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Alteração 384
Burkhard Balz, Markus Ferber, Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 2 – ponto 1)

Texto da Comissão Alteração

(1) Facilitando o intercâmbio de 
informações entre autoridades nacionais de 
supervisão;

(1) Facilitando o intercâmbio de 
informações entre autoridades nacionais de 
supervisão, no respeito dos princípios de 
confidencialidade da informação;

Or. de

Justificação

Importa velar por que a confidencialidade seja preservada em todas as situações em que 
existe intercâmbio de informações. Isto é essencial para evitar uma reacção adversa do 
mercado e para proteger as empresas em causa. 

Alteração 385
Burkhard Balz, Markus Ferber, Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 2 – ponto 2)

Texto da Comissão Alteração

(2) Definindo o alcance e verificando a 
fiabilidade da informação que deverá ser 
prestada a todas as autoridades nacionais 
de supervisão envolvidas;

(2) Definindo o alcance e verificando a 
fiabilidade da informação que deverá ser 
prestada a todas as autoridades nacionais 
de supervisão envolvidas, no respeito dos 
princípios de confidencialidade da 
informação;

Or. de

Justificação

Importa velar por que a confidencialidade seja preservada em todas as situações em que 
existe intercâmbio de informações. Isto é essencial para evitar uma reacção adversa do 
mercado e para proteger as empresas em causa. 
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Alteração 386
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 2 – ponto 3-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Tomando todas as medidas 
adequadas, em situações de instabilidade 
e crise financeiras, para assegurar, tão 
rápida e automaticamente quanto 
possível, uma resposta comum das 
autoridades nacionais competentes de 
supervisão pertinentes;

Or. en

Alteração 387
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 2 – ponto 4-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Tomando todas as medidas 
adequadas, em situações de instabilidade 
e crise financeiras, para facilitar a 
coordenação de acções empreendidas 
pelas autoridades nacionais competentes 
de supervisão pertinentes;

Or. en
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Alteração 388
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 2 – ponto 4-B) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-B) Actuando como destinatário central 
dos relatórios regulamentares das 
instituições que operam em mais do que 
um Estado-Membro. Após recepção dos 
relatórios, a Autoridade partilhará as 
informações com as autoridades 
nacionais competentes.

Or. en

Justificação

Em muitos casos, a ABE estabelecerá normas técnicas para a aplicação das regras em 
matéria de capitais e outras (ver Directiva “Omnibus”) Para garantir que todas as entidades 
reguladoras trabalham com base no mesmo conjunto de factos e que a coordenação numa 
situação de crise será muito mais efectiva, a ABE deve passar a ser o destinatário central dos 
relatórios regulamentares, evitando-se, igualmente, deste modo a actual duplicação 
resultante da apresentação de relatórios ao nível dos Estados-Membros. 

Alteração 389
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Autoridade organiza e coordena 
nomeadamente, em cooperação com o 
CERS, avaliações à escala comunitária da 
capacidade de resistência das instituições 
financeiras a uma evolução desfavorável 
dos mercados. Para tal, desenvolve, com 
vista à aplicação pelas autoridades 
nacionais de supervisão:

A Autoridade organiza e coordena 
nomeadamente, em cooperação com o 
CERS, avaliações à escala comunitária da 
capacidade de resistência das instituições 
financeiras a uma evolução desfavorável 
dos mercados e de ameaças emergentes 
das características dos produtos 
financeiros e dos processos de 
distribuição. Para tal, desenvolve, com 
vista à aplicação pelas autoridades 
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nacionais de supervisão:

Or. en

Justificação

The amendment is  in line with EU initiatives to prevent mis-selling in the field of lending as 
well as achieve investor’s protection in the field of investing (Key Information Document for 
UCITS funds, pre-sales information and sales process in Packaged Retail Investment 
Products. Product characteristics and distribution processes are relevant both from the  point 
of view of systemic risk prevention and customer protection.  It is important to have a clear 
commitment to include them explicitly in the scope of art 17, assumed to fall under the 
general heading of “adverse market developments”.

Alteração 390
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º  1 – parágrafo 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Metodologias comuns de avaliação 
dos efeitos das características dos 
produtos e dos processos de distribuição 
na situação financeira de uma instituição 
e na protecção dos consumidores;

Or. en

Justificação

The amendment is  in line with EU initiatives to prevent mis-selling in the field of lending as 
well as achieve investor’s protection in the field of investing (Key Information Document for 
UCITS funds, pre-sales information and sales process in Packaged Retail Investment 
Products. Product characteristics and distribution processes are relevant both from the  point 
of view of systemic risk prevention and customer protection.  It is important to have a clear 
commitment to include them explicitly in the scope of art 17, assumed to fall under the 
general heading of “adverse market developments”.
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Alteração 391
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º  3

Texto da Comissão Alteração

3. A Autoridade assegura uma cobertura 
adequada dos riscos e vulnerabilidades e da 
evolução intersectorial, em estreita 
cooperação com a Autoridade Bancária 
Europeia e com a Autoridade Europeia dos 
Valores Mobiliários e dos Mercados.

3. A Autoridade assegura uma cobertura 
adequada dos riscos e vulnerabilidades e da 
evolução intersectorial, em estreita 
cooperação com a Autoridade Europeia de 
Supervisão (Bancária), com a Autoridade
Europeia de Supervisão (Valores 
Mobiliários e Mercados) e com a
Autoridade Europeia de Supervisão 
(Comité Conjunto).

Or. en

Alteração 392
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 18 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Autoridade representará a União 
Europeia em todos os fóruns 
internacionais relativos à regulação e à 
supervisão das instituições abrangidas 
pela legislação referida no n.º 2 do artigo 
1.º. As autoridades nacionais competentes 
podem continuar a contribuir para esses 
fóruns no que respeita a questões 
nacionais e a questões pertinentes para as 
suas próprias funções e competências ao 
abrigo do direito da União.

Or. en
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Alteração 393
Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Artigo 18 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo dos direitos das autoridades 
nacionais de supervisão, a Autoridade 
pode participar em todos os fóruns 
internacionais relativos à regulação e à 
supervisão das instituições abrangidas 
pela legislação referida no n.º 2 do artigo 
1.º.

Or. en

Alteração 394
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 18 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Autoridade contribuirá para a 
representação da União Europeia em 
todos os fóruns internacionais relativos à 
regulação e à supervisão das instituições 
abrangidas pela legislação referida no n.º 
2 do artigo 1.º.

Or. en
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Alteração 395
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 18 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Autoridade dá apoio à preparação de 
decisões de equivalência relativas aos 
regimes de supervisão de países terceiros, 
em conformidade com a legislação referida 
no artigo 1.º, n.º 2.

A Autoridade dá apoio à preparação de 
decisões de equivalência relativas aos 
regimes de supervisão de países terceiros, 
em conformidade com a legislação referida 
no artigo 1.º, n.º 2. A Comissão adoptará 
actos delegados, em conformidade com os 
artigos 7.º-A a 7.º-D, tendo em vista a 
realização de avaliações de equivalência 
referidas no presente artigo.

Or. en

Alteração 396
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 18 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão adoptará actos delegados, em 
conformidade com os artigos 7.º-A a 
7.º-D, tendo em vista a realização das 
avaliações de equivalência referidas no 
n.º 2.

Or. en
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Alteração 397
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No que respeita à avaliação prudencial 
das fusões e aquisições abrangidas pela 
Directiva 2007/44/CE, a Autoridade pode, 
por sua própria iniciativa ou a pedido de
qualquer autoridade nacional de 
supervisão, emitir e tornar público um 
parecer relativo a uma avaliação prudencial 
a efectuar por qualquer autoridade de um 
Estado-Membro. É aplicável o artigo 20.º. 

2. No que respeita à avaliação prudencial 
das fusões e aquisições abrangidas pela 
Directiva 2007/44/CE, a Autoridade pode, 
por sua própria iniciativa ou a pedido de 
qualquer autoridade nacional de 
supervisão, acompanhar as avaliações e 
fornecer orientações com vista a 
racionalizar e a proporcionar igualdade 
de condições de concorrência, e emitir e 
tornar público um parecer relativo a uma 
avaliação prudencial a efectuar por 
qualquer autoridade de um 
Estado-Membro. É aplicável o artigo 20.º. 

Or. en

Alteração 398
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Com base em orientações conjuntas, 
a Autoridade pode proceder à mudança 
do processo de avaliação ao abrigo da 
Directiva 2007/44/CE. Após recepção da 
notificação, a Autoridade coordenar-se-á 
com as autoridades nacionais 
competentes.

Or. en

Justificação

Currently, cross-border bank acquisitions and increases of holdings typically involve 
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affiliates in several EU (EEA) countries which triggers almost similar information 
requirements. Such duplication and multiple discussions on the documents that are required 
to make the filing complete, turn out to be extremely cumbersome. To foster integration and to 
enhance coordination of change –of control procedures (DIR 2007/44/EC), thereby avoiding 
multiple change-of-control procedures, EBA should coordinate the process with the national 
authorities concerned (“one stop model”).

Alteração 399
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. A pedido da Autoridade, as autoridades 
nacionais de supervisão e outras 
autoridades públicas dos 
Estados-Membros prestar-lhe-ão toda a 
informação necessária para a execução das 
funções que lhe são conferidas pelo 
presente regulamento.

1. A pedido da Autoridade, as autoridades 
nacionais de supervisão dos 
Estados-Membros prestar-lhe-ão toda a 
informação necessária para a execução das 
funções que lhe são conferidas pelo 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 400
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Autoridade pode também solicitar a 
prestação de informações a intervalos 
regulares.

A Autoridade pode também solicitar a 
prestação de informações a intervalos 
regulares. Esses pedidos serão 
apresentados em modelos de comunicação 
comuns, a preencher, se for caso disso, a 
um nível consolidado.

Or. en
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Alteração 401
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Nos casos em que a informação não 
esteja disponível ou não seja 
disponibilizada em tempo útil pelas 
autoridades nacionais de supervisão ou 
por outras autoridades públicas dos 
Estados-Membros, a Autoridade pode 
endereçar directamente às instituições 
financeiras ou a outras partes pertinentes 
um pedido motivado nesse sentido, 
informando desse facto as autoridades 
nacionais de supervisão relevantes.

Suprimido

A pedido da Autoridade, as autoridades 
nacionais de supervisão e outras 
autoridades públicas dos 
Estados-Membros dão-lhe assistência 
para a recolha dessa informação.

Or. en

Alteração 402
Carl Haglund

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Nos casos em que a informação não 
esteja disponível ou não seja 
disponibilizada em tempo útil pelas 
autoridades nacionais de supervisão ou 
por outras autoridades públicas dos 
Estados-Membros, a Autoridade pode 
endereçar directamente às instituições 
financeiras ou a outras partes pertinentes 
um pedido motivado nesse sentido, 
informando desse facto as autoridades 

Suprimido
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nacionais de supervisão relevantes.
A pedido da Autoridade, as autoridades 
nacionais de supervisão e outras 
autoridades públicas dos 
Estados-Membros dão-lhe assistência 
para a recolha dessa informação.

Or. en

Justificação

Esta disposição conduz à duplicação dos relatórios a apresentar pelas instituições 
financeiras e a eventuais conflitos de lealdade para as instituições em causa. As autoridades 
nacionais de supervisão têm de ser o ponto de contacto. A comunicação a diversos níveis não 
é benéfica, pelo que a nova arquitectura de supervisão deve utilizar as estruturas de 
comunicação já existentes.

Alteração 403
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Nos casos em que a informação não 
esteja disponível ou não seja 
disponibilizada em tempo útil pelas 
autoridades nacionais de supervisão ou 
por outras autoridades públicas dos 
Estados-Membros, a Autoridade pode 
endereçar directamente às instituições 
financeiras ou a outras partes pertinentes 
um pedido motivado nesse sentido, 
informando desse facto as autoridades 
nacionais de supervisão relevantes.

Suprimido

A pedido da Autoridade, as autoridades 
nacionais de supervisão e outras 
autoridades públicas dos 
Estados-Membros dão-lhe assistência 
para a recolha dessa informação.

Or. en
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Justificação

Esta disposição conduz à duplicação dos relatórios a apresentar pelas instituições 
financeiras e a eventuais conflitos de lealdade para as instituições em causa. As autoridades 
nacionais de supervisão têm de ser o ponto de contacto. A comunicação a diversos níveis não 
é benéfica, pelo que a nova arquitectura de supervisão deve utilizar as estruturas de 
comunicação já existentes.

Alteração 404
Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Nos casos em que a informação não 
esteja disponível ou não seja 
disponibilizada em tempo útil pelas 
autoridades nacionais de supervisão ou por
outras autoridades públicas dos 
Estados-Membros, a Autoridade pode 
endereçar directamente às instituições 
financeiras ou a outras partes pertinentes 
um pedido motivado nesse sentido, 
informando desse facto as autoridades 
nacionais de supervisão relevantes.

2. Nos casos em que a informação não 
esteja disponível ou não seja 
disponibilizada em tempo útil pelas 
autoridades nacionais de supervisão ou por 
outras autoridades públicas dos 
Estados-Membros, a Autoridade pode 
endereçar directamente às instituições 
financeiras ou a outras partes pertinentes 
um pedido motivado nesse sentido, desde 
que os custos da prestação dessa 
informação à Autoridade sejam 
proporcionados face à natureza da 
informação, informando desse facto as 
autoridades nacionais de supervisão 
relevantes.

Or. en

Alteração 405
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Nos casos em que a informação não esteja 
disponível ou não seja disponibilizada em 
tempo útil pelas autoridades nacionais de 

Nos casos em que a informação não esteja 
disponível, a Autoridade pode endereçar 
directamente às instituições financeiras ou 
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supervisão ou por outras autoridades 
públicas dos Estados-Membros, a 
Autoridade pode endereçar directamente às 
instituições financeiras ou a outras partes 
pertinentes um pedido motivado nesse 
sentido, informando desse facto as 
autoridades nacionais de supervisão 
relevantes.

a outras partes pertinentes um pedido 
motivado nesse sentido, informando desse 
facto as autoridades nacionais de 
supervisão relevantes.

Or. it

Justificação

Sempre que possível, devem ser utilizados os sistemas de comunicação existentes. A fim de 
evitar a duplicação de esforços e despesas desnecessárias, é importante evitar, se possível, a 
geração de pedidos de informação adicionais a diferentes níveis.

Alteração 406
Kay Swinburne

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. A pedido de uma autoridade nacional 
de supervisão de um Estado-Membro, a 
Autoridade prestar-lhe-á toda a 
informação necessária para o 
desempenho das suas funções, desde que 
a autoridade nacional em questão tenha 
previsto disposições adequadas em 
matéria de confidencialidade.

