervenientes, dos consumidores e dos 
trabalhadores do sector. Para que possa 
cumprir esses objectivos, será necessário e 
apropriado que a Autoridade assuma a 
forma de um organismo comunitário 
dotado de personalidade jurídica e com 
autonomia legal, administrativa e 
financeira.

(9) A Autoridade Bancária Europeia (a 
seguir designada «Autoridade») deverá 
actuar com vista a melhorar o 
funcionamento do mercado interno, 
nomeadamente através de um nível 
elevado, eficaz e coerente de regulação e 
supervisão, tomando em consideração os 
interesses de todos os Estados-Membros,
evitar a arbitragem regulatória e garantir 
condições equitativas, proteger os 
depositantes e investidores, garantir a 
integridade, a eficiência e o bom 
funcionamento dos mercados financeiros, 
salvaguardar a estabilidade do sistema 
financeiro e reforçar a coordenação 
internacional no domínio da supervisão, 
em benefício da economia no seu todo, 
tendo ao mesmo tempo em consideração a 
necessidade de aumentar a concorrência e 
a inovação no mercado interno e garantir 
a competitividade global, e, 
nomeadamente, das instituições financeiras 
e outros intervenientes, dos consumidores e 
dos trabalhadores do sector. As suas 
funções incluem ainda a promoção da 
convergência no domínio da supervisão e 
a apresentação de pareceres às 
instituições da UE na área bancária, dos 
pagamentos, da regulação da moeda 
electrónica, bem como das questões 
conexas da governação empresarial, da 
auditoria e da informação financeira.
Para que possa cumprir esses objectivos, 
será necessário e apropriado que a 
Autoridade assuma a forma de um 
organismo comunitário dotado de 
personalidade jurídica e com autonomia 
legal, administrativa e financeira.
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Or. en

Justificação

É preciso ter em conta a necessidade de reforçar a concorrência e a inovação, como 
preconiza o Relatório Skinner.

Alteração 181
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A Autoridade Bancária Europeia (a 
seguir designada «Autoridade») deverá 
actuar com vista a melhorar o 
funcionamento do mercado interno, 
nomeadamente através de um nível 
elevado, eficaz e coerente de regulação e 
supervisão, tomando em consideração os 
interesses de todos os Estados-Membros, 
proteger os segurados e outros 
beneficiários, garantir a integridade, a 
eficiência e o bom funcionamento dos 
mercados financeiros, salvaguardar a 
estabilidade do sistema financeiro e 
reforçar a coordenação internacional no 
domínio da supervisão, em benefício da 
economia no seu todo e, nomeadamente, 
das instituições financeiras e outros 
intervenientes, dos consumidores e dos 
trabalhadores do sector. Para que possa 
cumprir esses objectivos, será necessário e 
apropriado que a Autoridade assuma a 
forma de um organismo comunitário 
dotado de personalidade jurídica e com 
autonomia legal, administrativa e 
financeira.

(9) A Autoridade Bancária Europeia (a 
seguir designada «Autoridade») deverá 
actuar com vista a melhorar o 
funcionamento do mercado interno, 
nomeadamente através de um nível 
elevado, eficaz e coerente de regulação e 
supervisão, tomando em consideração os 
interesses de todos os Estados-Membros e
a diferente natureza dos bancos, proteger 
os depositantes e investidores, garantir a 
integridade, a eficiência e o bom 
funcionamento dos mercados financeiros, 
salvaguardar a estabilidade do sistema 
financeiro e reforçar a coordenação 
internacional no domínio da supervisão, 
em benefício da economia no seu todo e, 
nomeadamente, das instituições financeiras 
e outros intervenientes, dos consumidores e 
dos trabalhadores do sector. Para que possa 
cumprir esses objectivos, será necessário e 
apropriado que a Autoridade assuma a 
forma de um organismo comunitário 
dotado de personalidade jurídica e com 
autonomia legal, administrativa e 
financeira.

Or. en
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Alteração 182
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Um sistema forte de supervisão 
bancária a nível da UE deve abranger 
todos os princípios fundamentais de 
supervisão internacionalmente 
reconhecidos. O primeiro da lista dos 
"Princípios Fundamentais para um 
Controlo Bancário Eficaz” estabelecidos 
pelo Comité de Supervisão Bancária de 
Basileia afirma que uma condição prévia 
para um controlo bancário eficaz é que as 
autoridades de supervisão devem ter 
competência para verificar a 
conformidade com a lei e com as 
preocupações relacionadas com a 
segurança e a solidez. Consequentemente, 
é necessário identificar e definir com 
clareza as principais preocupações 
relativamente à segurança e solidez do 
sistema bancário a nível da UE, ou seja, o 
risco sistémico (enquanto risco global) e o 
risco transfronteiras (enquanto risco 
europeu).

Or. en

Alteração 183
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Considerando 9-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-B) O presente regulamento assume a 
definição de risco sistémico elaborada 
pelo Fundo Monetário Internacional, pelo
Banco de Pagamentos Internacionais e 
pelo Conselho de Estabilidade Financeira 



PE439.457v01-00 14/85 AM\808174PT.doc

PT

e adoptada em 28 de Outubro de 2009 no 
âmbito do relatório apresentado aos 
Ministros das Finanças e Governadores 
dos Bancos Centrais do G 20 em resposta 
ao pedido formulado pelos Líderes do 
G 20 em Abril de 2009. Esse relatório 
define risco sistémico como "um risco de 
perturbação dos serviços financeiros que 
é (a) causado por uma debilitação 
substancial da totalidade ou de partes do 
sistema financeiro e que (b) pode 
potencialmente ter graves consequências 
negativas para a economia real. Um 
aspecto fundamental desta definição é a 
noção de efeitos negativos que podem 
advir de uma perturbação ou falência
numa instituição, mercado ou 
instrumento financeiros. Todos os tipos de 
intermediários, mercados e infra-
estruturas financeiros podem em certa 
medida ser potencialmente importantes do 
ponto de vista sistémico.

Or. en

Alteração 184
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Considerando 9-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-C) A definição de risco transfronteiras
inclui todos os riscos causados por 
desequilíbrios económicos ou fracassos 
financeiros em toda ou em partes da
União Europeia, susceptíveis de terem 
consequências negativas consideráveis 
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 um dos 
seus Estados-Membros. Todos os tipos de 
riscos económicos e financeiros podem 
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em certa medida ser potencialmente 
relevantes além-fronteiras.

Or. en

Alteração 185
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) Atendendo à natureza horizontal 
da Directiva 2005/60/CE, o presente 
regulamento não prejudica o actual 
quadro institucional dos Estados-
Membros no que respeita ao combate ao
branqueamento de capitais e à luta contra 
o financiamento do terrorismo. Ao actuar
no contexto da Directiva 2005/60/CE, a
Autoridade terá em consideração o 
quadro existente e cooperará, conforme 
for adequado, com outros organismos 
relevantes.

Or. en

Alteração 186
Corien Wortmann-Kool

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Será desejável que a Autoridade 
promova uma abordagem coerente na área 
da garantia de depósitos, de modo a 
assegurar a igualdade de condições de 
concorrência e o tratamento equitativo dos 
depositantes em toda a Comunidade. Na 
medida em que os regimes de garantia de 
depósitos estão sujeitos, nos respectivos 

(13) Será desejável que a Autoridade 
promova uma abordagem coerente na área 
da garantia de depósitos, de modo a 
assegurar a igualdade de condições de 
concorrência e o tratamento equitativo dos 
depositantes em toda a Comunidade. Na 
medida em que os regimes de garantia de 
depósitos estão sujeitos, nos respectivos 
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Estados Membros, a um controlo que não é 
equiparável a uma supervisão pelas 
autoridades reguladoras, será conveniente 
que a Autoridade possa exercer os seus 
direitos ao abrigo do presente regulamento, 
não só no que respeita aos regimes de 
garantia como também ao operador 
responsável.

Estados Membros, a um controlo que não é 
equiparável a uma supervisão pelas 
autoridades reguladoras, será conveniente 
que a Autoridade possa exercer os seus 
direitos ao abrigo do presente regulamento, 
não só no que respeita aos regimes de 
garantia como também ao operador 
responsável. O papel da Autoridade será 
revisto assim que for instituído um Fundo 
Europeu de Garantia de Depósitos. 

Or. en

Justificação

É necessário rever o papel da Autoridade na área das garantias de depósitos assim que for
criado um fundo europeu de garantia de depósitos.

Alteração 187
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) Para concretizar os objectivos da 
Autoridade e assegurar uma supervisão 
efectiva e coerente a nível europeu, as 
autoridades dos Estados-Membros, 
enquanto autoridades competentes e 
membros da Autoridade, devem ser 
investidas de um conjunto de poderes
para adoptarem medidas de supervisão de 
carácter preventivo e correctivo,
facilitando ao mesmo tempo uma acção 
conjunta, coordenada e integrada. Esses 
poderes serão exercidos de maneira 
proporcionada, e incluirão a capacidade 
para pedir e receber informação 
pertinente; impor requisitos em matéria 
de comunicação e divulgação de 
informação; realizar inspecções in loco;
adoptar medidas prudenciais (incluindo 
as que afectem conflitos de interesses, a 
boa governação, a liquidez, as provisões, 
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os dividendos e as políticas 
remuneratórias); separar ou isolar 
actividades bancárias de retalho das 
actividades de negociação e outras de 
serviços não públicos em caso de risco 
relevante avaliado segundo critérios 
comuns; restringir ou proibir 
temporariamente produtos ou tipos de
transacções susceptíveis de causar directa 
ou indirectamente um excesso de 
volatilidade ou perturbações nos 
mercados; dar ordens a instituições 
financeiras para que operem através de 
uma filial em casos justificados de acordo 
com critérios comuns; despromover
gestores e administradores; destituir
executivos ou o Conselho de 
Administração; intervir temporariamente 
em instituições financeiras; retirar os 
benefícios de responsabilidade limitada 
aos accionistas importantes de instituições 
financeiras que sejam passivos na defesa 
dos interesses da instituição em situações 
críticas; estender a responsabilidade 
financeira aos que estejam envolvidos em 
infracções graves; guardar, quando 
adequado, declarações para garantir a 
integridade e a responsabilidade; solicitar 
planos de contingência; cancelar licenças 
e retirar passaportes; e aprovar protocolos 
para articular uma resposta comum e 
efectiva.

