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Alteração 89
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Na sua comunicação sobre a
«Supervisão financeira europeia», de 27 de 
Maio de 2009, a Comissão apresentou uma 
série de reformas aos actuais mecanismos 
de salvaguarda da estabilidade financeira a 
nível da UE, incluindo, nomeadamente, a 
criação de um Comité Europeu do Risco 
Sistémico (CERS) responsável pela 
supervisão macroprudencial. O Conselho, 
em 9 de Junho de 2009, e o Conselho 
Europeu, na sua reunião de 18 e 19 de 
Junho, apoiaram o ponto de vista da 
Comissão e acolheram favoravelmente a 
sua intenção de apresentar propostas 
legislativas de forma a que o novo 
enquadramento esteja plenamente 
funcional durante o ano de 2010. Em 
sintonia com estes pontos de vista da 
Comissão, concluiu que o BCE «deve 
prestar apoio analítico, estatístico, 
administrativo e logístico ao CERS, 
igualmente com base no aconselhamento 
técnico dos bancos centrais nacionais e dos 
supervisores».

(5) Na sua comunicação sobre a
«Supervisão financeira europeia», de 27 de 
Maio de 2009, a Comissão apresentou uma 
série de reformas aos actuais mecanismos 
de salvaguarda da estabilidade financeira a 
nível da UE, incluindo, nomeadamente, a 
criação de um Comité Europeu do Risco 
Sistémico (CERS) responsável pela 
supervisão macroprudencial. O Conselho, 
em 9 de Junho de 2009, e o Conselho 
Europeu, na sua reunião de 18 e 19 de 
Junho, apoiaram o ponto de vista da 
Comissão e acolheram favoravelmente a 
sua intenção de apresentar propostas 
legislativas de forma a que o novo 
enquadramento esteja plenamente 
funcional durante o ano de 2010. Em 
sintonia com estes pontos de vista da 
Comissão, concluiu que o BCE «deve 
prestar apoio analítico, estatístico, 
administrativo e logístico ao CERS, 
igualmente com base no aconselhamento 
técnico dos bancos centrais nacionais e dos 
supervisores». O apoio dado ao CERS 
pelo BCE e as funções atribuídas ao 
CERS não devem prejudicar o princípio 
da independência do BCE no exercício 
das suas funções, nos termos do Tratado 
sobre o Funcionamento da União 
Europeia.

Or. en
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Alteração 90
Thomas Mann

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) A tarefa do CERS deve consistir em 
controlar e avaliar o risco sistémico em 
períodos normais, com o objectivo de 
mitigar a exposição do sistema ao risco de 
falha dos seus componentes e de melhorar 
a resistência do sistema financeiro aos 
choques. Neste sentido, o CERS deve 
aumentar a estabilidade financeira e 
mitigar os impactos negativos no 
crescimento e no emprego da economia 
real. Para levar a cabo a sua missão, o 
CERS deve analisar todas as informações 
relevantes, particularmente a legislação 
pertinente com potencial impacto na 
estabilidade financeira, como as 
disposições em matéria de contabilidade, 
falência e viabilização.

Or. en

Alteração 91
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) O CERS deve, quando necessário, 
emitir alertas de risco e formular 
recomendações de natureza geral no que 
refere à Comunidade no seu conjunto, a 
cada um dos Estados-Membros ou a grupos 
de Estados-Membros, com um calendário 
definido para as medidas pertinentes.

(8) O CERS deve, quando necessário, 
emitir e publicar alertas de risco e formular 
recomendações de natureza geral no que se
refere à Comunidade no seu conjunto, a 
cada um dos Estados-Membros ou a grupos 
de Estados-Membros, com um calendário 
definido para as medidas pertinentes.

Or. en
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Alteração 92
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) O CERS deve, quando necessário, 
emitir alertas de risco e formular 
recomendações de natureza geral no que 
refere à Comunidade no seu conjunto, a 
cada um dos Estados-Membros ou a grupos 
de Estados-Membros, com um calendário 
definido para as medidas pertinentes.

(8) O CERS deve, quando necessário, 
emitir alertas de risco e formular 
recomendações de natureza geral no que se
refere à Comunidade no seu conjunto, a 
cada um dos Estados-Membros ou a grupos 
de Estados-Membros, com um calendário 
definido para as medidas pertinentes.
Sempre que esses alertas de risco ou 
recomendações se dirijam a cada um dos 
Estados-Membros ou a grupos de 
Estados-Membros, o CERS deve 
igualmente propor medidas de apoio 
adequadas que possam, por exemplo, ser 
asseguradas pelo Sistema Europeu de 
Bancos Centrais. 

Or. en

Justificação

The creation of the EU single market of financial services imposes coordinated action to face 
potential emergency situations, since the crisis in one Member State could rapidly spread 
across the borders. The ESRB has appropriate tools and a privileged point of view to identify 
emergency situations at an early stage; therefore there is a value in conferring on the ESRB 
the power to declare the existence of an emergency situation. Such provision should be 
coupled with an amendment to the ESAs Regulations in order to enable the relevant ESA to 
make decisions directly applicable to competent national authorities in order to steer a 
coordinated intervention.



PE439.845v01-00 6/90 AM\808496PT.doc

PT

Alteração 93
Gianni Pittella

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) O CERS deve, quando necessário, 
emitir alertas de risco e formular 
recomendações de natureza geral no que 
refere à Comunidade no seu conjunto, a 
cada um dos Estados-Membros ou a grupos 
de Estados-Membros, com um calendário 
definido para as medidas pertinentes.

(8) O CERS deve, quando necessário, 
emitir alertas de risco e formular 
recomendações de natureza geral no que se
refere à Comunidade no seu conjunto, a 
cada um dos Estados-Membros ou a grupos 
de Estados-Membros, com um calendário 
definido para as medidas pertinentes.
Quando for caso disso, o CERS deve 
declarar a existência de uma situação de 
emergência e desencadear a intervenção 
das Autoridades Europeias de Supervisão.

Or. en

Justificação

A proposta de alteração decorre da alteração proposta aos artigos 3.º e 16.º sobre as 
principais tarefas do CERS. É provável que as recomendações e alertas de risco do CERS 
tenham um impacto significativo nos mercados financeiros e nas economias dos 
Estados-Membros. O objectivo da proposta de alteração é reforçar a capacidade do CERS 
para estabilizar a situação económica mesmo no início da crise. O CERS deve ter capacidade 
para oferecer instrumentos de apoio, que seriam anunciados juntamente com as 
recomendações ou alertas de risco.

Alteração 94
Leonardo Domenici

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) O CERS deve, quando necessário, 
emitir alertas de risco e formular 
recomendações de natureza geral no que 
refere à Comunidade no seu conjunto, a 
cada um dos Estados-Membros ou a grupos 
de Estados-Membros, com um calendário 

(8) O CERS deve, quando necessário, 
emitir alertas de risco e formular 
recomendações de natureza geral no que se
refere à Comunidade no seu conjunto, a 
cada um dos Estados-Membros ou a grupos 
de Estados-Membros, com um calendário 
definido para as medidas pertinentes.
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definido para as medidas pertinentes. Quando for caso disso, o CERS deve 
declarar a existência de uma situação de 
emergência e desencadear a intervenção 
das Autoridades Europeias de Supervisão.

Or. en

Justificação

A criação do mercado único dos serviços financeiros da UE impõe uma acção coordenada 
para fazer face a potenciais situações de emergência, uma vez que a crise num 
Estado-Membro pode rapidamente propagar-se além-fronteiras. O CERS dispõe de 
instrumentos adequados e de uma posição privilegiada para identificar situações de 
emergência numa fase precoce. Daí o interesse de conferir ao CERS o poder de declarar a 
existência de uma situação de emergência. 

Alteração 95
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) O CERS deve, quando necessário, 
emitir alertas de risco e formular 
recomendações de natureza geral no que 
refere à Comunidade no seu conjunto, a 
cada um dos Estados-Membros ou a grupos 
de Estados-Membros, com um calendário 
definido para as medidas pertinentes.

(8) O CERS deve, quando necessário, 
emitir alertas de risco e formular 
recomendações de natureza geral no que se
refere à Comunidade no seu conjunto, a 
cada um dos Estados-Membros ou a grupos 
de Estados-Membros, com um calendário 
definido para as medidas pertinentes.
Quando for caso disso, o CERS deve 
declarar a existência de uma situação de 
emergência e desencadear a intervenção 
das Autoridades Europeias de Supervisão.

Or. en

Justificação

A criação do mercado único dos serviços financeiros da UE impõe uma acção coordenada 
para fazer face a potenciais situações de emergência, uma vez que a crise num 
Estado-Membro pode rapidamente propagar-se além-fronteiras. O CERS dispõe de 
instrumentos adequados e de uma posição privilegiada para identificar situações de 
emergência numa fase precoce. Daí o interesse de conferir ao CERS o poder de declarar a 
existência de uma situação de emergência. 
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Alteração 96
Wolf Klinz

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Se o CERS detectar um risco 
susceptível de comprometer gravemente o 
bom funcionamento e a integridade dos 
mercados financeiros ou a estabilidade 
global ou parcial do sistema financeiro da 
União Europeia, deve ser capaz de emitir 
um alerta que declare a existência de uma 
situação de emergência. Neste caso, o 
CERS deve informar prontamente o 
Parlamento Europeu, o Conselho, a 
Comissão, as autoridades nacionais de 
supervisão e a Autoridade Europeia de 
Supervisão da emissão deste alerta. Em
caso de emergência, o CERS deve emitir 
um alerta de emergência.

Or. en

Justificação

As autoridades nacionais competentes também devem ser informadas prontamente acerca de 
qualquer alerta.

Alteração 97
Thomas Mann

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Se o CERS detectar um risco 
susceptível de comprometer gravemente o 
bom funcionamento e a integridade dos 
mercados financeiros ou a estabilidade 
global ou parcial do sistema financeiro da 
União Europeia, deve ser capaz de emitir 
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um alerta que declare a existência de uma 
situação de emergência. Neste caso, o 
CERS deve informar prontamente o 
Parlamento Europeu, o Conselho, a 
Comissão, as autoridades nacionais de 
supervisão e a Autoridade Europeia de 
Supervisão da emissão deste alerta. Em 
caso de emergência, o CERS deve emitir 
um alerta de emergência.

Or. en

Alteração 98
Wolf Klinz

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A fim de aumentar o seu peso e 
legitimidade, tais alertas de risco e 
recomendações devem ser transmitidos 
através do Conselho e, se for caso disso, da 
Autoridade Bancária Europeia, criada 
pelo Regulamento (CE) n.º… do 
Parlamento Europeu e do Conselho, da 
Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados, criada pelo 
Regulamento (CE) n.º… do Parlamento 
Europeu e do Conselho, e da Autoridade 
Europeia dos Seguros e Pensões 
Complementares, criada pelo 
Regulamento (CE) n.º… do Parlamento 
Europeu e do Conselho.

(9) A fim de aumentar o seu peso e 
legitimidade, tais alertas de risco e 
recomendações devem ser transmitidos 
através do Parlamento Europeu, do 
Conselho e, se for caso disso, da 
Autoridade Europeia de Supervisão 
(AES) e das autoridades nacionais de 
supervisão.

Or. en

Justificação

As autoridades nacionais competentes também devem ser informadas prontamente acerca de 
qualquer alerta.
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Alteração 99
Miguel Portas

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A fim de aumentar o seu peso e 
legitimidade, tais alertas de risco e 
recomendações devem ser transmitidos 
através do Conselho e, se for caso disso, da 
Autoridade Bancária Europeia, criada 
pelo Regulamento (CE) n.º… do 
Parlamento Europeu e do Conselho, da 
Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados, criada pelo 
Regulamento (CE) n.º… do Parlamento 
Europeu e do Conselho, e da Autoridade 
Europeia dos Seguros e Pensões 
Complementares, criada pelo 
Regulamento (CE) n.º… do Parlamento 
Europeu e do Conselho.

(9) A fim de aumentar o seu peso e 
legitimidade, tais alertas de risco e 
recomendações devem ser transmitidos 
através da Comissão e, se for caso disso, 
da Autoridade Europeia de Supervisão 
(AES).

Or. en

Alteração 100
Gianni Pittella

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A fim de aumentar o seu peso e 
legitimidade, tais alertas de risco e 
recomendações devem ser transmitidos
através do Conselho e, se for caso disso,
da Autoridade Bancária Europeia, criada 
pelo Regulamento (CE) n.º… do 
Parlamento Europeu e do Conselho, da
Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados, criada pelo 
Regulamento (CE) n.º… do Parlamento 
Europeu e do Conselho, e da Autoridade 
Europeia dos Seguros e Pensões 

(9) A fim de aumentar o seu peso e 
legitimidade, tais alertas de risco e 
recomendações devem ser transmitidos
directamente aos destinatários, e com 
cópia ao Parlamento Europeu, ao
Conselho e, se for caso disso, à Autoridade 
Bancária Europeia, criada pelo 
Regulamento (CE) n.º… do Parlamento 
Europeu e do Conselho, à Autoridade 
Europeia dos Valores Mobiliários e dos 
Mercados, criada pelo Regulamento (CE) 
n.º… do Parlamento Europeu e do 
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Complementares, criada pelo Regulamento
(CE) n.º… do Parlamento Europeu e do 
Conselho.

Conselho, e à Autoridade Europeia dos 
Seguros e Pensões Complementares, criada 
pelo Regulamento (CE) n.º… do 
Parlamento Europeu e do Conselho.

Or. en

Justificação

O facto de as recomendações serem emitidas através do Conselho pode não assegurar que se 
baseiem sobretudo em avaliações técnicas. Por conseguinte, é necessário garantir 
procedimentos adequados de comunicação directa aos destinatários das recomendações, 
além da comunicação ao Conselho e ao Parlamento Europeu. A razão subjacente à proposta 
de alteração foi já apresentada pelo Conselho ECOFIN.

Alteração 101
Leonardo Domenici

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A fim de aumentar o seu peso e 
legitimidade, tais alertas de risco e 
recomendações devem ser transmitidos
através do Conselho e, se for caso disso,
da Autoridade Bancária Europeia, criada 
pelo Regulamento (CE) n.º… do 
Parlamento Europeu e do Conselho, da
Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados, criada pelo 
Regulamento (CE) n.º… do Parlamento 
Europeu e do Conselho, e da Autoridade 
Europeia dos Seguros e Pensões 
Complementares, criada pelo Regulamento
(CE) n.º… do Parlamento Europeu e do 
Conselho.