Or. en
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Alteração 407
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. A pedido de uma autoridade nacional 
de supervisão de um Estado-Membro, a 
Autoridade pode prestar-lhe toda a 
informação necessária para o 
desempenho das suas funções, desde que 
a autoridade nacional em questão tenha 
previsto disposições adequadas em 
matéria de confidencialidade.

Or. en

Alteração 408
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. No quadro do cumprimento das funções 
que lhe são conferidas pelo presente 
regulamento, a Autoridade tem em 
consideração, tanto quanto possível, os 
alertas e recomendações do CERS.

6. No quadro do cumprimento das funções 
que lhe são conferidas pelo presente 
regulamento, a Autoridade tem em 
consideração os alertas e recomendações 
do CERS.

Or. en



AM\809582PT.doc 17/111 PE439.927v01-00

PT

Alteração 409
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 22 – título

Texto da Comissão Alteração

Grupo das Partes Interessadas do sector 
dos seguros, resseguros e pensões 

complementares de reforma

Grupos das Partes Interessadas do sector 
dos seguros, resseguros e planos de 

pensões profissionais

Or. en

Justificação

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option.

Alteração 410
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos da consulta com as partes 
interessadas nos domínios relevantes para 
as funções da Autoridade, é instituído um 
Grupo das Partes Interessadas do sector 
dos seguros, resseguros e pensões 
complementares de reforma.

1. Para efeitos da consulta com as partes 
interessadas nos domínios relevantes para 
as funções da Autoridade, é instituído um 
Grupo das Partes Interessadas do sector 
dos seguros, resseguros e pensões 
complementares de reforma. O Grupo das 
Partes Interessadas é consultado sobre 
todas as decisões e acções pertinentes da 
Autoridade. Se, em caso de urgência, não 
for possível a sua consulta imediata, o 
Grupo das Partes Interessadas terá de ser 
informado sobre a decisão o mais 
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rapidamente possível.

Or. en

Alteração 411
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos da consulta com as partes 
interessadas nos domínios relevantes para 
as funções da Autoridade, é instituído um 
Grupo das Partes Interessadas do sector 
dos seguros, resseguros e pensões 
complementares de reforma.

1. A Autoridade institui dois grupos das 
partes interessadas, nomeadamente um 
Grupo das Partes Interessadas do sector 
dos seguros e resseguros e um Grupo das 
Partes Interessadas do sector dos planos 
de pensões complementares de reforma, a 
seguir designados Grupos das Partes 
Interessadas, para efeitos da consulta com 
as partes interessadas nos domínios 
relevantes para as funções da Autoridade.

Or. en

Justificação

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option.

Alteração 412
Corien Wortmann-Kool

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos da consulta com as partes 1. Para efeitos da consulta com as partes 
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interessadas nos domínios relevantes para 
as funções da Autoridade, é instituído um
Grupo das Partes Interessadas do sector 
dos seguros, resseguros e pensões 
complementares de reforma.

interessadas nos domínios relevantes para 
as funções da Autoridade, é instituído o
Grupo das Partes Interessadas do sector 
dos seguros e resseguros e o Grupo das 
Partes Interessadas do sector das pensões 
complementares de reforma. 

Or. en

Justificação

A fim de ter em conta diferenças fundamentais entre seguradoras e fundos de pensões 
complementares de reforma, o Grupo das Partes Interessadas do sector dos seguros, 
resseguros e pensões complementares de reforma subdividir-se-á em: (i) Grupo das Partes 
Interessadas do sector dos seguros e resseguros, e (ii) Grupo das Partes Interessadas do 
sector das pensões complementares de reforma.

Alteração 413
José Manuel García-Margallo y Marfil, Sylvie Goulard, Burkhard Balz, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. O Grupo das Partes Interessadas do 
sector dos seguros, resseguros e pensões 
complementares de reforma é composto 
por 30 membros que representam de forma 
equilibrada as empresas de seguros, de 
resseguros e as instituições de realização 
de planos de pensões profissionais da 
Comunidade, bem como os consumidores 
e utilizadores dos serviços de seguros, 
resseguros e pensões complementares de 
reforma.

2. O Grupo das Partes Interessadas do 
sector dos seguros, resseguros e pensões 
complementares de reforma é composto 
por 30 membros que representam de forma 
equilibrada as empresas de seguros, de 
resseguros e as instituições de realização 
de planos de pensões profissionais da 
União, bem como os consumidores e 
utilizadores dos serviços de seguros, 
resseguros e pensões complementares de 
reforma.

No mínimo, 5 dos seus membros são 
personalidades académicas independentes 
de alto nível.
O número de membros que representam 
os participantes profissionais no mercado 
não será superior a quinze. Pelo menos 
cinco destes membros devem ser 
representantes dos trabalhadores.
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Or. en

Alteração 414
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. O Grupo das Partes Interessadas do 
sector dos seguros, resseguros e pensões 
complementares de reforma é composto 
por 30 membros que representam de forma 
equilibrada as empresas de seguros, de 
resseguros e as instituições de realização 
de planos de pensões profissionais da
Comunidade, bem como os consumidores 
e utilizadores dos serviços de seguros, 
resseguros e pensões complementares de 
reforma.

2. O Grupo das Partes Interessadas do 
sector dos seguros e resseguros é composto 
por 30 membros que representam de forma 
equilibrada as empresas de seguros, de 
resseguros da União Europeia, bem como 
os consumidores e utilizadores dos serviços 
de seguros, resseguros. O Grupo das 
Partes Interessadas do sector dos planos 
de pensões profissionais é composto por 
30 membros que representam de forma 
equilibrada as instituições de realização 
de planos de pensões profissionais da 
União Europeia, os seus membros e 
beneficiários, bem como as empresas 
patrocinadoras.

Or. en

Justificação

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option. The reference here  is made 
to occupational pension institutions rather than IORPs as regulated by Directive 2003/41/EC, 
so that private pension institutions not governed by the IORP Directive can be represented as 
well in the group ensuring that all kind of supervisory issues of occupational and similar 
pension provision can be represented in this group. The composition of each stakeholder 
group should replicate the governance and structure of each industry. Whereas insurance and 
re-insurance deploy a full range of activities in non-life and life, occupational pension 
institutions are focuses on a single activity: funded pension provision. It is also critical to 
include sponsoring undertakings as a distinct stakeholder in the stakeholder group since the 
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initiative for providing occupational pensions in most Member States lies with the employer.

Alteração 415
Corien Wortmann-Kool

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. O Grupo das Partes Interessadas do 
sector dos seguros, resseguros e pensões 
complementares de reforma é composto
por 30 membros que representam de 
forma equilibrada as empresas de seguros, 
de resseguros e as instituições de 
realização de planos de pensões 
profissionais da Comunidade, bem como 
os consumidores e utilizadores dos serviços 
de seguros, resseguros e pensões 
complementares de reforma.

2. Os Grupos das Partes Interessadas dos 
sectores dos seguros, resseguros e das
pensões complementares de reforma são 
compostos cada um deles por 30 membros. 
O Grupo das Partes Interessadas do 
sector dos seguros, resseguros representa
de forma equilibrada as empresas de 
seguros, de resseguros, os seus 
trabalhadores, bem como, consumidores e 
utilizadores dos serviços de seguros. O 
Grupo das Partes Interessadas do sector 
das pensões complementares de reforma 
representa de forma equilibrada os fundos 
de pensões profissionais da União 
Europeia, os seus membros e 
beneficiários, bem como os consumidores 
e utilizadores dos serviços de pensões 
complementares de reforma. 

Or. en

Justificação

A fim de ter em conta diferenças fundamentais entre seguradoras e fundos de pensões 
complementares de reforma, o Grupo das Partes Interessadas do sector dos seguros, 
resseguros e pensões complementares de reforma subdividir-se-á em: (i) Grupo das Partes 
Interessadas do sector dos seguros e resseguros, e (ii) Grupo das Partes Interessadas do 
sector das pensões complementares de reforma.
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Alteração 416
Peter Skinner

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. O Grupo das Partes Interessadas do 
sector dos seguros, resseguros e pensões 
complementares de reforma é composto 
por 30 membros que representam de 
forma equilibrada as empresas de seguros, 
de resseguros e as instituições de 
realização de planos de pensões 
profissionais da Comunidade, bem como
os consumidores e utilizadores dos serviços 
de seguros, resseguros e pensões 
complementares de reforma.

2. O Grupo das Partes Interessadas do 
sector dos seguros, resseguros e pensões 
complementares de reforma é composto 
por 30 membros. No máximo, 15 membros 
são representantes de empresas de 
seguros, empresas de resseguros, 
mediadores de seguros e de instituições de 
realização de planos de pensões 
profissionais. No mínimo, cinco membros 
são representantes de instituições do lado 
comprador, dos seus trabalhadores (por 
exemplo, os sindicatos) e dos 
consumidores e utilizadores dos serviços 
de seguros, resseguros e pensões 
complementares de reforma. No mínimo, 
cinco membros são personalidades 
académicas independentes de alto nível.

Or. en

Justificação

É conveniente assegurar que os representantes do sector estão devidamente representados, 
dado o carácter complexo e específico de alguns dos conselhos que se pretende que o grupo 
de partes interessadas venha a dar. Contudo, o sector não deve dispor de mais de metade dos 
membros, devendo estar igualmente presentes académicos, para assegurar proficiência 
complementar isenta.

Alteração 417
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. O Grupo das Partes Interessadas do 
sector dos seguros, resseguros e pensões 

2. O Grupo das Partes Interessadas do 
sector dos seguros, resseguros e pensões 
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complementares de reforma é composto 
por 30 membros que representam de forma 
equilibrada as empresas de seguros, de 
resseguros e as instituições de realização 
de planos de pensões profissionais da 
União, bem como os consumidores e 
utilizadores dos serviços de seguros, 
resseguros e pensões complementares de 
reforma.

complementares de reforma é composto 
por 30 membros que representam de forma 
equilibrada as instituições de crédito e 
empresas de investimento da União, os 
seus trabalhadores e ainda os 
consumidores e os utilizadores dos 
serviços bancários e representantes das 
PME. No mínimo, cinco dos seus 
membros são personalidades académicas 
independentes de alto nível. O número de 
membros que representam os 
participantes no mercado não é superior a 
dez. Um mínimo de dez membros deve ser 
eleito por organizações de PME.

Or. en

Alteração 418
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. O Grupo das Partes Interessadas do 
sector dos seguros, resseguros e pensões 
complementares de reforma é composto 
por 30 membros que representam de forma 
equilibrada as empresas de seguros, de 
resseguros e as instituições de realização 
de planos de pensões profissionais da 
Comunidade, bem como os consumidores 
e utilizadores dos serviços de seguros, 
resseguros e pensões complementares de 
reforma.

2. O Grupo das Partes Interessadas do 
sector dos seguros, resseguros e pensões 
complementares de reforma é composto 
por 30 membros que representam as 
empresas de seguros, de resseguros e as 
instituições de realização de planos de 
pensões profissionais da União Europeia, 
bem como os consumidores e utilizadores 
dos serviços de seguros, resseguros e 
pensões complementares de reforma. O 
Grupo das Partes Interessadas do sector 
dos seguros, resseguros e pensões 
complementares de reforma é composto 
por um mínimo de dez representantes dos 
consumidores e utilizadores, como 
administradores de fundos de pensões, 
cinco representantes dos trabalhadores, 
cinco personalidades académicas 
independentes de alto nível e um máximo 
de dez representantes das organizações 
das instituições supervisionadas.
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Or. en

Alteração 419
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. O Grupo das Partes Interessadas do 
sector dos seguros, resseguros e pensões 
complementares de reforma é composto 
por 30 membros que representam de forma 
equilibrada as empresas de seguros, de 
resseguros e as instituições de realização 
de planos de pensões profissionais da 
Comunidade, bem como os consumidores 
e utilizadores dos serviços de seguros, 
resseguros e pensões complementares de 
reforma.

2. O Grupo das Partes Interessadas do 
sector dos seguros, resseguros e pensões 
complementares de reforma é composto 
por 30 membros que representam de forma 
equilibrada as empresas de seguros, de 
resseguros e as instituições de realização 
de planos de pensões profissionais da 
União Europeia, sindicatos e 
organizações sociais, bem como os 
consumidores e utilizadores dos serviços 
de seguros. Nenhuma parte interessada 
do grupo deve ter uma posição mais forte 
do que as outras. No mínimo, cinco 
membros são cientistas independentes.

Or. en

Justificação

Deve ser assegurado, sob todos os aspectos, um funcionamento correcto e equilibrado do 
grupo das partes interessadas. O significado da expressão “de forma equilibrada” deve ser 
clarificado. Deve ser assegurada a consulta contínua do grupo das partes interessadas, o que 
não é seguramente possível com duas reuniões por ano. 

Alteração 420
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O Grupo das Partes Interessadas do sector 
dos seguros, resseguros e pensões 
complementares de reforma reúne pelo 

O Grupo das Partes Interessadas do sector 
dos seguros, resseguros e pensões 
complementares de reforma reúne pelo 
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menos duas vezes por ano. menos quatro vezes por ano.

Or. en

Justificação

Deve ser assegurado, sob todos os aspectos, um funcionamento correcto e equilibrado do 
grupo das partes interessadas. O significado da expressão “de forma equilibrada” deve ser 
clarificado. Deve ser assegurada a consulta contínua do grupo das partes interessadas, o que 
não é seguramente possível com duas reuniões por ano. 

Alteração 421
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O Grupo das Partes Interessadas do sector 
dos seguros, resseguros e pensões 
complementares de reforma reúne pelo 
menos duas vezes por ano.

Os Grupos das Partes Interessadas reúnem
pelo menos duas vezes por ano. 

Or. en

Justificação

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option. The reference here  is made 
to occupational pension institutions rather than IORPs as regulated by Directive 2003/41/EC, 
so that private pension institutions not governed by the IORP Directive can be represented as 
well in the group ensuring that all kind of supervisory issues of occupational and similar 
pension provision can be represented in this group. The composition of each stakeholder 
group should replicate the governance and structure of each industry. Whereas insurance and 
re-insurance deploy a full range of activities in non-life and life, occupational pension 
institutions are focuses on a single activity: funded pension provision. It is also critical to 
include sponsoring undertakings as a distinct stakeholder in the stakeholder group since the 
initiative for providing occupational pensions in most Member States lies with the employer.
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Alteração 422
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O Grupo das Partes Interessadas do sector 
dos seguros, resseguros e pensões 
complementares de reforma reúne pelo 
menos duas vezes por ano.

O Grupo das Partes Interessadas do sector 
dos seguros, resseguros e pensões 
complementares de reforma reúne pelo 
menos quatro vezes por ano.

