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Alteração 370
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Nas suas conclusões de 19 de Junho de 
2009, o Conselho Europeu recomendou a 
instituição do Sistema Europeu de 
Autoridades de Supervisão Financeira, com 
a participação das três novas Autoridades 
Europeias de Supervisão. O sistema deverá 
ter por objectivo o aumento da qualidade e 
da coerência da supervisão a nível 
nacional, reforçando o controlo dos grupos 
transfronteiriços e estabelecendo um 
conjunto único de regras para toda a 
Europa, aplicável a todas as instituições 
financeiras no Mercado Único. O Conselho 
indicou claramente que as Autoridades 
Europeias de Supervisão deverão também 
dispor de poderes de supervisão sobre as 
agências de notação de crédito e convidou 
a Comissão a elaborar propostas concretas 
para que o Sistema Europeu de 
Autoridades de Supervisão Financeira 
possa desempenhar um importante papel
em situações de crise.

(4) Nas suas conclusões de 19 de Junho de 
2009, o Conselho Europeu recomendou a 
instituição do Sistema Europeu de 
Autoridades de Supervisão Financeira, com 
a participação das três novas Autoridades 
Europeias de Supervisão. O sistema deverá 
ter por objectivo o aumento da qualidade e 
da coerência da supervisão a nível 
nacional, reforçando o controlo dos grupos 
transfronteiriços, estabelecendo um 
conjunto único de regras para toda a 
Europa, aplicável a todas as instituições 
financeiras no Mercado Único, e 
assegurando uma harmonização 
adequada dos critérios e da metodologia a 
aplicar pelas autoridades nacionais de 
supervisão para avaliar o risco das 
instituições de crédito. O Conselho indicou 
claramente que as Autoridades Europeias 
de Supervisão deverão também dispor de 
poderes de supervisão sobre as agências de 
notação de crédito e convidou a Comissão 
a elaborar propostas concretas para que o 
Sistema Europeu de Autoridades de 
Supervisão Financeira possa desempenhar 
um importante papel em situações de crise.

Or. en

Justificação

Assegurar a aplicação uniforme das regras na UE significa também adoptar normas técnicas 
nos domínios legislativos em que são necessárias condições uniformes para aplicar os actos 
comunitários sem envolver decisões políticas.
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Alteração 371
Alfredo Pallone

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Nas suas conclusões de 19 de Junho de 
2009, o Conselho Europeu recomendou a 
instituição do Sistema Europeu de 
Autoridades de Supervisão Financeira, com 
a participação das três novas Autoridades 
Europeias de Supervisão. O sistema deverá 
ter por objectivo o aumento da qualidade e 
da coerência da supervisão a nível 
nacional, reforçando o controlo dos grupos 
transfronteiriços e estabelecendo um 
conjunto único de regras para toda a 
Europa, aplicável a todas as instituições 
financeiras no Mercado Único. O Conselho 
indicou claramente que as Autoridades 
Europeias de Supervisão deverão também 
dispor de poderes de supervisão sobre as 
agências de notação de crédito e convidou 
a Comissão a elaborar propostas concretas 
para que o Sistema Europeu de 
Autoridades de Supervisão Financeira 
possa desempenhar um importante papel 
em situações de crise.

(4) Nas suas conclusões de 19 de Junho de 
2009, o Conselho Europeu recomendou a 
instituição do Sistema Europeu de 
Autoridades de Supervisão Financeira, com 
a participação das três novas Autoridades 
Europeias de Supervisão. O sistema deverá 
ter por objectivo o aumento da qualidade e 
da coerência da supervisão a nível 
nacional, reforçando o controlo dos grupos 
transfronteiriços, estabelecendo um 
conjunto único de regras para toda a 
Europa, aplicável a todas as instituições 
financeiras no Mercado Único, e 
assegurando uma harmonização 
adequada dos critérios e da metodologia a 
aplicar pelas autoridades nacionais de 
supervisão para avaliar o risco das 
instituições de crédito. O Conselho indicou 
claramente que as Autoridades Europeias 
de Supervisão deverão também dispor de 
poderes de supervisão sobre as agências de 
notação de crédito e convidou a Comissão 
a elaborar propostas concretas para que o 
Sistema Europeu de Autoridades de 
Supervisão Financeira possa desempenhar 
um importante papel em situações de crise.

Or. en

Justificação

Devem ser propostas normas técnicas para assegurar uma aplicação uniforme do processo 
de revisão das autoridades de supervisão e um procedimento comum de avaliação do risco 
através de uma harmonização adequada dos critérios e da metodologia a aplicar pelas 
autoridades nacionais de supervisão para avaliar o risco das instituições de crédito.
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Alteração 372
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Os regulamentos que instituem o 
SEASF prevêem um mecanismo para a 
resolução de situações de desacordo entre 
as autoridades nacionais competentes. Nos 
casos em que uma autoridade competente 
não concorde com um procedimento ou 
com o teor de uma medida, ou com a 
ausência de qualquer medida, de uma outra 
autoridade competente em domínios para 
as quais a legislação pertinente requeira a 
cooperação, coordenação ou a tomada de 
decisão conjunta por parte das autoridades 
nacionais competentes de vários 
Estados-Membros, as Autoridades 
Europeias de Supervisão, a pedido de uma 
ou mais das autoridades competentes em 
questão, podem prestar-lhes assistência na 
procura de um acordo dentro do prazo 
fixado pelas Autoridades Europeias de 
Supervisão que tenha em conta os prazos 
fixados na legislação pertinente, bem como 
a urgência e a complexidade da situação de 
desacordo. No caso de tal desacordo 
persistir, as Autoridades Europeias de 
Supervisão poderão resolver a questão.

(11) Os regulamentos que instituem o 
SEASF prevêem um mecanismo para a 
resolução de situações de desacordo entre 
as autoridades nacionais competentes. Nos 
casos em que uma autoridade competente 
não concorde com um procedimento ou 
com o teor de uma medida, ou com a 
ausência de qualquer medida, de uma outra 
autoridade competente em domínios
especificados na legislação da União 
Europeia, em conformidade com o 
Regulamento .../...[ABE], o Regulamento 
.../... [AEVMM] e o Regulamento .../... 
[AESPCR], para as quais a legislação 
pertinente requeira a cooperação, 
coordenação ou a tomada de decisão 
conjunta por parte das autoridades 
nacionais competentes de vários 
Estados-Membros, as Autoridades 
Europeias de Supervisão, a pedido de uma 
ou mais das autoridades competentes em 
questão, podem prestar-lhes assistência na 
procura de um acordo dentro do prazo 
fixado pelas Autoridades Europeias de 
Supervisão que tenha em conta os prazos 
fixados na legislação pertinente, bem como 
a urgência e a complexidade da situação de 
desacordo. No caso de tal desacordo 
persistir, as Autoridades Europeias de 
Supervisão poderão resolver a questão.

Or. en
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Alteração 373
Sławomir Witold Nitras

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Os regulamentos que instituem o 
SEASF prevêem um mecanismo para a 
resolução de situações de desacordo entre 
as autoridades nacionais competentes. Nos 
casos em que uma autoridade competente 
não concorde com um procedimento ou 
com o teor de uma medida, ou com a 
ausência de qualquer medida, de uma outra 
autoridade competente em domínios para 
as quais a legislação pertinente requeira a 
cooperação, coordenação ou a tomada de 
decisão conjunta por parte das autoridades 
nacionais competentes de vários 
Estados-Membros, as Autoridades 
Europeias de Supervisão, a pedido de uma 
ou mais das autoridades competentes em 
questão, podem prestar-lhes assistência na 
procura de um acordo dentro do prazo 
fixado pelas Autoridades Europeias de 
Supervisão que tenha em conta os prazos 
fixados na legislação pertinente, bem como 
a urgência e a complexidade da situação de 
desacordo. No caso de tal desacordo 
persistir, as Autoridades Europeias de 
Supervisão poderão resolver a questão.

(11) Os regulamentos que instituem o 
SEASF prevêem um mecanismo para a 
resolução de situações de desacordo entre 
as autoridades nacionais competentes. Nos 
casos em que uma autoridade competente 
não concorde com um procedimento ou 
com o teor de uma medida, ou com a 
ausência de qualquer medida, de uma outra 
autoridade competente em domínios
especificados na legislação da União 
Europeia, tal como previsto no n.º 2 do 
artigo 1.º do Regulamento .../...[ABE], do 
Regulamento .../... [AEVMM] e do 
Regulamento .../... [AESPCR], para as 
quais a legislação pertinente requeira a 
cooperação, coordenação ou a tomada de 
decisão conjunta por parte das autoridades 
nacionais competentes de vários 
Estados-Membros, as Autoridades 
Europeias de Supervisão, a pedido de uma 
ou mais das autoridades competentes em 
questão, podem prestar-lhes assistência na 
procura de um acordo dentro do prazo 
fixado pelas Autoridades Europeias de 
Supervisão que tenha em conta os prazos 
fixados na legislação pertinente, bem como 
a urgência e a complexidade da situação de 
desacordo. No caso de tal desacordo 
persistir, as Autoridades Europeias de 
Supervisão poderão resolver a questão.

Or. en
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Alteração 374
Sławomir Witold Nitras

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Em geral, a disposição que prevê a 
possibilidade de sanar os eventuais 
desacordos no âmbito dos regulamentos 
que instituem o SEASF não requer 
alterações consequentes à legislação 
pertinente. No entanto, nos domínios em 
que já esteja prevista na legislação 
pertinente alguma forma de mediação não 
vinculativa, ou quando existam prazos 
definidos para a tomada de decisões 
conjuntas por uma ou mais autoridades 
nacionais competentes, é necessário prever 
alterações que garantam a clareza e o 
mínimo de perturbação no processo do 
qual deverá resultar uma decisão conjunta, 
mas também permitir, se necessário, que as 
Autoridades estejam em condições de 
resolver essas situações.

(12) O n.º 1 do artigo 11.º do 
Regulamento .../...[ABE], do Regulamento 
.../... [AEVMM] e do Regulamento .../... 
[AESPCR] requer que os casos em que o 
mecanismo para a resolução de situações 
de desacordo entre as autoridades 
nacionais competentes poderá aplicar-se 
sejam especificados na legislação 
sectorial. Além disso, nos domínios em 
que já esteja prevista na legislação 
pertinente alguma forma de mediação não 
vinculativa, ou quando existam prazos 
definidos para a tomada de decisões 
conjuntas por uma ou mais autoridades 
nacionais competentes, é necessário prever 
alterações que garantam a clareza e o 
mínimo de perturbação no processo do 
qual deverá resultar uma decisão conjunta, 
mas também permitir, se necessário, que as 
Autoridades estejam em condições de 
resolver essas situações.

Or. en

Alteração 375
Sławomir Witold Nitras

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) Em tal situação, uma das 
autoridades de supervisão envolvidas deve 
poder colocar o assunto à AES 
competente. A AES deve poder fazer uso 
das suas competências previstas nos 
regulamentos, mas não deve poder 
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substituir-se às competências 
discricionárias das autoridades de 
supervisão nacionais. A AES só deve 
resolver a questão com vista a assegurar o 
cumprimento da legislação da União 
Europeia. Mais concretamente, no que se 
refere às decisões sobre requisitos de 
capital ao abrigo da Directiva 
2006/48/CE, a ABE não deve restringir a 
capacidade da autoridade de supervisão 
nacional para estabelecer níveis de capital 
desde que a decisão respeite os limites das 
competências discricionárias das 
autoridades de supervisão nacionais nos 
termos do disposto na legislação da União 
Europeia.

Or. en

Alteração 376
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Markus Ferber

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 1998/26/CE
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Estado-Membro referido no n.º 2 
notifica imediatamente os outros 
Estados-Membros e a Autoridade Europeia 
dos Valores Mobiliários e dos Mercados 
instituída pelo Regulamento…/…do 
Parlamento Europeu e do Conselho e 
comunica a esta última todas as 
informações essenciais ao desempenho das 
suas tarefas.

3. O Estado-Membro referido no n.º 2 
notifica imediatamente o Comité Europeu 
do Risco Sistémico, os outros 
Estados-Membros e a Autoridade Europeia 
dos Valores Mobiliários e dos Mercados 
instituída pelo Regulamento…/…do 
Parlamento Europeu e do Conselho e 
comunica a esta última todas as 
informações essenciais ao desempenho das 
suas tarefas.

Or. en
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Alteração 377
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – n.º 1-A (novo)
Directiva 2002/87/CE
Artigo 9 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

1-A. No n.° 2 do artigo 9.º, é aditada a 
seguinte alínea:
«c-A) O desenvolvimento de um sistema 
de resolução pormenorizado, 
regularmente actualizado e revisto pelo 
menos uma vez por ano, incluindo um 
mecanismo de intervenção precoce 
estruturado, medidas de correcção rápida 
e um plano de emergência para 
falências.»

Or. en

Alteração 378
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – n.º 1-C (novo)
Directiva 2002/87/CE
Artigo -10

Texto da Comissão Alteração

1-C. Na secção 3, antes do artigo 10.º, é 
inserido o seguinte artigo:

«Artigo -10.º
1. Os conglomerados financeiros são 
sujeitos a uma supervisão suplementar e a 
uma supervisão europeia pelo Comité 
Misto das Autoridades Europeias de 
Supervisão e pelas autoridades nacionais 
competentes.
2. O Comité Misto das Autoridades 
Europeias de Supervisão exerce a 
supervisão europeia sobre conglomerados 
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financeiros, a fim de assegurar uma 
observância transectorial e 
transfronteiras coerente nos termos da 
legislação da União Europeia.
O Comité Misto das Autoridades 
Europeias de Supervisão age através de 
um coordenador designado pelas 
autoridades nacionais competentes para a 
supervisão suplementar, agindo este 
último também em nome do referido 
Comité.
3. Os coordenadores dos conglomerados 
financeiros da UE estão sujeitos a uma 
coordenação geral e transfronteiras pelo 
Comité Misto das Autoridades Europeias 
de Supervisão.»

Or. en

Alteração 379
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – n.º 2-A (novo)
Directiva 2002/87/CE
Artigo 18 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. No artigo 18.º, é inserido o seguinte 
número após o n.º 1:
«1-A. Caso uma autoridade competente 
decida que um país terceiro tem uma 
supervisão equivalente, contrariamente ao 
entendimento de outra autoridade 
competente relevante, o Comité Misto das 
Autoridades Europeias de Supervisão 
pode revogar a decisão quando a decisão 
da autoridade competente responsável se 
tenha baseado em falsos pressupostos ou 
o nível de supervisão no país terceiro 
tenha decrescido desde a tomada da 
decisão.»
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Or. en

Alteração 380
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – n.º 5-B (novo)
Directiva 2002/87/CE
Artigo 21-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-B. É inserido o seguinte artigo após o 
artigo 21.º-A:

«Artigo 21º.-B
Objecções aos actos delegados

1. O Parlamento Europeu ou o Conselho 
podem formular objecções a um acto 
delegado no prazo de quatro meses a 
contar da data de notificação. Por 
iniciativa do Parlamento Europeu ou do 
Conselho, este prazo é prolongado por 
dois meses.
2. Se, expirado este prazo, nem o 
Parlamento Europeu nem o Conselho 
tiverem formulado objecções ao acto 
delegado, este entrará em vigor na data 
prevista nas suas disposições. Se o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
formularem objecções ao acto delegado, 
este não entrará em vigor.
3. A fim de acelerar a adopção dos actos 
delegados quando for caso disso, o 
Parlamento Europeu e o Conselho, em 
conformidade com um procedimento de 
não-objecção antecipada e em casos 
devidamente justificados, podem decidir 
encurtar o prazo de quatro meses referido 
no primeiro parágrafo, na sequência de 
um pedido da Comissão.»

Or. en
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Alteração 381
Sylvie Goulard

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – n.º -1 (novo)
Directiva 2003/6/CE
Artigo 1 – n.º 1 – parágrafo 2-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1. No n.º 1 do primeiro parágrafo do 
artigo 1.º, é inserido o seguinte parágrafo:
«A fim de assegurar a aplicação uniforme 
do presente artigo, a Autoridade Europeia 
dos Valores Mobiliários e dos Mercados 
pode elaborar projectos de normas 
técnicas com vista a determinar as 
condições de aplicação relativas aos 
diferentes elementos da definição de 
informação privilegiada, nomeadamente o 
seu carácter não público, nos termos do 
primeiro parágrafo do presente número. 
A Comissão pode aprovar os projectos de 
normas técnicas a que se refere o quarto 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../… [AEVMM].»

Or. en

Justificação

As normas técnicas podem clarificar os diferentes elementos desta definição, a fim de 
promover uma aplicação uniforme.

Alteração 382
Sylvie Goulard

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – n.º -1-A (novo)
Directiva 2003/6/CE
Artigo 6 – n.º 10-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

-1-A. Ao artigo 6.º é aditado o seguinte 
número:
«10-A. A fim de assegurar a aplicação 
uniforme do presente artigo, a Autoridade 
Europeia dos Valores Mobiliários e dos 
Mercados pode elaborar projectos de 
normas técnicas com vista a determinar 
as condições de aplicação no que respeita:
– ao requisito, nos termos do primeiro 
parágrafo do n.º 1, no sentido de que o 
emitente torne públicas, o mais 
rapidamente possível, as informações 
privilegiadas;
– ao diferimento da publicação de uma 
informação privilegiada pelo emitente, 
nos termos do n.º 2;
– ao conteúdo e ao tipo de pessoa a incluir 
na lista referida no terceiro parágrafo do 
n.º 3;
– ao tipo de transacções a notificar à 
autoridade competente nos termos do n.º 4 
deste artigo; e
às medidas de execução a adoptar pela 
Comissão, nos termos do sexto travessão 
do n.º 10, sobre a comunicação imparcial 
das recomendações e da divulgação de 
interesses ou da menção de conflitos de 
interesses.
A Comissão pode aprovar os projectos de 
normas técnicas a que se refere o presente 
número em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../… [AEVMM].»