(9) A fim de aumentar o seu peso e 
legitimidade, tais alertas de risco e 
recomendações devem ser transmitidos
directamente aos destinatários, e com 
cópia ao Parlamento Europeu, ao
Conselho e, se for caso disso, à Autoridade 
Bancária Europeia, criada pelo 
Regulamento (CE) n.º… do Parlamento 
Europeu e do Conselho, à Autoridade 
Europeia dos Valores Mobiliários e dos 
Mercados, criada pelo Regulamento (CE) 
n.º… do Parlamento Europeu e do 
Conselho, e à Autoridade Europeia dos 
Seguros e Pensões Complementares, criada 
pelo Regulamento (CE) n.º… do 
Parlamento Europeu e do Conselho.

Or. en

Justificação

O facto de as recomendações serem emitidas através do Conselho pode não assegurar que se 
baseiem sobretudo em avaliações técnicas. Por conseguinte, é necessário garantir 
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procedimentos adequados de comunicação directa aos destinatários das recomendações, 
além da comunicação ao Conselho e ao Parlamento Europeu.

Alteração 102
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A fim de aumentar o seu peso e 
legitimidade, tais alertas de risco e 
recomendações devem ser transmitidos
através do Conselho e, se for caso disso,
da Autoridade Bancária Europeia, criada 
pelo Regulamento (CE) n.º… do 
Parlamento Europeu e do Conselho, da
Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados, criada pelo 
Regulamento (CE) n.º… do Parlamento 
Europeu e do Conselho, e da Autoridade 
Europeia dos Seguros e Pensões 
Complementares, criada pelo Regulamento
(CE) n.º… do Parlamento Europeu e do 
Conselho.

(9) A fim de aumentar o seu peso e 
legitimidade, tais alertas de risco e 
recomendações devem ser transmitidos
directamente aos destinatários, e com 
cópia ao Parlamento Europeu, ao
Conselho e, se for caso disso, à Autoridade 
Bancária Europeia, criada pelo 
Regulamento (CE) n.º… do Parlamento 
Europeu e do Conselho, à Autoridade 
Europeia dos Valores Mobiliários e dos 
Mercados, criada pelo Regulamento (CE) 
n.º… do Parlamento Europeu e do 
Conselho, e à Autoridade Europeia dos 
Seguros e Pensões Complementares, criada 
pelo Regulamento (CE) n.º… do 
Parlamento Europeu e do Conselho.

Or. en

Justificação

O facto de as recomendações serem emitidas através do Conselho pode não assegurar que se 
baseiem sobretudo em avaliações técnicas. Por conseguinte, é necessário garantir 
procedimentos adequados de comunicação directa aos destinatários das recomendações, 
além da comunicação ao Conselho e ao Parlamento Europeu.
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Alteração 103
Gianni Pittella

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) O CERS deve igualmente controlar o 
seguimento dado às suas recomendações, 
com base nos relatórios dos destinatários, a 
fim de assegurar que os seus alertas de 
risco e recomendações sejam eficazmente 
seguidos. Os destinatários das 
recomendações não devem ficar inactivos, 
a não ser que a falta de acção se possa
justificar adequadamente (mecanismo
«actuar ou justificar-se»).

(10) O CERS deve igualmente controlar o 
seguimento dado às suas recomendações, 
com base nos relatórios dos destinatários, a 
fim de assegurar que os seus alertas de 
risco e recomendações sejam eficazmente 
seguidos. Os destinatários das 
recomendações devem justificar 
adequadamente qualquer falta do devido 
cumprimento das recomendações do 
CERS (mecanismo «actuar ou 
justificar-se»). O CERS deve poder 
recorrer ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho nos casos em que não esteja 
satisfeito com a forma como os 
destinatários seguiram as recomendações.

Or. en

Justificação

The fact that the ESRB recommendations are not legally binding entails the need for the 
Council and the European Parliament to adequately monitor implementation of ESRB 
recommendations; indeed, experience has proved that national authorities have not given 
substantial weight to the periodical warnings from the ECB. It would be therefore 
appropriate to allow the ESRB to seek recourse to the Council and to the European 
Parliament also in cases where it is not satisfied on how the addressees have followed up the 
recommendations. Indeed, the simple ‘execution’ of ESRB recommendations could not be 
sufficient. 

Alteração 104
Leonardo Domenici

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) O CERS deve igualmente controlar o 
seguimento dado às suas recomendações, 

(10) O CERS deve igualmente controlar o 
seguimento dado às suas recomendações, 
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com base nos relatórios dos destinatários, a 
fim de assegurar que os seus alertas de 
risco e recomendações sejam eficazmente 
seguidos. Os destinatários das 
recomendações não devem ficar inactivos, 
a não ser que a falta de acção se possa 
justificar adequadamente (mecanismo
«actuar ou justificar-se»).

com base nos relatórios dos destinatários, a 
fim de assegurar que os seus alertas de 
risco e recomendações sejam eficazmente 
seguidos. Os destinatários das 
recomendações devem justificar 
adequadamente qualquer falta do devido 
cumprimento das recomendações do 
CERS (mecanismo «actuar ou 
justificar-se»). O CERS deve poder 
recorrer ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho nos casos em que não esteja 
satisfeito com a forma como os 
destinatários seguiram as recomendações.

Or. en

Justificação

O facto de as recomendações do CERS não serem juridicamente vinculativas torna 
necessário que o Conselho e o Parlamento Europeu controlem adequadamente a aplicação 
das recomendações do CERS. Com efeito, a experiência demonstrou que as autoridades 
nacionais não têm atribuído suficiente importância aos alertas periódicos do BCE.

Alteração 105
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) O CERS deve igualmente controlar o 
seguimento dado às suas recomendações, 
com base nos relatórios dos destinatários, a 
fim de assegurar que os seus alertas de 
risco e recomendações sejam eficazmente 
seguidos. Os destinatários das 
recomendações não devem ficar inactivos, 
a não ser que a falta de acção se possa 
justificar adequadamente (mecanismo
«actuar ou justificar-se»).

(10) O CERS deve igualmente controlar o 
seguimento dado às suas recomendações, 
com base nos relatórios dos destinatários, a 
fim de assegurar que os seus alertas de 
risco e recomendações sejam eficazmente 
seguidos. Os destinatários das 
recomendações devem justificar 
adequadamente qualquer falta do devido 
cumprimento das recomendações do 
CERS (mecanismo «actuar ou 
justificar-se»). O CERS deve poder 
recorrer ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho nos casos em que não esteja 
satisfeito com a forma como os 
destinatários seguiram as recomendações.
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Or. en

Justificação

O facto de as recomendações do CERS não serem juridicamente vinculativas torna 
necessário que o Conselho e o Parlamento Europeu controlem adequadamente a aplicação 
das recomendações do CERS. Com efeito, a experiência demonstrou que as autoridades 
nacionais não têm atribuído suficiente importância aos alertas periódicos do BCE. Por 
conseguinte, também será conveniente permitir que o CERS recorra ao Conselho e ao 
Parlamento Europeu nos casos em que não esteja satisfeito com a forma como os 
destinatários deram seguimento às recomendações.

Alteração 106
Olle Ludvigsson

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) O CERS decide se uma recomendação 
deve ser mantida confidencial ou 
publicada, tendo em conta que a publicação
pode, em certas circunstâncias, ajudar a
promover o cumprimento das 
recomendações.

(11) O CERS decide se uma recomendação 
deve ser mantida confidencial ou 
publicada, tendo em conta que a publicação
é, em geral, uma boa forma de promover o 
cumprimento.

Or. en

Alteração 107
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) O CERS apresenta um relatório ao
Parlamento Europeu e ao Conselho pelo 
menos uma vez por ano, e com maior 
frequência, em caso de crise financeira 
generalizada.

(12) O Presidente do CERS deve ser 
convidado a participar numa audição 
semestral no Parlamento Europeu que 
assinale a publicação do relatório 
semestral do CERS, com maior frequência 
em caso de crise financeira generalizada, e 
num contexto diferente do Diálogo 
Monetário entre o Parlamento Europeu e 
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o Presidente do Banco Central Europeu.

Or. en

Alteração 108
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) À luz do facto de que os bancos e 
as instituições financeiras de Estados do 
Espaço Económico Europeu/Associação 
Europeia de Livre Comércio não 
pertencentes à UE podem operar na 
União desde que possuam uma licença 
emitida pelo seu país de origem, um alto 
representante de cada um desses Estados 
pode ser convidado a participar nas 
reuniões do Conselho Geral do CERS.

Or. en

Alteração 109
Derk Jan Eppink

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A interconectividade das instituições e 
mercados financeiros implica que o 
controlo e a avaliação dos potenciais riscos 
sistémicos se deve basear num conjunto 
alargado de dados e indicadores macro e 
microeconómicos relevantes. O CERS tem, 
por conseguinte, acesso a todas as 
informações necessárias para desempenhar 
as suas funções, embora preservando a 
confidencialidade desses dados, se 
requerido.

(16) A interconectividade das instituições e 
mercados financeiros implica que o 
controlo e a avaliação dos potenciais riscos 
sistémicos se deve basear num conjunto 
alargado de dados e indicadores macro e 
microeconómicos relevantes. O CERS tem, 
por conseguinte, acesso a todas as 
informações relevantes necessárias para 
desempenhar as suas funções, embora 
preservando a confidencialidade desses 
dados, se requerido, com o objectivo de 
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manter a estabilidade do mercado.

Or. en

Justificação

A confidencialidade é um dos elementos mais importantes no trabalho desenvolvido pelo 
CERS. Qualquer informação revelada prematuramente pode ter um sério impacto no 
mercado.

Alteração 110
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A interconectividade das instituições e 
mercados financeiros implica que o 
controlo e a avaliação dos potenciais riscos 
sistémicos se deve basear num conjunto 
alargado de dados e indicadores macro e 
microeconómicos relevantes. O CERS tem, 
por conseguinte, acesso a todas as 
informações necessárias para desempenhar 
as suas funções, embora preservando a 
confidencialidade desses dados, se 
requerido.

(16) A interconectividade das instituições e 
mercados financeiros implica que o 
controlo e a avaliação dos potenciais riscos 
sistémicos se deve basear num conjunto 
alargado de dados e indicadores macro e 
microeconómicos relevantes. O CERS tem, 
por conseguinte, acesso a todas as 
informações necessárias para desempenhar 
as suas funções, embora preservando a 
confidencialidade desses dados, se 
requerido. Por norma, essas informações 
devem ser disponibilizadas em forma 
sumária ou agregada, a não ser que exista 
um risco sustentado e grave de 
perturbação do mercado, corroborado por 
dados susceptíveis de verificação 
objectiva. Sempre que o CERS solicitar 
dados não disponíveis em forma sumária 
ou agregada, as instituições financeiras 
em causa têm o direito de expressar o seu 
ponto de vista sobre o mérito do pedido.

Or. en

Justificação

Deve ser lida em articulação com as alterações ao artigo 15.º. Pretende-se que o papel do 
CERS seja macroprudencial, pelo que, por norma, não deve precisar de aceder a 
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informações específicas a nível de empresas. 

Alteração 111
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) A Autoridade Europeia dos 
Seguros e Pensões Complementares e a 
Autoridade Bancária Europeia devem ser 
membros dos comités relevantes de gestão 
de crises, que fazem parte dos colégios 
internacionais de supervisores.

Or. en

Alteração 112
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Os participantes no mercado podem 
facultar dados valiosos para a compreensão 
das evoluções que afectam o sistema 
financeiro. Assim, quando for oportuno, o 
CERS deverá consultar os agentes do 
sector privado (representantes do sector 
financeiro, associações de consumidores,
grupos de utilizadores na área dos serviços 
financeiros criados pela Comissão ou pela 
legislação comunitária…) e dar-lhes uma 
oportunidade adequada para apresentar as 
suas observações.

(17) Os participantes no mercado podem 
facultar dados valiosos para a compreensão 
das evoluções que afectam o sistema 
financeiro. Assim, quando for oportuno, o 
CERS deverá consultar os agentes do 
sector privado (nomeadamente,
representantes do sector financeiro, 
associações de consumidores e grupos de 
utilizadores na área dos serviços 
financeiros criados pela Comissão ou pela 
legislação da União Europeia) e dar-lhes 
uma justa oportunidade para apresentar as 
suas observações através de um painel 
consultivo formal.

Or. en
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Justificação

É mais provável que a consulta dos interessados seja útil para a compreensão do mercado 
por parte do CERS se a mesma se realizar através de um painel formal de profissionais.

Alteração 113
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

É criado um Conselho Europeu do Risco 
Sistémico, a seguir referido como «CERS».

É criado um Conselho Europeu do Risco 
Sistémico, a seguir referido como «CERS».
Tem a sua sede no Luxemburgo.

Or. en

Justificação

O CERS deve ter a sua sede no Luxemburgo, em conformidade com o artigo 10.º da decisão 
tomada pelos Estados-Membros em 8 de Abril de 1965 sobre a atribuição das sedes das 
instituições europeias.

Alteração 114
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. O SESF deve integrar:
(a) o CERS;
(b) a Autoridade Europeia de Supervisão 
(Valores Mobiliários e Mercados), criada 
pelo Regulamento (UE) n.º .../2010 
(AEVMM); 
(c) a Autoridade Europeia de Supervisão 
(Seguros e Pensões Complementares de 
Reforma), criada pelo Regulamento (UE) 
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n.º .../2010 (AESPCR); 
(d) a Autoridade Europeia de Supervisão 
(bancária), criada pelo Regulamento (UE) 
n.º .../2010 (ABE); 
(e) a Autoridade Europeia de Supervisão 
(Comité Conjunto) prevista no artigo 40.º 
dos regulamentos (UE) n.º …/… [ABE], 
n.º .../... [AEVMM] e n.º …/… 
[AESPCR];
(f) as autoridades dos Estados-Membros 
referidas no n.º 2 do artigo 1.º do 
Regulamento (UE) n.º …/…. [AEVMM], 
no n.º 2 do artigo 1.º do Regulamento 
(UE) n.º …/2009 [AESPCR] e no n.º 2 do 
artigo 1.º do Regulamento (UE) n.º …/… 
[ABE]; 
(g) a Comissão, para os efeitos de 
execução das tarefas previstas nos artigos 
7.º e 9.º dos regulamentos (UE) n.º …/… 
[ABE], n.º .../... [AEVMM] e n.º …/… 
[AESPCR];
As AES referidas nas alíneas b), c) e d) 
têm sede em Frankfurt.