Or. en

Alteração 423
Corien Wortmann-Kool

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Os membros do Grupo das Partes 
Interessadas do sector dos seguros, 
resseguros e pensões complementares de 
reforma são nomeados pelo Conselho de 
Autoridades de Supervisão, no seguimento 
de propostas a apresentar pelas partes 
relevantes.

3. Os membros do Grupo das Partes 
Interessadas do sector dos seguros e 
resseguros e o Grupo das Partes 
Interessadas do sector das pensões 
complementares de reforma são nomeados 
pelo Conselho de Autoridades de 
Supervisão, no seguimento de propostas a 
apresentar pelas partes relevantes. 

Or. en

Justificação

A fim de ter em conta diferenças fundamentais entre seguradoras e fundos de pensões 
complementares de reforma, o Grupo das Partes Interessadas do sector dos seguros, 
resseguros e pensões complementares de reforma subdividir-se-á em: (i) Grupo das Partes 
Interessadas do sector dos seguros e resseguros, e (ii) Grupo das Partes Interessadas do 
sector das pensões complementares de reforma.
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Alteração 424
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Os membros do Grupo das Partes 
Interessadas do sector dos seguros, 
resseguros e pensões complementares de 
reforma são nomeados pelo Conselho de 
Autoridades de Supervisão, no seguimento 
de propostas a apresentar pelas partes 
relevantes.

3. Os membros dos Grupos das Partes 
Interessadas são nomeados pelo Conselho 
de Autoridades de Supervisão, no 
seguimento de propostas a apresentar pelas 
partes relevantes.

Or. en

Justificação

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option.

Alteração 425
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No seu processo decisório, o Conselho de 
Autoridades de Supervisão garante, na 
medida do possível, um equilíbrio 
geográfico adequado e a representação das 
partes interessadas de toda a Comunidade.

No seu processo decisório, o Conselho de 
Autoridades de Supervisão garante, na 
medida do possível, um equilíbrio 
geográfico adequado e a representação das 
partes interessadas de toda a União
Europeia.

Or. en
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Justificação

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option.

Alteração 426
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No seu processo decisório, o Conselho de 
Autoridades de Supervisão garante, na 
medida do possível, um equilíbrio 
geográfico adequado e a representação das 
partes interessadas de toda a Comunidade.

No seu processo decisório, o Conselho de 
Autoridades de Supervisão garante, na 
medida do possível, um equilíbrio 
geográfico e de género adequados e a 
representação das partes interessadas de 
toda a União Europeia.

Or. en

Alteração 427
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A Autoridade garante um apoio de 
secretariado adequado ao Grupo das Partes 
Interessadas do sector dos seguros, 
resseguros e pensões complementares de 
reforma.

A Autoridade garante um apoio de 
secretariado adequado ao Grupo das Partes 
Interessadas do sector dos seguros, 
resseguros e pensões complementares de 
reforma e o adequado reembolso das 
despesas de deslocação e de estadia, bem 
como o pagamento de um subsídio pela 
participação nas actividades aos membros 
que, na ausência de reembolso, não 



AM\809582PT.doc 29/111 PE439.927v01-00

PT

teriam condições para participar. O 
orçamento da União Europeia deve ainda 
assegurar o financiamento adequado de 
um centro de excelência em que peritos 
profissionais em regulação e supervisão 
de serviços financeiros possam prestar 
aconselhamento técnico exclusivamente 
aos investidores do lado comprador –
PME – e a organizações de consumidores 
para consolidar o seu contributo para 
grupos consultivos de partes interessadas.

Or. en

Alteração 428
Corien Wortmann-Kool

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A Autoridade garante um apoio de 
secretariado adequado ao Grupo das 
Partes Interessadas do sector dos seguros, 
resseguros e pensões complementares de 
reforma.

A Autoridade garante um apoio de 
secretariado adequado ao Grupo das 
Partes Interessadas do sector dos seguros 
e resseguros e ao Grupo das Partes 
Interessadas do sector das pensões 
complementares de reforma.

Or. en

Justificação

A fim de ter em conta diferenças fundamentais entre seguradoras e fundos de pensões 
complementares de reforma, o Grupo das Partes Interessadas do sector dos seguros, 
resseguros e pensões complementares de reforma subdividir-se-á em: (i) Grupo das Partes 
Interessadas do sector dos seguros e resseguros, e (ii) Grupo das Partes Interessadas do 
sector das pensões complementares de reforma.
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Alteração 429
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A Autoridade garante um apoio de 
secretariado adequado ao Grupo das Partes 
Interessadas do sector dos seguros, 
resseguros e pensões complementares de 
reforma.

A Autoridade garante um apoio de 
secretariado adequado ao Grupo das Partes 
Interessadas do sector dos seguros, 
resseguros e pensões complementares de 
reforma. É fixada uma compensação 
financeira adequada para os membros do 
grupo das partes interessadas que 
representem organizações sem fins 
lucrativos.

Or. en

Alteração 430
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A Autoridade garante um apoio de 
secretariado adequado ao Grupo das Partes 
Interessadas do sector dos seguros, 
resseguros e pensões complementares de 
reforma.

A Autoridade garante um apoio de 
secretariado adequado aos Grupos das 
Partes Interessadas.

Or. en

Justificação

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
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participants, two stakeholder groups seem to be a better option.

Alteração 431
Peter Skinner

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. É atribuído um orçamento aos 
membros do Grupo das Partes 
Interessadas do sector dos seguros, 
resseguros e pensões complementares de 
reforma que representem organizações 
sem fins lucrativos. Este orçamento é 
aprovado pelo Conselho de Autoridades 
de Supervisão e deve ser suficiente para 
cobrir despesas relacionadas com a 
organização de reuniões preparatórias e 
com a participação nas mesmas, bem 
como com a encomenda de trabalhos de 
investigações e de pareceres externos.

Or. en

Justificação

Há que assegurar que o grupo das partes interessadas funcionará de forma a que todas as 
partes interessadas do grupo disponham, na prática, das mesmas condições e possibilidades 
de contribuir para os trabalhos, o que significa que os representantes das partes interessadas 
não devem ter de depender dos recursos das organizações que representam, porquanto tal 
ocasionaria fortes desequilíbrios na quantidade e na qualidade do trabalho que os diferentes 
representantes podem efectivamente realizar. O que precede é válido para os representantes 
dos trabalhadores do sector, para os consumidores, as PME e outros.
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Alteração 432
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

É fixada uma compensação financeira 
adequada para os membros do grupo das 
partes interessadas que representem 
organizações sem fins lucrativos.

Or. en

Justificação

A proper and fair functioning of the stakeholder group should be ensured in all regards. It 
must be ensured that the stakeholder group will function in a way so that all stakeholders in 
the group in practice have the same conditions and possibilities to contribute to the work. 
This means that stakeholder representatives should not have to rely on resources from the 
organisations they represent, as this will entail strong imbalances in the quantity and quality 
of the work that the diverse representatives can actually undertake. This counts for 
representatives of employees in the sector, consumers, SME’s and others. 

Alteração 433
Corien Wortmann-Kool

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. Os membros do Grupo das Partes 
Interessadas do sector dos seguros, 
resseguros e pensões complementares de 
reforma recebem um mandato de dois anos 
e meio, após o que tem lugar um novo 
processo de selecção.

4. Os membros do Grupo das Partes 
Interessadas do sector dos seguros, 
resseguros e do Grupo das Partes 
Interessadas do sector das pensões 
complementares de reforma recebem um 
mandato de dois anos e meio, após o que 
tem lugar um novo processo de selecção.

Or. en

Justificação

A fim de ter em conta diferenças fundamentais entre seguradoras e fundos de pensões 
complementares de reforma, o Grupo das Partes Interessadas do sector dos seguros, 
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resseguros e pensões complementares de reforma subdividir-se-á em: (i) Grupo das Partes 
Interessadas do sector dos seguros e resseguros, e (ii) Grupo das Partes Interessadas do 
sector das pensões complementares de reforma.

Alteração 434
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. Os membros do Grupo das Partes 
Interessadas do sector dos seguros, 
resseguros e pensões complementares de 
reforma recebem um mandato de dois anos 
e meio, após o que tem lugar um novo 
processo de selecção.

4. Os membros dos Grupos das Partes 
Interessadas recebem um mandato de dois 
anos e meio, após o que tem lugar um novo 
processo de selecção.

Or. en

Justificação

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option.

Alteração 435
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. Os membros do Grupo das Partes 
Interessadas do sector dos seguros, 
resseguros e pensões complementares de 
reforma recebem um mandato de dois anos 
e meio, após o que tem lugar um novo 

4. Os membros do Grupo das Partes 
Interessadas do sector dos seguros, 
resseguros e pensões complementares de 
reforma recebem um mandato de cinco
anos, após o que tem lugar um novo 
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processo de selecção. processo de selecção.

Or. en

Alteração 436
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os membros podem ser nomeados para 
dois mandatos consecutivos. 

Suprimido

Or. en

Alteração 437
Thijs Berman

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A Autoridade fornece ao Grupo das 
Partes Interessadas todas as informações 
necessárias à realização das suas tarefas 
consultivas.

Or. en

Justificação

O Grupo das Partes Interessadas está totalmente dependente das informações fornecidas 
pela Autoridade. Sempre que solicita uma consulta, a Autoridade deve facilitar o acesso do 
Grupo das Partes Interessadas às informações pertinentes.
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Alteração 438
Peter Skinner

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O Grupo das Partes Interessadas do 
sector dos seguros, resseguros e pensões 
complementares de reforma pode 
apresentar pareceres e aconselhar a 
Autoridade em relação a qualquer questão 
relacionada com as suas funções, 
especificadas nos artigos 7.º e 8.º.

5. O Grupo das Partes Interessadas do 
sector dos seguros, resseguros e pensões 
complementares de reforma pode 
apresentar pareceres e aconselhar a 
Autoridade em relação a qualquer questão 
relacionada com as suas funções, incluindo 
em relação à adopção de posições comuns 
com a Autoridade Europeia de Supervisão
(banca) e à Autoridade Europeia de 
Supervisão (valores mobiliários e 
mercados), conforme estabelecido no 
artigo 42.º, em especial as funções 
previstas nos artigos 7.º e 8.º.

Or. en

Justificação

O Grupo das Partes Interessadas deve igualmente poder contribuir, se for caso disso, para a 
tomada de decisões relativas a conglomerados financeiros, se o conglomerado em causa 
possuir negócios na área dos seguros ou das pensões complementares de reforma.

Alteração 439
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O Grupo das Partes Interessadas do 
sector dos seguros, resseguros e pensões 
complementares de reforma pode
apresentar pareceres e aconselhar a 
Autoridade em relação a qualquer questão 
relacionada com as suas funções, 
especificadas nos artigos 7.º e 8.º.

5. O Grupo das Partes Interessadas do 
sector dos seguros, resseguros e pensões 
complementares de reforma apresenta
pareceres e aconselha a Autoridade. 
Quando o Grupo das Partes Interessadas 
emite pareceres e conselhos, qualquer 
conflito de interesses de membros do 
Grupo das Partes Interessadas do sector 
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dos seguros, resseguros e pensões 
complementares de reforma que possa 
existir tem de ser tornado público.

Or. en

Alteração 440
Corien Wortmann-Kool

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O Grupo das Partes Interessadas do 
sector dos seguros, resseguros e pensões 
complementares de reforma pode
apresentar pareceres e aconselhar a 
Autoridade em relação a qualquer questão 
relacionada com as suas funções, 
especificadas nos artigos 7.º e 8.º.

5. O Grupo das Partes Interessadas do 
sector dos seguros, resseguros e o Grupo 
das Partes Interessadas do sector das
pensões complementares de reforma 
podem apresentar pareceres e aconselhar a 
Autoridade em relação a qualquer questão 
relacionada com as suas funções, 
especificadas nos artigos 7.º e 8.º.

Or. en

Justificação

A fim de ter em conta diferenças fundamentais entre seguradoras e fundos de pensões 
complementares de reforma, o Grupo das Partes Interessadas do sector dos seguros, 
resseguros e pensões complementares de reforma subdividir-se-á em: (i) Grupo das Partes 
Interessadas do sector dos seguros e resseguros, e (ii) Grupo das Partes Interessadas do 
sector das pensões complementares de reforma.

Alteração 441
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O Grupo das Partes Interessadas do 
sector dos seguros, resseguros e pensões 
complementares de reforma pode
apresentar pareceres e aconselhar a 

5. Os Grupos das Partes Interessadas
podem apresentar pareceres e aconselhar a 
Autoridade em relação a qualquer questão 
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Autoridade em relação a qualquer questão 
relacionada com as suas funções, 
especificadas nos artigos 7.º e 8.º.

relacionada com as suas funções.

Or. en

Justificação

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option.

Alteração 442
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O Grupo das Partes Interessadas do 
sector dos seguros, resseguros e pensões 
complementares de reforma pode
apresentar pareceres e aconselhar a 
Autoridade em relação a qualquer questão 
relacionada com as suas funções, 
especificadas nos artigos 7.º e 8.º.

5. O Grupo das Partes Interessadas do 
sector dos seguros, resseguros e pensões 
complementares de reforma apresenta
pareceres e aconselha a Autoridade em 
relação a qualquer questão relacionada com 
as suas funções, com particular incidência 
nas funções referidas nos artigos 7.º e 8.º.

Or. en

Alteração 443
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O Grupo das Partes Interessadas do 5. O Grupo das Partes Interessadas do 
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sector dos seguros, resseguros e pensões 
complementares de reforma pode 
apresentar pareceres e aconselhar a 
Autoridade em relação a qualquer questão 
relacionada com as suas funções, 
especificadas nos artigos 7.º e 8.º.

sector dos seguros, resseguros e pensões 
complementares de reforma pode 
apresentar pareceres e aconselhar a 
Autoridade em relação a qualquer questão 
relacionada com as suas funções, 
especificadas nos artigos 7.º, 8.º, 9.º e 10.º.

Or. en

Alteração 444
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O Grupo das Partes Interessadas do 
sector dos seguros, resseguros e pensões 
complementares de reforma pode 
apresentar pareceres e aconselhar a 
Autoridade em relação a qualquer questão 
relacionada com as suas funções, 
especificadas nos artigos 7.º e 8.º.

5. O Grupo das Partes Interessadas do 
sector bancário pode apresentar pareceres e 
aconselhar a Autoridade em relação a 
qualquer questão relacionada com todas as 
suas funções, especificadas nos artigos 7.º 
a 19.º.