Or. en

Alteração 188
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Considerando 13-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-B) O Conjunto Único de Regras é 
fundamental para assegurar uma 
harmonização coerente e uma aplicação 
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uniforme da legislação, da 
regulamentação e das normas na área dos 
serviços financeiros. As Normas de 
Regulação e de Supervisão que 
desenvolvem o Conjunto Único de Regras 
devem evitar a arbitragem regulatória e 
garantir ao mesmo tempo condições 
equitativas e a protecção adequada dos 
depositantes, investidores e consumidores 
em toda a Europa. O Conjunto Único de 
Regras apresenta definições 
pormenorizadas, especifica elementos 
para requisitos em matéria de 
comunicação e divulgação de informação, 
e fornece os elementos necessários para 
garantir processos de cooperação 
efectivos, incluindo avaliação de riscos de 
supervisão e partilha de informação
conforme exigido pela legislação 
europeia. No desenvolvimento do presente 
regulamento, o Conjunto Único de Regras 
define normas de regulação e supervisão 
adequadas para atender aos alertas 
precoces e às recomendações do CERS e 
lidar com os riscos transfronteiras 
identificados pela Autoridade ou pelas 
instituições europeias em relação a toda a 
União Europeia ou a uma parte 
importante desta. Além disso, o Conjunto 
Único de Regras define normas de 
regulação e supervisão adequadas no que 
respeita aos requisitos prudenciais e de 
comunicação e divulgação de informação
para empresas relevantes com um elevado 
nível de endividamento e veículos de 
investimento que operem em toda a UE, 
por forma a evitar riscos sistémicos e 
corrigir riscos transfronteiras.

Or. en
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Alteração 189
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 
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) 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. Pode optar pela sua 
rejeição total ou parcial se, por exemplo, 
forem incompatíveis com a legislação da 
União Europeia, 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 
Europeia 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 ou rejeição das 
normas num determinado prazo. O 
processo de desenvolvimento das normas 
técnicas previsto no presente regulamento 
não prejudica as competências da 
Comissão para adoptar actos delegados 
em conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado. As questões abrangidas pelas 
normas técnicas não implicam decisões 
estratégicas e o seu teor está enquadrado 
pelos actos comunitários adoptados no 
nível 1. O desenvolvimento das normas 
pela Autoridade permitirá garantir o 
pleno aproveitamento das competências 
especializadas detidas pelas autoridades 
nacionais de supervisão.

Or. en
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Justificação

Não se devem conferir à Comissão poderes para alterar as normas técnicas. Dada a sua 
natureza, estas devem ser desenvolvidas unicamente por peritos técnicos da AES. Caso as 
normas técnicas não sejam adequadas por motivos de ordem jurídica ou relacionados com o 
mercado único, a Comissão pode rejeitá-las total ou parcialmente.

Alteração 190
Antolín Sánchez Presedo

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 

(14) 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, nos regulamentos Lamfalussy 
de nível 2 (em áreas definidas pela 
legislação europeia ou a pedido da 
Comissão) e nas medidas de supervisão
Lamfalussy de nível 3 (por sua própria 
iniciativa), a elaboração dos projectos de 
normas técnicas, que não envolvem 
decisões políticas e têm de respeitar o 
princípio da proporcionalidade. Os 
projectos de normas técnicas a adoptar 
pela Comissão como Normas de 
Regulação podem ser alteradas pela 
Comissão. No caos das Normas de 
Supervisão, a Comissão aprova os 
projectos de normas técnicas quando estes 
estejam em conformidade com a 
legislação europeia para que produzam
efeitos jurídicos vinculativos. A Comissão 
está habilitada a adoptar Normas de 
Regulação na área dos serviços 
financeiros como Actos Delegados em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia. As Normas de Supervisão 
devem ser aprovadas como Actos de 
Execução em conformidade com um 
procedimento previsto no artigo 291.º do 



AM\808174PT.doc 21/85 PE439.457v01-00

PT

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.

Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia. A fim de facilitar e acelerar o 
processo de adopção das normas, a 
Comissão poderá ficar obrigada a tomar a 
sua resolução em relação à adopção ou a 
tomar a sua decisão em relação à 
aprovação das normas num determinado 
prazo.

Or. en

Alteração 191
Sharon Bowles, Marian Harkin

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 

(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. Na 
elaboração das normas técnicas A 
Autoridade observa o princípio da 
proporcionalidade, tomando em 
consideração as diferentes estruturas e 
perfis de risco das instituições 
financeiras. Nomeadamente, as
autoridades procuram assegurar-se de 
que não sejam impostos encargos 
desnecessários às cooperativas sob 
controlo democrático, que desempenham 
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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.

um importante papel no combate à 
exclusão social a nível das comunidades 
locais. 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.

Or. en

Justificação

A Autoridade Bancária Europeia teve ter em consideração os diferentes modelos de negócios 
existentes no sector dos serviços financeiros. As normas técnicas não devem ser divergentes 
para o mesmo tipo de instituições financeiras em todos os Estados-Membros, mas devem 
prever uma certa flexibilidade de modo a reconhecer a existência de cooperativas 
controladas democraticamente, cujos modelos de negócios são altamente avessos aos riscos, 
e que desempenham um importante papel no combate à exclusão social nas comunidades 
locais.

Alteração 192
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, 

(14) É necessário introduzir um 
instrumento eficaz para a definição de 
normas técnicas harmonizadas para os 
serviços financeiros que garantam, 
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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.

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. Estas normas 
não devem portanto, estar em conflito 
com a legislação de nenhum Estado-
Membro, visto que essa legislação sugere 
a existência de uma opção política. 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 ou 
rejeitadas pela Comissão de acordo com
princípios claros e transparentes. Poderão 
ser rejeitadas 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.

Or. en
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Alteração 193
Olle Schmidt

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 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. Por regra, não poderão ser 
alteradas pela Comissão, a menos que 
circunstâncias excepcionais assim o 
exijam se, por exemplo, forem 
incompatíveis com a legislação da União 
Europeia, 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 
Europeia na área dos serviços financeiros.
A Comissão não deverá alterar o teor das 
normas técnicas elaboradas pela 
Autoridade sem previamente se coordenar 
com esta. A fim de facilitar e acelerar o 
processo de adopção das normas, a 
Comissão deverá ficar obrigada a tomar a 
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sua decisão em relação à aprovação das 
normas num determinado prazo.

Or. en

Justificação

A Comissão deverá ser incentivada a utilizar o poder de alteração das normas técnicas 
referidas no artigo 7.º unicamente como um último recurso. Caso contrário, a autoridade das 
ASE como responsáveis pela elaboração das normas poderá ficar comprometida e introduzir 
insegurança jurídica para as instituições financeiras.

Alteração 194
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

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 

(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, e não deverão ser alteradas por 
esta. A Comissão deverá rejeitar os 
projectos de normas técnicas unicamente 
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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.

se estas forem incompatíveis com a 
legislação da União Europeia, 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 
Europeia 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

Para garantir a independência da Autoridade e respeitar os seus conhecimentos 
especializados, a Comissão não deve ter poderes para alterar as normas técnicas propostas 
pela Autoridade. A Comissão deve apenas ter o direito de controlo dos projectos de normas 
técnicas, podendo aprová-las ou rejeitá-las de acordo com princípios claros e transparentes.

Alteração 195
Leonardo Domenici

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 

(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 
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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.

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, e não deverão ser alteradas por 
esta. A Comissão deverá rejeitar normas 
técnicas unicamente se estas forem 
incompatíveis com a legislação da União 
Europeia, 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 
Europeia 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

Para garantir a independência da Autoridade e respeitar os seus conhecimentos 
especializados, a Comissão não deve ter poderes para alterar as normas técnicas propostas 
pela Autoridade. A Comissão deve apenas ter o direito de controlo dos projectos de normas 
técnicas, podendo aprová-las ou rejeitá-las de acordo com princípios claros e transparentes.

Alteração 196
Antolín Sánchez Presedo

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 

Suprimido
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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 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.

Or. en

Alteração 197
Olle Schmidt

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 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.

(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 
pertinente da União Europeia. As questões 
abrangidas pelas normas técnicas não 
devem implicar decisões estratégicas e o 
seu teor deve ser enquadrado precisamente
pelos actos da União Europeia adoptados 
ao nível 1. As normas técnicas devem ser 
proporcionadas e ter em conta as 
diferenças em termos de dimensão e 
complexidade das instituições financeiras. 
Nos casos em que sejam previstas ou já 
existam medidas de Nível 2, as normas 
técnicas devem respeitar essas medidas de 
Nível 2 e determinar apenas as condições 
de aplicação dessas medidas. O 
desenvolvimento das normas pela 
Autoridade permitirá garantir o pleno 
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aproveitamento das competências 
especializadas detidas pelas autoridades 
nacionais de supervisão.