Or. en

Alteração 115
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) «instituição financeira», qualquer 
empresa cuja actividade principal é receber 
depósitos, conceder créditos, prestar 
serviços de seguros ou outros serviços 
financeiros aos seus clientes ou membros 
ou efectuar investimentos financeiros ou 
actividades de mercado por sua própria 
conta;

(a) «instituição financeira», qualquer 
empresa cuja actividade principal é receber 
depósitos, conceder créditos, prestar 
serviços de seguros ou outros serviços 
financeiros aos seus clientes ou membros 
ou efectuar investimentos financeiros ou 
actividades de mercado por sua própria 
conta, e qualquer outra empresa ou 
entidade que opere na União Europeia e 
cuja actividade seja de natureza 
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semelhante, mesmo que não haja contacto 
directo com o público em geral;

Or. en

Alteração 116
Udo Bullmann, Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) «sistema financeiro», todas as 
instituições financeiras, mercados e 
infra-estruturas de mercado.

(b) «sistema financeiro», todas as 
instituições financeiras, mercados, 
produtos e infra-estruturas de mercado.

Or. en

Alteração 117
Udo Bullmann, Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) «risco sistémico», um risco de 
perturbação dos serviços financeiros 
causado por uma debilitação significativa 
da totalidade ou de partes do sistema 
financeiro e que possa potencialmente ter 
graves consequências negativas para a 
economia real. Neste contexto, qualquer 
tipo de instituição financeira e de 
intermediário, mercado, infra-estrutura e 
instrumento tem o potencial de ser 
significativo do ponto de vista sistémico.

Or. en
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Alteração 118
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O CERS é responsável pela supervisão 
macroprudencial do sistema financeiro na 
Comunidade, para impedir ou mitigar 
riscos sistémicos no sistema financeiro, de 
forma a evitar crises financeiras 
generalizadas, contribuir para o bom 
funcionamento do mercado interno e 
assegurar uma contribuição sustentável do 
sector financeiro para o crescimento 
económico.

1. O CERS é responsável pela supervisão 
macroprudencial do sistema financeiro na 
Comunidade, para impedir ou mitigar 
riscos sistémicos no sistema financeiro, de 
forma a evitar períodos de crise financeira 
generalizada e assegurar uma contribuição 
sustentável do sector financeiro para o 
crescimento económico, contribuindo 
assim para a realização dos objectivos da 
União referidos no artigo 3.º do Tratado 
da União Europeia.

Or. en

Alteração 119
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O CERS é responsável pela supervisão 
macroprudencial do sistema financeiro na 
Comunidade, para impedir ou mitigar 
riscos sistémicos no sistema financeiro, de 
forma a evitar crises financeiras 
generalizadas, contribuir para o bom 
funcionamento do mercado interno e 
assegurar uma contribuição sustentável do 
sector financeiro para o crescimento 
económico.

1. O CERS é responsável pela supervisão 
macroprudencial do sistema financeiro na 
Comunidade, para impedir ou mitigar 
riscos sistémicos no sistema financeiro, de 
forma a evitar crises financeiras 
generalizadas, contribuir para o bom 
funcionamento do mercado interno e 
assegurar uma contribuição sustentável do 
sector financeiro para o crescimento 
económico, tendo em conta o artigo 3.º do 
Tratado da União Europeia. 

Or. en
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Justificação

As crises financeiras podem prejudicar seriamente a realização dos objectivos da União 
Europeia, para além do mercado interno ou do crescimento económico, e daí a referência 
aos objectivos da União referidos no artigo 3.º do TUE.

Alteração 120
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O CERS é responsável pela supervisão 
macroprudencial do sistema financeiro na 
Comunidade, para impedir ou mitigar 
riscos sistémicos no sistema financeiro, de 
forma a evitar crises financeiras 
generalizadas, contribuir para o bom 
funcionamento do mercado interno e 
assegurar uma contribuição sustentável do 
sector financeiro para o crescimento 
económico.

1. O CERS é responsável pela supervisão 
macroprudencial do sistema financeiro na 
Comunidade, para impedir ou mitigar 
riscos sistémicos no sistema financeiro,
nomeadamente a gestação de futuras 
bolhas de crédito na União Europeia, de 
forma a evitar crises financeiras 
generalizadas, contribuir para o bom 
funcionamento do mercado interno e 
assegurar uma contribuição sustentável do 
sector financeiro para o crescimento 
económico.

Or. en

Justificação

A importância das bolhas de crédito na crise actual torna indispensável a referência explícita 
à sua prevenção como um dos objectivos do CERS. 

Alteração 121
Pervenche Berès

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) identificar e/ou recolher os dados 
necessários de todas as instituições 
financeiras e através das Autoridades 
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Europeias de Supervisão;

Or. en

Justificação

A situação financeira das instituições financeiras relevantes do ponto de vista sistémico, a 
potencial existência de bolhas especulativas com activos ou o bom funcionamento das infra-
estruturas do mercado não podem ser devidamente avaliados sem os dados pertinentes. 

Alteração 122
Gianni Pittella

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) identificar e/ou recolher os dados 
necessários de todas as instituições 
financeiras e através das Autoridades 
Europeias de Supervisão;

Or. en

Justificação

A situação financeira das instituições financeiras relevantes do ponto de vista sistémico, a 
potencial existência de bolhas especulativas com activos ou o bom funcionamento das infra-
estruturas do mercado não podem ser devidamente avaliados sem os dados pertinentes. 

Alteração 123
Gianni Pittella

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) emitir alertas de risco sempre que os 
riscos sejam considerados significativos;

(c) emitir alertas de risco sempre que os 
riscos sejam considerados significativos e, 
se for caso disso, declarar a existência de 
uma situação de emergência;
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Or. en

Justificação

A alteração proposta visa conferir ao CERS o poder de declarar a existência de uma situação 
de emergência com vista a permitir que a AES relevante tome decisões directamente 
aplicáveis às autoridades nacionais competentes para conduzir uma intervenção coordenada. 
Esta disposição deve estar associada a uma alteração dos regulamentos das AES.

Alteração 124
Leonardo Domenici

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) emitir alertas de risco sempre que os 
riscos sejam considerados significativos;

(c) emitir alertas de risco sempre que os 
riscos sejam considerados significativos e, 
se for caso disso, declarar a existência de 
uma situação de emergência;

Or. en

Justificação

A alteração proposta visa conferir ao CERS o poder de declarar a existência de uma situação 
de emergência com vista a permitir que a AES relevante tome decisões directamente 
aplicáveis às autoridades nacionais competentes para conduzir uma intervenção coordenada.

Alteração 125
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) emitir alertas de risco sempre que os 
riscos sejam considerados significativos;

(c) emitir alertas de risco sempre que os 
riscos sejam considerados significativos e 
publicá-los se for caso disso;

Or. en
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Alteração 126
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) formular recomendações para medidas 
correctivas, se for caso disso;

(d) formular recomendações para medidas 
correctivas e publicá-las, se for caso disso;

Or. en

Alteração 127
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) propor medidas de apoio adequadas 
para reforçar as medidas correctivas 
sugeridas;

Or. en

Justificação

É provável que as recomendações e alertas de risco do CERS tenham um impacto 
significativo nos mercados financeiros e nas economias dos Estados-Membros. O objectivo 
da proposta de alteração é reforçar a capacidade do CERS para estabilizar a situação 
económica mesmo no início da crise. O CERS deve ter capacidade para oferecer 
instrumentos de apoio, que seriam anunciados juntamente com as recomendações ou alertas 
de risco. Essa competência aumentará a eficácia do CERS.

Alteração 128
Derk Jan Eppink

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O CERS tem um Conselho Geral, um 1. O CERS tem um Conselho Geral, um 
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Comité Director e um secretariado. Comité Director, um secretariado e um 
Comité Técnico Consultivo.

Or. en

Alteração 129
Wolf Klinz

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Conselho Geral toma as decisões 
necessárias para assegurar a execução das
tarefas confiadas ao CERS.

2. O Conselho Geral toma as decisões 
necessárias para desempenhar as tarefas 
referidas nas alíneas c) e d) do n.º 2 do 
artigo 3.º e assegura a execução de todas 
as tarefas confiadas ao CERS.

Or. en

Justificação

O Comité Director deve ter um papel mais importante no trabalho desenvolvido pelo CERS. 
O poder de decisão do Conselho Geral deve limitar-se à emissão de alertas de risco e 
recomendações, pois, de outro modo, o CERS seria pouco flexível e demasiado lento. Por 
conseguinte, o Comité Director deve ser responsável por todos os trabalhos em curso e pela 
preparação das decisões do Conselho Geral. 

Alteração 130
Wolf Klinz

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Comité Director assiste o CERS no 
processo de tomada de decisão, apoiando a 
preparação das reuniões do Conselho 
Geral, examinando os documentos a 
discutir e acompanhando o progresso dos 
trabalhos do CERS em curso.

3. O Comité Director assiste o CERS no 
processo de tomada de decisão,
identificando e definindo o grau de 
prioridade dos riscos, apoiando a 
preparação das reuniões do Conselho 
Geral, desempenhando as tarefas 
referidas nas alíneas e) a h) do n.º 2 do 
artigo 3.º, examinando os documentos a 
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discutir e acompanhando o progresso dos 
trabalhos do CERS em curso.

Or. en

Justificação

O Comité Director deve ter um papel mais importante no trabalho desenvolvido pelo CERS. 
O poder de decisão do Conselho Geral deve limitar-se à emissão de alertas de risco e 
recomendações, pois, de outro modo, o CERS seria pouco flexível e demasiado lento. Por 
conseguinte, o Comité Director deve ser responsável por todos os trabalhos em curso e pela 
preparação das decisões do Conselho Geral. 

Alteração 131
Alfredo Pallone

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Comité Director assiste o CERS no 
processo de tomada de decisão, apoiando a 
preparação das reuniões do Conselho 
Geral, examinando os documentos a 
discutir e acompanhando o progresso dos 
trabalhos do CERS em curso. 

3. O Comité Director assiste o CERS no 
processo de tomada de decisão, apoiando a 
preparação das reuniões do Conselho 
Geral, examinando os documentos a 
discutir e acompanhando o progresso dos 
trabalhos do CERS em curso. Sempre que 
o Conselho Geral seja chamado tomar 
decisões sobre questões sectoriais, o 
Comité Director agirá em estreita 
cooperação com a Autoridade Europeia 
competente e respectivo Grupo das Partes 
Interessadas na preparação dos 
documentos de reunião.

Or. it
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Alteração 132
Gianni Pittella

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Comité Director assiste o CERS no 
processo de tomada de decisão, apoiando a
preparação das reuniões do Conselho 
Geral, examinando os documentos a 
discutir e acompanhando o progresso dos 
trabalhos do CERS em curso.

3. O Comité Director assiste o CERS no 
processo de tomada de decisão, apoiando a 
preparação das reuniões do Conselho 
Geral, examinando os documentos a 
discutir e acompanhando o progresso dos 
trabalhos do CERS em curso. Sempre que 
o Conselho Geral seja chamado tomar 
decisões sobre questões sectoriais, o 
Comité Director agirá em estreita 
cooperação com a Autoridade Europeia 
competente e respectivo Grupo das Partes 
Interessadas na preparação dos 
documentos de reunião.

Or. it

Alteração 133
Corien Wortmann-Kool

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. O comité consultivo de peritos 
independentes referido no artigo 12.º-A 
fornece aconselhamento imparcial e 
informações de base sobre questões de 
fundo relevantes para o trabalho do 
CERS e a estabilidade do sistema 
financeiro no seu conjunto.  

Or. en

Justificação

Para além do Comité Técnico Consultivo, um órgão independente constituído por 
académicos e peritos deve fornecer ao CERS aconselhamento imparcial e informações de 
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base sobre questões de fundo. O presidente do comité consultivo de peritos deve dispor de um 
lugar no Comité Director. 

Alteração 134
Alfredo Pallone

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. As Autoridades Europeias de 
Supervisão desempenham o papel de 
consultores especializados no seio do 
CERS no tocante aos perfis de risco 
macro-económicos dos diversos sectores 
relativos aos serviços financeiros.

Or. it

Alteração 135
Gianni Pittella

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. As Autoridades Europeias de 
Supervisão desempenham o papel de 
consultores especializados no seio do 
CERS no tocante aos perfis de risco 
macro-económicos dos diversos sectores 
relativos aos serviços financeiros.

Or. it



AM\808496PT.doc 31/90 PE439.845v01-00

PT

Alteração 136
Alfredo Pallone

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Presidente e o Vice-Presidente do 
CERS são eleitos por um mandato de 5 
anos pelos e entre os membros do 
Conselho Geral que são igualmente 
membros do Conselho Geral do BCE. 
Podem ser reeleitos. 

1. O Presidente do CERS é eleito por um 
mandato de cinco anos pelos e entre os 
membros do Conselho Geral que são 
igualmente membros do Conselho Geral do 
BCE. Pode ser reeleito.

Or. it

Alteração 137
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O primeiro vice-presidente e o 
segundo vice-presidente são eleitos pelos 
membros do Conselho Geral do BCE, do 
qual fazem parte, por igual período de 
tempo ao do seu mandato no Conselho 
Geral, tendo em vista a necessidade de 
uma representação equilibrada dos 
Estados-Membros, bem como dos países 
dentro e fora da Zona Euro. Podem ser 
reeleitos.

Or. en

Justificação

O segundo vice-presidente do CERS deve provir também de um banco central com vista a 
garantir a independência do Conselho Geral e a reflectir melhor a sua composição. 
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Alteração 138
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O primeiro vice-presidente é eleito 
pelos membros com direito de voto do 
Conselho Geral, tendo em vista a 
necessidade de uma representação 
equilibrada dos Estados-Membros, bem 
como dos países dentro e fora da Zona 
Euro. Pode ser reeleito.