Or. en

Justificação

This is relevant, as the exercise of conducting peer reviews (Art. 15) and the building of a 
common supervisory culture (Art. 14) will be crucial. New practices should include 
companies’ actual business practices in the supervisory scope as well as a continuous social 
dialogue. It is also relevant to ensure consultation regarding the monitoring and assessment 
of market developments (Art. 17) as stakeholders can contribute with relevant information 
and assessments of how companies’ actual business practices could impact on financial 
stability. Consultation is important regarding the colleges of supervisors (Art. 12) to allow 
following the development and efficiency of the colleges and their practices.
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Alteração 445
Peter Skinner

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. O Grupo das Partes Interessadas do 
sector dos seguros, resseguros e pensões 
complementares de reforma decide das 
questões pertinentes para consulta e tem a 
possibilidade de influenciar a ordem do 
dia das reuniões. Todos os representantes 
de grupos têm a oportunidade de dar o 
seu contributo. A decisão final sobre os 
pontos da ordem do dia propostos é 
tomada pelo Grupo das Partes 
Interessadas do sector dos seguros, 
resseguros e pensões complementares de 
reforma, tendo cada subgrupo de partes 
interessadas o direito de fazer constar da 
ordem do dia os pontos que propôs. Cada 
subgrupo de partes interessadas tem a 
liberdade de apresentar à Autoridade os 
seus pareceres e conselhos, que não são 
necessariamente os pareceres da maioria 
do Grupo das Partes Interessadas.

Or. en

Justificação

Dada a sua composição, os grupos de partes interessadas representam diversos interesses e 
opiniões. Os consumidores e outros utilizadores têm o direito de emitir parecer, que não
corresponde necessariamente ao parecer da maioria do Grupo das Partes Interessadas. A 
recusa deste direito às partes interessadas pode paralisar os trabalhos do grupo. 
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Alteração 446
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. O Grupo das Partes Interessadas 
decide das questões pertinentes para 
consulta e da ordem do dia das reuniões.

Or. en

Alteração 447
Corien Wortmann-Kool

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. O Grupo das Partes Interessadas do 
sector dos seguros, resseguros e pensões 
complementares de reforma adopta o seu 
regulamento interno.

6. O Grupo das Partes Interessadas do 
sector dos seguros e resseguros e o Grupo 
das Partes Interessadas do sector das
pensões complementares de reforma 
adoptam os seus regulamentos internos.

Or. en

Justificação

A fim de ter em conta diferenças fundamentais entre seguradoras e fundos de pensões 
complementares de reforma, o Grupo das Partes Interessadas do sector dos seguros, 
resseguros e pensões complementares de reforma dividir-se-á em: (i) Grupo das Partes 
Interessadas do sector dos seguros e resseguros, e (ii) Grupo das Partes Interessadas do 
sector das pensões complementares de reforma.
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Alteração 448
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. O Grupo das Partes Interessadas do 
sector dos seguros, resseguros e pensões 
complementares de reforma adopta o seu 
regulamento interno.

6. Os Grupos das Partes Interessadas
adoptam os seus regulamentos internos

Or. en

Justificação

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option.

Alteração 449
Peter Skinner

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. O Grupo das Partes Interessadas do 
sector dos seguros, resseguros e pensões 
complementares de reforma adopta o seu 
regulamento interno.

6. O Grupo das Partes Interessadas do 
sector dos seguros, resseguros e pensões 
complementares de reforma adopta o seu 
regulamento interno com base no acordo 
de uma maioria de dois terços dos seus 
membros.

Or. en

Justificação

Dada a probabilidade de divergências de pontos de vista significativas no seio do Grupo das 
Partes Interessadas, é importante que sejam estabelecidas à partida regras processuais 
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rigorosas. A melhor forma de o fazer consiste na aprovação dessas regras por, no mínimo, 
dois terços dos membros. Deste modo, evita-se igualmente que representantes de um grupo de 
partes interessadas possa dominar o processo decisório.

Alteração 450
Corien Wortmann-Kool

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A Autoridade torna públicos os 
pareceres e o aconselhamento do Grupo 
das Partes Interessadas do sector dos 
seguros, resseguros e pensões 
complementares de reforma, bem como os 
resultados das suas consultas. 

7. A Autoridade torna públicos os 
pareceres e o aconselhamento do Grupo 
das Partes Interessadas do sector dos 
seguros e resseguros e do Grupo das 
Partes Interessadas do sector das pensões 
complementares de reforma, bem como os 
resultados das suas consultas. 

Or. en

Justificação

A fim de ter em conta diferenças fundamentais entre seguradoras e fundos de pensões 
complementares de reforma, o Grupo das Partes Interessadas do sector dos seguros, 
resseguros e pensões complementares de reforma subdividir-se-á em: (i) Grupo das Partes 
Interessadas do sector dos seguros e resseguros, e (ii) Grupo das Partes Interessadas do 
sector das pensões complementares de reforma.

Alteração 451
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A Autoridade torna públicos os 
pareceres e o aconselhamento do Grupo
das Partes Interessadas do sector dos 
seguros, resseguros e pensões 
complementares de reforma, bem como os 
resultados das suas consultas.

7. A Autoridade torna públicos os 
pareceres e o aconselhamento dos Grupos
das Partes Interessadas, bem como os 
resultados das suas consultas. 
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Or. en

Justificação

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option.

Alteração 452
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Autoridade assegura-se de que 
nenhuma decisão adoptada ao abrigo dos 
artigos 10.º ou 11.º possa colidir de 
qualquer forma com as competências 
orçamentais dos Estados-Membros. 

1. A Autoridade assegura-se de que o 
sector dos seguros e das pensões 
complementares de reforma internaliza, 
numa perspectiva cíclica, os seus custos e 
de que nenhuma decisão adoptada ao 
abrigo dos artigos 10.º ou 11.º possa colidir 
de qualquer forma directa com as 
competências orçamentais dos 
Estados-Membros. 

Or. en

Alteração 453
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Autoridade assegura-se de que 
nenhuma decisão adoptada ao abrigo dos 
artigos 10.º ou 11.º possa colidir de 
qualquer forma com as competências 

1. A Autoridade assegura-se de que 
nenhuma decisão adoptada ao abrigo dos 
artigos 10.º ou 11.º possa colidir de 
qualquer forma com as competências 
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orçamentais dos Estados-Membros. orçamentais dos Estados-Membros. A 
decisão correspondente da Autoridade 
indica que as competências orçamentais 
não são afectadas.

Or. en

Justificação

As competências orçamentais do Estado não podem, em circunstância alguma, ser afectadas 
pela actividade da AESPCR. A adjunção proposta visa reforçar este princípio. Ao incluir a 
cláusula supramencionada na decisão da AESPCR, a Autoridade considera e analisa, 
sistematicamente, se a sua decisão não interfere com as competências orçamentais do 
Estado-Membro.

Alteração 454
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Autoridade assegura-se de que 
nenhuma decisão adoptada ao abrigo dos 
artigos 10.º ou 11.º possa colidir de 
qualquer forma com as competências 
orçamentais dos Estados-Membros. 

1. A Autoridade assegura-se de que 
nenhuma decisão adoptada ao abrigo dos 
artigos 10.º ou 11.º possa colidir 
directamente e de forma significativa com 
as competências orçamentais dos 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 455
Pervenche Berès

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Autoridade assegura-se de que 
nenhuma decisão adoptada ao abrigo dos 
artigos 10.º ou 11.º possa colidir de 
qualquer forma com as competências 

1. A Autoridade assegura-se de que 
nenhuma decisão adoptada ao abrigo do 
artigo 10.º possa colidir de qualquer forma 
com as competências orçamentais dos 
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orçamentais dos Estados-Membros. Estados-Membros. 

Or. en

Justificação

Se, para responder à susceptibilidade de alguns Estados-Membros, o artigo 23.º for mantido, 
apenas deve ser aplicável a decisões tomadas em situações de emergência, ao abrigo do 
artigo 10.º, em que existe a probabilidade de os Estados-Membros intervirem, possivelmente 
com fundos públicos. O artigo 11.º não deve ser abrangido, porquanto a mediação apenas é 
aplicável em condições normais, para a supervisão em curso.

Alteração 456
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Autoridade assegura-se de que 
nenhuma decisão adoptada ao abrigo dos 
artigos 10.º ou 11.º possa colidir de 
qualquer forma com as competências 
orçamentais dos Estados-Membros. 

1. A Autoridade assegura-se de que 
nenhuma decisão adoptada ao abrigo dos 
artigos 10.º ou 11.º possa colidir 
directamente com as competências 
orçamentais dos Estados-Membros.

Or. en

Justificação

A Autoridade deve possuir poderes vinculativos em matéria de “resolução de litígios entre 
autoridades nacionais de supervisão” e de “decisões de emergência”. As cláusulas de 
salvaguarda dos Estados-Membros contra decisões da Autoridade devem ser limitadas e, de 
um modo geral, observar a regra “cumprir ou explicar”. As cláusulas de salvaguarda não 
devem transformar-se num vazio potencial.
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Alteração 457
Pervenche Berès

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Nos casos em que um Estado-Membro 
considere que uma decisão adoptada ao 
abrigo do artigo 11.º colide com as suas 
competências orçamentais, pode notificar 
a Autoridade e a Comissão, no prazo de 
um mês a contar da notificação da 
decisão da Autoridade à autoridade 
nacional de supervisão, de que esta não 
vai aplicar essa decisão.

Suprimido

Na sua notificação, o Estado-Membro 
motiva a sua decisão e demonstra 
claramente de que forma a decisão da 
Autoridade colide com as suas 
competências orçamentais.
Nesse caso, a decisão da Autoridade fica 
suspensa.
No prazo de um mês a contar da 
notificação pelo Estado-Membro, a 
Autoridade informa-o sobre se mantém, 
altera ou revoga a sua decisão. 
Nos casos em que a Autoridade mantenha 
a sua decisão, o Conselho, deliberando 
por maioria qualificada nos termos do 
artigo 205.º do Tratado, decide, no prazo 
de dois meses, se a decisão da Autoridade 
deve ser mantida ou se deve ser revogada.
Nos casos em que o Conselho decida 
manter a decisão da Autoridade, ou em 
que não adopte uma decisão no prazo de 
dois meses, a suspensão da decisão é 
imediatamente levantada. 

Or. en

Justificação

Se, para responder à susceptibilidade de alguns Estados-Membros, o artigo 23.º for mantido, 
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apenas deve ser aplicável a decisões tomadas em situações de emergência, ao abrigo do 
artigo 10.º, em que existe a probabilidade de os Estados-Membros intervirem, possivelmente 
com fundos públicos. O artigo 11.º não deve ser abrangido, porquanto a mediação apenas é 
aplicável em condições normais, para a supervisão em curso.

Alteração 458
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Nos casos em que um Estado-Membro 
considere que uma decisão adoptada ao 
abrigo do artigo 11.º colide com as suas 
competências orçamentais, pode notificar a 
Autoridade e a Comissão, no prazo de um 
mês a contar da notificação da decisão da 
Autoridade à autoridade nacional de 
supervisão, de que esta não vai aplicar essa 
decisão.

2. Nos casos em que um Estado-Membro 
não aceite uma decisão adoptada ao abrigo 
do artigo 11.º, n.º 3, porque colide com as 
suas competências orçamentais, notifica a 
Autoridade, a Comissão e o Parlamento 
Europeu, no prazo de um mês a contar da 
notificação da decisão da Autoridade à 
autoridade nacional de supervisão, de que 
esta não vai aplicar essa decisão.

Or. en

Alteração 459
Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Nos casos em que um Estado-Membro 
considere que uma decisão adoptada ao 
abrigo do artigo 11.º colide com as suas 
competências orçamentais, pode notificar a 
Autoridade e a Comissão, no prazo de um 
mês a contar da notificação da decisão da 
Autoridade à autoridade nacional de 
supervisão, de que esta não vai aplicar essa 
decisão.

2. Nos casos em que um Estado-Membro 
considere que uma decisão adoptada ao 
abrigo do artigo 11.º colide com as suas 
competências orçamentais, pode notificar a 
Autoridade e a Comissão, no prazo de 
vinte dias úteis a contar da notificação da 
decisão da Autoridade à autoridade 
nacional de supervisão, de que esta não vai 
aplicar essa decisão.

Or. en
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Alteração 460
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Na sua notificação, o Estado-Membro 
motiva a sua decisão e demonstra 
claramente de que forma a decisão da 
Autoridade colide com as suas 
competências orçamentais.

Na sua notificação, o Estado-Membro 
motiva a sua decisão e fornece uma 
avaliação de impacto sobre em que 
medida a decisão da Autoridade colide 
com as suas competências orçamentais.

Or. en

Alteração 461
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Na sua notificação, o Estado-Membro 
motiva a sua decisão e demonstra 
claramente de que forma a decisão da 
Autoridade colide com as suas 
competências orçamentais.

Na sua notificação, o Estado-Membro 
motiva a sua decisão e fornece uma 
avaliação de impacto sobre em que 
medida a decisão da Autoridade colide 
com as suas competências orçamentais.

Or. en

Justificação

A Autoridade deve possuir poderes vinculativos em matéria de “resolução de litígios entre 
autoridades nacionais de supervisão” e de “decisões de emergência”. As cláusulas de 
salvaguarda dos Estados-Membros contra decisões da Autoridade devem ser limitadas e, de 
um modo geral, observar a regra “cumprir ou explicar”. As cláusulas de salvaguarda não 
devem transformar-se num vazio potencial.

Alteração 462
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
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Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Nos casos em que a Autoridade mantenha a 
sua decisão, o Conselho, deliberando por 
maioria qualificada nos termos do artigo 
205.º do Tratado, decide, no prazo de dois 
meses, se a decisão da Autoridade deve ser 
mantida ou se deve ser revogada.

Nos casos em que a Autoridade mantenha a 
sua decisão, o Conselho decide, por 
maioria qualificada dos seus membros e 
sem ter em conta o voto do membro do 
Conselho que representa o 
Estado-Membro em causa, se a decisão da 
Autoridade deve ser mantida ou se deve ser 
revogada, o mais tardar dois meses após a 
Autoridade ter informado o Estado-
Membro em conformidade com o quarto 
parágrafo. A maioria qualificada deve ser 
definida como, no mínimo, 55% dos 
membros do Conselho, com exclusão do 
Estado-Membro em causa, representando, 
pelo menos, catorze desses membros 
Estados-Membros que correspondam a, 
no mínimo, 65% da população da União, 
excluída a população do Estado-Membro 
em causa.

Or. en

Alteração 463
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Nos casos em que a Autoridade mantenha a 
sua decisão, o Conselho, deliberando por 
maioria qualificada nos termos do artigo 
205.º do Tratado, decide, no prazo de dois 
meses, se a decisão da Autoridade deve ser 
mantida ou se deve ser revogada.