Or. en

Justificação

Importa não introduzir maior insegurança jurídica para a elaboração das normas técnicas 
previstas no artigo 7.º  limitando a sua utilização ao que é mais apropriado: áreas técnicas 
em vez de áreas que envolvam decisões políticas.

Alteração 198
Othmar Karas

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 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.

(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 não 
implicam decisões estratégicas e o seu teor 
está enquadrado pelos actos comunitários 
adoptados ao nível 1. Embora as normas 
técnicas desenvolvidas nestes termos 
devam ter em conta as instituições que 
operam apenas a nível local e não
possuem uma dimensão a nível da UE, o
seu impacto em todo o sector deve ser 
avaliado em cada caso. O 
desenvolvimento das normas pela 
Autoridade permitirá garantir o pleno 
aproveitamento das competências 
especializadas detidas pelas autoridades 
nacionais de supervisão.
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Or. en

Justificação

For the internal market of financial services, as well as the coherent and effective supervision 
of financial institutions with EU-dimension, the development of appropriate harmonized 
technical standards by the Authority is unbearable. At the same time it is necessary to 
acknowledge the key role local financial institutions play on local markets, in particular for 
SME and consumers. While technical standards should apply to all institutions, they must 
take into account the special situation of local financial institutions adequately. The 
assessement of the impact of standards on the entire financial market shall be ensured.

Alteração 199
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Nas áreas não abrangidas por normas 
técnicas, a Autoridade deverá ter poderes 
para emitir recomendações e orientações 
não vinculativas no que respeita à 
aplicação da legislação comunitária. A fim 
de garantir a transparência e reforçar o 
cumprimento dessas recomendações e 
orientações por parte das autoridades 
nacionais de supervisão, estas devem ser 
obrigadas a justificar os casos de eventual 
inobservância.

(16) Nas áreas não abrangidas por normas
de regulação ou supervisão, a Autoridade 
deverá ter poderes para emitir 
recomendações e orientações não 
vinculativas no que respeita à aplicação da 
legislação da UE para promover melhores 
práticas. A fim de garantir a transparência 
e reforçar o cumprimento dessas 
recomendações e orientações por parte das 
autoridades nacionais de supervisão e das 
instituições financeiras, as primeiras 
devem ser obrigadas a justificar os casos de 
eventual inobservância e as segundas 
devem ser obrigadas a comunicar se 
aplicam essas orientações e 
recomendações sempre que prestam 
contas.

Or. en
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Alteração 200
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Nas áreas não abrangidas por normas 
técnicas, a Autoridade deverá ter poderes 
para emitir recomendações e orientações 
não vinculativas no que respeita à 
aplicação da legislação comunitária. A fim 
de garantir a transparência e reforçar o 
cumprimento dessas recomendações e 
orientações por parte das autoridades 
nacionais de supervisão, estas devem ser 
obrigadas a justificar os casos de eventual 
inobservância.

(16) Nas áreas não abrangidas por normas 
técnicas, a Autoridade deverá ter poderes 
para emitir recomendações e orientações 
não vinculativas no que respeita à 
aplicação da legislação comunitária. A fim 
de garantir a transparência e reforçar o 
cumprimento dessas recomendações e 
orientações por parte das autoridades 
nacionais de supervisão, estas devem ser 
obrigadas a justificar os casos de eventual 
inobservância. Nas áreas não abrangidas 
por normas técnicas, a Autoridade deverá 
divulgar as melhores práticas.

Or. en

Alteração 201
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) A garantia de uma execução correcta e 
plena da legislação comunitária constitui 
um pré-requisito de base fundamental para 
a integridade, eficiência e bom 
funcionamento dos mercados financeiros, 
para a estabilidade do sistema financeiro e 
para a neutralidade das condições de 
concorrência entre instituições financeiras 
na Comunidade. Assim, deverá ser 
estabelecido um mecanismo pelo qual a 
Autoridade possa actuar em caso de 
aplicação incorrecta ou insuficiente da 
legislação comunitária. Esse mecanismo 
deverá ser aplicável nas áreas em que a 

(17) A garantia de uma execução correcta e 
plena da legislação da União Europeia
constitui um pré-requisito de base 
fundamental para a integridade, eficiência 
e bom funcionamento dos mercados 
financeiros, para a estabilidade do sistema 
financeiro e para a neutralidade das 
condições de concorrência entre 
instituições financeiras na Comunidade. 
Assim, deverá ser estabelecido um 
mecanismo pelo qual a Autoridade possa 
actuar em caso de não aplicação ou 
aplicação incorrecta, que constitua uma 
violação da legislação da União Europeia. 
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legislação comunitária defina obrigações 
claras e incondicionais.

Esse mecanismo deverá ser aplicável nas 
áreas em que a legislação da União 
Europeia defina obrigações claras e 
incondicionais. De um modo geral não 
deve ser utilizado nos casos em que se 
verifique apenas a transposição 
incorrecta da legislação da União
Europeia.

Or. en

Justificação

É adequado limitar a utilização do mecanismo previsto no artigo 9.º à aplicação de normas 
que constituam uma violação da legislação e não a utilização geral da transposição 
incorrecta da legislação da União Europeia. O objectivo é minimizar a insegurança jurídica 
para os participantes no mercado que precisam estar seguros quanto ao processo do artigo 
9.º para proporcionar condições equitativas em toda a UE.

Alteração 202
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) A garantia de uma execução correcta e 
plena da legislação comunitária constitui 
um pré-requisito de base fundamental para 
a integridade, eficiência e bom 
funcionamento dos mercados financeiros, 
para a estabilidade do sistema financeiro e 
para a neutralidade das condições de 
concorrência entre instituições financeiras 
na Comunidade. Assim, deverá ser 
estabelecido um mecanismo pelo qual a 
Autoridade possa actuar em caso de 
aplicação incorrecta ou insuficiente da 
legislação comunitária. Esse mecanismo 
deverá ser aplicável nas áreas em que a 
legislação comunitária defina obrigações 
claras e incondicionais.

(17) A garantia de uma execução correcta e 
plena da legislação europeia constitui um 
pré-requisito de base fundamental para a 
integridade, transparência, eficiência e
bom funcionamento dos mercados 
financeiros, para a estabilidade do sistema 
financeiro e para a neutralidade das 
condições de concorrência entre 
instituições financeiras na UE. Assim, 
deverá ser estabelecido um mecanismo 
pelo qual a Autoridade possa actuar em 
caso de aplicação incorrecta ou insuficiente 
da legislação europeia. Esse mecanismo 
deverá ser aplicável nas áreas em que a 
legislação europeia defina obrigações 
claras e incondicionais.

Or. en
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Alteração 203
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Quando as autoridades nacionais não 
cumprirem essa recomendação, a Comissão 
deverá dispor de poderes para endereçar 
uma decisão à autoridade nacional de 
supervisão em causa, com vista a garantir o 
cumprimento da legislação comunitária, 
criando assim efeitos jurídicos directos, 
que poderão ser invocados perante as 
autoridades e os Tribunais nacionais e 
aplicados ao abrigo do artigo 226.º do 
Tratado.

(19) Quando as autoridades nacionais não 
cumprirem essa recomendação, a Comissão 
deverá dispor de poderes para endereçar 
um parecer formal à autoridade nacional 
de supervisão em causa, com vista a 
garantir o cumprimento da legislação da 
União Europeia, criando assim efeitos 
jurídicos directos, que poderão ser 
invocados perante as autoridades e os 
Tribunais nacionais e aplicados ao abrigo 
do artigo 258.º do Tratado.

Or. en

Alteração 204
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A fim de ultrapassar as situações 
excepcionais de inacção persistente por 
parte da autoridade competente em causa, 
a Autoridade deverá dispor de poderes 
para, em última instância, adoptar 
decisões endereçadas a instituições 
financeiras específicas. Este poder deverá 
ser limitado às circunstâncias 
excepcionais em que uma autoridade 
competente não cumpra as decisões que 
lhe sejam endereçadas e em que exista 
legislação comunitária directamente 
aplicável às instituições financeiras, por 
força de regulamentos comunitários 

Suprimido
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existentes ou a adoptar futuramente.

Or. en

Justificação

It is not appropriate for the ESAs to adopt directly binding decisions on individual institutions 
as this would introduce increased legal uncertainty to market operators who have to be 
absolutely clear about the legal rights of their national competent authority and the European 
authority. Given that the national competent authority is responsible for day to day 
supervision of financial institutions, it is legally preferable for the ESA to compel the national 
authority to amend market practices in breach of European Union law.It is appropriate to 
limit the use of the Article 9 mechanism to application of standards that constitute.

Alteração 205
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 
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 instituições financeiras 
específicas em áreas da legislação 
comunitária que lhes seja directamente 

Suprimido
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aplicável, tendo em vista limitar os efeitos 
da crise e repor a confiança nos 
mercados.

Or. en

Alteração 206
Carl Haglund

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 instituições financeiras 
específicas 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 União Europeia. O Conselho 
deverá, em consulta com o CERS e, 
quando adequado, com as Autoridades 
Europeias de Supervisão, ter poder para 
determinar a existência de uma situação 
de emergência. Sempre que a situação de 
emergência diz respeito ao mercado em 
geral, a Autoridade deverá ter a 
possibilidade de solicitar às autoridades 
nacionais de supervisão a adopção de 
medidas específicas para dar resposta a 
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 e com 
base num mandato claro emanado do 
Conselho, decisões directamente aplicáveis 
ao mercado financeiro, tendo em vista 
limitar os efeitos da crise e repor a 
confiança nos mercados. 