Or. en

Alteração 139
Alfredo Pallone

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os dois Vice-Presidentes assumem as 
funções de Presidente da Autoridade 
Europeia dos Seguros e Pensões 
Complementares e da Autoridade 
Europeia dos Valores Imobiliários e dos 
Mercados.

Or. it

Alteração 140
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. O segundo vice-presidente é o 
presidente do Comité Conjunto das 
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Autoridades Europeias de Supervisão.

Or. en

Alteração 141
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-C. Antes de assumir o cargo, o 
presidente e o primeiro vice-presidente do 
CERS comunicam ao Parlamento 
Europeu, numa audição pública, como 
tencionam exercer as suas funções no 
quadro do presente regulamento. O 
segundo vice-presidente é ouvido pelo 
Parlamento Europeu no seu papel de 
presidente do Comité Conjunto das 
Autoridades Europeias de Supervisão.

Or. en

Alteração 142
Alfredo Pallone

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Vice-Presidente preside ao Conselho 
Geral e/ou ao Comité Director quando o 
Presidente não puder participar numa 
reunião.

3. O Vice-Presidente mais antigo preside 
ao Conselho Geral e/ou ao Comité Director 
quando o Presidente não puder participar 
numa reunião.

Or. it
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Alteração 143
Alfredo Pallone

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Se o mandato dos membros do Conselho 
Geral do BCE eleitos como Presidente ou 
Vice-Presidente terminar antes do fim do 
mandato de cinco anos ou se, por qualquer 
razão, o Presidente ou Vice-Presidente não 
puderem exercer as suas funções, será 
eleito um novo Presidente ou Vice-
Presidente em conformidade com o n.º 1.

4. Se o mandato do membro do Conselho 
Geral do BCE eleito como Presidente 
terminar antes do fim do mandato de cinco 
anos ou se, por qualquer razão, o 
Presidente não puder as suas funções, será 
eleito um novo Presidente em 
conformidade com o n.º 1.

Or. it

Alteração 144
Sven Giegold, Pascal Canfin

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

Texto da Comissão Alteração

b) os Governadores dos 27 bancos 
centrais nacionais;

b) determinado número de Governadores 
dos bancos centrais nacionais que não 
ultrapasse 1/3 do número total de 
Estados-Membros, eleitos pelos membros 
do Conselho Geral do BCE, por igual 
período de tempo ao do seu mandato no 
Conselho Geral, tendo em vista a 
necessidade de uma representação 
equilibrada dos Estados-Membros 
grandes e pequenos, bem como dos países 
dentro e fora da Zona Euro;

Or. en
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Alteração 145
Thomas Mann

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

Texto da Comissão Alteração

f-A) seis personalidades independentes, 
das quais cada AES deve nomear duas; 
com vista a obviar o possível problema de 
um enfoque excessivo nos bancos e a 
aumentar a qualidade das decisões do 
Conselho Geral, as personalidades 
nomeadas não devem ser membros das 
AES e devem ser escolhidas com base na 
sua competência geral e empenhamento 
relativamente à União, bem como em 
função dos seus antecedentes diversos no 
meio académico ou no sector privado, 
nomeadamente nas pequenas e médias 
empresas, nos sindicatos ou como 
fornecedores ou consumidores de serviços 
financeiros; aquando da nomeação, as 
AES devem ainda indicar a pessoa 
designada para exercer funções no 
Comité Director; as pessoas nomeadas 
devem ser confirmadas pelos outros 
membros do Conselho Geral com direito a 
voto; no desempenho das suas 
responsabilidades, as pessoas nomeadas 
não devem solicitar ou aceitar instruções 
de qualquer governo, instituição, órgão, 
organismo, entidade pública ou privada; 
devem abster-se de toda e qualquer acção 
que seja incompatível com os seus deveres 
ou com o exercício das suas funções. 

Or. en
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Alteração 146
Udo Bullmann, Olle Ludvigsson

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

Texto da Comissão Alteração

f-A) seis personalidades independentes, 
tendo cada conselho de supervisores e 
cada grupo de interessados das 
Autoridades Europeias de Supervisão o 
direito de nomear uma.
As personalidades referidas na alínea f-A) 
não devem ser membros das AES e devem 
ser escolhidas com base na sua 
competência geral e em função dos seus 
antecedentes diversos no meio académico 
ou em outros sectores, nomeadamente nas 
pequenas e médias empresas, nos 
sindicatos ou como fornecedores ou 
consumidores de serviços financeiros. 
Essas personalidades devem representar 
um justo equilíbrio entre o lado da 
procura, o lado da oferta e os 
representantes dos trabalhadores. 
Aquando da nomeação, as Autoridades 
Europeias de Supervisão devem ainda 
indicar a pessoa designada para exercer 
funções no Comité Director. As pessoas 
nomeadas devem ser confirmadas pelos 
outros membros do Conselho Geral com 
direito a voto. No desempenho das suas 
responsabilidades, as pessoas nomeadas 
não devem solicitar ou aceitar instruções 
de qualquer governo ou outra instituição, 
órgão, organismo, entidade pública ou 
privada. Abstêm-se de toda e qualquer 
acção que seja incompatível com os seus 
deveres ou com o exercício das suas 
funções.

Or. en
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Alteração 147
Astrid Lulling

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

Texto da Comissão Alteração

f-A) seis personalidades independentes 
nomeadas pelos outros membros do 
Conselho Geral com direito a voto e 
confirmadas pelo Parlamento Europeu e 
pelo Conselho. 
As personalidades referidas na alínea f-A) 
devem ser escolhidas com base na sua 
competência geral e empenhamento 
relativamente à União, bem como em 
função dos seus antecedentes diversos no 
meio académico ou no sector privado, 
nomeadamente nas pequenas e médias 
empresas, nos sindicatos ou como 
fornecedores ou consumidores de serviços 
financeiros. Antes da nomeação, o 
Conselho Geral deve ainda indicar a 
pessoa designada para exercer funções no 
Comité Director. No desempenho das suas 
responsabilidades, as pessoas nomeadas 
não devem solicitar ou aceitar instruções 
de qualquer governo ou outra instituição, 
órgão, organismo, entidade pública ou 
privada. Abstêm-se de toda e qualquer 
acção que seja incompatível com os seus 
deveres ou com o exercício das suas 
funções.

Or. en

Justificação

A nomeação de seis peritos independentes pelo Conselho Geral do CERS é necessária para 
assegurar a sua independência. A confirmação pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho 
reforça a legitimidade dos peritos nomeados. 
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Alteração 148
Miguel Portas

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

Texto da Comissão Alteração

f-A) seis personalidades independentes 
que deem ser nomeadas pelos membros do 
Conselho Geral com direito a voto. 
As personalidades nomeadas nos termos 
da alínea f-A) não devem ser membros 
das AES e devem ser escolhidas com base 
na sua competência geral e 
empenhamento relativamente à União, 
bem como em função dos seus 
antecedentes diversos no meio académico 
ou no sector privado, nomeadamente nas 
pequenas e médias empresas, nos 
sindicatos ou como fornecedores ou 
consumidores de serviços financeiros. 
Aquando da nomeação, os membros do 
Conselho Geral devem ainda indicar a 
pessoa designada para exercer funções no 
Comité Director. No desempenho das suas 
responsabilidades, as pessoas nomeadas 
não devem solicitar ou aceitar instruções 
de qualquer governo, instituição, órgão, 
organismo, entidade pública ou privada. 
Abstêm-se de toda e qualquer acção que 
seja incompatível com os seus deveres ou 
com o exercício das suas funções.

Or. en

Alteração 149
Udo Bullmann

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

Texto da Comissão Alteração

f-A) uma personalidade nomeada, 
respectivamente, pela Confederação 
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Europeia dos Sindicatos, pela Business 
Europe e pela Organização Europeia de 
Consumidores.

Or. en

Alteração 150
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Texto da Comissão Alteração

f-A) um representante da Confederação 
Europeia dos Sindicatos, da Business 
Europe e da Organização Europeia de 
Consumidores, respectivamente.

Or. en

Justificação

A supervisão dos desequilíbrios macroeconómicos na UE exige que os actores 
macroeconómicos relevantes participem nas deliberações do CERS. Um conselho constituído 
quase exclusivamente por membros de bancos centrais seria desequilibrado. Os grupos 
afectados pelas consequências económicas e sociais nefastas das crises financeiras e sem 
qualquer responsabilidade na matéria devem obter um lugar à mesa.

Alteração 151
Miguel Portas

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. São membros do Conselho Geral sem 
direito de voto:

2. O Presidente do Comité Económico e 
Financeiro é membro do Conselho Geral 
sem direito de voto.

a) por cada Estado-Membro, um 
representante de alto nível das 
autoridades nacionais de supervisão 
competentes;



PE439.845v01-00 40/90 AM\808496PT.doc

PT

b) o Presidente do Comité Económico e 
Financeiro.

Or. en

Alteração 152
Jean-Paul Gauzès

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

Texto da Comissão Alteração

a) por cada Estado-Membro, um 
representante de alto nível das autoridades 
nacionais de supervisão competentes;

a) por cada Estado-Membro, um 
representante de alto nível das autoridades 
nacionais de supervisão competentes, em 
conformidade com o disposto no n.º 3;

Or. en

Justificação

O sistema rotativo em função do assunto debatido constitui uma garantia de que os peritos 
relevantes não são excluídos das decisões de natureza sectorial. Há que ter em conta um 
justo equilíbrio entre a representação diversificada dos peritos sectoriais e o bom 
funcionamento do CERS. A decisão de nomear os respectivos representantes de alto nível 
deve competir aos Estados-Membros, com vista a designar a pessoa indicada para participar 
nas reuniões sobre assuntos da sua competência.

Alteração 153
Othmar Karas

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

Texto da Comissão Alteração

(a) por cada Estado-Membro, um 
representante de alto nível das autoridades 
nacionais de supervisão competentes;

(a) por cada Estado-Membro, um 
representante de alto nível das autoridades 
nacionais de supervisão competentes, em 
conformidade com o n.º 3;

Or. de
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Justificação

Um novo sistema de supervisão deve estabelecer uma distinção não só entre os diversos 
riscos dos mercados financeiros como ter em conta as diferenças entre os diversos modelos 
empresariais das instituições financeiras. A fim de ter em conta a diferença em termos de 
modelos empresariais entre as seguradoras e as instituições financeiras, as autoridades de 
supervisão dos seguros devem estar igualmente representadas de forma adequada no CERS.

Alteração 154
Jean-Paul Gauzès

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Quando a ordem de trabalhos de uma 
reunião incluir pontos da competência de 
diversas autoridades nacionais de 
supervisão no mesmo Estado-Membro, o 
respectivo representante de alto nível
participará apenas na discussão sobre os 
pontos que são da sua competência.

3. No que respeita à representação das
autoridades nacionais de supervisão, o 
respectivo representante de alto nível será 
objecto de rotação em função do ponto a 
debater, a menos que essas autoridades 
tenham acordado num representante 
comum.

Or. en

Justificação

O sistema rotativo em função do assunto debatido constitui uma garantia de que os peritos 
relevantes não são excluídos das decisões de natureza sectorial. Há que ter em conta um 
justo equilíbrio entre a representação diversificada dos peritos sectoriais e o bom 
funcionamento do CERS. A decisão de nomear os respectivos representantes de alto nível 
deve competir aos Estados-Membros, com vista a designar a pessoa indicada para participar 
nas reuniões sobre assuntos da sua competência.

Alteração 155
Othmar Karas

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Quando a ordem de trabalhos de uma 
reunião incluir pontos da competência de 

3. No âmbito da representação das 
autoridades nacionais de supervisão, os 



PE439.845v01-00 42/90 AM\808496PT.doc

PT

diversas autoridades nacionais de 
supervisão no mesmo Estado-Membro, o 
respectivo representante de alto nível 
participará apenas na discussão sobre os 
pontos que são da sua competência.

respectivos representantes de alto nível 
alternam em função do ponto da ordem 
do dia debatido, salvo se as autoridades 
nacionais de supervisão tiverem acordado 
num representante comum.

Or. de

Justificação

Um novo sistema de supervisão deve estabelecer uma distinção não só entre os diversos 
riscos dos mercados financeiros como ter em conta as diferenças entre os diversos modelos 
empresariais das instituições financeiras. Por esse motivo, deve ser assegurada uma 
representação adequada das autoridades de supervisão dos seguros no Conselho Geral. 

Alteração 156
Udo Bullmann

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

Texto da Comissão Alteração

-1. Os membros do Conselho Geral que 
também sejam membros do Conselho 
Geral do BCE actuam de forma 
independente ao desempenhar as suas 
funções, nomeadamente quando for 
possível que as decisões do CERS estejam 
relacionadas com o mandato do BCE.

Or. en

Alteração 157
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As reuniões plenárias ordinárias do 
Conselho Geral são convocadas pelo 
Presidente do Conselho Geral e são 
realizadas pelo menos quatro vezes por 

1. As reuniões plenárias ordinárias do 
Conselho Geral são convocadas pelo 
Presidente do Conselho Geral e são 
realizadas pelo menos quatro vezes por 
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ano. As reuniões extraordinárias podem ser 
convocadas por iniciativa do Presidente do 
Conselho Geral ou a pedido de pelo menos 
um terço dos membros com direito de 
voto.

ano. As reuniões extraordinárias podem ser 
convocadas por iniciativa do Presidente do 
Conselho Geral ou a pedido de pelo menos 
um terço dos membros.

Or. en

Alteração 158
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Um representante de alto nível por 
cada Estado do Espaço Económico 
Europeu/Associação Europeia de Livre 
Comércio não pertencente à UE pode ser 
convidado a participar nas reuniões do 
Conselho Geral.

Or. en

Alteração 159
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada membro do Conselho Geral com 
direito de voto dispõe de um voto.

1. O Conselho Geral tenta obter um 
consenso. Quando não possa ser obtido 
um consenso, cada membro do Conselho 
Geral com direito de voto dispõe de um 
voto.

Qualquer membro do Conselho Geral 
pode solicitar, em qualquer momento, 
uma votação sobre um projecto de alerta 
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de risco ou um projecto de recomendação.