Nos casos em que a Autoridade mantenha a 
sua decisão, o Conselho delibera, por 
maioria dos votos expressos, numa das 
suas reuniões, e o mais tardar dois meses
após a Autoridade ter informado o 
Estado-Membro em conformidade com o 
parágrafo anterior, se a decisão da 
Autoridade deve ser mantida.
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Or. en

Alteração 464
Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Nos casos em que a Autoridade mantenha a 
sua decisão, o Conselho, deliberando por 
maioria qualificada nos termos do artigo 
205.º do Tratado, decide, no prazo de dois 
meses, se a decisão da Autoridade deve ser 
mantida ou se deve ser revogada.

Nos casos em que a Autoridade mantenha a 
sua decisão, o Conselho, deliberando por 
maioria qualificada nos termos do artigo 
205.º do Tratado, decide, no prazo de dois 
meses, se a decisão da Autoridade deve ser 
mantida.

Or. en

Alteração 465
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Nos casos em que a Autoridade mantenha a 
sua decisão, o Conselho, deliberando por 
maioria qualificada nos termos do artigo 
205.º do Tratado, decide, no prazo de dois 
meses, se a decisão da Autoridade deve ser 
mantida ou se deve ser revogada.

Nos casos em que a Autoridade mantenha a 
sua decisão, o Conselho, deliberando por 
maioria qualificada nos termos do artigo 
205.º do Tratado, decide, no prazo de dois 
meses, se a decisão da Autoridade deve ser 
mantida.

Or. en

Justificação

O principal objectivo da presente alteração consiste em eliminar a incerteza em todos os 
casos em que o Conselho não tomaria qualquer decisão no prazo estipulado de dois meses. A 
ausência de actividade em relação a um tópico tão importante quanto as competências 
orçamentais do Estado-Membro não pode ter quaisquer consequências negativas para o 
Estado-Membro. Por esse motivo, propõe-se que a decisão questionada da Autoridade seja 
considerada revogada após o termo do prazo de dois meses em que o Conselho deveria ter 
emitido uma decisão. 
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Alteração 466
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2 – parágrafo 6

Texto da Comissão Alteração

Nos casos em que o Conselho decida 
manter a decisão da Autoridade, ou em que 
não adopte uma decisão no prazo de dois 
meses, a suspensão da decisão é 
imediatamente levantada. 

Nos casos em que o Conselho decida 
manter a decisão da Autoridade, a 
suspensão da decisão é imediatamente 
levantada 

Or. en

Justificação

O principal objectivo da presente alteração consiste em eliminar a incerteza em todos os 
casos em que o Conselho não tomaria qualquer decisão no prazo estipulado de dois meses. A 
ausência de actividade em relação a um tópico tão importante quanto as competências 
orçamentais do Estado-Membro não pode ter quaisquer consequências negativas para o 
Estado-Membro. Por esse motivo, propõe-se que a decisão questionada da Autoridade seja 
considerada revogada após o termo do prazo de dois meses em que o Conselho deveria ter 
emitido uma decisão. 

Alteração 467
Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2 – parágrafo 6

Texto da Comissão Alteração

Nos casos em que o Conselho decida 
manter a decisão da Autoridade, ou em 
que não adopte uma decisão no prazo de 
dois meses, a suspensão da decisão é 
imediatamente levantada.

Nos casos em que o Conselho decida 
revogar a decisão da Autoridade, ou em 
que não adopte uma decisão no prazo de 
dois meses, a suspensão da decisão é 
imediatamente revogada.

Or. en
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Alteração 468
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2 – parágrafo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Se o Conselho não tomar uma decisão no 
prazo de dois meses, a decisão é revogada.

Or. en

Justificação

O principal objectivo da presente alteração consiste em eliminar a incerteza em todos os 
casos em que o Conselho não tomaria qualquer decisão no prazo estipulado de dois meses. A 
ausência de actividade em relação a um tópico tão importante quanto as competências 
orçamentais do Estado-Membro não pode ter quaisquer consequências negativas para o 
Estado-Membro. Por esse motivo, propõe-se que a decisão questionada da Autoridade seja 
considerada revogada após o termo do prazo de dois meses em que o Conselho deveria ter 
emitido uma decisão. 

Alteração 469
Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Na sua notificação, o Estado-Membro 
motiva a sua decisão e demonstra 
claramente de que forma a decisão da 
Autoridade colide com as suas 
competências orçamentais.

Na sua notificação, o Estado-Membro 
motiva a sua decisão e demonstra 
claramente de que forma a decisão da 
Autoridade colide com as suas 
competências orçamentais. Nesse caso, a 
decisão da Autoridade fica suspensa.

Or. en
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Alteração 470
Pervenche Berès

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O Conselho, deliberando por maioria 
qualificada nos termos do artigo 205.º do 
Tratado, decide no prazo de 10 dias úteis 
se a decisão da Autoridade deve ser 
mantida ou se deve ser revogada.

A Autoridade revoga a sua decisão ou 
explica as razões por que a mantém.

Or. en

Justificação

O carácter excessivo desta cláusula requer que a sua força seja limitada a um mecanismo de 
“cumprir ou explicar”, nomeadamente no que respeita à independência das AES.

Alteração 471
Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O Conselho, deliberando por maioria 
qualificada nos termos do artigo 205.º do 
Tratado, decide no prazo de 10 dias úteis 
se a decisão da Autoridade deve ser 
mantida ou se deve ser revogada.

O Conselho, deliberando por maioria 
qualificada nos termos do artigo 16.º do 
Tratado da União Europeia, decide no 
prazo de 10 dias úteis se a decisão da 
Autoridade deve ser mantida.

Or. en
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Alteração 472
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O Conselho, deliberando por maioria 
qualificada nos termos do artigo 205.º do 
Tratado, decide no prazo de 10 dias úteis se 
a decisão da Autoridade deve ser mantida 
ou se deve ser revogada.

O Conselho, deliberando por maioria 
qualificada nos termos do n.º 2, quinto 
parágrafo, decide no prazo de 10 dias úteis 
se a decisão da Autoridade deve ser 
mantida ou se deve ser revogada.

Or. en

Alteração 473
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O Conselho, deliberando por maioria 
qualificada nos termos do artigo 205.º do 
Tratado, decide no prazo de 10 dias úteis 
se a decisão da Autoridade deve ser 
mantida ou se deve ser revogada.

O Conselho, deliberando por maioria 
qualificada nos termos do artigo 16.º do 
Tratado da União Europeia, decide no 
prazo de 10 dias úteis se a decisão da 
Autoridade deve ser revogada.

Or. en

Justificação

As decisões tomadas ao abrigo do artigo 10.º, n.º 2, têm um carácter muito especial, 
porquanto são tomadas numa “situação de crise”. Por esse motivo, e tendo em conta as 
circunstâncias e o carácter profissional da decisão da AESPCR, justifica-se a introdução de 
uma regra mais estrita para a revogação deste tipo de decisões. Importa ainda lembrar que 
estas decisões apenas podem ser tomadas após ter sido declarada a “existência de uma 
situação de emergência”. 
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Alteração 474
Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 3 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Nos casos em que o Conselho não adopte 
uma decisão no prazo de 10 dias úteis, 
considera-se que a decisão da Autoridade é 
mantida.

Nos casos em que o Conselho não adopte 
uma decisão no prazo de 10 dias úteis, 
considera-se que a decisão da Autoridade é 
revogada.

Or. en

Alteração 475
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. As decisões adoptadas pela Autoridade 
nos termos dos artigos 9.º, 10.º e 11.º são 
divulgadas publicamente, indicando a 
identidade da autoridade nacional de 
supervisão ou instituição financeira 
envolvida e o principal teor da decisão, 
mas salvaguardando os interesses 
legítimos das instituições financeiras em 
termos de protecção dos seus segredos 
comerciais. 

5. As decisões adoptadas pela Autoridade 
nos termos dos artigos 9.º, 10.º e 11.º são 
divulgadas publicamente, indicando a 
identidade da autoridade nacional de 
supervisão ou instituição financeira 
envolvida e o principal teor da decisão, 
salvo se a sua divulgação estiver em 
conflito com a salvaguarda dos interesses 
legítimos das instituições financeiras em 
termos de protecção dos seus segredos 
comerciais ou puser gravemente em causa 
a estabilidade de parte ou de todo o 
sistema financeiro na União.

Or. en
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Alteração 476
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

Pelo Presidente, sem direito a voto; a) Pelo Presidente, com direito a voto de 
qualidade;

Or. en

Alteração 477
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Pelo Vice-Presidente, com direito a 
voto de qualidade se estiver a substituir o 
Presidente;

Or. en

Alteração 478
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) Por dois representantes do Grupo das 
Partes Interessadas do sector bancário, 
um dos quais em representação das PME 
e sem direito a voto.

Or. en
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Alteração 479
Peter Skinner

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Para efeitos do artigo 11.º, o Conselho 
de Autoridades de Supervisão convoca um 
painel com a função de facilitar a resolução 
das situações de desacordo, composto pelo 
Presidente e por dois dos seus membros 
que não sejam representantes das 
autoridades nacionais de supervisão em 
desacordo.

2. Para efeitos do artigo 11.º, o Conselho 
de Autoridades de Supervisão convoca um 
painel independente com a função de 
facilitar a resolução imparcial das 
situações de desacordo, composto pelo 
Presidente e por quatro membros do 
Conselho de Autoridades de Supervisão.
O Presidente selecciona os membros do 
painel que pertencem ao Conselho de 
Autoridades de Supervisão. Os membros 
do painel que pertencem ao Conselho de 
Autoridades de Supervisão não podem 
provir de uma autoridade nacional de 
supervisão que seja parte no desacordo ou 
que tenha interesses no conflito.

Or. en

Justificação

É necessário aumentar a dimensão do painel para que possa haver uma maior pluralidade de 
opiniões no processo decisório.

Alteração 480
Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Para efeitos do artigo 11.º, o Conselho 
de Autoridades de Supervisão convoca um 
painel com a função de facilitar a resolução 
das situações de desacordo, composto pelo 
Presidente e por dois dos seus membros 
que não sejam representantes das 
autoridades nacionais de supervisão em

2. Para efeitos do artigo 11.º, o Conselho 
de Autoridades de Supervisão convoca um 
painel com a função de facilitar a resolução 
das situações de desacordo, composto pelo 
Presidente, dois membros do Conselho de 
Autoridades de Supervisão e por duas 
pessoas retiradas de uma lista de peritos 
mantida pelo Presidente. Os membros do 
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desacordo. painel que pertencem ao Conselho de 
Autoridades de Supervisão não podem 
provir de uma autoridade nacional de 
supervisão que seja parte no desacordo ou 
que tenha interesses no conflito. O painel 
decide por maioria simples.

Or. en

Alteração 481
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Para efeitos do artigo 11.º, o Conselho 
de Autoridades de Supervisão convoca um 
painel com a função de facilitar a resolução 
das situações de desacordo, composto pelo 
Presidente e por dois dos seus membros 
que não sejam representantes das 
autoridades nacionais de supervisão em 
desacordo.

2. Para efeitos do artigo 11.º, o Conselho 
de Autoridades de Supervisão convoca um 
painel independente com a função de 
facilitar a resolução imparcial das 
situações de desacordo, composto pelo 
Presidente e por dois dos seus membros 
que não sejam representantes das 
autoridades nacionais de supervisão em 
desacordo, nem tenham interesses no 
conflito.

Or. en

Alteração 482
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Para efeitos do artigo 11.º, o Conselho 
de Autoridades de Supervisão convoca um 
painel com a função de facilitar a resolução 
das situações de desacordo, composto pelo 
Presidente e por dois dos seus membros 

2. Para efeitos do artigo 11.º, o Presidente
convoca um painel com a função de 
facilitar a resolução das situações de 
desacordo, composto pelo Presidente e por 
dois dos seus membros que não sejam 
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que não sejam representantes das 
autoridades nacionais de supervisão em 
desacordo.

representantes das autoridades nacionais de 
supervisão em desacordo.

Or. en

Alteração 483
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A composição do painel é equilibrada 
e reflecte a União Europeia no seu 
conjunto. Os mandatos sobrepõem-se e é 
assegurada uma rotatividade adequada.

Or. en

Alteração 484
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O Conselho das Autoridades de 
Supervisão cria um painel de peritos, 
composto por um número limitado de 
indivíduos independentes de alto nível,
empenhados nos objectivos da União 
Europeia.
O painel de peritos tem as seguintes 
funções:
a) Pronunciar-se sobre o programa de 
trabalho da Autoridade;
b) Assistir a Autoridade na definição de 
prioridades;
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c) Alertar a Autoridade para incoerências
regulamentares no mercado interno e 
sugerir domínios para o desenvolvimento 
do trabalho; e
d) Informar a Autoridade sobre 
desenvolvimentos importantes no mercado 
financeiro.
A Autoridade garante um apoio de 
secretariado adequado ao painel de 
peritos.

Or. en

Alteração 485
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Os membros do painel de peritos 
cumprem um mandato de dois anos e 
meio, após o que tem lugar um novo 
processo de selecção.
Os membros podem ser nomeados para 
dois mandatos consecutivos.

Or. en

Alteração 486
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-C. O painel de peritos aprova o seu 
regulamento interno.
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Or. en

Alteração 487
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os membros do Conselho de 
Autoridades de Supervisão e o seu pessoal 
não devem ter trabalhado em instituições 
financeiras, ou prestado serviços a estas 
instituições, nos três anos anteriores, nem 
o devem fazer nos três anos subsequentes 
à cessação das suas funções na 
Autoridade.

Or. en

Alteração 488
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Conselho de Autoridades de 
Supervisão nomeia o Presidente. 

3. O Conselho de Autoridades de 
Supervisão nomeia o Presidente e o Vice-
Presidente.

Or. en
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Alteração 489
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. O Conselho de Autoridades de 
Supervisão adopta, sob proposta do 
Conselho de Administração, o relatório 
anual sobre as actividades da Autoridade 
referido no artigo 38.º, n.º 7, e transmite-o 
ao Parlamento Europeu, ao Conselho, à 
Comissão, ao Tribunal de Contas e ao 
Comité Económico e Social Europeu 
até 15 de Junho. Este relatório é tornado 
público.

Or. en

Alteração 490
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O Conselho de Autoridades de Supervisão 
delibera por maioria qualificada dos seus 
membros, em conformidade com o artigo 
205.º do Tratado, no que respeita aos 
actos especificados nos artigos 7.º e 8.º e a 
todas as medidas e decisões adoptadas ao 
abrigo do capítulo VI. 

O Conselho de Autoridades de Supervisão 
delibera por maioria simples dos seus 
membros. 

Todas as outras decisões do Conselho de 
Autoridades de Supervisão são adoptadas 
por maioria simples dos seus membros.