Or. en
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Justificação

Não é benéfico confiar à ABE o poder para impor directamente decisões às autoridades 
competentes nacionais e a bancos individuais. Quando a emergência diz respeito ao mercado 
em sentido mais lato, deve ser possível a ABE aprovar medidas directamente aplicáveis às 
autoridades nacionais. Essa possibilidade deve, contudo, assentar num mandato do 
Conselho.

Alteração 207
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 instituições 
financeiras específicas 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 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 a 
natureza sensível da questão, o poder para 
determinar a existência de uma situação 
de emergência envolve um determinado 
grau de apreciação, esse poder deverá ser 
conferido ao Conselho, após a devida 
consulta da Comissão, do CERS e, 
quando adequado, das Autoridades 
Europeias de Supervisão. 

Or. en
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Alteração 208
Olle Schmidt

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 instituições financeiras 
específicas 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 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. O 
poder para determinar a existência de 
uma situação de emergência deverá ser
conferido ao Conselho, após a devida 
consulta da Comissão, do CERS e, 
quando adequado, das Autoridades 
Europeias de Supervisão.

Or. en

Justificação

É preferível que a capacidade para declarar uma emergência não pertença à Comissão 
Europeia, dadas as implicações para os Estados-Membros e o papel do CERS no que 
respeita ao risco sistémico, e também não é adequado as AES adoptarem decisões 
vinculativas sobre instituições individuais.
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Alteração 209
Vicky Ford

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 instituições financeiras 
específicas 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 instituições 
financeiras específicas 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

Alteração 210
Antolín Sánchez Presedo

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 

(21) As ameaças sérias ao bom 
funcionamento e à integridade dos 
mercados financeiros ou à estabilidade do 
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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 instituições financeiras 
específicas em áreas da legislação 
comunitária que lhes seja directamente 
aplicável, tendo em vista limitar os efeitos 
da crise e repor a confiança nos mercados. 

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. O Conselho 
Europeu do Risco Sistémico deve 
determinar quando existe uma situação de 
emergência; a Comissão ou o Conselho 
também podem adoptar uma decisão para 
declarar a existência dessa situação ou de 
outras circunstâncias justificadas que 
exijam a mesma resposta institucional 
reforçada. 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 instituições financeiras 
específicas 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

Alteração 211
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 

(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. O 
Conselho Europeu do Risco Sistémico 
deve determinar quando existe uma 
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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 instituições financeiras 
específicas em áreas da legislação 
comunitária que lhes seja directamente 
aplicável, tendo em vista limitar os efeitos 
da crise e repor a confiança nos mercados.

situação de emergência; a Comissão ou o 
Conselho também podem adoptar uma 
decisão para declarar a existência dessa 
situação ou de outras circunstâncias 
justificadas que exijam a mesma resposta 
institucional reforçada. 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 instituições financeiras 
específicas 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

Justificação

O CERS é o organismo mais adequado para declarar uma situação de emergência. No 
entanto, uma vez que a avaliação sobre a existência ou não de uma situação de emergência 
requer um elevado grau de apreciação, o Tratado determina que é necessário que a 
Comissão seja a entidade jurídica para tomar a decisão final.

Alteração 212
Leonardo Domenici

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 

(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. O 
Conselho Europeu do Risco Sistémico 
deve determinar quando existe uma 
situação de emergência. Para garantir uma 
resposta eficaz às situações de emergência, 
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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 instituições financeiras 
específicas em áreas da legislação 
comunitária que lhes seja directamente 
aplicável, tendo em vista limitar os efeitos 
da crise e repor a confiança nos mercados.

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 instituições financeiras 
específicas 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

Justificação

A criação do mercado único da UE na área dos serviços financeiros exige uma acção 
coordenada para enfrentar potenciais situações de emergência, uma vez que a crise num 
Estado-Membro poderá propagar-se rapidamente além-fronteiras. Daí a necessidade de 
conferir poderes ao CERS para identificar a existência de uma situação de emergência.

O CERS está muito bem posicionado para identificar potenciais situações de emergência, 
visto tratar-se de um organismo técnico que foi criado para monitorizar e avaliar potenciais 
ameaças à estabilidade financeira.

Alteração 213
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) A Declaração sobre o reforço do 
Sistema Financeiro da Cimeira de líderes 
do G-20 realizada em Londres, em 2 de 
Abril de 2009, apela ao "estabelecimento 
de directrizes para e ao apoio ao 
estabelecimento, funcionamento e 
participação em colégios de autoridades 
de supervisão, inclusive através da 
identificação permanente das empresas 
transfronteiriças mais importantes do 
ponto de vista sistémico". 

Or. en
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Alteração 214
Diogo Feio

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 
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 instituições 
financeiras específicas em áreas da 
legislação comunitária que lhes seja 
directamente aplicável.

(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 as 
situações transfronteiriças 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 também as situações de 
desacordo em relação ao procedimento ou 
ao teor de uma acção ou inacção por 
parte de uma autoridade competente de 
um Estado-Membro. 

Or. en
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Alteração 215
Olle Schmidt

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 
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 instituições 
financeiras específicas em áreas da 
legislação comunitária que lhes seja 
directamente aplicável. 

(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 
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.

Or. en

Justificação

Não é apropriado as AES adoptarem directamente decisões vinculativa sobe instituições 
financeiras individuais. Dado que a autoridade nacional competente é responsável pela 
supervisão corrente das instituições financeiras, é preferível, do ponto de vista jurídico, que a 
AES obrigue a autoridade nacional a alterar práticas de mercado na sequência de uma 
decisão num processo de mediação do artigo 11.º.
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Alteração 216
Vicky Ford

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 
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 instituições financeiras 
específicas em áreas da legislação 
comunitária que lhes seja directamente 
aplicável.

(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 
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 instituições financeiras 
específicas em áreas da legislação 
comunitária que lhes seja directamente 
aplicável. Nos casos em que a legislação 
aplicável da UE confere poderes 
discricionários aos Estados-Membros, as 
decisões tomadas pela Autoridade não 
pode substituir o exercício desses poderes 
em conformidade com a legislação da 
União Europeia.

Or. en
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Alteração 217
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 
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 instituições financeiras 
específicas em áreas da legislação 
comunitária que lhes seja directamente 
aplicável.

(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 nessa matéria deverão ser 
especificadas na legislação sectorial 
referida no artigo 1.º, n.º 2. 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 instituições 
financeiras específicas em áreas da 
legislação comunitária que lhes seja 
directamente aplicável.

Or. en

Justificação

A alteração proposta vem no seguimento da alteração proposta ao artigo 11.º, n.º 1, relativa 
ao âmbito da “mediação vinculativa”. O projecto de regulamento em questão indicará 
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apenas os poderes da ABE para fornecer “mediação vinculativa” bem como o procedimento. 
O âmbito da “mediação vinculativa” será, no entanto, indicado caso a caso na legislação 
sectorial.

Alteração 218
Antolín Sánchez Presedo

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 
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 instituições financeiras 
específicas em áreas da legislação 
comunitária que lhes seja directamente 
aplicável.

(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
processo de cooperação e à interpretação e 
aplicação da legislação europeia no que 
respeita às decisões tomadas no contexto 
da supervisão; o cumprimento de decisões 
vinculativas adoptadas não obsta ao 
exercício de poderes discricionários 
prudenciais adicionais por parte da 
autoridade competente em conformidade
com os princípios internacionais 
aplicáveis à supervisão transfronteiras. 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 instituições 
financeiras específicas em áreas da 
legislação europeia que lhes seja 
directamente aplicável. 
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Or. en

Alteração 219
Leonardo Domenici

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 
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 instituições financeiras 
específicas em áreas da legislação 
comunitária que lhes seja directamente 
aplicável.

(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 
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 instituições financeiras 
específicas em áreas da legislação da 
União Europeia que lhes seja directamente 
aplicável. O mesmo se aplica em caso de 
desacordo no seio de um colégio de 
autoridades de supervisão.

Or. en
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Justificação

Nos casos de potencial discordância entre as autoridades nacionais de supervisão, a 
intervenção da ABE é necessária para proporcionar segurança jurídica às instituições 
financeiras.

Alteração 220
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Considerando 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-A) A crise pôs em exposição grandes 
fracturas nas abordagens existentes à 
supervisão de instituições financeiras 
transfronteiras, em especial as instituições 
maiores e mais complexas, cuja falência é 
susceptível de produzir danos sistémicos. 
Essas linhas de fractura decorrem dos 
diferentes domínios de actividade das 
instituições financeiras por um lado, e dos 
organismos de supervisão por outro. As 
primeiras actuam num mercado sem 
fronteiras, as últimas verificam 
diariamente se a sua competência termina 
na fronteira nacional. Para resolver esses 
desalinhamentos é necessário fomentar 
mais convergência e integração em 
matéria de supervisão na União Europeia 
e a nível internacional.

Or. en

Alteração 221
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Considerando 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-A) A crise pôs em exposição 
deficiências nos regulamentos existentes 
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para a supervisão das instituições 
financeiras transfronteiras. Existem, 
portanto, bons argumentos a favor do 
reforço do quadro da UE para melhorar a 
cooperação e a coordenação entre as 
autoridades nacionais de supervisão em 
relação à supervisão de instituições 
transfronteiras.

Or. de

Justificação

A crise pôs em exposição deficiências na supervisão das instituições financeiras 
transfronteiras. Torna-se, por isso, necessário um quadro europeu para melhorar a 
coordenação entre autoridades nacionais de supervisão.