Or. en

Alteração 160
Othmar Karas

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. É necessário um quórum de dois terços 
dos membros com direito a voto para 
qualquer votação a realizar no Conselho 
Geral. Na falta de quórum, o Presidente 
pode convocar uma reunião extraordinária, 
na qual podem ser tomadas decisões sem o 
quórum supramencionado.

3. É necessário um quórum presencial de 
dois terços dos membros com direito a voto 
para qualquer votação a realizar no 
Conselho Geral. Na falta de quórum 
presencial, o Presidente pode convocar 
uma reunião extraordinária, na qual podem 
ser tomadas decisões sem o quórum 
presencial supramencionado.

Or. en

Justificação

O quórum de dois terços justifica-se, mas convém clarificar que o processo de votação não 
inclui qualquer ponderação dos votos ao aditar o termo "presencial". O CERS é um 
organismo europeu que não permite a representação de interesses nacionais, e o único 
compromisso dos seus membros é para com objectivos europeus. 

Alteração 161
Othmar Karas

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Em derrogação do n.º 2, é necessária 
uma maioria de dois terços dos votos para 
publicar um alerta de risco ou 
recomendação.

Or. en
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Justificação

O quórum de dois terços justifica-se, mas convém clarificar que o processo de votação não 
inclui qualquer ponderação dos votos ao aditar o termo "presencial". O CERS é um 
organismo europeu que não permite a representação de interesses nacionais, e o único 
compromisso dos seus membros é para com objectivos europeus. 

Alteração 162
Alfredo Pallone

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 - alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) o Vice-Presidente do CERS; (b) os dois Vice-Presidentes do CERS, que 
são igualmente Presidentes da EIOPA e 
da ESMA; 

Or. it

Alteração 163
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) o Vice-Presidente do CERS; b) o primeiro e segundo Vice-Presidente
do CERS;

Or. en
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Alteração 164
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) o Vice-Presidente do CERS; b) o Vice-Presidente e o segundo 
Vice-Presidente do CERS;

Or. en

Justificação

O segundo vice-presidente do CERS e três dos seis peritos devem ser membros do Comité 
Director.

Alteração 165
Derk Jan Eppink

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) outros cinco membros do Conselho 
Geral que são igualmente membros do 
Conselho Geral do BCE. São eleitos pelos 
e entre os membros do Conselho Geral 
que são igualmente membros do Conselho 
Geral do BCE por um período de dois 
anos.

Suprimido

Or. en

Justificação

Dada a dimensão do Conselho Geral – que compreenderá um total de 61 membros –, o 
Comité Director que assistirá o Conselho Geral no seu processo de tomada de decisão deve 
ter condições para trabalhar de maneira rápida e eficaz.
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Alteração 166
Alfredo Pallone

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 - alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) outros cinco membros do Conselho 
Geral que são igualmente membros do 
Conselho Geral do BCE. São eleitos pelos 
e entre os membros do Conselho Geral 
que são igualmente membros do Conselho 
Geral do BCE por um período de dois 
anos.

(c) outros dois membros do Conselho 
Geral que são igualmente membros do 
Conselho Geral do BCE.

Or. it

Alteração 167
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) outros cinco membros do Conselho 
Geral que são igualmente membros do 
Conselho Geral do BCE. São eleitos pelos
e entre os membros do Conselho Geral que 
são igualmente membros do Conselho 
Geral do BCE por um período de dois 
anos. 

c) outros seis membros do Conselho Geral, 
incluindo três personalidades 
independentes numa base rotativa, tendo 
em conta a necessidade de uma 
representação equilibrada dos 
Estados-Membros, bem como dos países 
dentro e fora da Zona Euro. São eleitos 
pelos membros do Conselho Geral por um 
período de dois anos;

Or. en
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Alteração 168
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) outros cinco membros do Conselho 
Geral que são igualmente membros do 
Conselho Geral do BCE. São eleitos pelos 
e entre os membros do Conselho Geral que 
são igualmente membros do Conselho 
Geral do BCE por um período de dois 
anos.

c) outros dois membros do Conselho Geral 
que são igualmente membros do Conselho 
Geral do BCE, representando 
Estados-Membros pertencentes e não 
pertencentes à Zona Euro. São eleitos 
pelos e entre os membros do Conselho 
Geral que são igualmente membros do 
Conselho Geral do BCE por um período de 
dois anos; 

Or. en

Justificação

O objectivo da alteração proposta é aumentar a eficácia do Comité Director ao limitar o 
número dos seus membros e especificar que são originários quer de países pertencentes à 
Zona Euro quer de países não pertencentes à mesma. É necessário que haja uma 
representação equilibrada dos bancos centrais não pertencentes à Zona Euro no Comité 
Director do CERS. 

Alteração 169
Danuta Jazłowiecka

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) outros cinco membros do Conselho 
Geral que são igualmente membros do 
Conselho Geral do BCE. São eleitos pelos 
e entre os membros do Conselho Geral que 
são igualmente membros do Conselho 
Geral do BCE por um período de dois 
anos. 

c) outros dois membros do Conselho Geral 
que são igualmente membros do Conselho 
Geral do BCE, representando 
proporcionalmente Estados-Membros 
pertencentes e não pertencentes à Zona 
Euro. São eleitos pelos e entre os membros 
do Conselho Geral que são igualmente 
membros do Conselho Geral do BCE por 
um período de dois anos; 
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Or. en

Justificação

O objectivo da alteração proposta é aumentar a eficácia do Comité Director ao especificar 
que os seus membros são originários quer de países pertencentes à Zona Euro quer de países 
não pertencentes à mesma. É necessário que haja uma representação equilibrada dos bancos 
centrais não pertencentes à Zona Euro no Comité Director do CERS. 

Alteração 170
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) outros cinco membros do Conselho 
Geral que são igualmente membros do 
Conselho Geral do BCE. São eleitos pelos 
e entre os membros do Conselho Geral que 
são igualmente membros do Conselho 
Geral do BCE por um período de dois
anos.

c) outros cinco membros do Conselho 
Geral que são igualmente membros do 
Conselho Geral do BCE, incluindo o 
Vice-Presidente do BCE, tendo em conta 
a necessidade de uma representação 
equilibrada dos Estados-Membros, bem 
comos dos países dentro e fora da Zona 
Euro. São eleitos pelos e entre os membros 
do Conselho Geral que são igualmente 
membros do Conselho Geral do BCE por 
um período de quatro anos;

Or. en

Justificação

O segundo vice-presidente do CERS e três dos seis peritos devem ser membros do Comité 
Director.

Alteração 171
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) um membro da Comissão Europeia; Suprimido



PE439.845v01-00 50/90 AM\808496PT.doc

PT

Or. en

Alteração 172
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) o Presidente da Autoridade Bancária 
Europeia;

e) o Presidente da Autoridade Europeia de 
Supervisão (bancária);

Or. en

Alteração 173
Alfredo Pallone

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 - alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) o Presidente da Autoridade Europeia 
dos Seguros e Pensões Complementares;

Suprimido

Or. it

Alteração 174
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) o Presidente da Autoridade Europeia 
dos Seguros e Pensões Complementares;

f) o Presidente da Autoridade Europeia de 
Supervisão (Seguros e Pensões 
Complementares);

Or. en
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Alteração 175
Alfredo Pallone

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 - alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) o Presidente da Autoridade Europeia 
dos Valores Mobiliários e dos Mercados;

Suprimido

Or. it

Alteração 176
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 - alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) o Presidente da Autoridade Europeia 
dos Valores Mobiliários e dos Mercados;

g) o Presidente da Autoridade Europeia de 
Supervisão (Valores Mobiliários e 
Mercados);

Or. en

Alteração 177
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) o Presidente do Comité Económico e 
Financeiro.

Suprimido

Or. en
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Alteração 178
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) o Presidente do Comité Económico e 
Financeiro.

h) três das seis personalidades 
independentes referidas na alínea f-A) do 
n.º 1 do artigo 6.º.

Or. en

Justificação

O segundo vice-presidente do CERS e três dos seis peritos devem ser membros do Comité 
Director.

Alteração 179
Corien Wortmann-Kool

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-A) o Presidente do Comité Consultivo 
de Peritos.  

Or. en

Justificação

Para além do Comité Técnico Consultivo, um órgão independente constituído por 
académicos e peritos deve fornecer ao CERS aconselhamento imparcial e informações de 
base sobre questões de fundo. O presidente do comité consultivo de peritos deve dispor de um 
lugar no Comité Director. 
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Alteração 180
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Qualquer vaga para um membro eleito do 
Comité Director é preenchida pela eleição 
de um novo membro pelo Conselho Geral.

Suprimido

Or. en

Alteração 181
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 12 – título

Texto da Comissão Alteração

Comité Técnico Consultivo Comité Científico Consultivo

Or. en

Justificação

A supervisão dos desequilíbrios macroeconómicos na UE exige a participação dos actores 
macroeconómicos relevantes e da sociedade civil. Os grupos afectados pelas consequências 
económicas e sociais nefastas das crises financeiras e sem qualquer responsabilidade na 
matéria devem envolver-se.

Alteração 182
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Comité Técnico Consultivo é 
composto da seguinte forma:

1. O Comité Técnico Consultivo é 
composto de 15 peritos com competências 
reconhecidas e independência garantida, 
propostos pelo Comité Director. 
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Representam um vasto leque de 
experiências e qualificações.

a) um representante de cada banco 
central nacional e um representante do 
BCE;
b) um representante de alto nível por 
Estado-Membro da autoridade nacional 
de supervisão competente;
c) um representante da Autoridade 
Bancária Europeia;
d) um representante da Autoridade 
Europeia dos Seguros e Pensões 
Complementares;
e) um representante da Autoridade 
Europeia dos Valores Mobiliários e dos 
Mercados;
f) dois representantes da Comissão.
g) um representante do Comité 
Económico e Financeiro.
As autoridades de supervisão de cada 
Estado-Membro escolhem um 
representante no Comité. Quando a 
ordem de trabalhos de uma reunião 
incluir pontos da competência de diversas 
autoridades nacionais de supervisão no 
mesmo Estado-Membro, o respectivo 
representante participa apenas na 
discussão dos pontos da ordem de 
trabalhos que são da sua competência.

São aprovados pelo Conselho Geral para 
um mandato de quatro anos, renovável 
uma vez.

Or. en

Justificação

Um mandato mais longo constitui uma melhor garantia de independência. Por isso se propõe 
um mandato de 4 anos, renovável só uma vez.
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Alteração 183
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O Comité Técnico Consultivo é 
composto da seguinte forma:

1. O Comité Científico Consultivo é 
composto da seguinte forma:

Or. en

Justificação

A supervisão dos desequilíbrios macroeconómicos na UE exige a participação dos actores 
macroeconómicos relevantes e da sociedade civil. Os grupos afectados pelas consequências 
económicas e sociais nefastas das crises financeiras e sem qualquer responsabilidade na 
matéria devem envolver-se.

Alteração 184
Sven Giegold, Pascal Canfin

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O Comité Técnico Consultivo é 
composto da seguinte forma:

1. O Comité Científico Consultivo é 
composto da seguinte forma:

Or. en

Alteração 185
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O Comité Técnico Consultivo é 
composto da seguinte forma:

1. O Comité Científico Consultivo é 
composto da seguinte forma:



PE439.845v01-00 56/90 AM\808496PT.doc

PT

Or. en

Alteração 186
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) um representante de cada banco 
central nacional e um representante do 
BCE;

a) nove peritos com competências 
reconhecidas e independência garantida, 
propostos pelo Comité Director. 
Representam um vasto leque de 
experiências e qualificações e têm 
antecedentes e competências equilibrados 
em relação ao lado da oferta (bancos e 
outros prestadores de serviços 
financeiros), ao lado da procura 
(consumidores, utilizadores e investidores 
de empresas e PME) e aos trabalhadores 
do sector. São aprovados pelo Conselho 
Geral para um mandato renovável de dois 
anos.

Or. en

Alteração 187
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) um representante de alto nível por 
Estado-Membro da autoridade nacional 
de supervisão competente;

b) um perito com competências 
reconhecidas e independência garantida, 
nomeado, respectivamente, pela 
Confederação Europeia dos Sindicatos, 
pela Business Europe e pela Organização 
Europeia de Consumidores;

Or. en



AM\808496PT.doc 57/90 PE439.845v01-00

PT

Alteração 188
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) um representante de alto nível por 
Estado-Membro da autoridade nacional 
de supervisão competente;

b) um representante da Confederação 
Europeia dos Sindicatos, da Business 
Europe e da Organização Europeia de 
Consumidores, respectivamente;

Or. en

Justificação

A supervisão dos desequilíbrios macroeconómicos na UE exige a participação dos actores 
macroeconómicos relevantes e da sociedade civil. Os grupos afectados pelas consequências 
económicas e sociais nefastas das crises financeiras e sem qualquer responsabilidade na 
matéria devem envolver-se.

Alteração 189
Sven Giegold, Pascal Canfin

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) um representante da Confederação 
Europeia dos Sindicatos, da Business 
Europe e da Organização Europeia de 
Consumidores, respectivamente;

Or. en

Justificação

A supervisão dos desequilíbrios macroeconómicos na UE exige a participação dos actores 
macroeconómicos relevantes e da sociedade civil. Os grupos afectados pelas consequências 
económicas e sociais nefastas das crises financeiras e sem qualquer responsabilidade na 
matéria devem envolver-se.
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Alteração 190
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As autoridades de supervisão de cada 
Estado-Membro escolhem um 
representante no Comité. Quando a 
ordem de trabalhos de uma reunião 
incluir pontos da competência de diversas 
autoridades nacionais de supervisão no 
mesmo Estado-Membro, o respectivo 
representante participa apenas na 
discussão dos pontos da ordem de 
trabalhos que são da sua competência.

Suprimido

Or. en

Alteração 191
Othmar Karas

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As autoridades de supervisão de cada 
Estado-Membro escolhem um 
representante no Comité. Quando a ordem 
de trabalhos de uma reunião incluir 
pontos da competência de diversas 
autoridades nacionais de supervisão no 
mesmo Estado-Membro, o respectivo 
representante participa apenas na 
discussão dos pontos da ordem de 
trabalhos que são da sua competência.

As autoridades de supervisão de cada 
Estado-Membro escolhem um 
representante no Comité. No âmbito da 
representação das autoridades nacionais 
de supervisão, os respectivos 
representantes de alto nível alternam em 
função do ponto da ordem do dia 
debatido, salvo se as autoridades 
nacionais de supervisão tiverem acordado 
num representante comum.