Or. en

Justificação

As normas técnicas (primeiro e segundo pontos) podem reduzir as divergências e facilitar a 
observância, nomeadamente no contexto transfronteiras. As normas técnicas podem facilitar 
a aplicação uniforme nos diferentes Estados-Membros e reduzir a incerteza jurídica. Mais 
concretamente, podem clarificar as condições em que um emitente admitido à cotação em 
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bolsa pode, legitimamente, diferir a publicação.

Alteração 383
Sylvie Goulard

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – n.º -1-B (novo)
Directiva 2003/6/CE
Artigo 8 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1-B. Ao artigo 8.º é aditado o seguinte 
número:
«1-A. A fim de assegurar a aplicação 
uniforme do presente artigo, a Autoridade 
Europeia dos Valores Mobiliários e dos 
Mercados pode elaborar projectos de 
normas técnicas com vista a determinar 
as condições de aplicação das medidas de 
execução adoptadas pela Comissão no 
que respeita:
– aos limites dos preços e aos cálculos do 
limite do volume diário de operações de 
aquisição relacionadas com o programa 
de recompra nos termos do artigo 5.º do 
Regulamento (CE) n.º 2273/2003 da 
Comissão, de 22 de Dezembro de 2003, 
que estabelece as modalidades de 
aplicação da Directiva 2003/6/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho no 
que diz respeito às derrogações para os 
programas de recompra e para as 
operações de estabilização de 
instrumentos financeiros1;
– à divulgação e à informação das 
operações de estabilização de um 
instrumento financeiro nos termos do 
artigo 9.º do Regulamento (CE) n.º 
2273/2003; e
– à estabilização complementar de um 
instrumento financeiro nos termos do 
artigo 11.º do Regulamento (CE) n.º 
2273/2003.
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A Comissão pode aprovar os projectos de 
normas técnicas a que se refere o presente 
número, em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../…[AEVMM].» 
________________________

1 JO L 336 de 23.12.2003, p. 33.

Or. en

Justificação

As normas técnicas podem facilitar a aplicação uniforme nos diferentes Estados-Membros, 
reduzir a incerteza jurídica e permitir uma certa flexibilidade na resposta à inovação do 
mercado.

Alteração 384
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – n.º -1-C (novo)
Directiva 2003/6/CE
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

-1-C. No n.º 2 do artigo 12.º, são aditadas 
as seguintes alíneas:
h-A) Proibir o instrumento financeiro em 
causa;
h-B) Limitar a dimensão de um 
compromisso de compra ou venda de 
determinada quantidade de um activo 
financeiro;
h-C) Exigir a posse de activos subjacentes 
como condição prévia indispensável para 
a negociação; e
h-D) Estabelecer limites qualitativos.

Or. en
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Alteração 385
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – n.º -1-D (novo)
Directiva 2003/6/CE
Artigo 14 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

-1-D) O n.º 4 do artigo 14.º é substituído 
pelo seguinte:
«4. Os Estados-Membros autorizarão a 
autoridade competente a tornar pública 
qualquer medida ou sanção imposta por 
infracção às medidas adoptadas nos 
termos da presente directiva, excepto se 
essa divulgação afectar gravemente os 
mercados financeiros ou causar danos 
desproporcionados às partes envolvidas.
As autoridades competentes notificam 
todas as medidas ou sanções à Autoridade 
Europeia dos Valores Mobiliários e dos
Mercados ao mesmo tempo. A Autoridade 
Europeia dos Valores Mobiliários e dos 
Mercados junta essa informação aos 
respectivos registos de dados das bases de 
dados europeias relevantes dos 
participantes no mercado registados. 

Or. en

Alteração 386
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – n.º 1-A (novo)
Directiva 2003/6/CE
Artigo 16 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. No artigo 16.º, é inserido o seguinte 
número após o n.º 2:
«2-A. A Autoridade Europeia dos Valores 
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Mobiliários e dos Mercados instituída 
pelo Regulamento…/… do Parlamento 
Europeu e do Conselho pode solicitar, por 
iniciativa própria, qualquer informação 
necessária para o efeito referido no n.º 1.»

Or. en

Alteração 387
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – n.º 3-F (novo)
Directiva 2003/6/CE
Artigo 17-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-F. É inserido o seguinte artigo após o 
artigo 17.º-A:

«Artigo 17.º-B
Objecções aos actos delegados

1. O Parlamento Europeu ou o Conselho 
podem formular objecções a um acto 
delegado no prazo de quatro meses a 
contar da data de notificação. Por 
iniciativa do Parlamento Europeu ou do 
Conselho, este prazo é prolongado por 
dois meses.
2. Se, expirado este prazo, nem o 
Parlamento Europeu, nem o Conselho 
tiverem formulado objecções ao acto 
delegado, este entrará em vigor na data 
prevista nas suas disposições. Se o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
formularem objecções ao acto delegado, 
este não entrará em vigor.
3. A fim de acelerar a adopção dos actos 
delegados quando for caso disso, o 
Parlamento Europeu e o Conselho, em 
conformidade com um procedimento de 
não-objecção antecipada e em casos 
devidamente justificados, podem decidir 
encurtar o prazo de quatro meses referido 



PE439.899v01-00 18/93 AM\809041PT.doc

PT

no primeiro parágrafo, na sequência de 
um pedido da Comissão.»

Or. en

Alteração 388
Pervenche Berès

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 4 – n.º 3-C (novo)
Directiva 2003/41/CE
Artigo 15 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-C. No artigo 15.º, é aditado o seguinte 
número:
«6-A. A fim de garantir a harmonização 
coerente e a aplicação uniforme do 
presente artigo, a Autoridade Europeia 
dos Seguros e Pensões Complementares 
de Reforma elabora projectos de normas 
técnicas relativas ao cálculo das provisões 
técnicas. A Autoridade apresenta à 
Comissão esses projectos de normas 
técnicas e relatórios até 1 de Junho de 
2011.
A Comissão pode aprovar os projectos de 
normas técnicas a que se refere o 
primeiro parágrafo, em conformidade 
com o procedimento previsto no artigo 7.º 
do Regulamento .../… [AESPCR].»

Or. en

Justificação

Nos termos do n.º 6 do artigo 15.º da Directiva IRPPP, existe já um consenso quanto ao 
objectivo de uma maior harmonização, nomeadamente no domínio do cálculo das provisões 
técnicas, com vista a proteger os consumidores de modo mais eficaz. Uma vez que a Directiva 
IRPPP só harmoniza em pequeno grau as diferentes disposições nacionais, a adopção de 
normas técnicas vinculativas será especialmente importante. 



AM\809041PT.doc 19/93 PE439.899v01-00

PT

Alteração 389
Markus Ferber

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 4 – ponto 1-D (novo)
Directiva 2003/41/CE
Artigo 20 – n.º 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No artigo 20.º, é aditado o seguinte 
número:
«10-A. A fim de garantir a harmonização 
coerente e a aplicação uniforme do 
presente artigo, a Autoridade Europeia 
dos Seguros e Pensões Complementares 
de Reforma elabora projectos de normas 
técnicas relativas aos procedimentos de 
autorização e notificação, aos métodos de 
cálculo das provisões técnicas e aos 
procedimentos de transmissão de 
informação e divulgação.
A Comissão pode aprovar os projectos de 
normas técnicas a que se refere o 
primeiro parágrafo, em conformidade 
com o procedimento previsto no artigo 7.º 
do Regulamento .../… [AESPCR].»

Or. de

Justificação

No n.º 6 do artigo 15.º da directiva relativa aos planos de pensões profissionais, é já 
explicitamente referido o objectivo de uma maior harmonização das regras aplicáveis ao 
cálculo das provisões técnicas, com vista a proteger os consumidores dos efeitos da 
arbitragem regulamentar transfronteiras. Uma vez que, até à data, a directiva relativa aos 
planos de pensões profissionais apenas contém disposições minimamente harmonizadas, as 
normas técnicas comuns assumem especial relevo neste contexto.

Alteração 390
Peter Skinner

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 4 – n.º 2
Directiva 2003/41/CE
Artigo 20 – n.º 11 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

11. A fim de assegurar a aplicação 
uniforme da presente directiva, a 
Autoridade Europeia dos Seguros e 
Pensões Complementares de Reforma 
elabora projectos de normas técnicas que 
enumerem, para cada Estado-Membro, as 
disposições de natureza prudencial 
relevantes em matéria de regimes de 
pensões profissionais, não abrangidas pela 
referência à legislação social e laboral 
nacional constante do n.º 1. A Autoridade 
deve apresentar à Comissão esses projectos 
de normas técnicas até 1 de Janeiro de 
2014.

11. A fim de assegurar a aplicação 
uniforme da presente directiva, a 
Autoridade Europeia dos Seguros e 
Pensões Complementares de Reforma 
elabora projectos de normas técnicas que 
enumerem, para cada Estado-Membro, as 
disposições de natureza prudencial 
relevantes em matéria de regimes de 
pensões profissionais. A Autoridade deve 
apresentar à Comissão esses projectos de 
normas técnicas até 1 de Janeiro de 2014.

Or. en

Justificação

Uma vez que a Directiva IRPPP não define o que entende por "legislação social e laboral", 
cada Estado-Membro elaborou a sua própria definição relativamente à directiva. Alguns 
Estados-Membros incluíram disposições de natureza prudencial em matéria de planos de 
pensões profissionais no âmbito da legislação social e laboral, e outros não. Por conseguinte, 
o texto da Comissão não permite que a AESPCR reflicta com exactidão a natureza das 
disposições à escala da UE. A AESPCR deve elaborar as suas normas técnicas enumerando 
as disposições relativas aos planos de pensões profissionais, independentemente da situação 
em cada Estado-Membro.

Alteração 391
Pervenche Berès

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 4 – n.º 2
Directiva 2003/41/CE
Artigo 20 – n.º 11 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

11. A fim de assegurar a aplicação 
uniforme da presente directiva, a 
Autoridade Europeia dos Seguros e 
Pensões Complementares de Reforma 
elabora projectos de normas técnicas que 
enumerem, para cada Estado-Membro, as
disposições de natureza prudencial 

11. A fim de assegurar a harmonização 
coerente e a aplicação uniforme da 
presente directiva, a Autoridade Europeia 
dos Seguros e Pensões Complementares de 
Reforma elabora projectos de normas 
técnicas relativas ao cálculo das provisões 
técnicas e prepara relatórios que 
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relevantes em matéria de regimes de 
pensões profissionais, não abrangidas pela 
referência à legislação social e laboral 
nacional constante do n.º 1. A Autoridade 
deve apresentar à Comissão esses projectos 
de normas técnicas até 1 de Janeiro de 
2014.

enumerem, para cada Estado-Membro,
outras disposições de natureza prudencial 
relevantes em matéria de regimes de 
pensões profissionais, não abrangidas pela 
referência à legislação social e laboral 
nacional constante do n.º 1. A Autoridade 
deve apresentar à Comissão esses projectos 
de normas técnicas e relatórios até 1 de 
Junho de 2011.

Or. en

Justificação

According to Article 15 para. 6 IORP-Directive, there is already agreement on the objective 
of further harmonisation, particularly in the field of the calculation of technical provisions, in 
order to better protect the consumers. As the IORP-Directive harmonises the different 
national rules on a low degree only, binding technical standards will be of particular 
importance. The listing of the other prudential provision in Member States can also be useful 
and can be included in reports but by definition cannot constitute European harmonised 
technical standards. A reasonable delay for proposing technical standards and listing 
provisions is one year and not 4 years.

Alteração 392
Markus Ferber

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 4 – n.º 2
Directiva 2003/41/CE
Artigo 20 – n.º 11 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

«11. A fim de assegurar a aplicação 
uniforme da presente directiva, a 
Autoridade Europeia dos Seguros e 
Pensões Complementares de Reforma 
elabora projectos de normas técnicas que 
enumerem, para cada Estado Membro, as 
disposições de natureza prudencial 
relevantes em matéria de regimes de 
pensões profissionais, não abrangidas 
pela referência à legislação social e 
laboral nacional constante do n.º 1. A 
Autoridade apresenta à Comissão esses 
projectos de normas técnicas até 1 de 

«11. A fim de assegurar a harmonização 
coerente e a aplicação uniforme da 
presente directiva, a Autoridade Europeia 
dos Seguros e Pensões Complementares de 
Reforma elabora projectos de normas 
técnicas relativas aos métodos de cálculo 
das provisões técnicas. A Autoridade 
apresenta à Comissão esses projectos de 
normas técnicas até 1 de Janeiro de 2014.
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Janeiro de 2014.

Or. de

Justificação

No n.º 6 do artigo 15.º da directiva relativa aos planos de pensões profissionais, é já 
explicitamente referido o objectivo de uma maior harmonização das regras aplicáveis ao 
cálculo das provisões técnicas, com vista a proteger os consumidores dos efeitos da 
arbitragem regulamentar transfronteiras. Uma vez que, até à data, a directiva relativa aos 
planos de pensões profissionais apenas contém disposições minimamente harmonizadas, as 
normas técnicas comuns assumem especial relevo neste contexto.

Alteração 393
Pervenche Berès

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 4 – n.º 2-B (novo)
Directiva 2003/41/CE
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

2-B. O n.º 1 do artigo 21.º passa a ter a 
seguinte redacção:
«Os Estados-Membros, em cooperação 
com a Autoridade Europeia dos Seguros e 
Pensões Complementares de Reforma,
devem garantir, de maneira adequada, a 
harmonização consistente e a aplicação 
uniforme da presente directiva por meio
da aplicação de normas técnicas comuns 
relativas à autorização, notificação, 
disposições sobre o cálculo das provisões 
técnicas, procedimentos de informação e 
divulgação, do intercâmbio regular de 
informações e de experiências e uma 
mais estreita cooperação e, ao fazê-lo, 
prevenir distorções de concorrência e 
criar as condições necessárias para uma 
adesão transfronteiriça sem problemas.»

Or. en
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Justificação

Nos termos do n.º 6 do artigo 15.º da Directiva IRPPP, existe já um consenso quanto ao 
objectivo de uma maior harmonização, nomeadamente no domínio do cálculo das provisões 
técnicas, com vista a proteger os consumidores de modo mais eficaz. Uma vez que a Directiva 
IRPPP só harmoniza em pequeno grau as diferentes disposições nacionais, a adopção de 
normas técnicas vinculativas será especialmente importante. 

Alteração 394
Markus Ferber

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 4 – n.º 2-B (novo)
Directiva 2003/41/CE
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

2-B. O n.º 1 do artigo 21.º passa a ter a 
seguinte redacção:
«Os Estados-Membros, em cooperação 
com a Autoridade Europeia dos Seguros e 
Pensões Complementares de Reforma,
devem garantir, de maneira adequada, a 
harmonização coerente e a aplicação 
uniforme da presente directiva por meio
da aplicação de normas técnicas comuns 
relativas aos procedimentos de 
autorização e notificação, aos métodos de 
cálculo das provisões técnicas e aos 
procedimentos de informação e 
divulgação, e do intercâmbio regular de 
informações e de experiências [...] e uma 
mais estreita cooperação, a fim de, ao 
fazê-lo, evitar distorções de concorrência 
e criar as condições necessárias para 
uma adesão transfronteiriça sem 
problemas.»

Or. de

Justificação

No n.º 6 do artigo 15.º da directiva relativa aos planos de pensões profissionais, é já 
explicitamente referido o objectivo de uma maior harmonização das regras aplicáveis ao 
cálculo das provisões técnicas, com vista a proteger os consumidores dos efeitos da 
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arbitragem regulamentar transfronteiras. Uma vez que, até à data, a directiva relativa aos 
planos de pensões profissionais apenas contém disposições minimamente harmonizadas, as 
normas técnicas comuns assumem especial relevo neste contexto.

Alteração 395
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 4 – n.º 2-B (novo)
Directiva 2003/41/CE
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

2-B. O n.º 1 do artigo 21.º passa a ter a 
seguinte redacção:
«1. Os Estados-Membros, em estreita 
cooperação com a Autoridade Europeia 
de Seguros e Pensões Complementares de 
Reforma, devem garantir, de maneira 
adequada, a aplicação uniforme da 
presente directiva por meio do 
intercâmbio regular de informações e de 
experiências, a fim de desenvolver as 
melhores práticas neste domínio e uma 
mais estreita cooperação e, ao fazê-lo, 
prevenir distorções de concorrência e 
criar as condições necessárias para uma 
adesão transfronteiriça sem problemas e 
a portabilidade dos pedidos de renda.»

Or. en

Alteração 396
Sylvie Goulard

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 5 – n.º -1-C (novo)
Directiva 2003/71/CE
Artigo 4 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1-C. Ao artigo 4.º é aditado o seguinte 
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número:
«3-A. A fim de assegurar a aplicação 
uniforme da presente directiva, a 
Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados pode elaborar 
projectos de normas técnicas com vista a 
determinar as condições de aplicação das 
derrogações à obrigação de publicar um 
prospecto, desde que esteja disponível um 
documento com informação que a 
autoridade competente considere 
equivalente à normalmente contida no 
prospecto.
A Comissão pode aprovar os projectos de 
normas técnicas a que se refere o presente 
número, em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../…[AEVMM].»

Or. en

Justificação

As normas técnicas podem assegurar a aplicação uniforme da legislação da UE quando seja 
exigido um documento com informação equivalente à do prospecto com vista a beneficiar das 
derrogações.

Alteração 397
Sylvie Goulard

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 5 – n.º -1-D (novo)
Directiva 2003/71/CE
Artigo 5 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1-D. Ao artigo 5.º é aditado o seguinte 
número:
«5-A. A fim de assegurar a aplicação 
uniforme da presente directiva, a 
Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados pode elaborar 
projectos de normas técnicas com vista a 
determinar o conteúdo e formato do 
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prospecto e do respectivo sumário, bem 
como:
– as condições de aplicação das 
disposições relativas às adaptações à 
informação mínima fornecida nos 
prospectos e nos prospectos de base nos 
termos do artigo 23.º do Regulamento 
(CE) n.º 809/2004 da Comissão de 29 de 
Abril de 2004 que estabelece normas de 
aplicação da Directiva 2003/71/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho no 
que diz respeito à informação contida nos 
prospectos, bem como os respectivos 
modelos, à inserção por remissão, à 
publicação dos referidos prospectos e 
divulgação de anúncios publicitários1;
– o conteúdo do sumário referido no n.º 3.
A Comissão pode aprovar os projectos de 
normas técnicas a que se refere o 
primeiro parágrafo, em conformidade 
com o procedimento previsto no artigo 7.º 
do Regulamento.../…[AEVMM].»
_______________
1 JO L 149 de 30.4.2004, p. 1.