Alteração 222
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Considerando 22-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-B) De acordo com o documento 
Turner, publicado em Março de 2009 “as 
actuais disposições, que combinam 
direitos de passaporte por ramo, a 
supervisão no país de sede, e o seguro de 
depósitos puramente nacional, não 
constituem uma base sólida para a futura 
regulamentação e supervisão dos bancos 
comerciais europeus transfronteiriços”.

Or. en
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Alteração 223
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Considerando 22-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-C) Como o declara também o 
documento Turner “disposições mais 
sólidas exigem quer maiores poderes 
nacionais, implicando um mercado único 
menos aberto, quer um grau mais elevado 
de integração europeia. Uma mistura de 
ambos afigura-se apropriada: a 
necessidade de mais ou menos poderes 
nacionais dependerá do grau de eficiência 
que as opções de "mais Europa" podem 
oferecer ".

Or. en

Alteração 224
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Considerando 22-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-D) A solução nacional implica a 
criação de uma nova estrutura 
institucional da União Europeia, de uma 
Autoridade independente com poderes 
legais, um organismo de elaboração de 
normas e de fiscalização na área da 
fiscalização transfronteiras, o reforço dos 
colégios de autoridades de supervisão na 
supervisão das instituições transfronteiras 
e a atribuição coerente e acrescida de 
poderes de supervisão a nível quer 
nacional quer da UE.

Or. en
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Alteração 225
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Considerando 22-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-E) A Autoridade deve ter poderes para 
definir normas de supervisão a fim de 
promover a aplicação Conjunto Único de 
Regras. A Autoridade deve também 
desempenhar um papel fundamental 
como órgão coordenador e consultivo 
sectorial dos colégios de autoridades de 
supervisão tendo em vista harmonizar o 
funcionamento do processo de troca de 
informações, promover a convergência e 
a coerência entre colégios na aplicação do 
direito da UE. A Autoridade deve actuar 
como líder na supervisão de instituições 
financeiras transfronteiras que operem na 
União Europeia. A Autoridade deve 
também ter um papel de mediação 
vinculativa para resolver conflitos entre 
autoridades nacionais de supervisão.

Or. en

Alteração 226
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Considerando 22-F (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-F) Os colégios de autoridades de 
supervisão devem desempenhar um papel 
importante na supervisão eficiente, eficaz 
e consistente de instituições financeiras 
transfronteiras que não tenham uma 
dimensão a nível da UE, mas na maior 
parte dos casos subsistem diferenças entre 
as normas e práticas nacionais. Não há 
razão para fazer convergir as 
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regulamentações financeiras de base se as 
práticas de supervisão permanecerem 
fragmentadas. Como o sublinha o 
relatório de Larosiére, “as distorções de 
concorrência e a arbitragem regulatória 
que resultam de diferentes práticas de 
supervisão são de evitar, pois têm 
potencial para sabotar a estabilidade 
financeira – inter alia encorajando uma 
mudança da actividade financeira para 
países com uma supervisão laxista. O 
sistema de supervisão deve ser sentido 
como justo e equilibrado".

Or. en

Alteração 227
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) Deve ser criado um Fundo 
Europeu de Protecção Financeira 
(Fundo) para proteger os depositantes e 
as instituições que enfrentem dificuldades 
quando estas sejam susceptíveis de pôr em 
risco a estabilidade financeira do mercado 
único financeiro europeu. O Fundo deve 
ser financiado através de contribuições 
dessas instituições, através de dívida 
emitida pelo Fundo ou, em circunstâncias 
excepcionais, através das contribuições 
dos Estados-Membros afectados de 
acordo com critérios previamente 
acordados (Memorando de Entendimento 
Revisto). As contribuições para o Fundo 
deverão substituir as que são feitas para 
os regimes nacionais de garantia de 
depósitos.

Or. en
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Alteração 228
Corien Wortmann-Kool

Proposta de regulamento
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) Deve ser criado um fundo europeu 
de garantia de depósitos para proteger os 
depositantes. As contribuições para esse 
fundo deverão substituir gradualmente as 
que são feitas para os regimes nacionais 
de garantia de depósitos.

Or. en

Alteração 229
Wolf Klinz

Proposta de regulamento
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) Considera que a questão da 
partilha de encargos tem de ser resolvida 
de modo a alcançar-se efectivamente um 
novo sistema europeu de supervisão. Para 
esse efeito será necessário dispor no 
futuro de um Fundo Europeu de 
Resolução de Crises a fim de 
salvaguardar a estabilidade do mercado 
financeiro em momentos de graves 
dificuldades do mercado. Insta a 
Comissão e os Estados-Membros e 
intensificarem os seus esforços nesse 
sentido.

Or. en

Justificação

Têm de ser celebrados acordos de partilha de encargos a fim de resolver os problemas 
inerentes das instituições transfronteiras. Poderá ser utilizado um Fundo Europeu de 
Resolução de Crises para estabilizar as instituições em caso de extremo stress dos mercados. 
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Este fundo deverá, contudo, ser claramente separado de qualquer Fundo de Garantia de 
Depósitos por forma a proteger as poupanças dos investidores.

Alteração 230
Jean-Paul Gauzès

Proposta de regulamento
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) O relatório que a Comissão deve 
apresentar o mais brevemente possível ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho deve 
analisar as medidas necessárias para a 
criação de um novo quadro da UE para a 
Gestão de Crises no Sector Bancário. 
Nomeadamente, deverá examinar a 
viabilidade da criação de um Fundo 
Europeu de Protecção Financeira ou de 
fundos nacionais harmonizados para 
proteger os depositantes e as instituições 
que se deparam com dificuldades quando 
estas possam ameaçar a estabilidade 
financeira do mercado financeiro único 
europeu.

Or. en

Alteração 231
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) Um relatório que a Comissão vai 
ter de apresentar ao Parlamento Europeu 
e ao Conselho deverá analisar, numa 
perspectiva pró-cíclica, a internalização 
dos custos no sistema financeiro. Todas as 
questões conexas, tais como 
compensações e reconvenções; provisões 
dinâmicas; a determinação das 
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contribuições para regimes; o âmbito de 
produtos e depositantes abrangidos; a
eficácia dos regimes de depósito-garantia 
transfronteiras e a ligação entre regimes 
de garantias de depósitos e meios 
alternativos para reembolsar os 
depositantes, tais como mecanismos de 
distribuição de emergência e um Fundo 
Europeu de Protecção Financeira. Para a 
elaboração desse relatório, os Estados-
Membros deverão recolher os dados 
pertinentes e transmiti-los à Comissão 
mediante pedido.

Or. en

Alteração 232
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) Ao certificar-se de que são 
estabelecidos e concebidos de forma 
suficiente regimes de depósitos e fundos 
nacionais, a Autoridade será responsável 
por garantir que as instituições com uma 
dimensão europeia contribuirão para o 
mercado financeiro único.

Or. en

Justificação

Os regimes de depósitos nacionais têm de ser suficientemente capitalizados para proteger os 
clientes e também as instituições em caso de compromissos transfronteiras.
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Alteração 233
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 
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 

(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 restringir os poderes de 
delegação de tarefas da autoridade 
nacional de supervisão. A 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 
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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.

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.

Or. en

Alteração 234
Herbert Dorfmann

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 
responsável, continuando a 
responsabilidade pelas decisões no 
domínio da supervisão, contudo, a 
pertencer à autoridade delegante. A 

(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 e de modo especial 
sobre aquelas que não possuem uma 
dimensão europeia. 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 
responsável, continuando a 
responsabilidade pelas decisões no 
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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.

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 Europeia pertinente 
poderá especificar em mais pormenor os 
princípios da redistribuição de 
responsabilidades, por via de um acordo. A 
Autoridade deverá facilitar e fiscalizar 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. Deve por último 
identificar e promulgar as melhores
práticas no que respeita à delegação e aos 
acordos de delegação.

Or. it
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Alteração 235
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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 
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 

(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 
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 da Autoridade ou 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 
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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.

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.

Or. en

Justificação

A Autoridade delega nas autoridades nacionais de supervisão a supervisão de instituições 
com uma dimensão a nível da UE.

Alteração 236
Antolín Sánchez Presedo

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 União, em especial
para assegurar o bom funcionamento e a 
integridade dos mercados financeiros ou do 
sistema financeiro na União. Para além dos 
poderes para actuar em situações de 
emergência, deverá portanto ser mandatada 
com uma função geral de coordenação no 
quadro do SESF. A regularidade do fluxo 
de todas as informações entre as 
autoridades nacionais de supervisão deverá 
merecer atenção especial no quadro das 
actividades da Autoridade.
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Or. en

Alteração 237
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 micro prudencial, 
tanto a nível transfronteiras quanto a nível 
intersectorial. A Autoridade deverá 
acompanhar e avaliar esses 
desenvolvimentos na sua esfera de 
competências e, quando necessário, 
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 instituições financeiras a 
uma evolução negativa dos mercados, 
garantindo a aplicação de uma metodologia 
tão coerente quanto possível, a nível 
nacional, na realização desses testes.

(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 micro prudencial, 
tanto a nível transfronteiras quanto a nível 
intersectorial. A Autoridade deverá 
acompanhar e avaliar esses 
desenvolvimentos na sua esfera de 
competências e, quando necessário, 
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 
dar início a e coordenar testes de esforço a 
nível comunitário para avaliar a capacidade 
de resistência das instituições financeiras a 
uma evolução negativa dos mercados, 
garantindo a aplicação de uma metodologia 
tão coerente quanto possível, a nível 
nacional, na realização desses testes. A fim
de fundamentar o exercício das suas 
funções, a Autoridade efectua uma 
análise económica dos mercados e do 
impacto que a potencial evolução dos 
mercados poderá ter sobre elas.