Or. de

Justificação

Um novo sistema de supervisão deve estabelecer uma distinção não só entre os diversos 
riscos dos mercados financeiros como ter em conta as diferenças entre os diversos modelos 
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empresariais das seguradoras e outras instituições financeiras. Por esse motivo, as 
autoridades de supervisão dos seguros devem estar igualmente representadas de forma 
adequada no Comité Técnico Consultivo do CERS.

Alteração 192
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A fim de fornecer aconselhamento e 
assistência sobre questões de fundo 
relevantes para o trabalho do CERS, o 
Comité Científico Consultivo trabalha em 
estreita cooperação com os grupos de 
trabalho de peritos do SEBC.

Or. en

Alteração 193
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B. Sempre que necessário, o Comité 
Científico Consultivo propõe ao Conselho 
Geral a organização de consultas, numa 
fase precoce, com as partes interessadas, 
como sejam os participantes no mercado, 
as associações de consumidores e peritos 
universitários, de um modo aberto e 
transparente, tendo, simultaneamente, em 
conta o requisito de confidencialidade.

Or. en
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Justificação

Só o Conselho Geral pode representar o CERS a nível externo, e deve ter competência para 
decidir o lançamento de consultas públicas.

Alteração 194
Corien Wortmann-Kool

Proposta de regulamento
Artigo 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12.°-A
Comité Consultivo de Peritos

1. O Comité Consultivo de Peritos é 
composto de nove peritos com 
competência reconhecida e independência 
garantida, propostos pelo Comité 
Director, que devem representar um vasto 
leque de experiências e qualificações e ser 
aprovados pelo Conselho Geral para um 
mandato renovável de dois anos.
2. O Presidente do Comité Consultivo de 
Peritos é designado pelo Conselho Geral 
na sequência de uma proposta do 
Presidente do Comité Director.
3. O Comité Consultivo de Peritos executa 
as tarefas referidas no n.º 5-A do artigo 
4.º.
4. O secretariado do CERS apoia os 
trabalhos do Comité Consultivo de Peritos 
e o chefe do secretariado participa nas 
reuniões. 

Or. en

Justificação

Para além do Comité Técnico Consultivo, um órgão independente constituído por 
académicos e peritos deve fornecer ao CERS aconselhamento imparcial e informações de 
base sobre questões de fundo. O presidente do Comité Consultivo de Peritos deve dispor de 
um lugar no Comité Director. 
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Alteração 195
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 13

Texto da Comissão Alteração

No exercício das suas tarefas, o CERS 
solicita, quando necessário, o conselho de 
agentes do sector privado.

No exercício das suas tarefas, o CERS 
solicita, quando necessário, o conselho de 
agentes do sector privado.

Para este efeito, é criado um Painel 
Consultivo para permitir que o CERS tire 
partido dos dados facultados para 
compreender a evolução do sistema 
financeiro.

Or. en

Justificação

É mais provável que a consulta dos interessados seja útil para a compreensão do mercado 
por parte do CERS se a mesma se realizar através de um painel formal de profissionais.

Alteração 196
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 13

Texto da Comissão Alteração

No exercício das suas tarefas, o CERS 
solicita, quando necessário, o conselho de 
agentes do sector privado.

No exercício das suas tarefas, o CERS 
solicita, quando necessário, o parecer de 
agentes do sector privado ou público, 
sobretudo, mas não exclusivamente, dos 
grupos de agentes das AES.

Or. en
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Alteração 197
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 13

Texto da Comissão Alteração

No exercício das suas tarefas, o CERS 
solicita, quando necessário, o conselho de 
agentes do sector privado.

No exercício das suas tarefas, o CERS 
solicita o conselho de agentes, incluindo, 
pelo menos, os agentes dos grupos de 
agentes das AES.

Or. en

Justificação

O CERS deve solicitar o conselho de todos os agentes, e não só dos agentes do sector 
privado. Isto deve aplicar-se a todas as questões que os agentes considerem relevantes, e não 
apenas às que o CERS entender serem pertinentes.

Alteração 198
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As Autoridades Europeias de 
Supervisão, os bancos centrais nacionais e 
os Estados-Membros cooperam 
estreitamente com o CERS e facultam toda 
as informações necessárias para a 
realização das suas tarefas em 
conformidade com a legislação 
comunitária.

2. As Autoridades Europeias de 
Supervisão, os bancos centrais nacionais e 
os Estados-Membros cooperam 
estreitamente com o CERS e facultam as 
informações agregadas necessárias para a 
realização das suas tarefas em 
conformidade com a legislação 
comunitária.

Or. de

Justificação

O CERS exerce uma supervisão macroprudencial, pelo que necessita de dados agregados 
para reconhecer riscos sistémicos a nível da UE. A transmissão de dados agregados impõe-se 
igualmente por razões de repartição das tarefas, a fim de não sobrecarregar o CERS.
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Alteração 199
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O CERS pode solicitar informações às
Autoridades Europeias de Supervisão sob 
forma resumida ou geral, de tal modo que 
as instituições financeiras individuais não 
possam ser identificadas. Se essas 
autoridades não dispuserem dos dados 
solicitados ou se os não disponibilizarem 
em tempo oportuno, o CERS pode solicitar 
os dados às autoridades nacionais de 
supervisão, aos bancos centrais nacionais 
ou a outras autoridades dos 
Estados-Membros.

3. A pedido do CERS, as Autoridades 
Europeias de Supervisão fornecem 
informações sob forma resumida ou geral, 
de tal modo que as instituições financeiras 
individuais não possam ser identificadas.
Se essas autoridades não dispuserem dos 
dados solicitados ou se os não 
disponibilizarem em tempo oportuno, as
autoridades nacionais de supervisão, os
bancos centrais nacionais ou outras 
autoridades dos Estados-Membros
fornecem os dados mediante pedido do 
CERS.

Or. en

Alteração 200
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O CERS pode solicitar informações às
Autoridades Europeias de Supervisão sob 
forma resumida ou geral, de tal modo que 
as instituições financeiras individuais não 
possam ser identificadas. Se essas 
autoridades não dispuserem dos dados 
solicitados ou se os não disponibilizarem 
em tempo oportuno, o CERS pode solicitar 
os dados às autoridades nacionais de 
supervisão, aos bancos centrais nacionais 
ou a outras autoridades dos 
Estados-Membros.

3. A pedido do CERS, as Autoridades 
Europeias de Supervisão fornecem 
informações sob forma resumida ou geral.
Se essas autoridades não dispuserem dos 
dados solicitados ou se os não 
disponibilizarem em tempo oportuno, as
autoridades nacionais de supervisão, os
bancos centrais nacionais ou outras 
autoridades dos Estados-Membros
fornecem os dados pertinentes mediante 
pedido do CERS.
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Or. en

Alteração 201
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O CERS pode dirigir um pedido 
fundamentado às Autoridades Europeias 
de Supervisão para facultarem dados que 
não sob forma resumida ou geral.

Suprimido

Or. en

Justificação

As informações fornecidas em forma agregada devem permitir ao CERS identificar os riscos 
e tomar as medidas adequadas. A recolha de dados das instituições financeiras individuais 
deve ser da responsabilidade exclusiva das autoridades de supervisão nacionais e europeias.

Alteração 202
Thomas Mann

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O CERS pode dirigir um pedido 
fundamentado às Autoridades Europeias 
de Supervisão para facultarem dados que 
não sob forma resumida ou geral.

Suprimido

Or. en
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Alteração 203
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O CERS pode dirigir um pedido 
fundamentado às Autoridades Europeias de 
Supervisão para facultarem dados que não 
sob forma resumida ou geral.

4. Sempre que, e na medida em que possa 
existir um risco sustentado e grave de 
perturbação do mercado, corroborado por 
dados susceptíveis de verificação objectiva 
e que se possa razoavelmente pressupor 
dizer respeito a uma instituição específica, 
as informações referidas no n.º 3 do 
artigo 15.º não sejam suficientes para o 
CERS cumprir as suas tarefas, o CERS 
pode dirigir um pedido fundamentado às 
Autoridades Europeias de Supervisão para 
facultarem dados que não sob forma 
resumida ou geral.

Quando o CERS solicitar dados que não 
estejam sob forma sumária ou agregada, 
no pedido fundamentado deve ser 
explicado por que razão os dados relativos 
à respectiva instituição financeira são 
considerados pertinentes e necessários do 
ponto de vista sistémico, tendo em conta a 
conjuntura do mercado.

Or. en

Justificação

Pretende-se que o papel do CERS seja macroprudencial, pelo que, por norma, não deve 
precisar de aceder a informações específicas a nível de empresas. O segundo parágrafo 
harmoniza a proposta com a abordagem geral do Conselho.
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Alteração 204
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Antes de solicitar as informações em 
conformidade com os n.os 3 e 4, o CERS 
consulta nos devidos termos a Autoridade 
Europeia de Supervisão competente para 
assegurar a proporcionalidade do pedido. 

Suprimido

Or. en

Alteração 205
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Antes de solicitar as informações em 
conformidade com os n.os 3 e 4, o CERS 
consulta nos devidos termos a Autoridade 
Europeia de Supervisão competente para 
assegurar a proporcionalidade do pedido.

5. Antes de cada pedido de informações 
que não estejam sob forma sumária ou 
agregada, o CERS consulta nos devidos 
termos a Autoridade Europeia de 
Supervisão competente para assegurar que 
o pedido é justificado e proporcionado. Se 
a Autoridade Europeia de Supervisão 
competente não considerar o pedido 
justificado e proporcionado, devolve 
imediatamente o pedido ao CERS, 
solicitando uma justificação adicional.
Quando o CERS tiver apresentado à 
Autoridade Europeia de Supervisão 
competente essa justificação adicional, a 
Autoridade Europeia de Supervisão 
transmite ao CERS os dados solicitados, 
desde que continue a ter acesso aos dados 
em causa.

Or. en
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Justificação

Há uma clara necessidade de melhorar o intercâmbio de informações para uma melhor 
compreensão do risco sistémico. Contudo, é importante não minar a confiança dos mercados 
através da potencial revelação de dados sensíveis e confidenciais que podem perturbar o 
normal funcionamento dos mercados financeiros.

Alteração 206
Derk Jan Eppink

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Antes de solicitar as informações em 
conformidade com os n.os 3 e 4, o CERS 
consulta nos devidos termos a Autoridade 
Europeia de Supervisão competente para 
assegurar a proporcionalidade do pedido.

5. Antes de solicitar as informações em 
conformidade com os n.os 3 e 4, o CERS 
consulta nos devidos termos a entidade 
que tenha recebido o pedido para 
assegurar a proporcionalidade do pedido.
Quando a entidade que recebeu o pedido 
não considere que este é proporcionado, 
pode solicitar ao Conselho Geral do 
CERS que decida se o pedido se justifica. 
Se o Conselho Geral confirmar o pedido, 
a entidade requerida fornece as
informações sem demora.

Or. en

Justificação

É necessário garantir que os pedidos sejam proporcionados e não representem um encargo 
excessivo, sem, contudo, minar o papel do CERS ou a sua capacidade para solicitar as 
informações de que necessita para desempenhar as suas funções.

Alteração 207
Enikő Győri

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Antes de solicitar as informações em 5. Antes de solicitar as informações em 
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conformidade com os n.os 3 e 4, o CERS 
consulta nos devidos termos a Autoridade 
Europeia de Supervisão competente para 
assegurar a proporcionalidade do pedido.

conformidade com os n.os 3 e 4, o CERS 
consulta nos devidos termos a Autoridade 
Europeia de Supervisão competente para 
assegurar a proporcionalidade do pedido. A 
obrigação adicional de transmissão de 
dados que incumbe às instituições 
financeiras a pedido do CERS não deve 
dar origem a um aumento 
desproporcionado dos encargos 
administrativos.

Or. en

Justificação

As instituições financeiras devem satisfazer as suas responsabilidades de transmissão de 
dados fazendo uso do ponto de contacto em matéria de informação já existente com vista a 
impedir um aumento da burocracia.

Alteração 208
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. O pessoal do CERS pode participar, 
juntamente com o pessoal das AES, em 
reuniões entre as autoridades de 
supervisão e os grupos financeiros de 
importância sistémica, em particular os 
colégios de supervisores, podendo 
formular perguntas e receber informações 
relevantes em primeira mão. 

Or. en
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Alteração 209
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Qualquer pedido do CERS no sentido 
de consultar dados relacionados com uma 
instituição financeira específica deve ser 
igualmente comunicado a essa instituição 
financeira, a qual terá o direito – sem 
prejuízo dos meios de reparação judicial 
que lhe assistem – de emitir o seu parecer 
sobre o mérito do pedido formulado pelo 
CERS. A autoridade nacional competente 
relevante, enquanto autoridade de 
supervisão, actua como vector dessa 
informação da instituição em causa, e a 
autoridade nacional competente dá a sua 
autorização antes de a Autoridade 
Europeia de Supervisão poder facultar a 
informação ao CERS.

Or. en

Justificação

É importante que qualquer pedido do CERS no sentido de aceder a dados relacionados com 
uma instituição específica seja comunicado a essa instituição e que esta tenha a possibilidade 
de emitir o seu parecer sobre o mérito do pedido formulado pelo CERS.

Alteração 210
Wolf Klinz

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. O CERS pode cooperar com 
autoridades de supervisão de países 
terceiros e fóruns internacionais com 
vista a facilitar o intercâmbio de 
informações e a instituir um mecanismo 
de recolha e intercâmbio de informações 
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sobre o risco sistémico, necessárias para a 
realização das suas tarefas.

Or. en

Justificação

O CERS deve ter um mandato internacional claro para promover o intercâmbio e a recolha 
de informações junto de outros mercados financeiros com vista a reflectir a natureza 
transfronteiriça do risco sistémico potencial.

Alteração 211
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-B. Para efeitos do disposto nos n.os 4, 5 
e 5-A do artigo 15.º, o CERS, as 
Autoridades Europeias de Supervisão e as 
autoridades nacionais competentes têm 
plenamente em conta os acordos 
existentes com autoridades de supervisão 
de países terceiros.