Or. en

Justificação

As autoridades competentes têm práticas diferentes e iriam exigir que o emitente e o oferente 
assumissem a responsabilidade ou, dependendo do tipo de questão, um dos dois. Cria-se 
assim incerteza no regime de responsabilidade do prospecto, especialmente quando este é 
transferido. Esta questão requer precisões adicionais.

Alteração 398
Sylvie Goulard

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 5 – n.º -1-E (novo)
Directiva 2003/71/CE
Artigo 6 – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

-1-E. Ao artigo 6.º é aditado o seguinte 
número:
«2-A. A fim de assegurar a aplicação 
uniforme da presente directiva, a 
Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados pode elaborar 
projectos de normas técnicas com vista a 
determinar as condições de aplicação da 
responsabilidade relacionada com o 
prospecto.
A Comissão pode aprovar os projectos de 
normas técnicas a que se refere o 
primeiro parágrafo, em conformidade 
com o procedimento previsto no artigo 7.º 
do Regulamento.../…[AEVMM].»

Or. en

Justificação

Idêntica à justificação da alteração 397.

Alteração 399
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 5 – n.º 2-A (novo)
Directiva 2003/71/CE
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

2-A. O n.º 1 do artigo 14.º passa a ter a 
seguinte redacção:
«1. Uma vez aprovado o prospecto, este 
deve ser notificado à autoridade 
competente do Estado-Membro de 
origem e à Autoridade Europeia dos 
Valores Mobiliários e dos Mercados e 
colocado à disposição do público pelo 
emitente, oferente ou pessoa que solicita 
a admissão à negociação num mercado 
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regulamentado logo que possível e, em 
todo o caso, com uma antecedência 
razoável, e o mais tardar aquando do 
início da oferta pública ou da admissão à 
negociação num mercado 
regulamentado dos valores mobiliários 
em causa.  Além disso, no caso de oferta 
pública inicial de uma categoria de 
acções ainda não admitida à negociação 
num mercado regulamentado que é 
admitida à negociação pela primeira vez, 
o prospecto deve estar disponível pelo 
menos seis dias úteis antes do 
encerramento da oferta.»

Or. en

Alteração 400
Derk Jan Eppink

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 5 – n.º 4
Directiva 2003/71/CE
Artigo 16 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. A fim de assegurar a aplicação uniforme 
do presente artigo e de ter em conta a 
evolução técnica dos mercados financeiros, 
a Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados elabora
projectos de normas técnicas com vista a 
determinar as condições de aplicação da
obrigação de fornecer uma adenda ao 
prospecto no caso de um factor novo 
significativo, erro ou inexactidão 
importantes respeitantes à informação 
incluída no prospecto. A Autoridade deve 
apresentar à Comissão esses projectos de 
normas técnicas até 1 de Janeiro de 2014.

3. A fim de assegurar a aplicação uniforme 
do presente artigo e de ter em conta a 
evolução técnica dos mercados financeiros, 
a Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados pode elaborar
projectos de normas técnicas com vista a 
determinar os procedimentos a adoptar em 
relação à obrigação de fornecer uma 
adenda ao prospecto no caso de um factor 
novo significativo, erro ou inexactidão 
importantes respeitantes à informação 
incluída no prospecto.

Or. en
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Alteração 401
Sylvie Goulard

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 5 – n.º 4
Directiva 2003/71/CE
Artigo 16 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. A fim de assegurar a aplicação uniforme 
do presente artigo e de ter em conta a 
evolução técnica dos mercados financeiros, 
a Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados elabora 
projectos de normas técnicas com vista a 
determinar as condições de aplicação da 
obrigação de fornecer uma adenda ao 
prospecto no caso de um factor novo 
significativo, erro ou inexactidão 
importantes respeitantes à informação 
incluída no prospecto. A Autoridade deve 
apresentar à Comissão esses projectos de 
normas técnicas até 1 de Janeiro de 2014.

3. A fim de assegurar a aplicação uniforme 
do presente artigo e de ter em conta a 
evolução técnica dos mercados financeiros, 
a Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados determina o 
que constitui um factor novo significativo, 
erro ou inexactidão importantes referidos 
no n.º 1 e elabora projectos de normas 
técnicas com vista a determinar as 
condições de aplicação da obrigação de 
fornecer uma adenda ao prospecto no caso 
de um factor novo significativo, erro ou 
inexactidão importantes respeitantes à 
informação incluída no prospecto. A 
Autoridade deve apresentar à Comissão 
esses projectos de normas técnicas até 1 de 
Janeiro de 2014.

Or. en

Justificação

As autoridades competentes interpretam de forma diferente o que constitui um "factor novo 
significativo". As normas técnicas asseguram condições de concorrência equitativas e evitam 
a arbitragem regulamentar.

Alteração 402
Derk Jan Eppink

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 5 – n.º 8 – alínea a)
Directiva 2003/71/CE
Artigo 22 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O disposto no n.º 1 não obsta a que as 3. O disposto no n.º 1 não obsta a que as 
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autoridades competentes procedam ao 
intercâmbio de informações confidenciais 
ou à sua transmissão à Autoridade 
Europeia dos Valores Mobiliários e dos 
Mercados ou ao Comité Europeu do Risco 
Sistémico. As informações objecto de 
intercâmbio entre as autoridades 
competentes e a Autoridade Europeia dos 
Valores Mobiliários e dos Mercados ou o 
Comité Europeu do Risco Sistémico estão 
sujeitas à obrigação de sigilo profissional a 
que estão submetidas as pessoas que sejam 
ou tenham sido empregadas pelas 
autoridades competentes que recebem as 
informações.

autoridades competentes procedam ao 
intercâmbio de informações confidenciais 
ou à sua transmissão à Autoridade 
Europeia dos Valores Mobiliários e dos 
Mercados ou ao Comité Europeu do Risco 
Sistémico, sob reserva das restrições 
relacionadas com as informações 
específicas a nível de empresas e os efeitos 
sobre países terceiros, nos termos do 
disposto no [Regulamento AEVMM] e no 
[Regulamento CERS], respectivamente.
As informações objecto de intercâmbio 
entre as autoridades competentes e a 
Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados ou o Comité 
Europeu do Risco Sistémico estão sujeitas 
à obrigação de sigilo profissional a que 
estão submetidas as pessoas que sejam ou 
tenham sido empregadas pelas autoridades 
competentes que recebem as informações.

Or. en

Alteração 403
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 5 – n.º 8-I (novo)
Directiva 2003/71/CE
Artigo 24-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-I. É inserido o seguinte artigo após o 
artigo 24.º-A:

«Artigo 24.º-B
Objecções aos actos delegados

1. O Parlamento Europeu ou o Conselho 
podem formular objecções a um acto 
delegado no prazo de quatro meses a 
contar da data de notificação. Por 
iniciativa do Parlamento Europeu ou do 
Conselho, este prazo é prolongado por 
dois meses.
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2. Se, expirado este prazo, nem o 
Parlamento Europeu, nem o Conselho 
tiverem formulado objecções ao acto 
delegado, este entrará em vigor na data 
prevista nas suas disposições. Se o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
formularem objecções ao acto delegado, 
este não entrará em vigor.
3. A fim de acelerar a adopção dos actos 
delegados quando for caso disso, o 
Parlamento Europeu e o Conselho, em 
conformidade com um procedimento de 
não-objecção antecipada e em casos 
devidamente justificados, podem decidir 
encurtar o prazo de quatro meses referido 
no primeiro parágrafo, na sequência de 
um pedido da Comissão.» 

Or. en

Alteração 404
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 6 – n.º -1 (novo)
Directiva 2004/39/CE
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

-1. O n.º 3 do artigo 2.º passa a ter a 
seguinte redacção:
«3. A fim de ter em consideração a 
evolução verificada a nível dos mercados 
financeiros e para assegurar uma 
harmonização consistente e uma 
aplicação uniforme da presente 
directiva, a Comissão define, por meio de 
actos delegados nos termos dos artigos 
64.º, 64.º-A e 64.º-B, no que respeita às 
isenções previstas nas alíneas c), i) e k) 
do n.º 1 do presente artigo, os critérios 
para determinar quando uma actividade 
deve ser considerada auxiliar da 
actividade principal no contexto do 
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grupo, bem como para determinar 
quando uma actividade é prestada de 
forma esporádica.
[...]
Os projectos de actos delegados são 
elaborados pela Autoridade Europeia dos 
Valores Mobiliários e dos Mercados.»

Or. en

Alteração 405
Pervenche Berès

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 6 – n.º -1-C (novo)
Directiva 2004/39/CE
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1. No artigo 4.º, é inserido o seguinte 
número após o n.º 2:
«2-A. A fim de ter em conta a evolução 
dos mercados financeiros e de assegurar a 
aplicação uniforme do presente artigo, a 
Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados elabora 
projectos de normas técnicas com vista a 
determinar as condições de aplicação 
relativas aos diferentes elementos das 
definições estabelecidas no n.º 1 do 
presente artigo, bem como aos diferentes 
elementos das definições estabelecidas no 
artigo 2.º do Regulamento (CE) n.º 
1287/2006 da Comissão de 10 de Agosto 
de 2006 que aplica a Directiva 
2004/39/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho no que diz respeito às 
obrigações de manutenção de registos das 
empresas de investimento, à informação 
sobre transacções, à transparência dos 
mercados, à admissão à negociação dos 
instrumentos financeiros e aos conceitos 
definidos para efeitos da referida 
directiva1 e no artigo 2.º da Directiva 
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2006/73/CE da Comissão de 10 de Agosto 
de 2006 que aplica a Directiva 
2004/39/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho no que diz respeito aos 
requisitos em matéria de organização e às 
condições de exercício da actividade das 
empresas de investimento e aos conceitos 
definidos para efeitos da referida 
directiva2. A Autoridade apresenta à 
Comissão esses projectos de normas 
técnicas até 1 de Janeiro de 2015.»
________________

1 OJ L 241 de 2.9.2006, p. 1.
2JO L 241 de 2.9.2006, p. 26.

Or. en

Justificação

A aplicação uniforme da MiFID, com vista a criar condições de concorrência equitativas, 
deve ser facilitada através da elaboração de normas técnicas pela AEVMM.

Alteração 406
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 6 – n.º 1
Directiva 2004/39/CE
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem criar um 
registo de todas as empresas de 
investimento. Esse registo deve estar 
acessível ao público e conter informações 
sobre os serviços ou actividades que as 
empresas de investimento estão autorizadas 
a prestar ou exercer. O registo deve ser 
actualizado periodicamente. A Autoridade 
Europeia dos Valores Mobiliários e dos 
Mercados instituída pelo 
Regulamento…/…do Parlamento 
Europeu e do Conselho deve elaborar 
uma lista de todas as empresas de 
investimento existentes na Comunidade. A 

3. Os Estados-Membros devem registar 
todas as empresas de investimento que 
prestem serviços ou realizem actividades 
no âmbito da sua esfera de competência.
Uma lista sistematicamente actualizada 
dessas empresas é transferida para a 
Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados instituída 
pelo Regulamento…/… do Parlamento 
Europeu e do Conselho. A Autoridade 
Europeia de Supervisão cria um registo 
de todas as empresas de investimento 
existentes na União Europeia. Esse 
registo deve estar acessível ao público e 
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Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados deve publicar 
e actualizar essa lista.

conter informações sobre os serviços ou 
actividades que as empresas de 
investimento estão autorizadas a prestar ou 
exercer. O registo deve ser actualizado 
periodicamente.

Quando uma autoridade competente 
revogar uma autorização em 
conformidade com o artigo 8.º, alíneas b) 
a d), a revogação é publicada no registo 
por um período de dois anos.

Or. en

Alteração 407
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 6 – n.º 2
Directiva 2004/39/CE
Artigo 7 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. A fim de assegurar a aplicação uniforme 
do presente artigo, bem como dos n.ºs 2 a 4 
do artigo 9.º, dos n.ºs 1 e 2 do artigo 10.º e 
do artigo 12.º, a Autoridade Europeia dos 
Valores Mobiliários e dos Mercados pode 
elaborar projectos de normas técnicas com 
vista a determinar as condições de 
aplicação dos requisitos e procedimentos 
para essa autorização, tal como definidos 
no presente artigo e nos n.ºs 2 a 4 do 
artigo 9.º, nos n.ºs 1 e 2 do artigo 10.º e no 
artigo 12.º.

4. A fim de assegurar a harmonização 
coerente e a aplicação uniforme do 
presente artigo, bem como do n.º 4 do 
artigo 5.º, dos n.ºs 2 a 4 do artigo 9.º, dos 
n.ºs 1 e 2 do artigo 10.º e do artigo 12.º, a 
Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados elabora
projectos de normas técnicas com vista a:

a) especificar os requisitos relativos à sede 
estatutária, nos termos do n.º 4 do artigo 
5.º;
b) definir as informações que devem ser 
prestadas às autoridades competentes, nos 
termos do n.º 2 do artigo 7.º;
c) definir as informações e elaborar 
formulários, modelos e procedimentos 
para a notificação a fazer, nos termos do 
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n.º 2 do artigo 9.º;
d) especificar os requisitos previstos nos 
n.ºs 2 a 4 do artigo 9.º e nos n.ºs 1 e 2 do 
artigo 10.º; e
e) especificar o requisito relativo ao 
capital inicial nos termos do artigo 12.º.

Or. en

Alteração 408
Derk Jan Eppink

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 6 – n.º 2
Directiva 2004/39/CE
Artigo 7 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. A fim de assegurar a aplicação uniforme 
do presente artigo, bem como dos n.ºs 2 a 4 
do artigo 9.º, dos n.ºs 1 e 2 do artigo 10.º e 
do artigo 12.º, a Autoridade Europeia dos 
Valores Mobiliários e dos Mercados pode 
elaborar projectos de normas técnicas com 
vista a determinar as condições de 
aplicação dos requisitos e procedimentos 
para essa autorização, tal como definidos 
no presente artigo e nos n.ºs 2 a 4 do artigo 
9.º, nos n.ºs 1 e 2 do artigo 10.º e no artigo 
12.º.

4. A fim de assegurar a aplicação uniforme 
do presente artigo, bem como dos n.ºs 2 a 4 
do artigo 9.º, dos n.ºs 1 e 2 do artigo 10.º e 
do artigo 12.º, a Autoridade Europeia dos 
Valores Mobiliários e dos Mercados pode 
elaborar projectos de normas técnicas com 
vista a especificar as informações, 
formatos, modelos, critérios e 
procedimentos para essa autorização, tal 
como definidos no presente artigo e nos 
n.ºs 2 a 4 do artigo 9.º, nos n.ºs 1 e 2 do 
artigo 10.º e no artigo 12.º.

Or. en

Alteração 409
Pervenche Berès

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 6 – n.º 2
Directiva 2004/39/CE
Artigo 7 – n.º 4 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

4. A fim de assegurar a aplicação uniforme 
do presente artigo, bem como dos n.ºs 2 a 4 
do artigo 9.º, dos n.ºs 1 e 2 do artigo 10.º e 
do artigo 12.º, a Autoridade Europeia dos 
Valores Mobiliários e dos Mercados pode 
elaborar projectos de normas técnicas com 
vista a determinar as condições de 
aplicação dos requisitos e procedimentos 
para essa autorização, tal como definidos 
no presente artigo e nos n.ºs 2 a 4 do artigo 
9.º, nos n.ºs 1 e 2 do artigo 10.º e no artigo 
12.º.

4. A fim de assegurar a aplicação uniforme 
do presente artigo, bem como dos n.ºs 2 a 4
do artigo 9.º, dos n.ºs 1 e 2 do artigo 10.º e 
do artigo 12.º, a Autoridade Europeia dos 
Valores Mobiliários e dos Mercados
elabora projectos de normas técnicas com 
vista a determinar as condições de 
aplicação dos requisitos e procedimentos 
para essa autorização, tal como definidos 
no presente artigo e nos n.ºs 2 a 4 do artigo 
9.º, nos n.ºs 1 e 2 do artigo 10.º e no artigo 
12.º. A Autoridade apresenta à Comissão 
esses projectos de normas técnicas até 1 
de Janeiro de 2015.

Or. en

Justificação

A aplicação uniforme da MiFID, com vista a criar condições de concorrência equitativas, 
deve ser facilitada através da elaboração de normas técnicas pela AEVMM.

Alteração 410
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 6 – n.º 3
Directiva 2004/39/CE
Artigo 10-A – n.º 8 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

8. A fim de assegurar a aplicação uniforme 
do presente artigo, a Autoridade Europeia 
dos Valores Mobiliários e dos Mercados 
deve elaborar projectos de normas técnicas 
com vista a determinar as condições de 
aplicação relativas à lista das informações 
exigidas para a avaliação de uma aquisição 
a que se refere o n.º 1, e às modalidades do 
processo de consulta entre as autoridades 
competentes a que se refere o n.º 4 do 
artigo 10.º. A Autoridade deve apresentar à 

8. A fim de assegurar a harmonização 
coerente e a aplicação uniforme do 
presente artigo, a Autoridade Europeia dos 
Valores Mobiliários e dos Mercados deve 
elaborar projectos de normas técnicas com 
vista a determinar as condições de 
aplicação relativas à lista das informações 
exigidas para a avaliação de uma aquisição 
a que se refere o n.º 1, os critérios para a 
recusa de aquisições a que se refere o n.º 
4, e às modalidades do processo de 
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Comissão esses projectos de normas 
técnicas até 1 de Janeiro de 2014.

consulta entre as autoridades competentes a 
que se refere o n.º 4 do artigo 10.º. A 
Autoridade deve apresentar à Comissão 
esses projectos de normas técnicas até 1 de 
Janeiro de 2014.