Or. en

Justificação

O recurso à análise económica permitirá à AES tomar decisões mais fundamentadas quanto 
ao impacto das suas acções no mercado mais alargado, bem como ao impacto dos 



PE439.457v01-00 62/85 AM\808174PT.doc

PT

acontecimentos registados no mercado mais alargado sobre as suas acções. Esta prática é 
consentânea com as melhores práticas a nível dos Estados-Membros.

Alteração 238
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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 micro prudencial, 
tanto a nível transfronteiras quanto a nível 
intersectorial. A Autoridade deverá 
acompanhar e avaliar esses 
desenvolvimentos na sua esfera de 
competências e, quando necessário, 
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 instituições financeiras a 
uma evolução negativa dos mercados, 
garantindo a aplicação de uma metodologia 
tão coerente quanto possível, a nível 
nacional, na realização desses testes.

(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 micro prudencial, 
tanto a nível transfronteiras quanto a nível 
intersectorial. A Autoridade deverá 
acompanhar e avaliar esses 
desenvolvimentos na sua esfera de 
competências e, quando necessário, 
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 instituições financeiras a 
uma evolução negativa dos mercados, 
garantindo a aplicação de uma metodologia 
tão coerente quanto possível, a nível 
nacional, na realização desses testes. A fim 
de fundamentar o exercício das suas
funções, a Autoridade efectua análises 
económicas dos mercados e do impacto 
que a potencial evolução dos mercados 
poderá ter sobre elas.

Or. en

Justificação

A Autoridade deve efectuar análises económicas a fim de fundamentar o exercício das suas 
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funções como preconiza o Relatório Skinner.

Alteração 239
Antolín Sánchez Presedo

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 nas instâncias internacionais, deverá 
respeitar integralmente as funções e 
competências das instituições europeias.

(29) Tendo em conta a globalização dos 
serviços financeiros e a importância 
crescente das normas internacionais, a 
Autoridade deve representar a União 
Europeia no diálogo e cooperação com as 
autoridades de supervisão exteriores à
União. As autoridades competentes 
nacionais podem continuar a contribuir 
para essas instâncias relativamente a 
questões nacionais e questões relevantes
para as suas próprias funções e 
competências nos termos da legislação da 
UE.

Or. en

Alteração 240
Vicky Ford

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 nas instâncias internacionais, deverá 
respeitar integralmente as funções e 
competências das instituições europeias.

(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 União. Nas relações com 
autoridades exteriores à Comunidade e nas 
instâncias internacionais, deverá respeitar 
integralmente as funções e competências 
dos Estados-Membros e das instituições 
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europeias.

Or. en

Alteração 241
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) A Autoridade deverá funcionar como 
órgão consultivo independente do 
Parlamento Europeu, do Conselho e da 
Comissão, na sua esfera de competências. 
Deverá estar em condições de apresentar o 
seu parecer em relação à avaliação 
prudencial das fusões e aquisições nos 
termos da Directiva 2006/48/CE, alterada 
pela Directiva 2007/44/CE2.

(30) A Autoridade deverá funcionar como 
órgão consultivo independente do 
Parlamento Europeu, do Conselho e da 
Comissão, na sua esfera de competências. 
Deverá estar em condições de apresentar o 
seu parecer em relação à avaliação 
prudencial das fusões e aquisições nos 
termos da Directiva 2006/48/CE, alterada 
pela Directiva 2007/44/CE, nos casos em 
que essa directiva exija consulta entre as 
autoridades competentes de dois ou mais 
Estados-Membros.

Or. en

Justificação

Uma fusão é, por definição, de natureza específica para as instituições em causa e sensível do 
ponto de vista do mercado e do ponto de vista comercial, devendo permanecer 
prioritariamente uma questão da competência das autoridades da concorrência dos Estados-
Membros e da UE. A capacidade de aconselhamento da parte das AES em matéria de fusões 
deverá ser limitada aos casos em que a legislação exige que se proceda a consultas entre as 
autoridades competentes.
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Alteração 242
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Considerando 30-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(30a) No que respeita às autoridades de 
supervisão que operam no âmbito dos 
colégios, a Autoridade determinará e 
coligirá como for adequado toda a 
informação relevante das autoridades 
competentes. Além disso, terá plenamente
em consideração os acordos existentes 
entre autoridades competentes nacionais e 
autoridades de supervisão de países 
terceiros, tendo em conta os Grupos de 
Gestão de Crises nucleares dos colégios 
internacionais que têm total acesso à 
informação. A Autoridade deverá ser 
membro dos Grupos de Gestão de Crises.

Or. en

Alteração 243
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) A fim de que possa executar 
efectivamente as suas funções, a 
Autoridade deverá dispor do direito de 
solicitar todas as informações necessárias. 
Para evitar a duplicação das obrigações de 
apresentação de informações que 
incumbem às instituições financeiras, essas 
informações deverão normalmente ser 
prestadas pelas autoridades nacionais de 
supervisão, mais próximas dos mercados e 
das instituições financeiras. A Autoridade 
deverá, contudo dispor de poderes para 
solicitar directamente essa informação às 

(31) A fim de que possa executar 
efectivamente as suas funções, a 
Autoridade deverá dispor do direito de 
solicitar todas as informações necessárias. 
Para evitar a duplicação das obrigações de 
apresentação de informações que 
incumbem às instituições financeiras, essas 
informações deverão normalmente ser 
prestadas pelas autoridades nacionais de 
supervisão, mais próximas dos mercados e 
das instituições financeiras. No entanto, 
como último recurso em situações 
objectivas verificáveis de deslocação do 
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instituições financeiras ou a outras partes, 
nos casos em que as autoridades nacionais 
de supervisão não prestem ou não possam 
prestar essas informações atempadamente. 
As autoridades dos Estados-Membros 
deverão ser obrigadas a assistir a 
Autoridade na resposta a esses pedidos 
directos.

mercado, a Autoridade deverá dispor de 
poderes para solicitar directamente essa 
informação às instituições financeiras ou a 
outras partes, nos casos em que as 
autoridades nacionais de supervisão não 
prestem ou não possam prestar essas 
informações atempadamente. A instituição 
financeira relevante deverá ter o direito 
de manifestar a sua opinião sobre os 
méritos de um pedido de informação 
directo apresentado pela Autoridade. 

Or. en

Justificação

O poder de pedir informação a instituições individuais deve ser utilizado pelas AES 
unicamente em situações de emergência restritas por forma a evitar a sua utilização abusiva 
para gerar confiança entre as autoridades nacionais competentes e as AES. As instituições 
financeiras visadas devem também ter a possibilidade de manifestar a sua opinião sobre o 
mérito de um pedido individual.

Alteração 244
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Para garantir a optimização do 
funcionamento do Conselho Europeu do 
Risco Sistémico, bem como o seguimento 
dos seus alertas e recomendações, será 
necessária uma estreita cooperação entre 
este e a Autoridade. A Autoridade deverá 
partilhar todas as informações pertinentes 
com o Conselho Europeu do Risco 
Sistémico. Quaisquer dados referentes a 
instituições financeiras específicas só 
deverão ser divulgados mediante pedido 
fundamentado. Quando receber alertas ou 
recomendações endereçados pelo Conselho 
Europeu do Risco Sistémico à Autoridade 
ou a uma autoridade nacional de 

(32) Para garantir a optimização do 
funcionamento do Conselho Europeu do 
Risco Sistémico, bem como o seguimento 
dos seus alertas e recomendações, será 
necessária uma estreita cooperação entre 
este e a Autoridade. A Autoridade e o 
Conselho Europeu do Risco Sistémico 
deverão partilhar todas as informações 
pertinentes. Quaisquer dados referentes a 
instituições financeiras específicas só 
deverão ser divulgados mediante pedido 
fundamentado. Quando receber alertas ou 
recomendações endereçados pelo Conselho 
Europeu do Risco Sistémico à Autoridade 
ou a uma autoridade nacional de 
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supervisão, a Autoridade deverá garantir o 
respectivo seguimento.

supervisão, a Autoridade deverá garantir o 
respectivo seguimento conforme for 
adequado.

Or. en

Justificação

Melhor explicitação do texto.