Or. en

Justificação

The principle of “simple majority voting” shall be the only rule concerning the voting 
modalities within the Board of Supervisors. It will ensure the efficient work of the EIOPA. It 
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will also reflect the equal position of the national supervisors. It shall be remembered that the 
EIOPA is planed to be an expert body. Qualified majority voting (QMV) might cause that the 
EIOPA will be perceived as a politically influenced body. As a result it may lower the public 
trust toward it, and a repute in case of such authority shall be considered as an important 
value. Finally, the professional knowledge of the Members of the Board of Supervisors is not 
necessary linked with the size of the Member State. 

Alteração 491
Jean-Paul Gauzès

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Conselho de Autoridades de 
Supervisão delibera por maioria 
qualificada dos seus membros, em 
conformidade com o artigo 205.º do
Tratado, no que respeita aos actos 
especificados nos artigos 7.º e 8.º e a todas 
as medidas e decisões adoptadas ao abrigo 
do capítulo VI.

1. O Conselho de Autoridades de 
Supervisão delibera por maioria 
qualificada dos seus membros, em 
conformidade com o artigo 16.º do 
Tratado da União Europeia e com o 
artigo 3.º do Protocolo (n.º 36) relativo às 
disposições transitórias, anexo ao Tratado 
da União Europeia e ao Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia.

Todas as outras decisões do Conselho de 
Autoridades de Supervisão são adoptadas 
por maioria simples dos seus membros.

Or. en

Justificação

A votação por maioria qualificada é desejável para todas as decisões adoptadas pela 
AESPCR (e, por conseguinte, não apenas para normas técnicas, orientações e 
recomendações, conforme proposto pela Comissão). Com efeito, a introdução da votação por 
maioria qualificada constitui o melhor equilíbrio para reflectir a capacidade económica de 
cada autoridade nacional de supervisão.
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Alteração 492
Carl Haglund

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Conselho de Autoridades de 
Supervisão delibera por maioria
qualificada dos seus membros, em 
conformidade com o artigo 205.º do 
Tratado, no que respeita aos actos 
especificados nos artigos 7.º e 8.º e a todas 
as medidas e decisões adoptadas ao abrigo 
do capítulo VI.

1. As decisões do Conselho de Autoridades 
de Supervisão são tomadas por maioria
simples dos seus membros, de acordo com 
o princípio de que cada membro tem 
direito a um voto.

Todas as outras decisões do Conselho de 
Autoridades de Supervisão são adoptadas 
por maioria simples dos seus membros.

Or. en

Justificação

O Conselho de Autoridades de Supervisão é composto por peritos reputados nos seus 
domínios, sendo as decisões sempre tomadas com base no princípio segundo o qual a voz de 
cada membro tem o mesmo valor. Não é necessária maioria qualificada para a ABE realizar 
os seus objectivos; a maioria simples em igualdade de condições assegura a igualdade de 
tratamento de todos os pareceres de peritos.

Alteração 493
Othmar Karas

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. O Conselho de Autoridades de 
Supervisão delibera por maioria 
qualificada dos seus membros, em 
conformidade com o artigo 205.º do 
Tratado, no que respeita aos actos 
especificados nos artigos 7.º e 8.º e a todas 
as medidas e decisões adoptadas ao abrigo 
do capítulo VI.

1. As decisões do Conselho de Autoridades 
de Supervisão são tomadas por maioria
simples dos seus membros, de acordo com 
o princípio de que cada membro tem 
direito a um voto.
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Todas as outras decisões do Conselho de 
Autoridades de Supervisão são adoptadas 
por maioria simples dos seus membros.

Or. de

Justificação

A nova estrutura de supervisão não deve limitar o papel dos países mais pequenos no 
processo de tomada de decisões para reforçar o dos países maiores. As decisões do Conselho 
de Autoridades de Supervisão devem ser tomadas por maioria simples, de acordo com o 
princípio de que cada membro tem direito a um voto.

Alteração 494
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Conselho de Autoridades de 
Supervisão delibera por maioria 
qualificada dos seus membros, em 
conformidade com o artigo 205.º do 
Tratado, no que respeita aos actos 
especificados nos artigos 7.º e 8.º e a todas 
as medidas e decisões adoptadas ao abrigo 
do capítulo VI. 

1. As decisões do Conselho de Autoridades 
de Supervisão são adoptadas por maioria 
simples dos seus membros, de acordo com 
o princípio de que cada membro tem 
direito a um voto.

Todas as outras decisões do Conselho de 
Autoridades de Supervisão são adoptadas 
por maioria simples dos seus membros. 

Or. en

Alteração 495
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Conselho de Autoridades de 1. As decisões do Conselho de Autoridades 
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Supervisão delibera por maioria 
qualificada dos seus membros, em 
conformidade com o artigo 205.º do 
Tratado, no que respeita aos actos 
especificados nos artigos 7.º e 8.º e a todas 
as medidas e decisões adoptadas ao abrigo 
do capítulo VI.

de Supervisão são adoptadas por maioria 
simples dos seus membros, de acordo com 
o princípio de que cada membro tem 
direito a um voto.

Todas as outras decisões do Conselho de 
Autoridades de Supervisão são adoptadas 
por maioria simples dos seus membros. 

Or. en

Justificação

O Conselho de Autoridades de Supervisão é composto por peritos reputados nos seus 
domínios, sendo as decisões sempre tomadas com base no princípio segundo o qual a voz de 
cada membro tem o mesmo valor. Não é necessária maioria qualificada para a ABE realizar 
os seus objectivos; a maioria simples em igualdade de condições assegura a igualdade de 
tratamento de todos os pareceres de peritos.

Alteração 496
Peter Skinner

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Conselho de Autoridades de 
Supervisão delibera por maioria 
qualificada dos seus membros, em 
conformidade com o artigo 205.º do 
Tratado, no que respeita aos actos 
especificados nos artigos 7.º e 8.º e a todas 
as medidas e decisões adoptadas ao abrigo 
do capítulo VI. 

1. O Conselho de Autoridades de 
Supervisão delibera por maioria 
qualificada dos seus membros, em 
conformidade com o artigo 16.º, n.º 4, do 
Tratado da União Europeia e com o 
artigo 3.º do Protocolo (n.º 36) relativo às 
disposições transitórias, anexo ao Tratado 
da União Europeia e ao Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, no 
que respeita aos actos especificados nos 
artigos 7.º a 11.º e a todas as medidas e 
decisões adoptadas ao abrigo do capítulo 
VI.

Or. en
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Justificação

Given their huge impact, decisions taken by the Authority under Articles 7 to 11 should be 
subject to majority requirements that mirror the relative weight of countries within the EU:-
For Articles 7 and 8, the legislative character of the measures necessitates the requirement 
for qualified majority voting. - For Article 9, the Authority assumes the power to declare an 
infringement of EU law, which is in general assigned to the European Commission in a more 
cumbersome procedure. Given these additional powers, it should be necessary that a 
qualified majority of the Board of Supervisors agrees to such a declaration. - For Article 10, 
the possibility of severe consequences for national budgetary responsibilities necessitates the 
need for decision-making by national supervisory authorities proportionally to their relative 
weight the Member States they represent within the EU. - For Article 11(3), the binding 
nature of the decision on a previously unsettled disagreement again takes the character of 
infringing upon national sovereignty, and so is again best agreed in a procedure that requires 
qualified majority voting.

Alteração 497
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Conselho de Autoridades de 
Supervisão delibera por maioria 
qualificada dos seus membros, em 
conformidade com o artigo 205.º do 
Tratado, no que respeita aos actos 
especificados nos artigos 7.º e 8.º e a todas 
as medidas e decisões adoptadas ao abrigo 
do capítulo VI. 

1. As decisões do Conselho de Autoridades 
de Supervisão são tomadas por maioria
qualificada dos seus membros, de acordo 
com o princípio de que cada membro tem 
direito a um voto. 

Or. en

Justificação

Esta alteração limita-se a inverter a ordem dos n.ºs 1 e 2, a fim de conferir maior coerência 
jurídica ao acto, enunciando, em primeiro lugar, a regra geral e só depois as excepções. 
Inclui a sugestão do relator de actualizar o texto, adaptando-o à referência do Tratado de 
Lisboa.
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Alteração 498
Diogo Feio

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. O Conselho de Autoridades de 
Supervisão delibera por maioria 
qualificada dos seus membros, em 
conformidade com o artigo 205.º do 
Tratado, no que respeita aos actos 
especificados nos artigos 7.º e 8.º e a todas 
as medidas e decisões adoptadas ao abrigo 
do capítulo VI.

1. O Conselho de Autoridades de 
Supervisão delibera por maioria 
qualificada dos seus membros, em 
conformidade com o artigo 16.º do 
Tratado da União Europeia, no que 
respeita aos actos especificados nos artigos 
7.º e 8.º e a todas as medidas e decisões 
adoptadas ao abrigo do capítulo VI.

Todas as outras decisões do Conselho de 
Autoridades de Supervisão são adoptadas 
por maioria simples dos seus membros.

Todas as outras decisões do Conselho de 
Autoridades de Supervisão são adoptadas
por maioria simples e cada membro dispõe 
de apenas um voto.

Or. en

Alteração 499
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Conselho de Autoridades de 
Supervisão delibera por maioria 
qualificada dos seus membros, em 
conformidade com o artigo 205.º do 
Tratado, no que respeita aos actos 
especificados nos artigos 7.º e 8.º e a todas 
as medidas e decisões adoptadas ao abrigo 
do capítulo VI. 

1. O Conselho de Autoridades de 
Supervisão delibera por maioria 
qualificada dos seus membros, em 
conformidade com o artigo 16.º do 
Tratado da União Europeia e com o 
artigo 3.º do Protocolo (n.º 36) relativo às 
disposições transitórias, anexo ao Tratado 
da União Europeia e ao Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, no 
que respeita aos actos especificados nos 
artigos 7.º e 8.º e a todas as medidas e 
decisões adoptadas ao abrigo do capítulo 
VI.



AM\809582PT.doc 69/111 PE439.927v01-00

PT

Or. en

Justificação

Adaptação ao Tratado de Lisboa.

Alteração 500
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Todas as outras decisões do Conselho de 
Autoridades de Supervisão são adoptadas 
por maioria simples dos seus membros.

O Conselho de Autoridades de Supervisão 
delibera por maioria qualificada dos seus 
membros, em conformidade com o artigo 
16.º do Tratado da União Europeia, no 
que respeita aos actos especificados nos 
artigos 7.º e 8.º e a todas as medidas e 
decisões adoptadas ao abrigo do capítulo 
VI.

Or. en

Justificação

Esta alteração limita-se a inverter a ordem dos n.ºs 1 e 2, a fim de conferir maior coerência 
jurídica ao acto, enunciando, em primeiro lugar, a regra geral e só depois as excepções. 
Inclui a sugestão do relator de actualizar o texto, adaptando-o à referência do Tratado de 
Lisboa.

Alteração 501
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Conselho de Administração é 
composto pelo Presidente, por um 
representante da Comissão e por quatro
membros eleitos pelo Conselho de 
Autoridades de Supervisão de entre os seus 

1. O Conselho de Administração é 
composto pelo Presidente e por seis
membros eleitos pelo Conselho de 
Autoridades de Supervisão de entre os seus 
membros. 
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membros. 

Or. en

Justificação

A AESPCR deve ser tão independente quanto possível. Por esse motivo, importa limitar a 
influência da Comissão Europeia na actividade desta autoridade. A alteração proposta visa 
retirar o representante da Comissão do Conselho de Administração da AESPCR. A ABE é 
controlada pelas próprias autoridades de supervisão. A presença do representante da 
Comissão no Conselho de Administração da AESPCR, na qualidade de membro sem direito a 
voto, é suficiente para assegurar um adequado intercâmbio de informações entre a Comissão 
e a AESPCR, bem como uma comunicação adequada entre ambas.

Alteração 502
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Cada um dos membros, com excepção do 
Presidente, terá um suplente, que os 
poderá substituir na qualidade de membro 
do Conselho de Administração se o 
membro efectivo não puder participar na 
reunião. 

Cada um dos membros terá um suplente, 
que os poderá substituir na qualidade de 
membro do Conselho de Administração se 
o membro efectivo não puder participar na 
reunião. O Presidente pode ser substituído 
pelo Vice-Presidente e os membros podem 
ser substituídos por suplentes nomeados 
em conformidade com o artigo 25.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 503
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O Director Executivo participa nas 
reuniões do Conselho de Administração, 
sem direito a voto.

O Director Executivo e um representante 
da Comissão participam nas reuniões do 
Conselho de Administração, sem direito a 
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voto.

Or. en

Alteração 504
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As reuniões ordinárias do Conselho de 
Administração realizam-se pelo menos 
duas vezes por ano.

As reuniões do Conselho de Administração 
realizam-se pelo menos antes de cada 
reunião do Conselho de Autoridades de 
Supervisão e com a frequência que julgar 
necessária.

Or. en

Alteração 505
Antolín Sánchez Presedo

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

Texto da Comissão Alteração

Nem os Estados-Membros, instituições ou 
órgãos da União Europeia, nem qualquer 
outro organismo público ou privado 
procurará influenciar os membros do 
Conselho de Administração.

Or. en
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Alteração 506
Antolín Sánchez Presedo

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

Texto da Comissão Alteração

Em conformidade com o Estatuto referido 
no artigo 54.º, os membros do Conselho 
de Administração, após a cessação das 
suas funções, permanecem vinculados aos 
deveres de honestidade e discrição quanto 
à aceitação de determinadas funções ou 
benefícios.

Or. en

Alteração 507
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Com base no projecto de relatório 
anual referido no artigo 38.º, n.º 7, o 
Conselho de Administração, após 
consulta do Conselho de Autoridades de 
Supervisão, adopta o relatório anual de 
actividades da Autoridade e transmite-o 
ao Parlamento Europeu, ao Conselho, à 
Comissão, ao Tribunal de Contas e ao 
Comité Económico e Social Europeu 
até 15 de Junho. Este relatório é tornado 
público.

Suprimido

Or. en
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Alteração 508
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Com base no projecto de relatório anual 
referido no artigo 38.º, n.º 7, o Conselho de 
Administração, após consulta do Conselho 
de Autoridades de Supervisão, adopta o 
relatório anual de actividades da 
Autoridade e transmite-o ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, à Comissão, ao 
Tribunal de Contas e ao Comité 
Económico e Social Europeu 
até 15 de Junho. Este relatório é tornado 
público.

6. Com base no projecto de relatório anual 
referido no artigo 38.º, n.º 7, o Conselho de 
Administração, após consulta do Conselho 
de Autoridades de Supervisão, adopta o 
relatório de actividades da Autoridade (o 
Relatório) e transmite-o ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, à Comissão, ao 
Tribunal de Contas e ao Comité 
Económico e Social Europeu 
até 15 de Junho. O Relatório é tornado 
público.

Or. en

Alteração 509
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. O Conselho de Administração nomeia e 
exonera os membros da Câmara de 
Recurso nos termos do artigo 44.º, n.os 3 e 
5.