Or. en

Alteração 411
Pervenche Berès

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 6 – n.º 3-A (novo)
Directiva 2004/39/CE
Artigo 13 – n.º 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. No artigo 13.º, é aditado o seguinte 
número:
«10-A. A fim de ter em conta a evolução 
dos mercados financeiros e de assegurar a 
aplicação uniforme do presente artigo, a 
Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados elabora 
projectos de normas técnicas com vista a 
determinar as condições de aplicação dos 
n.ºs 6 a 8 do presente artigo e dos n.ºs 1 e 
2 do artigo 18.º da presente directiva, bem 
como dos artigos 7.º e 8.º do Regulamento 
(CE) n.º 1287/2006 da Comissão e dos 
artigos 16.º a 20.º e 51.º da Directiva 
2006/73/CE da Comissão. A Autoridade 
apresenta à Comissão esses projectos de 
normas técnicas até 1 de Janeiro de 2015.
A Comissão pode aprovar os projectos de 
normas técnicas a que se refere o 
primeiro parágrafo, em conformidade 
com o procedimento previsto no artigo 7.º 
do Regulamento .../…[AEVMM].»

Or. en
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Justificação

A aplicação uniforme da MiFID, com vista a criar condições de concorrência equitativas, 
deve ser facilitada através da elaboração de normas técnicas pela AEVMM.

Alteração 412
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 6 – n.º 3-C (novo)
Directiva 2004/39/CE
Artigo 19 – n.º 10 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3-C. No n.º 10 do artigo 19.º, a parte 
introdutória do primeiro parágrafo passa 
a ter a seguinte redacção:
«10. A fim de assegurar a necessária 
protecção dos investidores, uma 
harmonização consistente e uma 
aplicação uniforme dos n.ºs 1 a 8, a 
Comissão garante, por meio de actos 
delegados nos termos dos artigos 64.º, 
64.º-A e 64.º-B, que as empresas de 
investimento respeitem os princípios 
acima enunciados ao prestarem serviços 
de investimento ou auxiliares aos seus 
clientes. Esses actos delegados devem ter
em conta:»

Or. en

Alteração 413
Pervenche Berès

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 6 – n.º 3-D (novo)
Directiva 2004/39/CE
Artigo 19 – n.º 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-D. No artigo 19.º, é inserido o seguinte 
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número após o n.º 10:
«10-A. A fim de ter em conta a evolução 
dos mercados financeiros e de assegurar a 
aplicação uniforme do presente artigo, a 
Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados elabora 
projectos de normas técnicas com vista a 
determinar as condições de aplicação dos 
n.ºs 4 a 7 do presente artigo, bem como 
dos artigos 35.º a 39.º da Directiva 
2006/73/CE da Comissão. A Autoridade 
apresenta à Comissão esses projectos de 
normas técnicas até 1 de Janeiro de 2015.
A Comissão pode aprovar os projectos de 
normas técnicas a que se refere o 
primeiro parágrafo, em conformidade 
com o procedimento previsto no artigo 7.º 
do Regulamento .../…[AEVMM].»

Or. en

Justificação

A aplicação uniforme da MiFID, com vista a criar condições de concorrência equitativas, 
deve ser facilitada através da elaboração de normas técnicas pela AEVMM.

Alteração 414
Pervenche Berès

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 6 – n.º 3-E (novo)
Directiva 2004/39/CE
Artigo 21 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-E. No artigo 21.º, é aditado o seguinte 
número:
«6-A. A fim de ter em conta a evolução 
dos mercados financeiros e de assegurar a 
aplicação uniforme do presente artigo, a 
Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados elabora 
projectos de normas técnicas com vista a 
determinar as condições de aplicação dos
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n.ºs 1 a 5 do presente artigo, bem como 
dos artigos 44.º a 46.º da Directiva 
2006/73/CE da Comissão. A Autoridade 
apresenta à Comissão esses projectos de 
normas técnicas até 1 de Janeiro de 2015.
A Comissão pode aprovar os projectos de 
normas técnicas a que se refere o 
primeiro parágrafo, em conformidade 
com o procedimento previsto no artigo 7.º 
do Regulamento .../…[AEVMM].»

Or. en

Justificação

Idêntica à justificação da alteração 414.

Alteração 415
Pervenche Berès

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 6 – n.º 3-F (novo)
Directiva 2004/39/CE
Artigo 22 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-F. No artigo 22.º, é aditado o seguinte 
número:
«3-A. A fim de ter em conta a evolução 
dos mercados financeiros e de assegurar a 
aplicação uniforme do presente artigo, a 
Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados elabora 
projectos de normas técnicas com vista a 
determinar as condições de aplicação do 
n.º 2 do presente artigo, bem como do 
artigo 31.º do Regulamento (CE) n.º 
2006/1287 da Comissão. A Autoridade 
apresenta à Comissão esses projectos de 
normas técnicas até 1 de Janeiro de 2015.
A Comissão pode aprovar os projectos de 
normas técnicas a que se refere o 
primeiro parágrafo, em conformidade 
com o procedimento previsto no artigo 7.º 
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do Regulamento .../…[AEVMM].»

Or. en

Justificação

Idêntica à justificação da alteração 414.

Alteração 416
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 6 – n.º 3-G (novo)
Directiva 2004/39/CE
Artigo 23 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3-G. O n.º 3, primeiro parágrafo, do 
artigo 23.º passa a ter a seguinte 
redacção:
«Os Estados-Membros que decidam 
permitir às empresas de investimento 
nomear agentes vinculados devem
transmitir à Autoridade Europeia dos 
Valores Mobiliários e dos Mercados uma 
lista sistematicamente actualizada de 
todos os agentes vinculados. A Autoridade 
Europeia cria um registo público de todos 
os agentes vinculados na União Europeia, 
registo esse que será mantido actualizado 
e publicado na Internet para consulta a 
título gratuito.»

Or. en

Alteração 417
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 6 – n.º 3-H (novo)
Directiva 2004/39/CE
Artigo 23 – n.º 3 – parágrafo 5



PE439.899v01-00 42/93 AM\809041PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

3-H. No n.º 3 do artigo 23.º, o quinto 
parágrafo passa a ter a seguinte 
redacção:
«O registo deve ser actualizado 
regularmente. Deve ser publicado na 
Internet e estar à disposição do público 
para consulta.
A Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados elabora uma 
lista de todos os agentes nomeados e 
vinculados de empresas de investimento 
na União Europeia. A Autoridade 
Europeia dos Valores Mobiliários e dos 
Mercados publica e actualiza essa lista no 
seu sítio web.»

Or. en

Alteração 418
Pervenche Berès

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 6 – n.º 3-I (novo)
Directiva 2004/39/CE
Artigo 27 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-I. Ao artigo 27.º é aditado o seguinte 
número:
«7-A. A fim de ter em conta a evolução 
dos mercados financeiros e de assegurar a 
aplicação uniforme do presente artigo, a 
Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados elabora 
projectos de normas técnicas com vista a 
determinar as condições de aplicação dos 
n.ºs 1 a 6 do presente artigo, bem como 
dos artigos 21.º a 26.º do Regulamento 
(CE) n.º 2006/1287 da Comissão. A 
Autoridade apresenta à Comissão esses 
projectos de normas técnicas até 1 de 
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Janeiro de 2015.
A Comissão pode aprovar os projectos de 
normas técnicas a que se refere o 
primeiro parágrafo, em conformidade 
com o procedimento previsto no artigo 7.º 
do Regulamento .../…[AEVMM].»

Or. en

Justificação

A aplicação uniforme da MiFID, com vista a criar condições de concorrência equitativas, 
deve ser facilitada através da elaboração de normas técnicas pela AEVMM.

Alteração 419
Pervenche Berès

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 6 – n.º 3-J (novo)
Directiva 2004/39/CE
Artigo 28 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-J. Ao artigo 28.º é aditado o seguinte 
número:
«3-A. A fim de ter em conta a evolução 
dos mercados financeiros e de assegurar a 
aplicação uniforme do presente artigo, a 
Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados elabora 
projectos de normas técnicas com vista a 
determinar as condições de aplicação dos 
n.ºs 1 a 2 do presente artigo, bem como 
dos artigos 27.º a 30.º e 32.º a 34.º do 
Regulamento (CE) n.º 2006/1287 da 
Comissão. A Autoridade apresenta à 
Comissão esses projectos de normas 
técnicas até 1 de Janeiro de 2015.
A Comissão pode aprovar os projectos de 
normas técnicas a que se refere o 
primeiro parágrafo, em conformidade 
com o procedimento previsto no artigo 7.º 
do Regulamento .../…[AEVMM].»
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Or. en

Justificação

Idêntica à justificação da alteração 419.

Alteração 420
Pervenche Berès

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 6 – n.º 3-K (novo)
Directiva 2004/39/CE
Artigo 29 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-K. Ao artigo 29.º é aditado o seguinte 
número:
«3-A. A fim de ter em conta a evolução 
dos mercados financeiros e de assegurar a 
aplicação uniforme do presente artigo, a 
Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados elabora 
projectos de normas técnicas com vista a 
determinar as condições de aplicação dos 
n.ºs 1 a 2 do presente artigo, bem como 
dos artigos 17.º a 20.º, 29.º, 30.º e 32.º a 
34.º do Regulamento (CE) n.º 2006/1287 
da Comissão. A Autoridade apresenta à 
Comissão esses projectos de normas 
técnicas até 1 de Janeiro de 2015.
A Comissão pode aprovar os projectos de 
normas técnicas a que se refere o 
primeiro parágrafo, em conformidade 
com o procedimento previsto no artigo 7.º 
do Regulamento .../…[AEVMM].»

Or. en

Justificação

Idêntica à justificação da alteração 419.
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Alteração 421
Pervenche Berès

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 6 – n.º 3-I (novo)
Directiva 2004/39/CE
Artigo 30 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-L. Ao artigo 30.º é aditado o seguinte 
número:
«3-A. A fim de ter em conta a evolução 
dos mercados financeiros e de assegurar a 
aplicação uniforme do presente artigo, a 
Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados elabora 
projectos de normas técnicas com vista a 
determinar as condições de aplicação dos 
n.ºs 1 a 2 do presente artigo, bem como 
dos artigos 27.º a 30.º e 32.º a 34.º do 
Regulamento (CE) n.º 2006/1287 da 
Comissão. A Autoridade apresenta à 
Comissão esses projectos de normas 
técnicas até 1 de Janeiro de 2015.
A Comissão pode aprovar os projectos de 
normas técnicas a que se refere o 
primeiro parágrafo, em conformidade 
com o procedimento previsto no artigo 7.º 
do Regulamento .../…[AEVMM].»

Or. en

Justificação

Idêntica à justificação da alteração 419.

Alteração 422
Pervenche Berès

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 6 – n.º 5-A (novo)
Directiva 2004/39/CE
Artigo 39 – n.º 1-A (novo)



PE439.899v01-00 46/93 AM\809041PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

5-A. Ao artigo 39.º é aditado o seguinte 
número:
«1-A. A fim de ter em conta a evolução 
dos mercados financeiros e de assegurar a 
aplicação uniforme do presente artigo, a 
Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados elabora 
projectos de normas técnicas com vista a 
determinar as condições de aplicação da 
alínea d). A Autoridade apresenta à 
Comissão esses projectos de normas 
técnicas até 1 de Janeiro de 2015.
A Comissão pode aprovar os projectos de 
normas técnicas a que se refere o 
primeiro parágrafo, em conformidade 
com o procedimento previsto no artigo 7.º 
do Regulamento .../…[AEVMM].»

Or. en

Justificação

Idêntica à justificação da alteração 419.

Alteração 423
Pervenche Berès

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 6 – n.º 5-B (novo)
Directiva 2004/39/CE
Artigo 42 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-B. Ao artigo 42.º é aditado o seguinte 
número:
«7-A. A fim de ter em conta a evolução 
dos mercados financeiros e de assegurar a 
aplicação uniforme do presente artigo, a 
Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados elabora 
projectos de normas técnicas com vista a 
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determinar as condições de aplicação do 
n.º 1. A Autoridade apresenta à Comissão 
esses projectos de normas técnicas até 1 
de Janeiro de 2015.
A Comissão pode aprovar os projectos de 
normas técnicas a que se refere o 
primeiro parágrafo, em conformidade 
com o procedimento previsto no artigo 7.º 
do Regulamento .../…[AEVMM].»

Or. en

Justificação

Idêntica à justificação da alteração 419.

Alteração 424
Pervenche Berès

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 6 – n.º 5-C (novo)
Directiva 2004/39/CE
Artigo 44 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-C. Ao artigo 44.º é aditado o seguinte
número:
«3-A. A fim de ter em conta a evolução 
dos mercados financeiros e de assegurar a 
aplicação uniforme do presente artigo, a 
Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados elabora 
projectos de normas técnicas com vista a 
determinar as condições de aplicação dos 
n.ºs 1 a 2 do presente artigo, bem como 
dos artigos 17.º a 20.º, 29.º, 30.º e 32.º a 
34.º do Regulamento (CE) n.º 2006/1287 
da Comissão. A Autoridade apresenta à 
Comissão esses projectos de normas 
técnicas até 1 de Janeiro de 2015.
A Comissão pode aprovar os projectos de 
normas técnicas a que se refere o 
primeiro parágrafo, em conformidade 
com o procedimento previsto no artigo 7.º 
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do Regulamento .../…[AEVMM].»

Or. en

Justificação

Idêntica à justificação da alteração 419.

Alteração 425
Pervenche Berès

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 6 – n.º 5-D (novo)
Directiva 2004/39/CE
Artigo 45 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-D. Ao artigo 45.º é aditado o seguinte 
número:
«3-A. A fim de ter em conta a evolução 
dos mercados financeiros e de assegurar a 
aplicação uniforme do presente artigo, a 
Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados elabora 
projectos de normas técnicas com vista a 
determinar as condições de aplicação dos 
n.ºs 1 a 2 do presente artigo, bem como 
dos artigos 27.º a 30.º e 32.º a 34.º do 
Regulamento (CE) n.º 2006/1287 da 
Comissão. A Autoridade apresenta à 
Comissão esses projectos de normas 
técnicas até 1 de Janeiro de 2015.
A Comissão pode aprovar os projectos de 
normas técnicas a que se refere o 
primeiro parágrafo, em conformidade 
com o procedimento previsto no artigo 7.º 
do Regulamento .../…[AEVMM].»

Or. en

Justificação

Idêntica à justificação da alteração 419.
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Alteração 426
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 6 – n.º 7-A (novo)
Directiva 2004/39/CE
Artigo 51 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. No artigo 51.º, é inserido o seguinte 
número após o n.º 2:
«2-A. Os Estados-Membros informam a 
Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados das medidas 
ou sanções administrativas, nos termos 
dos n.ºs 1 e 2.»

Or. en

Alteração 427
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 6 – n.º 8-D (novo)
Directiva 2004/39/CE
Artigo 56 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

8-D. O n.º 5 do artigo 56.º passa a ter a 
seguinte redacção:
«5. A fim de assegurar uma 
harmonização consistente e a aplicação 
uniforme dos n.ºs 1 e 2, a Comissão, por 
meio de actos delegados, nos termos dos 
artigos 64.º, 64.º-A e 64.º-B, define as 
modalidades de cooperação das 
autoridades competentes e estabelece os 
critérios nos termos dos quais as 
operações de um mercado 
regulamentado num Estado-Membro de 
acolhimento podem ser consideradas 
como de importância substancial para o 
funcionamento dos mercados de valores 
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mobiliários e a protecção dos 
investidores nesse Estado-Membro de 
acolhimento [...].»

Or. en

Alteração 428
Derk Jan Eppink

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 6 – n.º 9
Directiva 2004/39/CE
Artigo 56 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

6. A fim de assegurar a aplicação uniforme 
dos n.ºs 1 e 2, a Autoridade Europeia dos 
Valores Mobiliários e dos Mercados pode 
elaborar projectos de normas técnicas com 
vista a determinar as condições de 
aplicação relativas à obrigação de 
cooperação por parte das autoridades 
competentes a que se refere o n.º 1 e ao 
conteúdo dos acordos de cooperação a que 
se refere o n.º 2, incluindo a elaboração de 
formulários e modelos.

6. A fim de assegurar a aplicação uniforme 
dos n.ºs 1 e 2, a Autoridade Europeia dos 
Valores Mobiliários e dos Mercados pode 
elaborar projectos de normas técnicas com 
vista a determinar as condições de 
aplicação relativas a questões práticas 
associadas à obrigação de cooperação por 
parte das autoridades competentes a que se 
refere o n.º 1 e ao conteúdo dos acordos de 
cooperação a que se refere o n.º 2, 
incluindo a elaboração de formulários e 
modelos.

Or. en

Alteração 429
Derk Jan Eppink

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 6 – n.º 10 – alínea b)
Directiva 2004/39/CE
Artigo 57 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. A fim de assegurar a aplicação uniforme 
do n.º 1, a Autoridade Europeia dos 
Valores Mobiliários e dos Mercados pode 

2. A fim de assegurar a aplicação uniforme 
do n.º 1, a Autoridade Europeia dos 
Valores Mobiliários e dos Mercados pode 
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elaborar projectos de normas técnicas com 
vista a determinar as condições de 
aplicação relativas à obrigação de
cooperação por parte das autoridades 
competentes nas actividades de supervisão, 
nas verificações no local ou nas 
investigações.

elaborar projectos de normas técnicas com 
vista a especificar procedimentos 
relacionados com a cooperação por parte 
das autoridades competentes nas 
actividades de supervisão, nas verificações 
no local ou nas investigações.