Alteração 245
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 bancário que 
represente de forma equilibrada as 
instituições de crédito e as empresas de 
investimento da Comunidade (incluindo, 
conforme apropriado, os investidores e 
outras instituições financeiras que sejam 
também utilizadoras de serviços 
financeiros), os respectivos trabalhadores, 
os consumidores e outros pequenos 
utilizadores dos serviços bancários, 
nomeadamente PME. O Grupo das Partes 
Interessadas 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 bancário que 
represente de forma equilibrada as 
instituições de crédito e as empresas de 
investimento da Comunidade (incluindo, 
conforme apropriado, os investidores e 
outras instituições financeiras que sejam 
também utilizadoras de serviços 
financeiros), os respectivos trabalhadores, 
os consumidores e outros pequenos 
utilizadores dos serviços bancários, 
nomeadamente PME. O Grupo das Partes 
Interessadas do sector bancário será 
composto por pelo menos 15 
representantes de consumidores e 
utilizadores, 5 académicos independentes
de elevada craveira e 10 representantes do 
sector e dos seus trabalhadores. O Grupo 
das Partes Interessadas deverá trabalhar 
activamente como elo de ligação com 
outros grupos de utilizadores dos serviços 
financeiros instituídos pela Comissão ou 
pela legislação comunitária.
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Alteração 246
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 bancário que represente de forma 
equilibrada as instituições de crédito e as 
empresas de investimento da Comunidade 
(incluindo, conforme apropriado, os 
investidores e outras instituições 
financeiras que sejam também utilizadoras 
de serviços financeiros), os respectivos 
trabalhadores, os consumidores e outros 
pequenos utilizadores dos serviços 
bancários, nomeadamente PME. O Grupo 
das Partes Interessadas 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 e normas técnicas, orientações e 
recomendações, a Autoridade deverá 
realizar uma avaliação de impacto com 
vista a assegurar a observância das 
melhores práticas para a elaboração de 
regulamentação de elevada qualidade. 
Para prestar assistência externa eficaz, 
deverá ser instituído para esse efeito um 
Grupo das Partes Interessadas do sector 
bancário que represente de forma 
adequada as instituições de crédito e as 
empresas de investimento da Comunidade 
(incluindo, conforme apropriado, os 
investidores e outras instituições 
financeiras que sejam também utilizadoras 
de serviços financeiros), os sindicatos, a 
comunidade académica, os consumidores 
e outros pequenos utilizadores dos serviços 
bancários, nomeadamente PME. O Grupo 
das Partes Interessadas deverá trabalhar 
activamente como elo de ligação com 
outros grupos de utilizadores dos serviços 
financeiros instituídos pela Comissão ou 
pela legislação da UE.

Or. en
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Justificação

Mais do que equilibrada, a representação das diferentes partes interessada deve ser 
adequada às tarefas a realizar.

Alteração 247
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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 bancário que represente de forma 
equilibrada as instituições de crédito e as 
empresas de investimento da Comunidade 
(incluindo, conforme apropriado, os 
investidores e outras instituições 
financeiras que sejam também utilizadoras 
de serviços financeiros), os respectivos 
trabalhadores, os consumidores e outros 
pequenos utilizadores dos serviços 
bancários, nomeadamente PME. O Grupo 
das Partes Interessadas 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 normas técnicas, orientações e 
recomendações, a Autoridade deverá 
realizar um estudo de impacto. Por 
motivos de eficiência, deverá ser instituído 
para esse efeito um Grupo das Partes 
Interessadas do sector bancário que 
represente de forma equilibrada as 
instituições de crédito e as empresas de 
investimento da Comunidade (incluindo, 
conforme apropriado, os investidores e 
outras instituições financeiras que sejam 
também utilizadoras de serviços 
financeiros), os sindicatos, a comunidade 
académica, os consumidores e outros 
pequenos utilizadores dos serviços 
bancários, nomeadamente PME. O Grupo 
das Partes Interessadas deverá trabalhar
activamente como elo de ligação com 
outros grupos de utilizadores dos serviços 
financeiros instituídos pela Comissão ou 
pela legislação da UE.

Or. en
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Justificação

A Autoridade deverá efectuar uma avaliação de impacto antes de adoptar as normas técnicas 
como preconiza o Relatório Skinner. 

Alteração 248
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 bancário que 
represente de forma equilibrada as 
instituições de crédito e as empresas de 
investimento da Comunidade (incluindo, 
conforme apropriado, os investidores e 
outras instituições financeiras que sejam 
também utilizadoras de serviços 
financeiros), os respectivos trabalhadores, 
os consumidores e outros pequenos 
utilizadores dos serviços bancários, 
nomeadamente PME. O Grupo das Partes 
Interessadas 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 bancário que 
represente de forma equilibrada as 
instituições de crédito e as empresas de 
investimento da Comunidade (incluindo, 
conforme apropriado, os investidores e 
outras instituições financeiras que sejam 
também utilizadoras de serviços 
financeiros), os sindicatos, a comunidade 
académica, as organizações de 
consumidores e outros pequenos 
utilizadores dos serviços bancários, 
nomeadamente PME. O Grupo das Partes 
Interessadas deverá trabalhar activamente 
como elo de ligação com outros grupos de 
utilizadores dos serviços financeiros 
instituídos pela Comissão ou pela 
legislação comunitária.

Or. en

Justificação

Os sindicatos e as organizações de consumidores são representantes organizados dos 
trabalhadores e dos consumidores. Devido ao seu conhecimento profundo das actividades 
transectoriais estão mais bem posicionados para proteger os interesses dos trabalhadores e 
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dos consumidores no Grupo das Partes Interessadas.

Alteração 249
Herbert Dorfmann

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 bancário que 
represente de forma equilibrada as 
instituições de crédito e as empresas de 
investimento da Comunidade (incluindo, 
conforme apropriado, os investidores e 
outras instituições financeiras que sejam 
também utilizadoras de serviços 
financeiros), os respectivos trabalhadores, 
os consumidores e outros pequenos 
utilizadores dos serviços bancários, 
nomeadamente PME. O Grupo das Partes 
Interessadas 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 bancário que 
represente de forma equilibrada as 
instituições de crédito e as empresas de 
investimento da Comunidade (incluindo, 
conforme apropriado, os investidores e 
outras instituições financeiras que sejam 
também utilizadoras de serviços 
financeiros), os bancos cooperativos, os 
respectivos trabalhadores, os consumidores 
e outros pequenos utilizadores dos serviços 
bancários, nomeadamente PME. O Grupo
das Partes Interessadas deverá trabalhar 
activamente como elo de ligação com 
outros grupos de utilizadores dos serviços 
financeiros instituídos pela Comissão ou 
pela legislação comunitária.

Or. en
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Alteração 250
Othmar Karas

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 bancário que 
represente de forma equilibrada as 
instituições de crédito e as empresas de 
investimento da Comunidade (incluindo, 
conforme apropriado, os investidores e 
outras instituições financeiras que sejam 
também utilizadoras de serviços 
financeiros), os respectivos trabalhadores, 
os consumidores e outros pequenos 
utilizadores dos serviços bancários, 
nomeadamente PME. O Grupo das Partes 
Interessadas 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 bancário que 
represente nas devidas proporções as 
instituições de crédito e as empresas de 
investimento da Comunidade de diferentes
Estados-Membros, dimensões e sectores 
bancários (incluindo, conforme 
apropriado, os investidores e outras 
instituições financeiras que sejam também 
utilizadoras de serviços financeiros), os 
respectivos trabalhadores, os consumidores 
e outros pequenos utilizadores dos serviços 
bancários, nomeadamente PME. O Grupo 
das Partes Interessadas deverá trabalhar 
activamente como elo de ligação com 
outros grupos de utilizadores dos serviços 
financeiros instituídos pela Comissão ou 
pela legislação comunitária.

Or. en

Justificação

O Grupo das Partes Interessadas deve ser constituído predominantemente por representantes 
do sector bancário. Este grupo deve ser diversificado e incluir representantes tanto de 
instituições locais como transfronteiras, bem como diferentes modelos de negócios.
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Alteração 251
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 bancário que represente de forma 
equilibrada as instituições de crédito e as 
empresas de investimento da Comunidade 
(incluindo, conforme apropriado, os 
investidores e outras instituições 
financeiras que sejam também utilizadoras 
de serviços financeiros), os respectivos 
trabalhadores, os consumidores e outros 
pequenos utilizadores dos serviços 
bancários, nomeadamente PME. O Grupo 
das Partes Interessadas 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 permitir que as 
apertes interessadas sejam consultadas em 
relação a todo o seu trabalho e 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 bancário que represente de forma 
equilibrada as instituições de crédito e as 
empresas de investimento da Comunidade 
(incluindo, conforme apropriado, os 
investidores e outras instituições 
financeiras que sejam também utilizadoras 
de serviços financeiros), os respectivos 
trabalhadores, os consumidores e outros 
pequenos utilizadores dos serviços 
bancários, nomeadamente PME. O Grupo 
das Partes Interessadas deverá trabalhar 
activamente como elo de ligação com 
outros grupos de utilizadores dos serviços 
financeiros instituídos pela Comissão ou 
pela legislação comunitária.

Or. en

Justificação

O Grupo das Partes Interessadas deverá ter a possibilidade de ser consultado para comentar 
qualquer trabalho da Autoridade que considere relevante. As partes interessadas individuais 
do grupo deverão decidir por si mesmas se gostariam ou não de ser consultadas.
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Alteração 252
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) Em comparação com 
representantes de indústrias bem 
financiadas e bem relacionadas, as 
organizações sem fins lucrativos em
comparação são marginalizadas no 
debate sobre o futuro dos serviços
financeiras e no respectivo processo 
decisório. Esta desvantagem tem de ser 
compensada através do financiamento 
adequado dos seus representantes no 
Grupo das Partes Interessadas do sector 
bancário.

Or. en

Alteração 253
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 
instituições financeiras. As medidas que 
forem adoptadas pela Autoridade em 
situações de emergência ou de diferendos
que afectem a estabilidade de uma 
instituição financeira 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 
instituições financeiras. As medidas que 
forem adoptadas pela Autoridade em 
situações de emergência que afectem a 
estabilidade de uma instituição financeira 
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

Em consequência da alteração apresentada ao artigo 23.º para limitar a cláusula de 
salvaguarda.

Alteração 254
Antolín Sánchez Presedo

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 
instituições financeiras. As medidas que 
forem adoptadas pela Autoridade em 
situações de emergência ou de diferendos 
que afectem a estabilidade de uma 
instituição financeira não deverão colidir 
com as competências orçamentais dos 
Estados-Membros. Deverá ser previsto um 
mecanismo pelo qual os Estados-Membros 
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.