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão parece não ter em conta as disposições de supervisão relativas a 
bancos que operam na União Europeia e cuja autoridade de supervisão competente se 
encontra fora da UE. É necessário ter em conta os acordos existentes com autoridades de 
supervisão de países terceiros no quadro da UE.

Alteração 212
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Quando forem identificados riscos 1. Quando forem identificados riscos 
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importantes para a realização do objectivo 
referido no artigo 3.°, n.º 1, o CERS emite 
alertas de risco e, quando necessário, 
formula recomendações para medidas 
correctivas.

importantes para a realização do objectivo 
referido no artigo 3.°, n.º 1, o CERS emite 
alertas de risco e, quando necessário, 
formula recomendações para medidas 
correctivas, incluindo, quando entender 
que é caso disso, iniciativas legislativas, e 
propõe as medidas de apoio adequadas 
para um caso específico.

Or. en

Justificação

O objectivo da proposta de alteração é reforçar a capacidade do CERS para estabilizar a 
situação económica mesmo no início da crise. O CERS deve ter capacidade para oferecer 
instrumentos de apoio, que seriam anunciados juntamente com as recomendações ou alertas 
de risco. Essa competência aumentará a eficácia do CERS. É provável que as recomendações 
e alertas de risco do CERS tenham um impacto significativo nos mercados financeiros e nas 
economias dos Estados-Membros. 

Alteração 213
Gianni Pittella

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Quando forem identificados riscos 
importantes para a realização do objectivo 
referido no artigo 3.°, n.º 1, o CERS emite 
alertas de risco e, quando necessário, 
formula recomendações para medidas 
correctivas.

1. Quando forem identificados riscos 
importantes para a realização do objectivo 
referido no artigo 3.°, n.º 1, o CERS emite 
alertas de risco e, quando necessário, 
formula recomendações para medidas 
correctivas, incluindo, se for caso disso, 
iniciativas legislativas.

Or. en

Justificação

A recente crise demonstrou que os riscos sistémicos podem ter origem em medidas 
legislativas. Por conseguinte, o CERS deve ter condições para colmatar qualquer eventual 
lacuna legislativa. A razão subjacente à proposta de alteração foi já apresentada pelo 
Conselho ECOFIN.
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Alteração 214
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Quando forem identificados riscos 
importantes para a realização do objectivo 
referido no artigo 3.°, n.º 1, o CERS emite 
alertas de risco e, quando necessário, 
formula recomendações para medidas 
correctivas.

1. Quando forem identificados riscos 
importantes para a realização do objectivo 
referido no artigo 3.°, n.º 1, o CERS emite 
alertas de risco e, quando necessário, 
formula recomendações para medidas 
correctivas, incluindo, se for caso disso, 
iniciativas legislativas.

Or. en

Justificação

A recente crise demonstrou que os riscos sistémicos podem ter origem em medidas 
legislativas. Por conseguinte, o CERS deve ter condições para colmatar qualquer eventual 
lacuna legislativa.

Alteração 215
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Quando forem identificados riscos 
importantes para a realização do objectivo 
referido no artigo 3.°, n.º 1, o CERS emite 
alertas de risco e, quando necessário, 
formula recomendações para medidas 
correctivas.

1. Quando forem identificados riscos 
importantes para a realização do objectivo 
referido no artigo 3.°, n.º 1, o CERS emite 
alertas de risco e, quando necessário, 
formula recomendações para medidas 
correctivas. Os alertas de risco e as 
recomendações são publicados quando 
necessário.

Or. en
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Alteração 216
Enikő Győri

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os destinatários das recomendações 
e notificações emitidas pelo CERS podem 
ser instituições financeiras da União 
Europeia, o BCE e bancos centrais 
nacionais.

Or. en

Justificação

Os bancos centrais nacionais e o Banco Central Europeu não devem ser excluídos do âmbito 
de potenciais destinatários das recomendações e notificações não vinculativas formuladas 
pelo CERS.

Alteração 217
Udo Bullmann, Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os alertas de risco ou recomendações 
são também transmitidos ao Conselho e, 
sempre que se dirigem a uma ou mais 
autoridades nacionais de supervisão, às 
Autoridades Europeias de Supervisão.

3. Todos os alertas de risco ou 
recomendações são também transmitidos 
ao Conselho, ao presidente da comissão 
competente do Parlamento Europeu e às 
Autoridades Europeias de Supervisão.

Or. en
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Alteração 218
Gianni Pittella

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os alertas de risco ou recomendações 
são também transmitidos ao Conselho e, 
sempre que se dirigem a uma ou mais 
autoridades nacionais de supervisão, às 
Autoridades Europeias de Supervisão.

3. Os alertas de risco ou recomendações 
são também transmitidos aos destinatários 
referidos no n.º 2, ao Conselho e, sempre 
que se dirigem a uma ou mais autoridades 
nacionais de supervisão, às Autoridades 
Europeias de Supervisão.

Or. en

Justificação

O facto de as recomendações serem emitidas através do Conselho pode não assegurar que se 
baseiem sobretudo em avaliações técnicas. Por conseguinte, é necessário garantir 
procedimentos adequados de comunicação directa aos destinatários das recomendações, em 
vez da comunicação através do Conselho. A razão subjacente à proposta de alteração foi já 
apresentada pelo Conselho ECOFIN.

Alteração 219
Leonardo Domenici

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os alertas de risco ou recomendações 
são também transmitidos ao Conselho e, 
sempre que se dirigem a uma ou mais 
autoridades nacionais de supervisão, às 
Autoridades Europeias de Supervisão.

3. Os alertas de risco ou recomendações 
são também transmitidos aos destinatários 
referidos no n.º 2, ao Conselho e, sempre 
que se dirigem a uma ou mais autoridades 
nacionais de supervisão, às Autoridades 
Europeias de Supervisão.

Or. en

Justificação

O facto de as recomendações serem emitidas através do Conselho pode não assegurar que se 
baseiem sobretudo em avaliações técnicas. Por conseguinte, é necessário garantir 
procedimentos adequados de comunicação directa aos destinatários das recomendações, em 
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vez da comunicação através do Conselho.

Alteração 220
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os alertas de risco ou recomendações 
são também transmitidos ao Conselho e, 
sempre que se dirigem a uma ou mais 
autoridades nacionais de supervisão, às 
Autoridades Europeias de Supervisão.

3. Os alertas de risco ou recomendações 
são também transmitidos aos destinatários 
referidos no n.º 2, ao Conselho e, sempre 
que se dirigem a uma ou mais autoridades 
nacionais de supervisão, às Autoridades 
Europeias de Supervisão.

Or. en

Justificação

O facto de as recomendações serem emitidas através do Conselho pode não assegurar que se 
baseiem sobretudo em avaliações técnicas. Por conseguinte, é necessário garantir 
procedimentos adequados de comunicação directa aos destinatários das recomendações, em 
vez da comunicação através do Conselho.

Alteração 221
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 16.º-A
Actuação em situações de emergência

1. Em caso de evolução adversa que possa 
prejudicar seriamente o bom 
funcionamento e a integridade dos 
mercados financeiros ou a estabilidade da 
totalidade ou de parte do sistema 
financeiro na União Europeia, o CERS, 
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em conformidade com a alínea b) do n.º 2 
do artigo 3.º e o artigo 10.º de cada um 
dos regulamentos (UE) n.º.../... [ABE], 
n.º.../... [AEVMM] e n.º.../... [AESPCR], 
pode emitir alertas de risco, por sua 
própria iniciativa ou na sequência de um 
pedido de uma AES, do Parlamento 
Europeu, do Conselho ou da Comissão, 
declarando a existência de uma situação 
de emergência.
2. Logo que emita um alerta de risco, o 
CERS informa simultaneamente o 
Parlamento Europeu, o Conselho, a 
Comissão e a Autoridade Europeia de 
Supervisão.
3. O CERS procede à revisão do alerta de 
risco a que se refere o n.º 1 por sua 
própria iniciativa ou na sequência de um 
pedido de uma Autoridade Europeia de 
Supervisão, do Conselho, do Parlamento 
Europeu ou da Comissão.

Or. en

Alteração 222
Thomas Mann

Proposta de regulamento
Artigo 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 16.º-A
Actuação em situações de emergência

1. Quando circunstâncias adversas 
ameacem comprometer gravemente o bom 
funcionamento e a integridade dos 
mercados financeiros ou a estabilidade 
global ou parcial do sistema financeiro na 
União Europeia, o CERS pode emitir, em 
conformidade com o n.º 2, alínea b), do 
artigo 3.º, por sua própria iniciativa ou a 
pedido de uma AES, do Parlamento 
Europeu, do Conselho ou da Comissão, 
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alertas de risco, que declarem a existência 
de uma situação de emergência. Esses 
alertas de risco não devem ser publicados, 
a fim de garantir uma análise rigorosa 
dos mercados financeiros, não tendo o 
CERS, neste contexto, de tomar em 
consideração quaisquer reacções que 
possam ocorrer no mercado de capitais.
2. Logo que emita um alerta de risco, o 
CERS informa simultaneamente o 
Parlamento Europeu, o Conselho, a 
Comissão, as autoridades nacionais de 
supervisão e a Autoridade Europeia de 
Supervisão.

Or. en

Alteração 223
Wolf Klinz

Proposta de regulamento
Artigo 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 16.º-A
Actuação em situações de emergência

1. Em caso de evolução adversa que possa 
prejudicar seriamente o bom 
funcionamento e a integridade dos 
mercados financeiros ou a estabilidade da 
totalidade ou de parte do sistema 
financeiro na União Europeia, o CERS, 
em conformidade com a alínea b) do n.º 2 
do artigo 3.º, pode emitir alertas de risco, 
por sua própria iniciativa ou na sequência 
de um pedido de uma AES, do
Parlamento Europeu, do Conselho, de 
uma autoridade nacional de supervisão, 
ou da Comissão, declarando a existência 
de uma situação de emergência.
2. Logo que emita um alerta de risco, o 
CERS informa simultaneamente o 
Parlamento Europeu, o Conselho, a 
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Comissão, a Autoridade Europeia de 
Supervisão e as autoridades nacionais de 
supervisão.

Or. en

Justificação

As autoridades nacionais competentes também devem poder recorrer ao CERS para tomar 
conhecimento de uma possível situação extrema de perturbação do mercado. Além disso, 
devem ser informadas directamente de qualquer alerta de risco numa situação de 
emergência.

Alteração 224
Gianni Pittella

Proposta de regulamento
Artigo 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 16.º-A
Actuação em situações de emergência

1. Em caso de evolução adversa que possa 
prejudicar seriamente o bom 
funcionamento e a integridade dos 
mercados financeiros ou a estabilidade da 
totalidade ou de parte do sistema 
financeiro na União Europeia, o CERS, 
em conformidade com a alínea b) do n.º 2 
do artigo 3.º, pode emitir alertas de risco, 
por sua própria iniciativa ou na sequência 
de um pedido de uma autoridade, do 
Conselho, do Parlamento Europeu ou da 
Comissão, e, se for caso disso, declarar a 
existência de uma situação de 
emergência.
2. Logo que emita um alerta de risco, o 
CERS informa simultaneamente o 
Parlamento Europeu, o Conselho, a 
Comissão e a Autoridade Europeia de 
Supervisão.

Or. en
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Justificação

A alteração proposta visa conferir ao CERS o poder de declarar a existência de uma situação 
de emergência. Essa declaração deve ser o facto determinante que torna possível à AES em 
causa tomar decisões directamente aplicáveis às autoridades nacionais competentes. De 
facto, a criação do mercado único dos serviços financeiros da UE impõe uma acção 
coordenada para fazer face a potenciais situações de emergência, uma vez que a crise num 
Estado-Membro pode rapidamente propagar-se além-fronteiras.

Alteração 225
Leonardo Domenici

Proposta de regulamento
Artigo 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 16.º-A
Actuação em situações de emergência

1. Em caso de evolução adversa que possa 
prejudicar seriamente o bom 
funcionamento e a integridade dos 
mercados financeiros ou a estabilidade da 
totalidade ou de parte do sistema 
financeiro na União Europeia, o CERS, 
em conformidade com a alínea b) do n.º 2 
do artigo 3.º, pode emitir alertas de risco, 
por sua própria iniciativa ou na sequência 
de um pedido de uma autoridade, do 
Conselho, do Parlamento Europeu ou da
Comissão, e, se for caso disso, declarar a 
existência de uma situação de 
emergência.
2. Logo que emita um alerta de risco, o 
CERS informa simultaneamente o 
Parlamento Europeu, o Conselho, a 
Comissão e a Autoridade Europeia de 
Supervisão.

Or. en

Justificação

A alteração proposta visa conferir ao CERS o poder de declarar a existência de uma situação 
de emergência. Essa declaração deve ser o facto determinante que torna possível à AES em 
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causa tomar decisões directamente aplicáveis às autoridades nacionais competentes.

Alteração 226
Miguel Portas

Proposta de regulamento
Artigo 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 16.º-A
Actuação em situações de emergência

1. Em caso de evolução adversa que possa 
prejudicar seriamente o bom 
funcionamento e a integridade dos 
mercados financeiros ou a estabilidade da 
totalidade ou de parte do sistema 
financeiro na União Europeia, o CERS, 
em conformidade com a alínea b) do n.º 2 
do artigo 3.º, pode emitir alertas de risco, 
por sua própria iniciativa ou na sequência 
de um pedido de uma AES, declarando a 
existência de uma situação de 
emergência.
2. Logo que emita um alerta de risco, o 
CERS informa simultaneamente o 
Parlamento Europeu, o Conselho, a 
Comissão e a Autoridade Europeia de 
Supervisão.

Or. en

Justificação

Alteração 227
Gianni Pittella

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que uma recomendação referida 1. Sempre que uma recomendação referida 
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no artigo 3.°, n.º 2, alínea d), se dirigir a 
um ou mais Estados-Membros, a uma ou 
mais Autoridades Europeias de Supervisão, 
ou a uma ou mais autoridades nacionais de 
supervisão, os destinatários comunicam ao 
CERS as medidas tomadas em resposta às 
recomendações ou explicam porque não 
actuaram. O Conselho e, sempre que 
pertinente, as Autoridades Europeias de 
Supervisão são disso informados.

no artigo 3.°, n.º 2, alínea d), se dirigir à 
Comissão, a um ou mais 
Estados-Membros, a uma ou mais 
Autoridades Europeias de Supervisão, ou a 
uma ou mais autoridades nacionais de 
supervisão, os destinatários comunicam ao 
CERS as medidas tomadas em resposta às 
recomendações ou explicam porque não 
actuaram. O Conselho e, sempre que 
pertinente, as Autoridades Europeias de 
Supervisão são disso informados.