Or. en

Alteração 430
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 6 – n.º 14-C (novo)
Directiva 2004/39/CE
Artigo 64-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

14-C. É inserido o seguinte artigo após o 
artigo 64.º-A:

«Artigo 64.º-B
Objecções aos actos delegados

1. O Parlamento Europeu ou o Conselho 
podem formular objecções a um acto 
delegado no prazo de quatro meses a 
contar da data de notificação. Por 
iniciativa do Parlamento Europeu ou do 
Conselho, este prazo é prolongado por 
dois meses.
2. Se, expirado este prazo, nem o 
Parlamento Europeu, nem o Conselho 
tiverem formulado objecções ao acto 
delegado, este entrará em vigor na data 
prevista nas suas disposições. Se o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
formularem objecções ao acto delegado, 
este não entrará em vigor.
3. A fim de acelerar a adopção dos actos 
delegados quando for caso disso, o 
Parlamento Europeu e o Conselho, em 
conformidade com um procedimento de 
não-objecção antecipada e em casos 
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devidamente justificados, podem decidir 
encurtar o prazo de quatro meses referido 
no primeiro parágrafo, na sequência de 
um pedido da Comissão.»

Or. en

Alteração 431
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 7 – n.º -1-C (novo)
Directiva 2004/109/CE
Artigo 4 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

-1-C. No n.º 2 do artigo 4.º, é inserida a 
seguinte alínea após a alínea a):
«a-A) A divulgação, por país, das contas 
anuais;»

Or. en

Alteração 432
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 7 – n.º 2-N (novo)
Directiva 2004/109/CE
Artigo 25 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-N. No artigo 25.º, é inserido o seguinte 
número após o n.º 2: 
«2-A. As autoridades competentes 
facultam à Autoridade Europeia dos 
Valores Mobiliários e dos Mercados e às 
restantes autoridades competentes todas 
as informações relevantes e necessárias 
para que estas possam cumprir as suas 
obrigações ao abrigo da presente 
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directiva, por iniciativa própria ou a 
pedido da Autoridade Europeia dos 
Valores Mobiliários e dos Mercados.»

Or. en

Alteração 433
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 7 – n.º 3-H (novo)
Directiva 2004/109/CE
Artigo 27-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-H. É inserido o seguinte artigo após o 
artigo 27.º-A:

«Artigo 27.º-B
Objecções aos actos delegados

1. O Parlamento Europeu ou o Conselho 
podem formular objecções a um acto 
delegado no prazo de quatro meses a 
contar da data de notificação. Por 
iniciativa do Parlamento Europeu ou do 
Conselho, este prazo é prolongado por 
dois meses.
2. Se, expirado este prazo, nem o 
Parlamento Europeu, nem o Conselho 
tiverem formulado objecções ao acto 
delegado, este entrará em vigor na data 
prevista nas suas disposições. Se o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
formularem objecções ao acto delegado, 
este não entrará em vigor.
3. A fim de acelerar a adopção dos actos 
delegados quando for caso disso, o 
Parlamento Europeu e o Conselho, em 
conformidade com um procedimento de 
não-objecção antecipada e em casos 
devidamente justificados, podem decidir 
encurtar o prazo de quatro meses referido 
no primeiro parágrafo, na sequência de 
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um pedido da Comissão.»

Or. en

Alteração 434
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 8 – n.º -1-B (novo)
Directiva 2005/60/CE
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

-1-B. O n.º 2 do artigo 16.º passa a ter a 
seguinte redacção:
«2. Os Estados-Membros devem 
informar-se mutuamente, informar as 
AES e a Comissão dos casos em que 
considerem que um país terceiro 
preenche as condições estabelecidas na 
alínea b) do n.º 1. As AES devem publicar 
a lista dos países equivalentes nos seus 
sítios web.»

Or. en

Alteração 435
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 8 – n.º 2-A (novo)
Directiva 2005/60/CE
Artigo 41 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2-A. No n.º 2 do artigo 41.º, o primeiro 
parágrafo passa a ter a seguinte 
redacção:
«2. Sempre que seja feita referência ao 
presente número, são aplicáveis os 
artigos 5.º e 7.º da Decisão 1999/468/CE, 
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tendo-se em conta o disposto no seu 
artigo 8.º, na condição de as medidas [...] 
adoptadas de acordo com este 
procedimento não alterarem as 
disposições essenciais da presente 
directiva.»

Or. en

Alteração 436
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 8 – n.º 2-M (novo)
Directiva 2005/60/CE
Artigo 41-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-M. É inserido o seguinte artigo após o 
artigo 41.º-A:

«Artigo 41.º-B
Objecções aos actos delegados

1. O Parlamento Europeu ou o Conselho 
podem formular objecções a um acto 
delegado no prazo de quatro meses a 
contar da data de notificação. Por 
iniciativa do Parlamento Europeu ou do 
Conselho, este prazo é prolongado por 
dois meses.
2. Se, expirado este prazo, nem o 
Parlamento Europeu, nem o Conselho 
tiverem formulado objecções ao acto 
delegado, este entrará em vigor na data 
prevista nas suas disposições. Se o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
formularem objecções ao acto delegado, 
este não entrará em vigor.
3. A fim de acelerar a adopção dos actos 
delegados quando for caso disso, o 
Parlamento Europeu e o Conselho, em 
conformidade com um procedimento de 
não-objecção antecipada e em casos 
devidamente justificados, podem decidir 
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encurtar o prazo de quatro meses referido 
no primeiro parágrafo, na sequência de 
um pedido da Comissão.»

Or. en

Alteração 437
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 9 – n.º 2-A (novo)
Directiva 2006/48/CE
Artigo 17 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Ao n.º 1 do artigo 17.º é aditada a 
seguinte alínea:
«e-A) Tenha causado um grave e 
sistemático incumprimento da legislação 
comunitária ou nacional no que respeita 
à ABE e às autoridades competentes.»

Or. en

Alteração 438
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 9 – n.º 5
Directiva 2006/48/CE
Artigo 28 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. A fim de assegurar a aplicação uniforme 
do presente artigo e de estabelecer um 
procedimento de notificação uniforme por 
via electrónica, a Autoridade Bancária 
Europeia deve elaborar projectos de 
normas técnicas com vista a determinar as 
condições de aplicação relativas às
informações a que se refere o presente 
artigo, bem como ao processo de 

4. A fim de assegurar a harmonização 
coerente e a aplicação uniforme do 
presente artigo, a Autoridade Bancária 
Europeia deve elaborar projectos de 
normas técnicas com vista a estabelecer
um procedimento de notificação uniforme 
e especificar as informações que devem 
ser notificadas nos termos do presente 
artigo, bem como ao processo de 
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transmissão destas informações. A 
Autoridade deve apresentar à Comissão 
esses projectos de normas técnicas até 1 de 
Janeiro de 2014.

transmissão destas informações por meios 
electrónicos seguros. A Autoridade deve 
apresentar à Comissão esses projectos de 
normas técnicas até 1 de Janeiro de 2014.

Or. en

Alteração 439
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 9 – n.º 8
Directiva 2006/48/CE
Artigo 42-A – n.º 1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Se, no final do período de dois meses, a 
autoridade competente tiver remetido o 
assunto para a Autoridade Bancária 
Europeia em conformidade com o artigo 
11.º do Regulamento …/… [ABE], a 
autoridade de supervisão numa base 
consolidada deve aguardar qualquer
decisão que a Autoridade Bancária 
Europeia possa tomar nos termos do n.º 3 
do artigo 11.º do referido regulamento e 
actuar em conformidade com essa 
decisão. O período de dois meses será 
considerado o período de conciliação, na 
acepção do referido regulamento. A 
Autoridade Bancária Europeia tomará a sua 
decisão no prazo de um mês. O assunto não 
será submetido à Autoridade uma vez 
decorrido o período de dois meses ou na 
sequência da adopção de uma decisão 
conjunta.

Se, no final do período de dois meses, após
a recepção de um pedido nos termos do 
primeiro parágrafo, qualquer uma das 
autoridades competentes em causa tiver 
remetido o assunto para a Autoridade 
Bancária Europeia em conformidade com o 
artigo 11.º do Regulamento …/… [ABE],
as autoridades competentes do 
Estado-Membro de acolhimento devem 
aguardar a decisão que a Autoridade 
Bancária Europeia possa tomar, nos termos 
do n.º 3 do artigo 11.º do referido 
regulamento, para resolver a questão com 
vista a assegurar o cumprimento da 
legislação da UE, e deve tomar a sua 
decisão final em conformidade com a 
decisão da Autoridade. A decisão da 
Autoridade não substitui a avaliação 
prudencial das autoridades competentes 
do Estado-Membro. O período de dois 
meses será considerado o período de 
conciliação, na acepção do referido 
regulamento. A Autoridade Bancária 
Europeia tomará a sua decisão no prazo de 
um mês. O assunto não será submetido à 
Autoridade uma vez decorrido esse período
de dois meses ou na sequência da adopção 
de uma decisão conjunta.
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Or. en

Alteração 440
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 9 – n.º 8
Directiva 2006/48/CE
Artigo 42-A – n.º 1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Se, no final do período de dois meses, a 
autoridade competente tiver remetido o 
assunto para a Autoridade Bancária 
Europeia em conformidade com o artigo 
11.º do Regulamento …/… [ABE], a 
autoridade de supervisão numa base 
consolidada deve aguardar qualquer
decisão que a Autoridade Bancária 
Europeia possa tomar nos termos do n.º 3 
do artigo 11.º do referido regulamento e 
actuar em conformidade com essa 
decisão. O período de dois meses será 
considerado o período de conciliação, na 
acepção do referido regulamento. A 
Autoridade Bancária Europeia tomará a sua 
decisão no prazo de um mês. O assunto não 
será submetido à Autoridade uma vez 
decorrido o período de dois meses ou na 
sequência da adopção de uma decisão 
conjunta.

Se, no final do período de dois meses, após
a recepção de um pedido nos termos do 
primeiro parágrafo, qualquer uma das 
autoridades competentes em causa tiver 
remetido o assunto para a Autoridade 
Bancária Europeia em conformidade com o 
artigo 11.º do Regulamento …/… [ABE],
as autoridades competentes do 
Estado-Membro de acolhimento devem 
aguardar a decisão que a Autoridade 
Bancária Europeia possa tomar, nos termos 
do n.º 3 do artigo 11.º do referido 
regulamento, para resolver a questão com 
vista a assegurar o cumprimento da 
legislação da UE, e deve tomar a sua 
decisão final em conformidade com a 
decisão da Autoridade. O período de dois 
meses será considerado o período de 
conciliação, na acepção do referido 
regulamento. A Autoridade Bancária 
Europeia tomará a sua decisão no prazo de 
um mês. O assunto não será submetido à 
Autoridade uma vez decorrido esse período
de dois meses ou na sequência da adopção 
de uma decisão conjunta.

Or. en
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Alteração 441
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 9 – n.º 11
Directiva 2006/48/CE
Artigo 46 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros e a Autoridade 
Bancária Europeia só podem celebrar 
acordos de cooperação que prevejam trocas 
de informações com as autoridades 
competentes de países terceiros ou com 
autoridades ou organismos destes países 
referidos no artigo 47.º e no n.º 1 do artigo 
48.º se as informações comunicadas 
beneficiarem de garantias de segredo 
profissional no mínimo equivalentes às 
referidas no n.º 1 do artigo 44.º.

Os Estados-Membros e a Autoridade 
Bancária Europeia, nos termos do artigo 
18.º do Regulamento .../...[ABE], só 
podem celebrar acordos de cooperação que 
prevejam trocas de informações com as 
autoridades competentes de países terceiros 
ou com autoridades ou organismos destes 
países referidos no artigo 47.º e no n.º 1 do 
artigo 48.º se as informações comunicadas 
beneficiarem de garantias de segredo 
profissional no mínimo equivalentes às 
referidas no n.º 1 do artigo 44.º.

Or. en

Alteração 442
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 9 – n.º 11-A (novo)
Directiva 2006/48/CE
Artigo 46 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

11-A. O segundo parágrafo do artigo 46.º 
passa a ter a seguinte redacção:
«As informações trocadas ao abrigo do 
primeiro parágrafo apenas podem ser 
divulgadas com o acordo expresso das 
autoridades competentes que as tenham 
transmitido e, se for caso disso, 
exclusivamente para os efeitos para os 
quais essas autoridades dêem o seu 
acordo.»



PE439.899v01-00 60/93 AM\809041PT.doc

PT

Or. en

Alteração 443
Burkhard Balz

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 9 – n.º 13 – alínea b)
Directiva 2006/48/CE
Artigo 63-A – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A fim de assegurar a aplicação 
uniforme do n.º 1 do presente artigo e a 
convergência das práticas de supervisão, a 
Autoridade Bancária Europeia deve 
elaborar projectos de normas técnicas
com vista a determinar as condições de 
aplicação das disposições que regem os
instrumentos a que se refere o n.º 1 do 
presente artigo. A Autoridade deve 
apresentar à Comissão esses projectos de 
normas técnicas até 1 de Janeiro de 2014. 
A Autoridade deve apresentar à Comissão 
esses projectos de normas técnicas até 1 
de Janeiro de 2014.

6. O Comité das Autoridades Europeias de 
Supervisão Bancária deve elaborar 
orientações visando a convergência das 
práticas de supervisão no que respeita aos
instrumentos a que se refere o n.º 1 do 
presente artigo e na alínea a) do artigo 
57.º e controlar a sua aplicação. Até 31 de 
Dezembro de 2014, a Comissão deve rever 
a aplicação do presente artigo e 
apresentar relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, acompanhado 
das propostas adequadas para garantir a 
qualidade dos fundos próprios.

A Comissão pode aprovar os projectos de
normas técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../.... [ABE].

A Comissão pode aprovar os projectos de
orientações a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../.... [ABE].

A Autoridade Bancária Europeia deve 
também formular orientações respeitantes 
aos instrumentos a que se refere a alínea 
a) do primeiro parágrafo do artigo 57.º.
A Autoridade Bancária Europeia deve 
controlar a aplicação das normas técnicas 
a que se refere o primeiro parágrafo.

Or. en

Justificação

A proposta de covergência da aplicação da definição de componentes de capital híbrido 
suscita preocupações. Uma norma técnica teria de tomar em conta os regimes de sociedades, 
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de insolvência e fiscais específicos de cada Estado-Membro para poder definir normas 
sensatas e válidas. Tal dificilmente seria possível, a não ser através de um regulamento de 
redacção muito vaga. No entanto, esse regulamento não poderia ir muito mais longe em 
termos de conteúdo do que a directiva relativa aos requisitos de capital (DRC), pelo que não 
teria qualquer valor acrescentado.

Alteração 444
Markus Ferber

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 9 – n.º 14 
Directiva 2006/48/CE
Artigo 74 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

«Na comunicação destes cálculos pelas 
instituições de crédito, as autoridades 
competentes aplicam, a partir de 31 de 
Dezembro de 2012, formatos, frequências,
línguas e datas dos relatórios de 
notificação uniformes. A fim de assegurar 
a aplicação uniforme da presente directiva, 
a Autoridade Bancária Europeia deve 
elaborar, antes de 1 de Janeiro de 2012,
projectos de normas técnicas com vista a 
introduzir na Comunidade formatos, 
frequências, línguas e datas dos relatórios 
de notificação uniformes. Os modelos de 
notificação devem ser adequados à 
natureza, escala e complexidade das 
actividades das instituições de crédito.

«Na comunicação destes cálculos pelas 
instituições de crédito, as autoridades 
competentes aplicam, a partir de 31 de 
Dezembro de 2012, formatos, frequências,
linguagens de TI e datas dos relatórios de 
notificação uniformes. A notificação deve 
poder fazer-se em qualquer língua oficial 
da União Europeia. A fim de assegurar a 
harmonização coerente e a aplicação 
uniforme da presente directiva, a 
Autoridade Bancária Europeia deve 
elaborar projectos de normas técnicas com 
vista a introduzir na Comunidade, antes de 
1 de Janeiro de 2012, formatos, 
frequências, linguagens de TI e datas dos 
relatórios de notificação uniformes. Os 
modelos de notificação devem ser 
adequados à natureza, escala e 
complexidade das actividades das 
instituições de crédito.

A Comissão pode aprovar os projectos de 
normas técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../.... [ABE]».

A Comissão pode aprovar os projectos de 
normas técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../.... [ABE]».

Or. de
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Alteração 445
Markus Ferber

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 9 – n.º 15 
Directiva 2006/48/CE
Artigo 81 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

«A fim de assegurar a aplicação uniforme 
do presente artigo, a Autoridade Bancária 
Europeia, em consulta com a Autoridade 
Europeia dos Mercados Financeiros, deve
elaborar projectos de normas técnicas com 
vista a determinar as condições de 
aplicação da metodologia de avaliação 
respeitante às notações de crédito. A 
Autoridade deve apresentar à Comissão 
esses projectos de normas técnicas até 1 de 
Janeiro de 2014.

«A fim de assegurar a harmonização 
coerente e a aplicação uniforme do 
presente artigo, a Autoridade Bancária 
Europeia, em consulta com a Autoridade 
Europeia dos Mercados Financeiros, deve
propor projectos de normas técnicas com 
vista a determinar as condições de 
aplicação da metodologia de avaliação 
respeitante às notações de crédito. A 
Autoridade deve apresentar à Comissão 
esses projectos de normas técnicas até 1 de 
Janeiro de 2014.

Or. de

Alteração 446
Markus Ferber

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 9 – n.º 17 
Directiva 2006/48/CE
Artigo 97 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

«A fim de assegurar a aplicação uniforme 
do presente artigo, a Autoridade Bancária 
Europeia, em consulta com a Autoridade 
Europeia dos Mercados Financeiros, deve
elaborar projectos de normas técnicas com 
vista a determinar as condições de 
aplicação da metodologia de avaliação 
respeitante às notações de crédito. A 
Autoridade deve apresentar à Comissão 
esses projectos de normas técnicas até 1 de 
Janeiro de 2014.

«A fim de assegurar a harmonização 
coerente e a aplicação uniforme do 
presente artigo, a Autoridade Bancária 
Europeia, em consulta com a Autoridade 
Europeia dos Mercados Financeiros, deve
propor projectos de normas técnicas com 
vista a determinar as condições de 
aplicação da metodologia de avaliação 
respeitante às notações de crédito. A 
Autoridade deve apresentar à Comissão 
esses projectos de normas técnicas até 1 de 
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Janeiro de 2014.