Suprimido

Or. en
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Alteração 510
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. O Conselho de Administração nomeia e 
exonera os membros da Câmara de 
Recurso nos termos do artigo 44.º, n.os 3 e 
5.

Suprimido

Or. en

Alteração 511
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Autoridade é representada por um 
Presidente, que será um profissional 
independente a tempo inteiro. 

1. A Autoridade é representada por um 
Presidente e um Vice-Presidente, que 
serão profissionais independentes a tempo 
inteiro. 

O Presidente é responsável pela preparação 
dos trabalhos do Conselho de Autoridades 
de Supervisão e preside às suas reuniões, 
bem como às reuniões do Conselho de 
Administração. 

O Presidente é responsável pela preparação 
dos trabalhos do Conselho de Autoridades 
de Supervisão e preside às suas reuniões, 
bem como às reuniões do Conselho de 
Administração. 

O Vice-Presidente actua como suplente do 
Presidente e é igualmente responsável 
pelas relações externas com o Comité 
Conjunto, o CERS e os organismos 
internacionais.

Or. en
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Alteração 512
Peter Skinner

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Presidente é nomeado pelo Conselho 
de Autoridades de Supervisão, através de 
concurso, com base no seu mérito, 
competências e conhecimento das 
instituições e mercados financeiros, bem 
como na sua experiência no domínio da 
supervisão e regulação financeiras. 

2. O Presidente é nomeado pelo 
Parlamento Europeu, através de concurso 
– com base no seu mérito, competências e 
conhecimento das instituições e mercados 
financeiros, bem como na sua experiência 
no domínio da supervisão e regulação 
financeiras – gerido pelo Conselho de 
Autoridades de Supervisão, que 
selecciona os três candidatos mais fortes 
para apreciação pelo Parlamento 
Europeu. 

Antes dessa nomeação, o candidato
seleccionado pelo Conselho de 
Autoridades de Supervisão tem de ser 
confirmado pelo Parlamento Europeu. 

Antes dessa nomeação, os três candidatos
seleccionados pelo Conselho de 
Autoridades de Supervisão têm de ser 
confirmados pelo Parlamento Europeu, 
que nomeia um deles Presidente. 

O Conselho de Autoridades de Supervisão 
elege ainda, de entre os seus membros, um 
suplente que executa as funções do 
Presidente na sua ausência.

O Conselho de Autoridades de Supervisão 
elege ainda, de entre os seus membros, um 
suplente que executa as funções do 
Presidente na sua ausência.

Or. en

Justificação

Incumbir o Conselho de Autoridades de Supervisão de se basear na lista restrita deve 
contribuir para excluir considerações de ordem política do processo inicial e assegurar que 
da lista restrita constam os candidatos com as melhores qualificações técnicas. Para 
assegurar a legitimidade democrática, o Parlamento Europeu deve ter a última palavra sobre 
qual dos três candidatos deve ser nomeado.
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Alteração 513
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Presidente é nomeado pelo Conselho 
de Autoridades de Supervisão, através de 
concurso, com base no seu mérito, 
competências e conhecimento das 
instituições e mercados financeiros, bem 
como na sua experiência no domínio da 
supervisão e regulação financeiras.

2. O Presidente é nomeado pelo 
Parlamento Europeu, através de concurso 
– com base no seu mérito, competências e 
conhecimento das instituições e mercados 
financeiros, bem como na sua experiência 
no domínio da supervisão e regulação 
financeiras – gerido pelo Conselho de 
Autoridades de Supervisão, que 
selecciona os três candidatos mais fortes 
para apreciação pelo Parlamento 
Europeu.

Antes dessa nomeação, o candidato 
seleccionado pelo Conselho de 
Autoridades de Supervisão tem de ser 
confirmado pelo Parlamento Europeu.

Antes dessa nomeação, os três candidatos
seleccionados pelo Conselho de 
Autoridades de Supervisão têm de ser 
confirmados pelo Parlamento Europeu, 
que nomeia um deles Presidente. 

O Conselho de Autoridades de Supervisão 
elege ainda, de entre os seus membros, um 
suplente que executa as funções do 
Presidente na sua ausência.

O Conselho de Autoridades de Supervisão 
elege ainda, de entre os seus membros, um 
suplente que executa as funções do 
Presidente na sua ausência.

Or. en

Alteração 514
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. O Presidente é nomeado pelo Conselho 
de Autoridades de Supervisão, através de 
concurso, com base no seu mérito, 
competências e conhecimento das 
instituições e mercados financeiros, bem 
como na sua experiência no domínio da 

2. O Presidente é nomeado pelo Conselho 
de Autoridades de Supervisão, através de 
concurso, com base no seu mérito, 
competências e conhecimento das 
instituições e mercados financeiros, bem 
como na sua experiência no domínio da 
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supervisão e regulação financeiras. supervisão e regulação financeiras em 
instituições de realização de planos de 
pensões profissionais.

Or. en

Justificação

O Presidente deve possuir experiência sólida e comprovada no sector dos seguros, bem como 
de supervisão de seguros, resseguros e pensões complementares de reforma, e de aplicação 
da Directiva relativa aos seguros, resseguros e pensões complementares de reforma. 

Alteração 515
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Presidente é nomeado pelo Conselho 
de Autoridades de Supervisão, através de 
concurso, com base no seu mérito, 
competências e conhecimento das 
instituições e mercados financeiros, bem 
como na sua experiência no domínio da 
supervisão e regulação financeiras.

2. O Presidente e o Vice-Presidente são
nomeados pelo Conselho de Autoridades 
de Supervisão, através de concurso, com 
base no seu mérito, competências e 
conhecimento das instituições e mercados 
financeiros, bem como na sua experiência 
no domínio da supervisão e regulação 
financeiras.

Antes dessa nomeação, o candidato
seleccionado pelo Conselho de 
Autoridades de Supervisão tem de ser 
confirmado pelo Parlamento Europeu.

Antes dessa nomeação, os candidatos
seleccionados pelo Conselho de 
Autoridades de Supervisão têm de ser 
confirmados pelo Parlamento Europeu.

O Conselho de Autoridades de Supervisão 
elege ainda, de entre os seus membros, um 
suplente que executa as funções do 
Presidente na sua ausência.

Na ausência do Presidente ou do Vice-
Presidente, o Conselho de Autoridades de 
Supervisão elege ainda, de entre os seus 
membros, um suplente temporário que 
executa as funções do Presidente ou do 
Vice-Presidente na ausência destes.

Or. en
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Alteração 516
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Em conformidade com o Estatuto 
referido no artigo 54.º, o Presidente, após 
a cessação das suas funções, permanece 
vinculado aos deveres de honestidade e 
discrição quanto à aceitação de 
determinadas funções ou benefícios.

Or. en

Alteração 517
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Parlamento Europeu pode ainda
convidar o Presidente a apresentar um 
relatório sobre a execução das suas tarefas.

2. Um relatório anual de actividades da 
Autoridade é apresentado ao Parlamento 
Europeu, que pode convidar em qualquer 
momento o Presidente a apresentar um 
relatório sobre a execução das suas tarefas.

Or. de

Alteração 518
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Director Executivo é nomeado pelo 
Conselho de Autoridades de Supervisão, 
através de concurso, com base no seu 

2. O Director Executivo é nomeado pelo 
Conselho de Autoridades de Supervisão, 
sob proposta do Conselho de 
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mérito, competências e conhecimento das 
instituições e mercados financeiros, bem 
como na sua experiência no domínio da 
supervisão e regulação financeiras e na sua 
experiência de gestão.

Administração, através de concurso, com 
base no seu mérito, competências e 
conhecimento das instituições e mercados 
financeiros, bem como na sua experiência 
no domínio da supervisão e regulação 
financeiras e na sua experiência de gestão.

Or. en

Alteração 519
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Durante os nove meses anteriores ao 
final do mandato de cinco anos do Director 
Executivo, o Conselho de Autoridades de 
Supervisão procede a uma avaliação.

4. Durante os nove meses anteriores ao 
final do mandato de cinco anos do Director 
Executivo, o Conselho de Administração
procede a uma avaliação.

No âmbito dessa avaliação, o Conselho de 
Autoridades de Supervisão deve apreciar, 
designadamente:

No âmbito dessa avaliação, o Conselho de 
Administração deve apreciar, 
designadamente:

a) Os resultados obtidos no primeiro 
mandato e o modo como foram alcançados;

a) Os resultados obtidos no primeiro 
mandato e o modo como foram alcançados;

b) Os deveres e necessidades da 
Autoridade para os próximos anos.

b) Os deveres e necessidades da 
Autoridade para os próximos anos.

Tomando em consideração essa avaliação, 
o Conselho de Autoridades de Supervisão
pode prorrogar uma vez o mandato do 
Director Executivo.

Tomando em consideração essa avaliação, 
o Conselho de Administração pode 
prorrogar uma vez o mandato do Director 
Executivo.

Or. en
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Alteração 520
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O Director Executivo só pode ser 
exonerado por decisão do Conselho de 
Autoridades de Supervisão.

5. O Director Executivo só pode ser 
exonerado por decisão do Conselho de 
Autoridades de Supervisão e sob proposta 
do Conselho de Administração.

Or. en

Alteração 521
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O Director Executivo não deve ter 
trabalhado em instituições financeiras, ou 
prestado serviços a estas instituições, nos 
três anos anteriores, nem o deve fazer nos 
três anos subsequentes à cessação das 
suas funções na Autoridade.

Or. en

Alteração 522
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Em conformidade com o Estatuto 
referido no artigo 54.º, o Director 
Executivo, após a cessação das suas 
funções, permanece vinculado aos deveres 
de honestidade e discrição quanto à 
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aceitação de determinadas funções ou 
benefícios.

Or. en

Alteração 523
Peter Skinner

Proposta de regulamento
Capítulo IV – Secção 2 – subtítulo

Texto da Comissão Alteração

Esta alteração aplica-se a todo o texto

COMITÉ CONJUNTO DAS 
AUTORIDADES EUROPEIAS DE 

SUPERVISÃO

AUTORIDADE EUROPEIA DE 
SUPERVISÃO (COMITÉ CONJUNTO )

Or. en

Justificação

É importante determinar que o CC é também um organismo consultivo intra AES e entre a 
AES e o CERS.

Alteração 524
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. É instituído um Comité Conjunto das
Autoridades Europeias de Supervisão.

1. São instituídas as Autoridades 
Europeias de Supervisão (Comité 
Conjunto) (“o Comité Conjunto”), com 
sede em Frankfurt.

Or. en
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Alteração 525
Marianne Thyssen

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Comité Conjunto serve como fórum 
onde a Autoridade coopera regular e 
estreitamente para garantir a coerência 
intersectorial com a Autoridade Bancária 
Europeia e com a Autoridade Europeia 
dos Valores Mobiliários e dos Mercados.

2. O Comité Conjunto serve como fórum 
onde a Autoridade coopera regular e 
estreitamente para garantir a coerência 
intersectorial com outras AES, 
nomeadamente: 

– conglomerados financeiros,
– contabilidade e auditoria,
– análises microprudenciais dos 
desenvolvimentos, riscos e 
vulnerabilidades intersectoriais para a 
estabilidade financeira,
– produtos de investimento a retalho,
– medidas contra o branqueamento de 
capitais, e
– intercâmbio de informações com o 
Conselho Europeu do Risco Sistémico e 
desenvolvimento da relação entre o 
Conselho Europeu do Risco Sistémico e 
as Autoridades Europeias de Supervisão.

Or. en

Justificação

O Comité Conjunto está a desenvolver novos domínios de acção comum. Neste contexto, 
propõe-se que sejam especificados diversos domínios de cooperação em matéria 
regulamentar. Os comités constitutivos tomam as decisões finais com base nos trabalhos 
preparatórios do Comité Conjunto.
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Alteração 526
Wolf Klinz

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Comité Conjunto serve como fórum 
onde a Autoridade coopera regular e 
estreitamente para garantir a coerência 
intersectorial com a Autoridade Bancária
Europeia e com a Autoridade Europeia 
dos Valores Mobiliários e dos Mercados.

2. O Comité Conjunto serve como fórum 
onde a Autoridade coopera regular e 
estreitamente para garantir a coerência 
intersectorial com todos os pilares da 
Autoridade Europeia de Supervisão, 
nomeadamente no que respeita a:
– conglomerados financeiros,
– contabilidade e auditoria,
– análises microprudenciais para a 
estabilidade financeira,
– produtos de investimento a retalho, 
– medidas contra o branqueamento de 
capitais, e
– intercâmbio de informações com o 
Conselho Europeu do Risco Sistémico e 
desenvolvimento da relação entre o 
Conselho Europeu do Risco Sistémico e 
os pilares da Autoridade Europeia de 
Supervisão.

Or. en

Alteração 527
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Comité Conjunto serve como fórum 
onde a Autoridade coopera regular e 
estreitamente para garantir a coerência 
intersectorial com a Autoridade Bancária 
Europeia e com a Autoridade Europeia dos 

2. O Comité Conjunto serve como fórum 
onde a Autoridade coopera regular e 
estreitamente para garantir a coerência 
intersectorial com a Autoridade Bancária 
Europeia e com a Autoridade Europeia dos 
Valores Mobiliários e dos Mercados; 
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Valores Mobiliários e dos Mercados. assegura ainda a coerência e a 
coordenação intersectorial da supervisão, 
nomeadamente no que respeita a:
– conglomerados financeiros,
– contabilidade e auditoria,
– análises microprudenciais para a 
estabilidade financeira,
– produtos de investimento a retalho, 
– medidas contra o branqueamento de 
capitais, e
– intercâmbio de informações com o 
Conselho Europeu do Risco Sistémico.

Or. en

Alteração 528
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Comité Conjunto serve como fórum
onde a Autoridade coopera regular e 
estreitamente para garantir a coerência 
intersectorial com a Autoridade Bancária 
Europeia e com a Autoridade Europeia dos 
Valores Mobiliários e dos Mercados.

2. O Comité Conjunto serve como 
estrutura de enquadramento do Sistema 
Europeu de Supervisão Financeira 
(SESF) onde a Autoridade coopera regular 
e estreitamente para garantir a coerência 
intersectorial com a Autoridade Bancária 
Europeia e com a Autoridade Europeia dos 
Valores Mobiliários e dos Mercados.

Or. en
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Alteração 529
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 40-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 40.º-A
Supervisão

1. O Comité Conjunto exerce funções de 
supervisão em base consolidada 
relativamente a todos os participantes no 
mercado financeiro e aos principais
participantes no mercado financeiro, em 
conformidade com o artigo 12.º-A.
2. O Comité Conjunto financia essas 
actividades de supervisão com as receitas 
de uma taxa cobrada a cada participante 
no mercado que supervisiona, com base 
no risco que o participante incorre de 
entrar em liquidação.