(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 
instituições financeiras. Actuarão em 
estreita coordenação no contexto e de 
acordo com os princípios da UEM. As 
medidas que forem adoptadas pela 
Autoridade em situações de emergência ou 
de diferendos que afectem a estabilidade de 
uma instituição financeira não deverão 
colidir com as competências orçamentais 
dos Estados-Membros. Deverá ser previsto 
um mecanismo pelo qual os Estados-
Membros 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.
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Or. en

Alteração 255
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Considerando 34-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(34-A) No prazo de três anos a contar da
entrada em vigor desse regulamento, a 
Comissão estabelecerá a nível da UE, com 
base na experiência adquirida, 
orientações claras e sólidas sobre o 
momento em que a cláusula de 
salvaguarda pode e não pode ser 
desencadeada pelos Estados-Membros. A 
utilização da cláusula de salvaguarda será 
então avaliada em relação a essas 
orientações.

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão carece de orientações sobre o momento em que uma decisão colide 
com as responsabilidades orçamentais nacionais. Deve ser fornecida segurança jurídica 
subjacente ao conceito de “responsabilidade orçamental” a fim de assegurar condições 
equitativas pás as autoridades nacionais e os participantes no mercado financeiro em toda a 
UE. Devem ser definidas e aprovadas em conjunto orientações claras sobre o momento em 
que se pode alegar um conflito com a responsabilidade orçamental.

Alteração 256
Leonardo Domenici

Proposta de regulamento
Considerando 34-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(34-A) No prazo de três anos a contar da 
entrada em vigor desse regulamento, a 
Comissão estabelecerá a nível da UE, com 
base na experiência adquirida, 
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orientações claras e sólidas sobre o 
momento em que a cláusula de 
salvaguarda pode e não pode ser 
desencadeada pelos Estados-Membros. A 
utilização da cláusula de salvaguarda será 
então avaliada em relação a essas 
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 Justificação and impact assessment, Member States shall demonstrate 
that their respective case falls within the scope of the guidance.

Alteração 257
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Considerando 34-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(34-A) Sem prejuízo das 
responsabilidades específicas dos 
Estados-Membros em situações de crise, 
caso um Estado-Membro opte por invocar 
a cláusula salvaguarda, o Parlamento 
Europeu deve ser informado ao mesmo 
tempo que a Autoridade, o Conselho e a 
Comissão. Além disso, o Estado-Membro 
deverá explicar os motivos por que invoca 
a referida salvaguarda. A Autoridade 
deve, em cooperação com a Comissão, 
estabelecer os próximos passos a dar.

Or. en
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Justificação

Melhor explicitação do texto.

Alteração 258
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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 na 
sequência de um concurso organizado 
pela Comissão que elaborará uma lista 
restrita. 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

Justificação

Para salientar a importância do Parlamento na selecção do Presidente da Autoridade.

Alteração 259
Antolín Sánchez Presedo

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 

(38) A Autoridade deverá ser representada 
por um Presidente a tempo inteiro, 
seleccionado pelo Parlamento Europeu na 
sequência de um concurso organizado 
pela Comissão que elaborará uma lista 
restrita. 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 
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Administração, sem direito a voto. Administração, sem direito a voto.

Or. en

Alteração 260
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 na 
sequência de um concurso de selecção 
organizado 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 261
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 
com base numa lista restrita 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 
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Administração, sem direito a voto.

Or. en

Justificação

Importa assegurar que aquelas entidades que possuem maiores conhecimentos especializados 
em matéria de supervisão nível nacional – as autoridades nacionais de supervisão – sejam 
encarregadas da selecção do indivíduo mais qualificado para exercer as funções de 
Presidente. Esta disposição também elimina qualquer tipo de politização que poderia ocorrer 
se a lista restrita fosse elaborada por uma das instituições europeias.

Alteração 262
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 AEB ou da AEVMM 
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) ("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 em relação aos 
conglomerados financeiros. Quando 
aplicável, os actos que recaiam também da 
esfera de competência da Autoridade 
Europeia de Supervisão (Seguros e 
Pensões Complementares de Reforma) ou 
a Autoridade Europeia de Supervisão
(Valores Mobiliários e Mercados) deverão 
ser adoptados em paralelo pelas
Autoridades Europeias de Supervisão
pertinentes. O Comité Consultivo 
Conjunto será presidido numa base de 
rotatividade anual pelos presidentes das 
três Autoridades Europeias de Supervisão. 
O Presidente do Comité Consultivo 
Conjunto será um Vice-Presidente do 
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Conselho Europeu do Risco Sistémico. O 
Comité Consultivo Conjunto terá um 
secretariado permanente, com pessoal 
destacado das três Autoridades de 
Europeias de Supervisão, por forma a 
possibilitar uma partilha informal de 
informação e o desenvolvimento de uma 
abordagem cultural comum nas três 
Autoridades Europeias de Supervisão.

Or. en

Justificação

É importante definir correctamente e alargar o papel do comité conjunto previsto nas 
propostas da Comissão. O CC deverá facilitar a partilha de informação entre as AES e 
possibilitar a aprendizagem partilhada entre estas. Deve também dispor de um secretariado a 
tempo inteiro para o assistir nas suas tarefas, que podem incluir a supervisão de 
conglomerados financeiros, e para proporcionar uma reflexão microeconómica da focagem 
macroeconómica do pessoal do BCE no seio do secretariado do CERS.

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

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 AEB ou da AEVMM 
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) ("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 em relação aos 
conglomerados financeiros. Quando 
aplicável, os actos que recaiam também da 
esfera de competência da Autoridade 
Europeia de Supervisão (Seguros e 
Pensões Complementares de Reforma) ou 
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a Autoridade Europeia de Supervisão 
(Valores Mobiliários e Mercados) deverão 
ser adoptados em paralelo pelas 
Autoridades Europeias de Supervisão
pertinentes. O Comité Consultivo 
Conjunto será presidido numa base de 
rotatividade anual pelos presidentes das 
três Autoridades Europeias de Supervisão. 
O Presidente do Comité Consultivo 
Conjunto será um Vice-Presidente do 
Conselho Europeu do Risco Sistémico. O 
Comité Consultivo Conjunto terá um 
secretariado permanente, com pessoal 
destacado das três Autoridades de 
Europeias de Supervisão, por forma a 
possibilitar uma partilha informal de 
informação e o desenvolvimento de uma 
abordagem cultural comum nas três 
Autoridades Europeias de Supervisão.

Or. en

Justificação

Para reforçar o papel do Comité Conjunto na coordenação das autoridades como preconiza 
o Relatório Skinner.

Alteração 264
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 e do orçamento 
comunitário mediante a inclusão no 
mesmo de uma rubrica específica. Os 
procedimentos orçamentais da União 
Europeia deverão ser aplicáveis à 
contribuição da União Europeia. A 
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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 265
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 
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 e de quaisquer 
taxas directas pagas pelas instituições 
financeiras. Os procedimentos 
orçamentais da Comunidade deverão ser 
aplicáveis à contribuição comunitária. A 
revisão das contas deve ser realizada pelo 
Tribunal de Contas.

Or. en
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Alteração 266
Carl Haglund

Proposta de regulamento
Considerando 44

Texto da Comissão Alteração

(44) É essencial garantir a protecção dos 
segredos comerciais e de outras 
informações confidenciais. Além disso, é 
necessário salvaguardar a
confidencialidade das informações trocadas
no âmbito da rede.

(44) É essencial garantir a protecção de 
informação sensível do ponto de vista 
comercial e de outras informações 
confidenciais. A confidencialidade das 
informações disponibilizadas à Autoridade 
de trocadas no âmbito da rede deve estar 
sujeita a regras rigorosas e efectivas.

Or. en

Alteração 267
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Considerando 44

Texto da Comissão Alteração

(44) É essencial garantir a protecção dos 
segredos comerciais e de outras 
informações confidenciais. Além disso, é 
necessário salvaguardar a
confidencialidade das informações trocadas 
no âmbito da rede.

(44) É essencial garantir a protecção dos 
segredos comerciais e de outras 
informações confidenciais. A 
confidencialidade das informações 
disponibilizadas à Autoridade e trocadas 
no âmbito da rede deve estar sujeita a 
regras rigorosas e efectivas.

Or. en

Justificação

Dada a sensibilidade, em termos de mercado, de dados específicos das empresas, é 
fundamental que se exija que as AES estabeleçam mecanismos seguros para sua a recolha, 
armazenamento e transmissão. Existe claramente a necessidade de um melhor intercâmbio de 
informação de modo a reforçar a compreensão do risco sistémico. No entanto, é importante 
não prejudicar o sentimento dos mercados com a revelação de dados potencialmente 
sensíveis e confidenciais que possam perturbar o bom funcionamento dos mercados 
financeiros.
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Alteração 268
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Considerando 44

Texto da Comissão Alteração

(44) É essencial garantir a protecção dos 
segredos comerciais e de outras 
informações confidenciais. Além disso, é 
necessário salvaguardar a
confidencialidade das informações trocadas 
no âmbito da rede.

(44) É essencial garantir a protecção dos 
segredos comerciais e de outras 
informações confidenciais. A 
confidencialidade das informações 
disponibilizadas à Autoridade e trocadas 
no âmbito da rede deve estar sujeita a 
regras rigorosas e efectivas.

Or. en

Justificação

Deve exigir-se que a Autoridade observe regras claras para proteger a confidencialidade na 
recolha, armazenagem e transmissão de informação específica das empresas.