Or. de

Alteração 447
Markus Ferber

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 9 – n.º 20 
Directiva 2006/48/CE
Artigo 110 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

«2. Os Estados-Membros devem garantir a 
apresentação de relatórios de notificação 
pelo menos duas vezes por ano. As 
autoridades competentes devem aplicar, a 
partir de 31 de Dezembro de 2012, 
formatos, frequências, línguas e datas dos 
relatórios de notificação uniformes. A fim 
de assegurar a aplicação uniforme da 
presente directiva, a Autoridade Bancária 
Europeia deve elaborar projectos de 
normas técnicas com vista à introdução na 
Comunidade, antes de 1 de Janeiro de 
2012, de formatos, frequências, línguas e 
datas dos relatórios de notificação 
uniformes. Os modelos de notificação 
devem ser adequados à natureza, escala e 
complexidade das actividades das 
instituições de crédito.

«2. Os Estados-Membros devem garantir a 
apresentação de relatórios de notificação 
pelo menos duas vezes por ano. As 
autoridades competentes devem aplicar, a 
partir de 31 de Dezembro de 2012, 
formatos, frequências, linguagens de TI e 
datas dos relatórios de notificação 
uniformes. A notificação deve poder 
fazer-se em qualquer língua oficial da 
União Europeia. A fim de assegurar a 
harmonização coerente e a aplicação 
uniforme da presente directiva, a 
Autoridade Bancária Europeia deve 
elaborar projectos de normas técnicas com 
vista à introdução na Comunidade, antes de 
1 de Janeiro de 2012, de formatos, 
frequências, linguagens de TI e datas dos 
relatórios de notificação uniformes. Os 
modelos de notificação devem ser 
adequados à natureza, escala e 
complexidade das actividades das 
instituições de crédito.

Or. de
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Alteração 448
Sławomir Witold Nitras

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 9 – n.º 22
Directiva 2006/48/CE
Artigo 124 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A fim de assegurar a aplicação 
uniforme do presente artigo, a Autoridade 
Bancária Europeia deve elaborar 
projectos de normas técnicas com vista a 
determinar as suas condições de aplicação 
e um procedimento comum de avaliação 
do risco. A Autoridade deve apresentar à 
Comissão esses projectos de normas 
técnicas até 1 de Janeiro de 2014. A 
Comissão pode aprovar os projectos de 
normas técnicas a que se refere o 
primeiro parágrafo em conformidade com 
o procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../… [ABE] 

Suprimido

Or. en

Alteração 449
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 9 – n.º 22
Directiva 2006/48/CE
Artigo 124 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

6. A fim de assegurar a aplicação uniforme 
do presente artigo, a Autoridade Bancária 
Europeia deve elaborar projectos de 
normas técnicas com vista a determinar as 
suas condições de aplicação e um 
procedimento comum de avaliação do 
risco. A Autoridade deve apresentar à 
Comissão esses projectos de normas 
técnicas até 1 de Janeiro de 2014.

6. A fim de assegurar a aplicação uniforme 
do presente artigo, a Autoridade Bancária 
Europeia deve elaborar projectos de 
normas técnicas com vista a determinar as 
suas condições de aplicação e um 
procedimento de avaliação do risco e uma 
metodologia comuns. A Autoridade deve 
apresentar à Comissão esses projectos de
normas técnicas até 1 de Janeiro de 2014.
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Or. en

Justificação

O termo "procedimento" não abrange todos os elementos referidos no n.º 1 do artigo 124.º, 
que incluem "disposições, estratégias, processos e mecanismos". Limitar as normas técnicas 
ao "procedimento" deixa ainda uma margem de manobra prejudicial à harmonização das 
provisões técnicas no âmbito do segundo pilar, que visa um conjunto único de regras.

Alteração 450
Alfredo Pallone

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 9 – n.º 22
Directiva 2006/48/CE
Artigo 124 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

6. A fim de assegurar a aplicação uniforme 
do presente artigo, a Autoridade Bancária 
Europeia deve elaborar projectos de 
normas técnicas com vista a determinar as 
suas condições de aplicação e um 
procedimento comum de avaliação do 
risco. A Autoridade deve apresentar à 
Comissão esses projectos de normas 
técnicas até 1 de Janeiro de 2014.

6. A fim de assegurar a aplicação uniforme 
do presente artigo, a Autoridade Bancária 
Europeia deve elaborar projectos de 
normas técnicas com vista a determinar as 
suas condições de aplicação e um 
procedimento de avaliação do risco e uma 
metodologia comuns. A Autoridade deve 
apresentar à Comissão esses projectos de 
normas técnicas até 1 de Janeiro de 2014.

Or. en

Justificação

O termo "procedimento" não abrange todos os elementos referidos no n.º 1 do artigo 124.º, 
que incluem "disposições, estratégias, processos e mecanismos". Limitar as normas técnicas 
ao "procedimento" deixa ainda uma margem de manobra prejudicial à harmonização das 
provisões técnicas no âmbito do segundo pilar, que visa um conjunto único de regras.

Alteração 451
Othmar Karas

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 9 – n.º 22-C (novo)
Directiva 2006/48/CE
Artigo 129 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

22-C. No n.º 1 do artigo 129.º, é aditado o 
seguinte parágrafo após o primeiro 
parágrafo:
«Se qualquer uma das autoridades 
competentes em causa tiver remetido um 
dos assuntos referidos nas alíneas a), b) e 
c) do primeiro parágrafo para a 
Autoridade Bancária Europeia, em 
conformidade com o artigo 11.º do 
Regulamento …/… [ABE], essa 
autoridade competente deve aguardar a 
decisão da Autoridade Bancária 
Europeia, e deve tomar a sua decisão 
final em conformidade com a decisão da 
Autoridade Bancária Europeia.»

Or. en

Justificação

Article 11 of the proposal for a Regulation establishing the European Banking Authority 
scopes the application of settlement of dispute in the case where a competent authority 
disagrees on the procedure or content of an action or action by another competent authority, 
in areas where the relevant legislation requires “cooperation, coordination or joint 
decisions”. Therefore Article 11 shall be applicable in those cases where the Capital 
Requirements Directive requires the coordination and cooperation among the competent 
authorities  as this is also the case in Article 129 paragraph 1.

Alteração 452
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Markus Ferber

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 9 – n.º 22-C (novo)
Directiva 2006/48/CE
Artigo 129 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

22-C. No n.º 1 do artigo 129.º, é aditado o 
seguinte parágrafo após o primeiro 
parágrafo:
«Se qualquer uma das autoridades 
competentes em causa tiver remetido um 
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dos assuntos referidos nas alíneas a), b) e 
c) do primeiro parágrafo para a 
Autoridade Bancária Europeia, em 
conformidade com o artigo 11.º do 
Regulamento …/… [ABE], essa 
autoridade competente deve aguardar a 
decisão da Autoridade Bancária 
Europeia, e deve tomar a sua decisão 
final em conformidade com a decisão da 
Autoridade Bancária Europeia.»

Or. en

Justificação

Article 11 of the proposal for a Regulation establishing the European Banking Authority 
scopes the application of settlement of dispute in the case where a competent authority 
disagrees on the procedure or content of an action or action by another competent authority, 
in areas where the relevant legislation requires “cooperation, coordination or joint 
decisions”. Therefore Article 11 shall be applicable in those cases where the Capital 
Requirements Directive requires the coordination and cooperation among the competent 
authorities  as this is also the case in Article 129 paragraph 1.

Alteração 453
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 9 – n.º 22-C (novo)
Directiva 2006/48/CE
Artigo 129 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

22-C. No n.º 1 do artigo 129.º, é aditado o 
seguinte parágrafo após o primeiro 
parágrafo:
«Se qualquer uma das autoridades 
competentes em causa tiver remetido um 
dos assuntos referidos nas alíneas a), b) e 
c) do primeiro parágrafo para a 
Autoridade Bancária Europeia, em 
conformidade com o artigo 11.º do 
Regulamento …/… [ABE], essa 
autoridade competente deve aguardar a 
decisão da Autoridade Bancária 
Europeia, e deve tomar a sua decisão 
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final em conformidade com a decisão da 
Autoridade Bancária Europeia.»

Or. en

Justificação

A fim de assegurar uma aplicação uniforme do processo de revisão das autoridades de 
supervisão e um procedimento comum de avaliação do risco, o âmbito de aplicação da 
resolução de litígios deve ser alargado nos domínios em que a legislação relevante exija 
"cooperação ou coordenação".

Alteração 454
Alfredo Pallone

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 9 – n.º 22-C (novo)
Directiva 2006/48/CE
Artigo 129 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

22-C. No n.º 1 do artigo 129.º, é aditado o 
seguinte parágrafo após o primeiro 
parágrafo:
«Se qualquer uma das autoridades 
competentes em causa tiver remetido um 
dos assuntos referidos nas alíneas a), b) e 
c) do primeiro parágrafo para a 
Autoridade Bancária Europeia, em 
conformidade com o artigo 11.º do 
Regulamento [ABE], essa autoridade 
competente deve aguardar a decisão da 
Autoridade Bancária Europeia, e deve 
tomar a sua decisão final em 
conformidade com a decisão da 
Autoridade Bancária Europeia.»

Or. en

Justificação

Article 11 of the proposal for a Regulation establishing the European Banking Authority 
scopes the application of settlement of dispute in the case where a competent authority 
disagrees on the procedure or content of an action or action by another competent authority, 
in areas where the relevant legislation requires “cooperation, coordination or joint 
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decisions”. Therefore Article 11 shall be applicable in those cases where the Capital 
Requirements Directive requires the coordination and cooperation among the competent 
authorities  as this is also the case in Article 129 paragraph 1.

Alteração 455
Othmar Karas

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 9 – n.º 22-D (novo)
Directiva 2006/48/CE
Artigo 129 – n.º 1 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

22-D. No n.º 1 do artigo 129.º, é aditado o 
seguinte parágrafo após o parágrafo 1-A:
«A fim de assegurar a aplicação uniforme 
do presente artigo, a Autoridade Bancária 
Europeia deve elaborar projectos de 
normas técnicas com vista a determinar 
as condições do procedimento de 
coordenação e cooperação no que respeita 
à aplicação dos artigos 22.º, 123.º e 
124.º.»

Or. en

Justificação

A fim de fornecer orientações às autoridades de supervisão sobre a forma como a 
cooperação e a coordenação devem ocorrer nos domínios abrangidos pelos artigos 22.º, 
123.º e 124.º, a Autoridade Bancária Europeia deve elaborar normas técnicas. Essas normas 
irão facilitar a cooperação e a coordenação entre as autoridades de supervisão. 

Alteração 456
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Markus Ferber

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 9 – n.º 22-D (novo)
Directiva 2006/48/CE
Artigo 129 – n.º 1 – parágrafo 1-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

22-D. No n.º 1 do artigo 129.º, é aditado o 
seguinte parágrafo após o parágrafo 1-A:
«A fim de assegurar a aplicação uniforme 
do presente artigo, a Autoridade Bancária 
Europeia deve elaborar projectos de 
normas técnicas com vista a determinar 
as condições do procedimento de 
coordenação e cooperação no que respeita 
à aplicação dos artigos 22.º, 123.º e 
124.º.»

Or. en

Justificação

A fim de fornecer orientações às autoridades de supervisão sobre a forma como a 
cooperação e a coordenação devem ocorrer nos domínios abrangidos pelos artigos 22.º, 
123.º e 124.º, a Autoridade Bancária Europeia deve elaborar normas técnicas. Essas normas 
irão facilitar a cooperação e a coordenação entre as autoridades de supervisão. 

Alteração 457
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 9 – n.º 22-D (novo)
Directiva 2006/48/CE
Artigo 129 – n.º 1 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

22-D. No n.º 1 do artigo 129.º, é aditado o 
seguinte parágrafo após o parágrafo 1-A:
«A fim de assegurar a aplicação uniforme 
do presente artigo, a Autoridade Bancária 
Europeia deve elaborar projectos de 
normas técnicas com vista a determinar 
as condições do procedimento de 
coordenação e cooperação no que respeita 
à aplicação dos artigos 22.º, 123.º e 
124.º.»

Or. en
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Justificação

A fim de assegurar uma aplicação uniforme do processo de revisão das autoridades de 
supervisão e um procedimento comum de avaliação do risco, o âmbito de aplicação da 
resolução de litígios deve ser alargado nos domínios em que a legislação relevante exija 
"cooperação ou coordenação". 

Alteração 458
Alfredo Pallone

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 9 – n.º 22-D (novo)
Directiva 2006/48/CE
Artigo 129 – n.º 1 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

22-D. No n.º 1 do artigo 129.º, é aditado o 
seguinte parágrafo após o parágrafo 1-A:
«A fim de assegurar a aplicação uniforme 
do presente artigo, a Autoridade Bancária 
Europeia deve elaborar projectos de 
normas técnicas com vista a determinar 
as condições do procedimento de 
coordenação e cooperação no que respeita 
à aplicação dos artigos 22.º, 123.º e 
124.º.»

Or. en

Justificação

A fim de fornecer orientações às autoridades de supervisão sobre a forma como a 
cooperação e a coordenação devem ocorrer nos domínios abrangidos pelos artigos 22.º, 
123.º e 124.º, a Autoridade Bancária Europeia deve elaborar normas técnicas. Essas normas 
irão facilitar a cooperação e a coordenação entre as autoridades de supervisão. 

Alteração 459
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 9 – n.º 23 – parágrafo 2
Directiva 2006/48/CE
Artigo 129 – n.º 2 – parágrafo 5
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Texto da Comissão Alteração

Se, no final do período de seis meses, a 
autoridade competente tiver remetido o 
assunto para a Autoridade Bancária 
Europeia em conformidade com o artigo 
11.º do Regulamento …/… [ABE], a 
autoridade de supervisão numa base 
consolidada deve aguardar qualquer 
decisão que a Autoridade Bancária 
Europeia possa tomar nos termos do n.º 3 
do artigo 11.º do referido regulamento e 
actuar em conformidade com essa 
decisão. O período de seis meses será 
considerado o período de conciliação na 
acepção do referido regulamento. A 
Autoridade Bancária Europeia tomará a sua 
decisão no prazo de um mês. O assunto não 
será submetido à Autoridade uma vez 
decorrido o período de seis meses ou na 
sequência da adopção de uma decisão 
conjunta.

Se, no final do período de seis meses,
qualquer uma das autoridades 
competentes em causa tiver remetido o 
assunto para a Autoridade Bancária 
Europeia em conformidade com o artigo 
11.º do Regulamento …/… [ABE], a 
autoridade de supervisão numa base 
consolidada deve adiar a sua decisão e 
aguardar qualquer decisão que a 
Autoridade Bancária Europeia possa tomar 
nos termos do n.º 3 do artigo 11.º do 
referido regulamento para resolver a 
questão com vista a assegurar o 
cumprimento da legislação da UE, e deve 
tomar a sua decisão final em 
conformidade com a decisão da 
Autoridade. A decisão da Autoridade, em 
conformidade com o princípio da 
precaução, não substitui a avaliação 
prudencial adicional da autoridade de 
supervisão consolidada. O período de seis 
meses será considerado o período de 
conciliação na acepção do referido 
regulamento. A Autoridade Bancária 
Europeia tomará a sua decisão no prazo de 
um mês. O assunto não será submetido à 
Autoridade uma vez decorrido o período de 
seis meses ou na sequência da adopção de 
uma decisão conjunta.

Or. en

Alteração 460
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 9 – n.º 23 – parágrafo 2
Directiva 2006/48/CE
Artigo 129 – n.º 2 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Se, no final do período de seis meses, a Se, no final do período de seis meses,
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autoridade competente tiver remetido o 
assunto para a Autoridade Bancária 
Europeia em conformidade com o artigo 
11.º do Regulamento …/… [ABE], a 
autoridade de supervisão numa base 
consolidada deve aguardar qualquer 
decisão que a Autoridade Bancária 
Europeia possa tomar nos termos do n.º 3 
do artigo 11.º do referido regulamento e 
actuar em conformidade com essa decisão.
O período de seis meses será considerado o 
período de conciliação na acepção do 
referido regulamento. A Autoridade 
Bancária Europeia tomará a sua decisão no 
prazo de um mês. O assunto não será 
submetido à Autoridade uma vez decorrido 
o período de seis meses ou na sequência da 
adopção de uma decisão conjunta.

qualquer uma das autoridades 
competentes em causa tiver remetido o 
assunto para a Autoridade Bancária 
Europeia em conformidade com o artigo 
11.º do Regulamento …/… [ABE], a 
autoridade de supervisão numa base 
consolidada deve adiar a sua decisão e 
aguardar qualquer decisão que a 
Autoridade Bancária Europeia possa tomar 
nos termos do n.º 3 do artigo 11.º do 
referido regulamento para resolver a 
questão com vista a assegurar o 
cumprimento da legislação da UE, e deve 
tomar a sua decisão final em 
conformidade com a decisão da 
Autoridade. A decisão da Autoridade, 
segundo o princípio da precaução, deve 
ter em conta a avaliação prudencial 
adicional da autoridade de supervisão 
numa base consolidada, e actuar em 
conformidade com essa decisão. O período 
de seis meses será considerado o período 
de conciliação na acepção do referido 
regulamento. A Autoridade Bancária 
Europeia tomará a sua decisão no prazo de 
um mês. O assunto não será submetido à 
Autoridade uma vez decorrido o período de 
seis meses ou na sequência da adopção de 
uma decisão conjunta.