Or. en

Justificação

Visto que a recente crise demonstrou que os riscos sistémicos podem ter origem em medidas 
legislativas, o CERS deve ter condições para convidar a Comissão a remediar qualquer 
potencial distorção decorrente de lacunas legislativas. A razão subjacente à proposta de 
alteração foi já apresentada pelo Conselho ECOFIN.

Alteração 228
Leonardo Domenici

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que uma recomendação referida 
no artigo 3.°, n.º 2, alínea d), se dirigir a 
um ou mais Estados-Membros, a uma ou 
mais Autoridades Europeias de Supervisão, 
ou a uma ou mais autoridades nacionais de 
supervisão, os destinatários comunicam ao 
CERS as medidas tomadas em resposta às 
recomendações ou explicam porque não 
actuaram. O Conselho e, sempre que 
pertinente, as Autoridades Europeias de 
Supervisão são disso informados.

1. Sempre que uma recomendação referida 
no artigo 3.°, n.º 2, alínea d), se dirigir à 
Comissão, a um ou mais 
Estados-Membros, a uma ou mais 
Autoridades Europeias de Supervisão, ou a 
uma ou mais autoridades nacionais de 
supervisão, os destinatários comunicam ao 
CERS as medidas tomadas em resposta às 
recomendações ou explicam porque não 
actuaram. O Conselho e, sempre que 
pertinente, as Autoridades Europeias de 
Supervisão são disso informados.

Or. en
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Justificação

Visto que a recente crise demonstrou que os riscos sistémicos podem ter origem em medidas 
legislativas, o CERS deve ter condições para convidar a Comissão a remediar qualquer 
potencial distorção decorrente de lacunas legislativas.

Alteração 229
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que uma recomendação referida 
no artigo 3.°, n.º 2, alínea d), se dirigir a 
um ou mais Estados-Membros, a uma ou 
mais Autoridades Europeias de Supervisão, 
ou a uma ou mais autoridades nacionais de 
supervisão, os destinatários comunicam ao 
CERS as medidas tomadas em resposta às 
recomendações ou explicam porque não 
actuaram. O Conselho e, sempre que 
pertinente, as Autoridades Europeias de 
Supervisão são disso informados.

1. Sempre que uma recomendação referida 
no artigo 3.°, n.º 2, alínea d), se dirigir à 
Comissão, a um ou mais 
Estados-Membros, a uma ou mais 
Autoridades Europeias de Supervisão, ou a 
uma ou mais autoridades nacionais de 
supervisão, os destinatários comunicam ao 
CERS as medidas tomadas em resposta às 
recomendações ou explicam porque não 
actuaram. O Conselho e, sempre que 
pertinente, as Autoridades Europeias de 
Supervisão são disso informados.

Or. en

Justificação

Visto que a recente crise demonstrou que os riscos sistémicos podem ter origem em medidas 
legislativas, o CERS deve ter condições para convidar a Comissão a remediar qualquer 
potencial distorção decorrente de lacunas legislativas.

Alteração 230
Gianni Pittella

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se o CERS decidir que a sua 
recomendação não foi seguida e que os 

2. Se o CERS decidir que a sua 
recomendação não foi seguida ou não 
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destinatários não explicaram 
apropriadamente a sua falta de acção, 
informa disso o Conselho e, sempre que 
pertinente, as Autoridades Europeias de 
Supervisão em causa.

estiver satisfeito com a forma como os 
destinatários seguiram as recomendações,
e que os destinatários não apresentaram 
justificações adequadas, informa disso o 
Parlamento Europeu, o Conselho e, 
sempre que pertinente, as Autoridades 
Europeias de Supervisão em causa.

Or. en

Justificação

The fact that the ESRB recommendations are not legally binding entails the need for the 
Council and the European Parliament to adequately monitor implementation of ESRB 
recommendations; indeed, experience has proved that national authorities have not given 
substantial weight to the periodical warnings from the ECB. Indeed, the simple “execution” 
of ESRB recommendations could not be sufficient. On the one hand, the national authorities 
could be motivated to follow up ESRB recommendations so as to minimise their 
responsibilities and the impact on those supervised. On the other hand, each national 
authority could tend to implement the recommendations with different approaches in order to 
favour its own internal market to the detriment of others, within the context of regulatory 
competitiveness.

Alteração 231
Leonardo Domenici

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se o CERS decidir que a sua 
recomendação não foi seguida e que os 
destinatários não explicaram 
apropriadamente a sua falta de acção, 
informa disso o Conselho e, sempre que 
pertinente, as Autoridades Europeias de 
Supervisão em causa.

2. Se o CERS decidir que a sua 
recomendação não foi seguida ou não 
estiver satisfeito com a forma como os 
destinatários seguiram as recomendações,
e que os destinatários não apresentaram 
justificações adequadas, informa disso o 
Parlamento Europeu, o Conselho e, 
sempre que pertinente, as Autoridades 
Europeias de Supervisão em causa.

Or. en

Justificação

O facto de as recomendações do CERS não serem juridicamente vinculativas torna 
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necessário que o Conselho e o Parlamento Europeu controlem adequadamente a aplicação 
das recomendações do CERS. Com efeito, a experiência demonstrou que as autoridades 
nacionais não têm atribuído suficiente importância aos alertas periódicos do BCE. 

Alteração 232
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se o CERS decidir que a sua 
recomendação não foi seguida e que os 
destinatários não explicaram 
apropriadamente a sua falta de acção, 
informa disso o Conselho e, sempre que 
pertinente, as Autoridades Europeias de 
Supervisão em causa.

2. Se o CERS decidir que a sua 
recomendação não foi seguida ou não 
estiver satisfeito com a forma como os 
destinatários seguiram as recomendações,
e que os destinatários não apresentaram 
justificações adequadas, informa disso o 
Parlamento Europeu, o Conselho e, 
sempre que pertinente, as Autoridades 
Europeias de Supervisão em causa.

Or. en

Justificação

O facto de as recomendações do CERS não serem juridicamente vinculativas torna 
necessário que o Conselho e o Parlamento Europeu controlem adequadamente a aplicação 
das recomendações do CERS. Por conseguinte, também será conveniente permitir que o 
CERS recorra ao Conselho e ao Parlamento Europeu nos casos em que não esteja satisfeito 
com a forma como os destinatários deram seguimento às recomendações. 

Alteração 233
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se o CERS decidir que a sua 
recomendação não foi seguida e que os 
destinatários não explicaram 
apropriadamente a sua falta de acção, 
informa disso o Conselho e, sempre que 

2. Se o CERS decidir que a sua 
recomendação não foi seguida e que os 
destinatários não explicaram 
apropriadamente a sua falta de acção, 
informa disso o Parlamento Europeu, o 
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pertinente, as Autoridades Europeias de 
Supervisão em causa.

Conselho, a Comissão e, sempre que 
pertinente, as Autoridades Europeias de 
Supervisão em causa.

Or. en

Alteração 234
Udo Bullmann, Olle Ludvigsson

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Conselho Geral do CERS decide, caso 
a caso, se um alerta de risco ou 
recomendação deve ser publicado. Em 
derrogação do artigo 10.°, n.º 2, é 
necessária uma maioria qualificada de dois 
terços dos votos para publicar um alerta 
de risco ou recomendação.

1. O Conselho Geral do CERS decide, caso 
a caso, se um alerta de risco ou 
recomendação deve ser publicado. Os 
alertas de risco e as recomendações só 
devem ser mantidos confidenciais nos 
casos em que exista um risco aparente de 
poderem provocar reacções gravemente 
desestabilizadoras a nível dos mercados. 
Em derrogação do artigo 10.°, n.º 2, a não 
divulgação de um alerta de risco ou de
uma recomendação requer uma maioria 
qualificada de dois terços dos votos 
expressos.

Or. en

Alteração 235
Enikő Győri

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os destinatários dos alertas de risco e 
recomendações emitidos pelo Comité 
Europeu do Risco Sistémico também 
devem ter o direito de tornar públicos os 
seus pontos de vista e fundamentação em 
resposta aos alertas de risco e 
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recomendações publicados pelo CERS.

Or. en

Justificação

Os destinatários devem ter o direito de responder publicamente às recomendações 
formuladas pelo CERS.

Alteração 236
Thomas Mann

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que o Conselho Geral do CERS 
decidir não publicar um alerta de risco ou 
recomendação, o destinatário e, se for 
caso disso, o Conselho e as Autoridades 
Europeias de Supervisão, tomarão todas 
as medidas necessárias para a protecção 
da sua natureza confidencial. O 
Presidente e o Conselho podem decidir 
não comunicar um alerta de risco ou 
recomendação aos outros membros do 
Conselho.

Suprimido

Or. en

Alteração 237
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que o Conselho Geral do CERS 
decidir não publicar um alerta de risco ou 
recomendação, o destinatário e, se for caso 
disso, o Conselho e as Autoridades 
Europeias de Supervisão, tomarão todas as 
medidas necessárias para a protecção da 

3. Sempre que o Conselho Geral do CERS 
decidir não publicar um alerta de risco ou 
recomendação, o destinatário e, se for caso 
disso, o Parlamento Europeu, o Conselho 
e as Autoridades Europeias de Supervisão, 
tomarão todas as medidas necessárias para 
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sua natureza confidencial. O Presidente e o 
Conselho podem decidir não comunicar um 
alerta de risco ou recomendação aos outros 
membros do Conselho.

a protecção da sua natureza confidencial. O 
Presidente do Conselho pode decidir não 
comunicar um alerta de risco ou 
recomendação aos outros membros do 
Conselho. O presidente da autoridade e o 
presidente da comissão competente do 
Parlamento Europeu podem decidir não 
comunicar um alerta de risco ou 
recomendação aos outros membros da sua 
organização.

Or. en

Alteração 238
Wolf Klinz

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que o Conselho Geral do CERS 
decidir não publicar um alerta de risco ou 
recomendação, o destinatário e, se for caso 
disso, o Conselho e as Autoridades 
Europeias de Supervisão, tomarão todas as 
medidas necessárias para a protecção da 
sua natureza confidencial. O Presidente e o
Conselho podem decidir não comunicar um 
alerta de risco ou recomendação aos outros 
membros do Conselho.

3. Sempre que o Conselho Geral do CERS 
decidir não publicar um alerta de risco ou 
recomendação, o destinatário e, se for caso 
disso, o Parlamento Europeu, o Conselho 
e as Autoridades Europeias de Supervisão,
bem como as autoridades nacionais de 
supervisão, tomarão todas as medidas 
necessárias para a protecção da sua 
natureza confidencial. O Presidente do
Conselho pode decidir não comunicar um 
alerta de risco ou recomendação aos outros 
membros do Conselho.

Or. en

Justificação

As autoridades nacionais competentes também devem respeitar a confidencialidade das 
recomendações ou alertas de risco do CERS.
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Alteração 239
Sven Giegold, Pascal Canfin

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Sempre que o Conselho Geral do 
CERS decidir não publicar uma 
recomendação ou alerta de risco, essa 
recomendação ou alerta de risco devem 
permanecer confidenciais por um período 
de dois anos após a decisão. Após esse 
período de dois anos, o Conselho Geral do 
CERS toma todas as medidas para 
assegurar o acesso do público às 
recomendações ou alertas de risco 
previamente confidenciais. O Conselho 
Geral do CERS decide prorrogar a 
natureza confidencial da recomendação 
ou alerta de risco por um período de três 
anos. Em derrogação do n.º 2 do artigo 
10.°, é necessária unanimidade dos votos 
para prorrogar a natureza confidencial do 
alerta de risco ou recomendação.

Or. en

Alteração 240
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Quaisquer dados nos quais o 
Conselho Geral do CERS baseie a sua 
análise antes de emitir um alerta de risco 
ou recomendação devem ser publicados 
para análise de forma devidamente 
anónima. No caso de alertas de risco 
confidenciais, as informações só são 
disponibilizadas ex post.
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Or. en

Alteração 241
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O CERS apresenta pelo menos
anualmente um relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

1. O CERS apresenta pelo menos duas 
vezes por ano um relatório ao Conselho e 
ao Parlamento Europeu, assinalando a 
publicação do relatório semestral, com 
maior frequência em caso de crise 
financeira generalizada, e num contexto 
diferente do Diálogo Monetário entre o 
Parlamento Europeu e o Presidente do 
Banco Central Europeu.

Or. en

Alteração 242
Thomas Mann

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O CERS apresenta pelo menos
anualmente um relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

1. O CERS apresenta pelo menos quatro 
vezes por ano um relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

Or. en
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Alteração 243
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O CERS examina igualmente questões 
específicas a convite do Conselho ou da 
Comissão.

2. O CERS examina igualmente questões 
específicas a convite do Parlamento 
Europeu, do Conselho ou da Comissão.

Or. en

Justificação

O Parlamento Europeu deve poder encarregar o CERS de examinar questões específicas em 
pé de igualdade com o Conselho e a Comissão. O CERS deve solicitar o conselho de todos os 
agentes, e não só dos agentes do sector privado. Isto deve aplicar-se a todas as questões que 
os agentes considerem relevantes, e não apenas às que o CERS entender serem pertinentes.

Alteração 244
Derk Jan Eppink

Proposta de regulamento
Artigo 20

Texto da Comissão Alteração

O Conselho examina o presente 
regulamento com base num relatório da 
Comissão três anos após a sua entrada em 
vigor e determina, após parecer do BCE, se 
as missões e a organização do CERS 
precisam de ser revistas.

O Conselho examina o presente 
regulamento com base num relatório da 
Comissão dois anos após a sua entrada em 
vigor e determina, após parecer do BCE, 
se as missões e a organização do CERS 
precisam de ser revistas.

Or. en

Justificação

A fim de assegurar o bom funcionamento do CERS num ambiente em rápida mutação, o 
prazo da cláusula de revisão deve ser breve para que os reguladores se adaptem à evolução 
do mercado.