Or. en

Alteração 461
Sławomir Witold Nitras

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 9 – n.º 23 – parágrafo 2
Directiva 2006/48/CE
Artigo 129 – n.º 2 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Se, no final do período de seis meses, a 
autoridade competente tiver remetido o 
assunto para a Autoridade Bancária 
Europeia em conformidade com o artigo 

Se, no final do período de seis meses,
qualquer uma das autoridades 
competentes em causa tiver remetido o 
assunto para a Autoridade Bancária 
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11.º do Regulamento …/… [ABE], a 
autoridade de supervisão numa base 
consolidada deve aguardar qualquer 
decisão que a Autoridade Bancária 
Europeia possa tomar nos termos do n.º 3 
do artigo 11.º do referido regulamento e 
actuar em conformidade com essa decisão.
O período de seis meses será considerado o 
período de conciliação na acepção do 
referido regulamento. A Autoridade 
Bancária Europeia tomará a sua decisão no 
prazo de um mês. O assunto não será 
submetido à Autoridade uma vez decorrido 
o período de seis meses ou na sequência da 
adopção de uma decisão conjunta.

Europeia em conformidade com o artigo 
11.º do Regulamento …/… [ABE], a 
autoridade de supervisão numa base 
consolidada deve aguardar qualquer 
decisão que a Autoridade Bancária 
Europeia possa tomar nos termos do n.º 3 
do artigo 11.º do referido regulamento e 
actuar em conformidade com essa decisão.
O período de seis meses será considerado o 
período de conciliação na acepção do 
referido regulamento. A Autoridade 
Bancária Europeia tomará a sua decisão no 
prazo de um mês. O assunto não será 
submetido à Autoridade uma vez decorrido 
o período de seis meses ou na sequência da 
adopção de uma decisão conjunta.

Or. en

Alteração 462
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 9 – n.º 24 – alínea b)
Directiva 2006/48/CE
Artigo 129 – n.º 3 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Na falta de uma decisão conjunta das 
autoridades competentes no prazo de 
quatro meses, a decisão relativa à aplicação 
dos artigos 123.º e 124.º e do n.º 2 do 
artigo 136.º deve ser tomada numa base 
consolidada pela autoridade de supervisão 
numa base consolidada depois de ter 
examinado devidamente as avaliações de 
risco das filiais efectuadas pelas 
autoridades competentes relevantes. Se, no 
final do período de quatro meses, a 
autoridade competente tiver remetido o 
assunto para a Autoridade Bancária 
Europeia em conformidade com o artigo 
11.º do Regulamento …/… [ABE], a 
autoridade de supervisão numa base 
consolidada deve aguardar qualquer 

Na falta de uma decisão conjunta das 
autoridades competentes no prazo de 
quatro meses, a decisão relativa à aplicação 
dos artigos 123.º e 124.º e do n.º 2 do 
artigo 136.º deve ser tomada numa base 
consolidada pela autoridade de supervisão 
numa base consolidada depois de ter 
examinado devidamente as avaliações de 
risco das filiais efectuadas pelas 
autoridades competentes relevantes. Se, no 
final do período de seis meses, qualquer 
uma das autoridades competentes em 
causa tiver remetido o assunto para a 
Autoridade Bancária Europeia em 
conformidade com o artigo 11.º do 
Regulamento …/… [ABE], a autoridade de 
supervisão numa base consolidada deve
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decisão que a Autoridade Bancária 
Europeia possa tomar nos termos do n.º 3 
do artigo 11.º do referido regulamento e 
actuar em conformidade com essa 
decisão. O período de quatro meses será 
considerado o período de conciliação na 
acepção do referido regulamento. A 
Autoridade Bancária Europeia tomará a sua 
decisão no prazo de um mês. O assunto não 
será submetido à Autoridade uma vez 
decorrido o período de quatro meses ou na 
sequência da adopção de uma decisão 
conjunta.

adiar a sua decisão e aguardar qualquer 
decisão que a Autoridade Bancária 
Europeia possa tomar nos termos do n.º 3 
do artigo 11.º do referido regulamento para 
resolver a questão com vista a assegurar o 
cumprimento da legislação da UE, e deve 
tomar a sua decisão final em 
conformidade com a decisão da 
Autoridade. A decisão da Autoridade, em 
conformidade com o princípio da 
precaução, não substitui a avaliação 
prudencial adicional da autoridade de 
supervisão consolidada. O período de 
quatro meses será considerado o período de 
conciliação na acepção do referido 
regulamento. A Autoridade Bancária 
Europeia tomará a sua decisão no prazo de 
um mês. O assunto não será submetido à 
Autoridade uma vez decorrido o período de 
quatro meses ou na sequência da adopção 
de uma decisão conjunta.

Or. en

Alteração 463
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 9 – n.º 24 – alínea b)
Directiva 2006/48/CE
Artigo 129 – n.º 3 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Na falta de uma decisão conjunta das 
autoridades competentes no prazo de 
quatro meses, a decisão relativa à aplicação 
dos artigos 123.º e 124.º e do n.º 2 do 
artigo 136.º deve ser tomada numa base 
consolidada pela autoridade de supervisão 
numa base consolidada depois de ter 
examinado devidamente as avaliações de
risco das filiais efectuadas pelas 
autoridades competentes relevantes. Se, no 
final do período de quatro meses, a 
autoridade competente tiver remetido o 

Na falta de uma decisão conjunta das 
autoridades competentes no prazo de 
quatro meses, a decisão relativa à aplicação 
dos artigos 123.º e 124.º e do n.º 2 do 
artigo 136.º deve ser tomada numa base 
consolidada pela autoridade de supervisão 
numa base consolidada depois de ter 
examinado devidamente as avaliações de 
risco das filiais efectuadas pelas 
autoridades competentes relevantes. Se, no 
final do período de quatro meses, qualquer 
uma das autoridades competentes em 
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assunto para a Autoridade Bancária 
Europeia em conformidade com o artigo 
11.º do Regulamento …/… [ABE], a 
autoridade de supervisão numa base 
consolidada deve aguardar qualquer 
decisão que a Autoridade Bancária 
Europeia possa tomar nos termos do n.º 3 
do artigo 11.º do referido regulamento e 
actuar em conformidade com essa 
decisão. O período de quatro meses será 
considerado o período de conciliação na 
acepção do referido regulamento. A 
Autoridade Bancária Europeia tomará a sua 
decisão no prazo de um mês. O assunto não 
será submetido à Autoridade uma vez 
decorrido o período de quatro meses ou na 
sequência da adopção de uma decisão 
conjunta.

causa tiver remetido o assunto para a 
Autoridade Bancária Europeia em 
conformidade com o artigo 11.º do 
Regulamento …/… [ABE], a autoridade de 
supervisão numa base consolidada deve
adiar a sua decisão e aguardar qualquer 
decisão que a Autoridade Bancária 
Europeia possa tomar nos termos do n.º 3 
do artigo 11.º do referido regulamento para 
resolver a questão com vista a assegurar o 
cumprimento da legislação da UE, e deve 
tomar a sua decisão final em 
conformidade com a decisão da 
Autoridade. A decisão da Autoridade, em
conformidade com o princípio da 
precaução, deve ter em conta a avaliação 
prudencial adicional da autoridade de 
supervisão consolidada. O período de 
quatro meses será considerado o período de 
conciliação na acepção do referido 
regulamento. A Autoridade Bancária 
Europeia tomará a sua decisão no prazo de 
um mês. O assunto não será submetido à 
Autoridade uma vez decorrido o período de 
quatro meses ou na sequência da adopção 
de uma decisão conjunta.

Or. en

Alteração 464
Sławomir Witold Nitras

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 9 – n.º 24 – alínea b)
Directiva 2006/48/CE
Artigo 129 – n.º 3 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Na falta de uma decisão conjunta das 
autoridades competentes no prazo de 
quatro meses, a decisão relativa à aplicação 
dos artigos 123.º e 124.º e do n.º 2 do 
artigo 136.º deve ser tomada numa base 
consolidada pela autoridade de supervisão
numa base consolidada depois de ter 

Na falta de uma decisão conjunta das 
autoridades competentes no prazo de 
quatro meses, a decisão relativa à aplicação 
dos artigos 123.º e 124.º e do n.º 2 do 
artigo 136.º deve ser tomada numa base 
consolidada pela autoridade de supervisão 
numa base consolidada depois de ter 
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examinado devidamente as avaliações de 
risco das filiais efectuadas pelas 
autoridades competentes relevantes. Se, no 
final do período de quatro meses, a 
autoridade competente tiver remetido o 
assunto para a Autoridade Bancária 
Europeia em conformidade com o artigo 
11.º do Regulamento …/… [ABE], a 
autoridade de supervisão numa base 
consolidada deve aguardar qualquer 
decisão que a Autoridade Bancária 
Europeia possa tomar nos termos do n.º 3 
do artigo 11.º do referido regulamento e 
actuar em conformidade com essa decisão.
O período de quatro meses será 
considerado o período de conciliação na 
acepção do referido regulamento. A 
Autoridade Bancária Europeia tomará a sua 
decisão no prazo de um mês. O assunto não 
será submetido à Autoridade uma vez 
decorrido o período de quatro meses ou na 
sequência da adopção de uma decisão 
conjunta.

examinado devidamente as avaliações de 
risco das filiais efectuadas pelas 
autoridades competentes relevantes. Se, no 
final do período de quatro meses, qualquer 
uma das autoridades competentes em 
causa tiver remetido o assunto para a 
Autoridade Bancária Europeia em 
conformidade com o artigo 11.º do 
Regulamento …/… [ABE], a autoridade de 
supervisão numa base consolidada deve 
aguardar qualquer decisão que a 
Autoridade Bancária Europeia possa tomar 
nos termos do n.º 3 do artigo 11.º do 
referido regulamento e actuar em 
conformidade com essa decisão. O período 
de quatro meses será considerado o período 
de conciliação na acepção do referido
regulamento. A Autoridade Bancária 
Europeia tomará a sua decisão no prazo de 
um mês. O assunto não será submetido à 
Autoridade uma vez decorrido o período de 
quatro meses ou na sequência da adopção 
de uma decisão conjunta.

Or. en

Alteração 465
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 9 – n.º 24 – alínea c)
Directiva 2006/48/CE
Artigo 129 – n.º 3 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

A decisão sobre a aplicação dos artigos 
123.º e 124.º e do n.º 2 do artigo 136.º deve 
ser tomada pelas autoridades competentes 
responsáveis pela supervisão das filiais de 
instituições de crédito-mãe da UE ou de 
companhias financeiras-mãe da UE, numa 
base individual ou subconsolidada, depois 
de devidamente examinados os pontos de 
vista e as reservas expressos pela 
autoridade de supervisão numa base 

A decisão sobre a aplicação dos artigos 
123.º e 124.º e do n.º 2 do artigo 136.º deve 
ser tomada pelas autoridades competentes 
responsáveis pela supervisão das filiais de 
instituições de crédito-mãe da UE ou de 
companhias financeiras-mãe da UE, numa 
base individual ou subconsolidada, depois 
de devidamente examinados os pontos de 
vista e as reservas expressos pela 
autoridade de supervisão numa base 
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consolidada. Se, no final do período de 
quatro meses, esta autoridade tiver 
remetido o assunto para a Autoridade 
Bancária Europeia em conformidade com o 
artigo 11.º do Regulamento …/… [ABE],
as autoridades competentes devem
aguardar qualquer decisão que a 
Autoridade Bancária Europeia possa tomar 
nos termos do n.º 3 do artigo 11.º do 
referido regulamento e actuar em 
conformidade com essa decisão. O 
período de quatro meses será considerado o 
período de conciliação na acepção do 
referido regulamento. A Autoridade 
Bancária Europeia tomará a sua decisão no 
prazo de um mês. O assunto não será 
submetido à Autoridade uma vez decorrido 
o período de quatro meses ou na sequência 
da adopção de uma decisão conjunta.

consolidada. Se, no final do período de 
quatro meses, qualquer uma das 
autoridades competentes em causa tiver 
remetido o assunto para a Autoridade 
Bancária Europeia em conformidade com o 
artigo 11.º do Regulamento …/… [ABE], a 
autoridade de supervisão numa base 
consolidada deve adiar a sua decisão e
aguardar qualquer decisão que a 
Autoridade Bancária Europeia possa tomar 
nos termos do n.º 3 do artigo 11.º do 
referido regulamento para resolver a 
questão com vista a assegurar o 
cumprimento da legislação da UE, e deve 
tomar a sua decisão final em 
conformidade com a decisão da 
Autoridade. A decisão da Autoridade, em 
conformidade com o princípio da 
precaução, não substitui a avaliação 
prudencial adicional da autoridade de 
supervisão consolidada. O período de 
quatro meses será considerado o período de 
conciliação na acepção do referido 
regulamento. A Autoridade Bancária 
Europeia tomará a sua decisão no prazo de 
um mês. O assunto não será submetido à 
Autoridade uma vez decorrido o período de 
quatro meses ou na sequência da adopção 
de uma decisão conjunta.

Or. en

Alteração 466
Sławomir Witold Nitras

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 9 – n.º 24 – alínea c)
Directiva 2006/48/CE
Artigo 129 – n.º 3 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

A decisão sobre a aplicação dos artigos 
123.º e 124.º e do n.º 2 do artigo 136.º deve 
ser tomada pelas autoridades competentes 
responsáveis pela supervisão das filiais de 

A decisão sobre a aplicação dos artigos 
123.º e 124.º e do n.º 2 do artigo 136.º deve 
ser tomada pelas autoridades competentes 
responsáveis pela supervisão das filiais de 
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instituições de crédito-mãe da UE ou de 
companhias financeiras-mãe da UE, numa 
base individual ou subconsolidada, depois 
de devidamente examinados os pontos de 
vista e as reservas expressos pela 
autoridade de supervisão numa base 
consolidada. Se, no final do período de 
quatro meses, esta autoridade tiver 
remetido o assunto para a Autoridade 
Bancária Europeia em conformidade com o 
artigo 11.º do Regulamento …/… [ABE],
as autoridades competentes devem
aguardar qualquer decisão que a 
Autoridade Bancária Europeia possa tomar 
nos termos do n.º 3 do artigo 11.º do 
referido regulamento e actuar em 
conformidade com essa decisão. O período 
de quatro meses será considerado o período 
de conciliação na acepção do referido 
regulamento. A Autoridade Bancária 
Europeia tomará a sua decisão no prazo de 
um mês. O assunto não será submetido à 
Autoridade uma vez decorrido o período de 
quatro meses ou na sequência da adopção 
de uma decisão conjunta.

instituições de crédito-mãe da UE ou de 
companhias financeiras-mãe da UE, numa 
base individual ou subconsolidada, depois 
de devidamente examinados os pontos de 
vista e as reservas expressos pela 
autoridade de supervisão numa base 
consolidada. Se, no final do período de 
quatro meses, qualquer uma das 
autoridades competentes em causa tiver 
remetido o assunto para a Autoridade 
Bancária Europeia em conformidade com o 
artigo 11.º do Regulamento …/… [ABE], a 
autoridade de supervisão numa base 
consolidada deve aguardar qualquer 
decisão que a Autoridade Bancária 
Europeia possa tomar nos termos do n.º 3 
do artigo 11.º do referido regulamento e 
actuar em conformidade com essa decisão.
O período de quatro meses será 
considerado o período de conciliação na 
acepção do referido regulamento. A 
Autoridade Bancária Europeia tomará a sua 
decisão no prazo de um mês. O assunto não 
será submetido à Autoridade uma vez 
decorrido o período de quatro meses ou na 
sequência da adopção de uma decisão 
conjunta.

Or. en

Alteração 467
Sławomir Witold Nitras

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 9 – n.º 24 – alínea e)
Directiva 2006/48/CE
Artigo 129 – n.º 3 – parágrafo 10

Texto da Comissão Alteração

«A fim de assegurar a aplicação uniforme 
do presente artigo, a Autoridade Bancária 
Europeia deve elaborar projectos de 
normas técnicas com vista a determinar 
as condições de aplicação do processo de 
decisão conjunta a que se refere o 

Suprimido



PE439.899v01-00 80/93 AM\809041PT.doc

PT

presente número no que respeita à 
aplicação dos artigos 123.º, 124.º e do n.º 
2 do artigo 132.º e a facilitar as decisões 
conjuntas. A Autoridade deve apresentar 
à Comissão esses projectos de normas 
técnicas até 1 de Janeiro de 2014.
A Comissão pode aprovar os projectos de 
normas técnicas a que se refere o décimo 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../… [ABE].» 

Or. en

Alteração 468
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 9 – n.º 25 – parágrafo 1
Directiva 2006/48/CE
Artigo 130 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Caso surja uma situação de emergência, 
nomeadamente uma evolução negativa dos 
mercados financeiros, que coloque 
potencialmente em risco a liquidez do 
mercado e a estabilidade do sistema 
financeiro em qualquer um dos 
Estados-Membros em que as entidades de 
um grupo tenham sido autorizadas ou onde 
estejam estabelecidas sucursais importantes 
na acepção do artigo 42.º-A, a autoridade 
de supervisão numa base consolidada deve, 
sem prejuízo do Capítulo I, Secção 2, 
alertar logo que possível a Autoridade 
Bancária Europeia e as autoridades 
referidas no quarto parágrafo do artigo 49.º 
e no artigo 50.º e comunicar todas as 
informações essenciais ao desempenho das 
suas tarefas. Essas obrigações aplicam-se a 
todas as autoridades competentes por força 
dos artigos 125.º e 126.º e à autoridade 
competente identificada no n.º 1 do artigo 

Caso surja uma situação potencial ou 
efectiva de emergência, nomeadamente
qualquer potencial evolução negativa dos 
mercados financeiros ou da economia real
que coloque potencialmente em risco a 
liquidez do mercado e a estabilidade do 
sistema financeiro em qualquer um dos 
Estados-Membros em que as entidades de 
um grupo tenham sido autorizadas ou onde 
estejam estabelecidas sucursais importantes 
na acepção do artigo 42.º-A, a autoridade 
de supervisão numa base consolidada deve, 
sem prejuízo do Capítulo I, Secção 2, 
alertar logo que possível a Autoridade 
Bancária Europeia, o Comité Europeu do 
Risco Sistémico e as restantes autoridades 
referidas no quarto parágrafo do artigo 49.º 
e no artigo 50.º e comunicar todas as 
informações essenciais ao desempenho das 
suas tarefas. Essas obrigações aplicam-se a 
todas as autoridades competentes por força 
dos artigos 125.º e 126.º e à autoridade 
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129.º. competente identificada no n.º 1 do artigo 
129.º.

Or. en

Alteração 469
Sławomir Witold Nitras

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 9 – n.º 30 – alínea b)
Directiva 2006/48/CE
Artigo 150 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) As condições de aplicação dos pontos 
15 a 17 do Anexo V;

Suprimido

Or. en

Alteração 470
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 9 – n.º 30-J (novo)
Directiva 2006/48/CE
Artigo 151-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

30-J. Após o artigo 151.º-A, é inserido o 
seguinte artigo:

«Artigo 151.º-B
Objecções aos actos delegados

1. O Parlamento Europeu ou o Conselho 
podem formular objecções a um acto 
delegado no prazo de quatro meses a 
contar da data de notificação. Por 
iniciativa do Parlamento Europeu ou do 
Conselho, este prazo é prolongado por 
dois meses.
2. Se, expirado este prazo, nem o 
Parlamento Europeu, nem o Conselho 
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tiverem formulado objecções ao acto 
delegado, este entrará em vigor na data 
prevista nas suas disposições. Se o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
formularem objecções ao acto delegado, 
este não entrará em vigor.
3. A fim de acelerar a adopção dos actos 
delegados quando for caso disso, o 
Parlamento Europeu e o Conselho, em 
conformidade com um procedimento de 
não-objecção antecipada e em casos 
devidamente justificados, podem decidir 
encurtar o prazo de quatro meses referido 
no primeiro parágrafo, na sequência de 
um pedido da Comissão.»

Or. en

Alteração 471
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 10 – n.º 1-C (novo)
Directiva 2006/49/CE
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1-C. O n.º 1 do artigo 32.º passa a ter a 
seguinte redacção:
«1. De acordo com as orientações 
elaboradas pela ABE, as autoridades 
competentes devem estabelecer 
mecanismos para evitar que as 
instituições se furtem deliberadamente a 
satisfazer o requisito adicional de fundos 
próprios a que de outro modo estariam 
sujeitas em relação aos riscos que 
excederem os limites estabelecidos no n.º 
1 do artigo 111.º da Directiva 
2006/48/CE, se os mesmos se 
mantiverem durante mais de dez dias, 
através de uma transferência 
temporária dos riscos em questão para 
outra sociedade do mesmo grupo ou não, 
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e/ou através do recurso a transacções 
fictícias para camuflar o risco durante o 
período de dez dias e criar um novo 
risco.
As autoridades competentes devem 
notificar os referidos mecanismos à 
ABE, ao Conselho e à Comissão.
As instituições devem manter sistemas 
que garantam que qualquer 
transferência que tenha o efeito referido 
no primeiro parágrafo seja 
imediatamente notificada às autoridades 
competentes.»

Or. en

Alteração 472
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 10 – n.º 1-E (novo)
Directiva 2006/49/CE
Artigo 38 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1-E. O n.º 1 do artigo 38.º passa a ter a 
seguinte redacção:
«1. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros e a ABE devem 
trabalhar em estreita colaboração para 
desempenharem as funções previstas na 
presente directiva, especialmente 
quando os serviços de investimento 
forem prestados ao abrigo da liberdade 
de prestação de serviços ou através da 
criação de sucursais.
A pedido de qualquer das autoridades 
competentes, estas facultar-se-ão 
mutuamente e à ABE todas as 
informações susceptíveis de facilitar a 
supervisão da adequação dos fundos 
próprios das instituições e, 
especialmente, a verificação do 
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cumprimento das regras previstas na 
presente directiva.»

Or. en

Alteração 473
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 10 – n.º 1-N (novo)
Directiva 2006/49/CE
Artigo 42-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-N. Após o artigo 42.º-A, é inserido o 
seguinte artigo:

«Artigo 42.º-B
Objecções aos actos delegados

1. O Parlamento Europeu ou o Conselho 
podem formular objecções a um acto 
delegado no prazo de quatro meses a 
contar da data de notificação. Por 
iniciativa do Parlamento Europeu ou do 
Conselho, este prazo é prolongado por 
dois meses.
2. Se, expirado este prazo, nem o 
Parlamento Europeu, nem o Conselho 
tiverem formulado objecções ao acto 
delegado, este entrará em vigor na data 
prevista nas suas disposições. Se o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
formularem objecções ao acto delegado, 
este não entrará em vigor.
3. A fim de acelerar a adopção dos actos 
delegados quando for caso disso, o 
Parlamento Europeu e o Conselho, em 
conformidade com um procedimento de 
não-objecção antecipada e em casos 
devidamente justificados, podem decidir 
encurtar o prazo de quatro meses referido 
no primeiro parágrafo, na sequência de 
um pedido da Comissão.»
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Or. en

Alteração 474
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 11 – n.º 2
Directiva 2009/65/CE
Artigo 7 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

6. A fim de assegurar a aplicação uniforme 
do presente artigo, a Autoridade Europeia 
dos Valores Mobiliários e dos Mercados
pode elaborar projectos de normas técnicas 
com vista a melhor determinar as 
condições de aplicação dos requisitos de 
autorização da sociedade gestora, com 
excepção dos requisitos estabelecidos na 
alínea b) do n.º 1 do presente artigo.

6. A fim de assegurar a harmonização 
coerente e a aplicação uniforme do 
presente artigo, a Autoridade Europeia dos 
Valores Mobiliários e dos Mercados
elabora projectos de normas técnicas com 
vista a:

a) Determinar as informações a prestar à 
autoridade competente no pedido de 
autorização da sociedade gestora;
b) Elaborar as informações, formulários 
normalizados, modelos e procedimentos 
para a notificação do programa de 
actividade previsto no presente artigo; e
c) Avaliar a reputação e a experiência das 
pessoas encarregadas da gestão dos 
negócios da sociedade gestora.

Or. en

Alteração 475
Derk Jan Eppink

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 11 – n.º 3
Directiva 2009/65/CE
Artigo 12 – n.º 4



PE439.899v01-00 86/93 AM\809041PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

4. A fim de assegurar a aplicação uniforme 
do presente artigo, a Autoridade Europeia 
dos Valores Mobiliários e dos Mercados 
pode elaborar projectos de normas técnicas 
com vista a determinar as condições de 
aplicação das medidas de execução 
adoptadas pela Comissão no que respeita 
aos procedimentos, regras, estruturas e 
requisitos organizativos referidos no n.º 3 
do presente artigo.

4. A fim de assegurar a aplicação uniforme 
do presente artigo, a Autoridade Europeia 
dos Valores Mobiliários e dos Mercados 
pode elaborar projectos de normas técnicas 
com vista a determinar as condições de 
aplicação dos procedimentos, regras, 
estruturas e requisitos organizativos 
referidos no n.º 3 do presente artigo.

A Comissão pode aprovar os projectos de 
normas técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../…. [AEVMM].

A Comissão pode aprovar os projectos de 
normas técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento aplicável a actos delegados 
em conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia.

Or. en

Alteração 476
Derk Jan Eppink

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 11 – n.º 4
Directiva 2009/65/CE
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A fim de assegurar a aplicação uniforme 
do presente artigo, a Autoridade Europeia 
dos Valores Mobiliários e dos Mercados 
pode elaborar projectos de normas técnicas 
com vista a determinar as condições de 
aplicação das medidas de execução 
adoptadas pela Comissão no que respeita 
aos critérios, princípios e fases referidos 
nas alíneas a), b), e c) do primeiro 
parágrafo do presente artigo.

3. A fim de assegurar a aplicação uniforme 
do presente artigo, a Autoridade Europeia 
dos Valores Mobiliários e dos Mercados 
pode elaborar projectos de normas técnicas 
com vista a determinar as condições de 
aplicação das medidas de execução 
adoptadas pela Comissão no que respeita 
aos critérios, princípios e fases referidos 
nas alíneas a), b) e c) do n.º 2.

A Comissão pode aprovar os projectos de 
normas técnicas a que se refere o primeiro 

A Comissão pode aprovar os projectos de 
normas técnicas a que se refere o primeiro 
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parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../…. [AEVMM].

parágrafo em conformidade com o 
procedimento aplicável a actos delegados, 
nos termos do artigo 290.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União 
Europeia.

Or. en

Alteração 477
Derk Jan Eppink

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 11 – n.º 7
Directiva 2009/65/CE
Artigo 43 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A fim de assegurar a aplicação uniforme 
do presente artigo, a Autoridade Europeia 
dos Valores Mobiliários e dos Mercados 
pode elaborar projectos de normas técnicas 
com vista a determinar as condições de 
aplicação das medidas de execução 
adoptadas pela Comissão no que respeita 
ao conteúdo, formato e método através dos 
quais podem ser prestadas as informações 
referidas nos n.ºs 1 e 3 do presente artigo.

6. A fim de assegurar a aplicação uniforme 
do presente artigo, a Autoridade Europeia 
dos Valores Mobiliários e dos Mercados 
pode elaborar projectos de normas técnicas 
com vista a determinar as condições de 
aplicação dos actos delegados adoptados
pela Comissão no que respeita ao 
conteúdo, formato e método através dos 
quais podem ser prestadas as informações 
referidas nos n.ºs 1 e 3 do presente artigo.

A Comissão pode aprovar os projectos de 
normas técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../…. [AEVMM].

A Comissão pode aprovar os projectos de 
normas técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento aplicável a actos delegados 
em conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia.

Or. en
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Alteração 478
Derk Jan Eppink

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 11 – n.º 9
Directiva 2009/65/CE
Artigo 51 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A fim de assegurar a aplicação uniforme 
do presente artigo, a Autoridade Europeia 
dos Valores Mobiliários e dos Mercados 
pode elaborar projectos de normas técnicas 
com vista a determinar as condições de 
aplicação das medidas de execução 
adoptadas pela Comissão no que respeita 
aos critérios e regras referidos nas alíneas 
a), b) e c) do n.º 4.

5. A fim de assegurar a aplicação uniforme 
do presente artigo, a Autoridade Europeia 
dos Valores Mobiliários e dos Mercados 
pode elaborar projectos de normas técnicas 
com vista a determinar as condições de 
aplicação dos actos delegados adoptados
pela Comissão no que respeita aos critérios 
e regras referidos nas alíneas a), b) e c) do 
n.º 4.

A Comissão pode aprovar os projectos de 
normas técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../…. [AEVMM].

A Comissão pode aprovar os projectos de 
normas técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento aplicável a actos delegados 
em conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia.

Or. en

Alteração 479
Derk Jan Eppink

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 11 – n.º 10
Directiva 2009/65/CE
Artigo 60 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A fim de assegurar a aplicação uniforme 
do presente artigo, a Autoridade Europeia 
dos Valores Mobiliários e dos Mercados 
pode elaborar projectos de normas técnicas 
com vista a determinar as condições de 
aplicação das medidas de execução 
adoptadas pela Comissão no que respeita 

7. A fim de assegurar a aplicação uniforme 
do presente artigo, a Autoridade Europeia 
dos Valores Mobiliários e dos Mercados 
pode elaborar projectos de normas técnicas 
com vista a determinar as condições de 
aplicação dos actos delegados adoptados
pela Comissão no que respeita aos acordos, 
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aos acordos, medidas e procedimentos 
referidos nas alíneas a), b) e c) do n.º 6.

medidas e procedimentos referidos nas 
alíneas a), b) e c) do n.º 6.

A Comissão pode aprovar os projectos de 
normas técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../…. [AEVMM].

A Comissão pode aprovar os projectos de 
normas técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento aplicável a actos delegados 
em conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia.

Or. en

Alteração 480
Derk Jan Eppink

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 11 – n.º 11
Directiva 2009/65/CE
Artigo 61 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A fim de assegurar a aplicação uniforme 
do presente artigo, a Autoridade Europeia 
dos Valores Mobiliários e dos Mercados 
pode elaborar projectos de normas técnicas 
com vista a determinar as condições de 
aplicação das medidas de execução 
adoptadas pela Comissão no que respeita 
ao acordo e aos tipos de irregularidades 
referidos nas alíneas a) e b) do n.º 3.

4. A fim de assegurar a aplicação uniforme 
do presente artigo, a Autoridade Europeia 
dos Valores Mobiliários e dos Mercados 
pode elaborar projectos de normas técnicas 
com vista a determinar as condições de 
aplicação dos actos delegados adoptados
pela Comissão no que respeita ao acordo e 
aos tipos de irregularidades referidos nas 
alíneas a) e b) do n.º 3.

A Comissão pode aprovar os projectos de 
normas técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../…. [AEVMM].

A Comissão pode aprovar os projectos de 
normas técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento aplicável a actos delegados 
em conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia.

Or. en
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Alteração 481
Derk Jan Eppink

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 11 – n.º 12
Directiva 2009/65/CE
Artigo 64 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A fim de assegurar a aplicação uniforme 
do presente artigo, a Autoridade Europeia 
dos Valores Mobiliários e dos Mercados
pode elaborar projectos de normas técnicas 
com vista a determinar as condições de 
aplicação das medidas de execução 
adoptadas pela Comissão no que respeita
às informações e ao procedimento 
referidos nas alíneas a) e b) do n.º 4.

5. A fim de assegurar a aplicação uniforme 
do presente artigo, a Autoridade Europeia 
dos Valores Mobiliários e dos Mercados
pode elaborar projectos de normas técnicas 
com vista a determinar as condições de 
aplicação dos actos delegados adoptados
pela Comissão no que respeita ao formato
e ao método de transmissão da 
informação e ao procedimento referidos 
nas alíneas a) e b) do n.º 4.

A Comissão pode aprovar os projectos de 
normas técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../…. [AEVMM].

A Comissão pode aprovar os projectos de 
normas técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento aplicável a actos delegados 
em conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia.

Or. en

Alteração 482
Derk Jan Eppink

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 11 – n.º 14
Directiva 2009/65/CE
Artigo 78 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. A fim de assegurar a aplicação uniforme 
do presente artigo, a Autoridade Europeia 
dos Valores Mobiliários e dos Mercados 
pode elaborar, para aprovação pela 
Comissão, projectos de normas técnicas 
com vista a determinar as condições de 

8. A fim de assegurar a aplicação uniforme 
do presente artigo, a Autoridade Europeia 
dos Valores Mobiliários e dos Mercados 
pode elaborar projectos de normas técnicas 
com vista a determinar as condições de 
aplicação dos actos delegados adoptados
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aplicação das medidas de execução 
adoptadas pela Comissão no que respeita 
às informações referidas no n.º 3.

pela Comissão, nos termos do n.º 7, no que 
respeita às informações referidas no n.º 3.

A Comissão pode aprovar os projectos de 
normas técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../…. [AEVMM].

A Comissão pode aprovar os projectos de 
normas técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento de execução dos actos, nos
termos do artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia.

Or. en

Alteração 483
Derk Jan Eppink

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 11 – n.º 16
Directiva 2009/65/CE
Artigo 95 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A fim de assegurar a aplicação uniforme 
do artigo 93.º, a Autoridade Europeia dos 
Valores Mobiliários e dos Mercados pode 
elaborar projectos de normas técnicas com 
vista a determinar as condições de 
aplicação no que respeita:

2. A fim de assegurar a aplicação uniforme 
do artigo 93.º, a Autoridade Europeia dos 
Valores Mobiliários e dos Mercados pode 
elaborar projectos de normas técnicas no 
que respeita:

a) À forma e ao conteúdo de uma minuta 
de carta de notificação a utilizar pelo 
OICVM para efeitos da notificação a que 
se refere o n.º 1 do artigo 93.º, incluindo a 
identificação do documento a que respeita 
a tradução;

a) À forma e ao conteúdo de uma minuta 
de carta de notificação a utilizar pelo 
OICVM para efeitos da notificação a que 
se refere o n.º 1 do artigo 93.º, incluindo a 
identificação do documento a que respeita 
a tradução;

b) À forma e ao conteúdo do modelo de 
certidão a utilizar pelas autoridades 
competentes dos Estados-Membros nos 
termos do n.º 3 do artigo 93.º;

b) À forma e ao conteúdo do modelo de 
certidão a utilizar pelas autoridades 
competentes dos Estados-Membros nos 
termos do n.º 3 do artigo 93.º;

c) Ao procedimento para a troca de 
informações e utilização de comunicações 
electrónicas entre autoridades competentes 
para efeitos da notificação nos termos do 
artigo 93.º.

c) Ao procedimento para a troca de 
informações e utilização de comunicações 
electrónicas entre autoridades competentes 
para efeitos da notificação nos termos do 
artigo 93.º.

A Comissão pode aprovar os projectos de A Comissão pode aprovar os projectos de 
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normas técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../…. [AEVMM].

normas técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento aplicável a actos delegados 
em conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia.

Or. en

Alteração 484
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 11 – n.º 20-E (novo)
Directiva 2009/65/CE
Artigo 112-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

20-E. Após o artigo 112.º-A, é inserido o 
seguinte artigo:

«Artigo 112.º-B
Objecções aos actos delegados

1. O Parlamento Europeu ou o Conselho 
podem formular objecções a um acto 
delegado no prazo de quatro meses a 
contar da data de notificação. Por 
iniciativa do Parlamento Europeu ou do 
Conselho, este prazo é prolongado por 
dois meses.
2. Se, expirado este prazo, nem o 
Parlamento Europeu, nem o Conselho 
tiverem formulado objecções ao acto 
delegado, este entrará em vigor na data 
prevista nas suas disposições. Se o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
formularem objecções ao acto delegado, 
este não entrará em vigor.
3. A fim de acelerar a adopção dos actos 
delegados quando for caso disso, o 
Parlamento Europeu e o Conselho, em 
conformidade com um procedimento de 
não-objecção antecipada e em casos 
devidamente justificados, podem decidir 
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encurtar o prazo de quatro meses referido 
no primeiro parágrafo, na sequência de 
um pedido da Comissão.»

Or. en