Or. en

Alteração 530
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Comité Conjunto é composto pelo 
Presidente da Autoridade, pelos 
Presidentes da Autoridade Europeia dos 
Seguros e Pensões Complementares de 
Reforma e da Autoridade Europeia dos 
Valores Mobiliários e dos Mercados e, 
quando aplicável, pelo Presidente de um 
subcomité instituído nos termos do artigo 
43.º. 

1. O Comité Conjunto é composto por um 
Presidente da Autoridade independente, 
um Vice-Presidente da Autoridade 
independente e pelos Presidentes da 
Autoridade Europeia dos Seguros e 
Pensões Complementares de Reforma e da 
Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados e, quando 
aplicável, pelo Presidente de um subcomité 
instituído nos termos do artigo 43.º. 
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Or. en

Alteração 531
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 42-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 42.º-A
1. O Comité Conjunto acompanha e 
coordena os colégios de autoridades de 
supervisão que supervisionam as grandes 
instituições financeiras que desenvolvem 
operações transfronteiras consideradas 
sistemicamente importantes.
2. A lista de instituições financeiras 
sistemicamente importantes abrangidas 
pelo artigo 2.º, n.º 1, é estabelecida pelo 
CERS, em estreita colaboração com o 
Comité Conjunto.
3. O Comité Conjunto pode decidir 
assumir as responsabilidades e 
competências directas atribuídas à 
Autoridade pelo presente regulamento 
relativamente a instituições financeiras 
individuais, após consulta das instituições 
supervisionadas e dos Conselhos de 
Administração e dos grupos das partes 
interessadas das Autoridades envolvidas, 
especialmente no caso de conglomerados 
financeiros e de instituições com 
actividades intersectoriais nos domínios 
de competência de mais de uma 
Autoridade.

Or. en
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Alteração 532
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 44

Texto da Comissão Alteração

Artigo 44.º Suprimido
Composição

1. A Câmara de Recurso é um organismo 
conjunto da Autoridade, da Autoridade 
Bancária Europeia e da Autoridade 
Europeia dos Seguros e Pensões 
Complementares de Reforma.
2. A Câmara de Recurso é composta por 
seis membros efectivos e seis suplentes 
com conhecimentos e experiência 
relevante, com exclusão dos actuais 
funcionários das autoridades nacionais de 
supervisão ou de outras instituições 
nacionais ou comunitárias envolvidas nas 
actividades da Autoridade. A Câmara de 
Recurso nomeia o seu Presidente. As 
decisões da Câmara de Recurso são 
adoptadas por maioria de pelo menos 
quatro dos seis membros que a compõem. 
A Câmara de Recurso é, sempre que 
necessário, convocada pelo seu 
Presidente.
3. Dois membros efectivos e dois suplentes 
são nomeados pelo Conselho de 
Administração da Autoridade, com base 
numa lista restrita proposta pela 
Comissão, no seguimento de um convite à 
manifestação de interesse a publicar no 
Jornal Oficial da União Europeia e após 
consulta do Conselho de Autoridades de 
Supervisão.
Os restantes membros são nomeados em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º …/…. [AESPCR] e com o 
Regulamento (CE) n.º …/…. [ABE].
4. A duração do mandato dos membros da 
Câmara de Recurso é de cinco anos. Esse 
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mandato pode ser renovado uma vez.
5. Um membro da Câmara de Recurso 
que tenha sido nomeado pelo Conselho de 
Administração da Autoridade não pode 
ser exonerado das suas funções durante o 
mandato, excepto se tiver cometido uma 
falta grave e se o Conselho de 
Administração, após consulta do 
Conselho de Autoridades de Supervisão, 
tomar uma decisão nesse sentido. 
6. A Autoridade, a Autoridade Bancária 
Europeia e a Autoridade Europeia dos 
Seguros e Pensões Complementares de 
Reforma prestam à Câmara de Recurso 
um apoio operacional e de secretariado 
adequados.

Or. en

Alteração 533
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. A Câmara de Recurso é composta por 
seis membros efectivos e seis suplentes 
com conhecimentos e experiência 
relevante, com exclusão dos actuais 
funcionários das autoridades nacionais de 
supervisão ou de outras instituições 
nacionais ou comunitárias envolvidas nas 
actividades da Autoridade.

2. A Câmara de Recurso é composta por 
seis membros efectivos e seis suplentes. 
Inclui figuras de renome, com exclusão 
dos actuais funcionários das autoridades 
nacionais de supervisão ou de outras 
instituições nacionais ou da UE ou de 
instituições financeiras envolvidas nas 
actividades da Autoridade, com 
conhecimentos relevantes e especialização 
profissional comprovados, nomeadamente 
experiência de supervisão de nível 
suficientemente elevado nos domínios das 
actividades bancárias, dos seguros e das 
pensões complementares de reforma, dos 
mercados de valores mobiliários ou de 
outros serviços financeiros, e, no mínimo, 
dois membros com especialização jurídica 
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suficiente para o aconselhamento jurídico 
especializado sobre o exercício dos 
poderes da Autoridade.

Or. en

Alteração 534
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Câmara de Recurso nomeia o seu
Presidente.

O Presidente, nomeado conjuntamente 
pelo Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão, deve ser um jurista.

Or. en

Alteração 535
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

As decisões da Câmara de Recurso são 
adoptadas por maioria de pelo menos 
quatro dos seis membros que a compõem.

As decisões da Câmara de Recurso são 
adoptadas por maioria simples, com um 
voto de qualidade para o Presidente.

Or. en
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Alteração 536
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 2 – parágrafo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A composição da Câmara de Recurso é 
equilibrada e reflecte a União Europeia 
no seu conjunto.

Or. en

Alteração 537
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Dois membros efectivos e dois suplentes 
são nomeados pelo Conselho de 
Administração da Autoridade, com base 
numa lista restrita proposta pela 
Comissão, no seguimento de um convite à 
manifestação de interesse a publicar no 
Jornal Oficial da União Europeia e após 
consulta do Conselho de Autoridades de 
Supervisão.

3. Os membros efectivos e os suplentes são 
nomeados após consulta dos Conselhos de 
Administração das Autoridades, do 
seguinte modo:

– dois membros e dois suplentes pelo 
Conselho,
– dois membros e dois suplentes pela 
Comissão,
– dois membros e dois suplentes pelo 
Parlamento Europeu.

Or. en
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Alteração 538
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Dois membros efectivos e dois suplentes
são nomeados pelo Conselho de 
Administração da Autoridade, com base 
numa lista restrita proposta pela 
Comissão, no seguimento de um convite à 
manifestação de interesse a publicar no 
Jornal Oficial da União Europeia e após 
consulta do Conselho de Autoridades de 
Supervisão.

3. Dois membros efectivos são nomeados 
pelo Parlamento Europeu, dois membros 
efectivos pelo Conselho e mais dois 
membros pela Comissão, no seguimento de 
um convite à manifestação de interesse a 
publicar no Jornal Oficial da União 
Europeia e após consulta do Conselho de 
Autoridades de Supervisão.

Or. en

Alteração 539
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Dois membros efectivos e dois suplentes 
são nomeados pelo Conselho de 
Administração da Autoridade, com base 
numa lista restrita proposta pela Comissão, 
no seguimento de um convite à 
manifestação de interesse a publicar no 
Jornal Oficial da União Europeia e após 
consulta do Conselho de Autoridades de 
Supervisão. 

3. Os membros efectivos e os seus
suplentes são nomeados pelo Parlamento
Europeu, com base numa lista restrita 
proposta pela Comissão, no seguimento de 
um convite à manifestação de interesse a 
publicar no Jornal Oficial da União 
Europeia e após consulta do Conselho de 
Autoridades de Supervisão. A lista inclui 
pelo menos um membro que represente 
uma organização de consumidores, um 
membro que represente as PME e um 
membro que represente a comunidade 
científica. Este último e o seu suplente são 
nomeados pelo Grupo de Partes 
Interessadas o sector dos seguros, 
resseguros e pensões complementares de 
reforma.
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Or. en

Alteração 540
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Dois membros efectivos e dois suplentes 
são nomeados pelo Conselho de 
Administração da Autoridade, com base 
numa lista restrita proposta pela Comissão, 
no seguimento de um convite à 
manifestação de interesse a publicar no 
Jornal Oficial da União Europeia e após 
consulta do Conselho de Autoridades de 
Supervisão. 

3. Dois membros efectivos e dois suplentes 
são nomeados pelo Conselho de 
Administração da Autoridade, com base 
numa lista restrita proposta pela Comissão, 
após audição no Parlamento Europeu, no 
seguimento de um convite à manifestação 
de interesse a publicar no Jornal Oficial da 
União Europeia e após consulta do 
Conselho de Autoridades de Supervisão.

Or. en

Alteração 541
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os restantes membros são nomeados em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º …/…. [ABE] e com o Regulamento 
(CE) n.º …/…. [AEVMM]. 

Suprimido

Or. en
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Alteração 542
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os restantes membros são nomeados em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º …/…. [ABE] e com o Regulamento 
(CE) n.º …/…. [AEVMM]. 

Suprimido

Or. en

Alteração 543
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os restantes membros são nomeados em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º …/…. [ABE] e com o Regulamento 
(CE) n.º …/…. [AEVMM]. 

Suprimido

Or. en

Alteração 544
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Um membro da Câmara de Recurso que 
tenha sido nomeado pelo Conselho de 
Administração da Autoridade não pode ser 
exonerado das suas funções durante o 
mandato, excepto se tiver cometido uma 
falta grave e se o Conselho de 

5. Um membro da Câmara de Recurso não 
pode ser exonerado das suas funções 
durante o mandato, excepto se tiver 
cometido uma falta grave e se a instituição 
que o nomeou, após consulta do Conselho 
de Autoridades de Supervisão, tomar uma 
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Administração, após consulta do Conselho 
de Autoridades de Supervisão, tomar uma 
decisão nesse sentido.

decisão nesse sentido.

Or. en

Alteração 545
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 45

Texto da Comissão Alteração

Artigo 45.º Suprimido
Independência e imparcialidade

1. Os membros da Câmara de Recurso são 
independentes nas suas decisões, não 
sendo vinculados por quaisquer 
instruções. Não podem exercer nenhuma 
outra função na Autoridade, no seu 
Conselho de Administração ou no seu 
Conselho de Autoridades de Supervisão.
2. Os membros da Câmara de Recurso 
não podem participar num processo de 
recurso caso tenham nele qualquer 
interesse pessoal, caso tenham estado 
anteriormente envolvidos na qualidade de 
representantes de uma das partes ou caso 
tenham participado na decisão que é 
objecto de recurso.
3. Se, por uma das razões referidas nos 
n.os 1 ou 2, ou por qualquer outra razão, 
um membro da Câmara de Recurso 
considerar que um outro membro não 
deve participar num processo de recurso, 
deve informar desse facto a Câmara de 
Recurso.
4. Qualquer das partes envolvidas num 
recurso pode objectar à participação de 
um membro da Câmara de Recurso por 
qualquer das razões referidas nos n.os 1 e 
2, ou em caso de suspeitas de 
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parcialidade.
A recusa não pode ser fundamentada na 
nacionalidade dos membros nem é 
admissível se, embora tendo 
conhecimento de um motivo de recusa, a 
parte no processo de recurso tiver iniciado 
a tramitação processual com um passo 
que não seja o pedido de recusa atinente à 
composição da Câmara de Recurso.
5. A Câmara de Recurso decide das 
medidas a tomar nas situações previstas 
nos n.os 1 e 2 sem a participação do 
membro em causa.
Para a adopção dessa decisão, o membro 
em causa é substituído na Câmara de 
Recurso pelo seu suplente, excepto se este 
se encontrar em situação semelhante. 
Nesse caso, o Presidente designa um 
substituto de entre os suplentes 
disponíveis.
6. Os membros da Câmara de Recurso 
devem esforçar-se por agir com 
independência e em defesa do interesse 
público.
Para o efeito, prestam uma declaração de 
compromisso e uma declaração de 
interesses, indicando a ausência de 
qualquer interesse que possa ser 
considerado prejudicial à sua 
independência ou a existência de 
qualquer interesse directo ou indirecto 
que possa ser considerado prejudicial à 
sua independência.
Estas declarações são tornadas públicas 
anualmente e por escrito.

Or. en
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Alteração 546
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Câmara de Recurso pode, nos termos 
do presente artigo, exercer qualquer 
competência atribuída à Autoridade ou 
remeter o processo para o órgão 
competente da Autoridade. Esse órgão fica 
vinculado à decisão da Câmara de Recurso.

5. A Câmara de Recurso pode confirmar a 
decisão adoptada pela autoridade 
competente ou remeter o processo para o 
órgão competente da Autoridade. Esse 
órgão fica vinculado à decisão da Câmara 
de Recurso.

Or. en

Alteração 547
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros e as 
instituições da União Europeia, bem 
como qualquer pessoa singular ou 
colectiva, podem interpor recurso perante 
o Tribunal de Justiça contra decisões 
tomadas pela Autoridade, em 
conformidade com o artigo 263.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia. 

Or. en
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Alteração 548
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Das contribuições obrigatórias 
provenientes das autoridades públicas
nacionais responsáveis pela supervisão 
das instituições financeiras; 

Suprimido

Or. en

Justificação

Dado que vai ser uma autoridade comunitária, a AESPCR deve ser, tanto quanto possível, 
financiada pelo orçamento da UE, o que salvaguarda igualmente a sua independência. Por 
estes motivos, é excluído o seu financiamento pelas autoridades nacionais de supervisão.

Alteração 549
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Das contribuições obrigatórias 
provenientes das autoridades públicas 
nacionais responsáveis pela supervisão 
das instituições financeiras; 

Suprimido

Or. en

Alteração 550
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Das contribuições obrigatórias a) Das contribuições obrigatórias 
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provenientes das autoridades públicas 
nacionais responsáveis pela supervisão das 
instituições financeiras; 

provenientes das autoridades públicas 
nacionais responsáveis pela supervisão das 
instituições financeiras, que são realizadas 
em conformidade com a ponderação de 
votos prevista no artigo 3.º, n.º 3 do 
Protocolo (n.º 36) relativo às disposições 
transitórias, anexo ao Tratado da União 
Europeia e ao Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia. Para 
efeitos do presente artigo, o artigo 3.º, 
n.º 3, do Protocolo (n.º 36) relativo às 
disposições transitórias continua a ser 
aplicável para além da data-limite de 31 
de Outubro de 2014 nele prevista;

Or. en

Justificação

A alteração proposta define as contribuições a efectuar pelas autoridades nacionais de 
supervisão para o orçamento da AESPCR. A regra proposta baseia-se na prática actual.

Alteração 551
Marianne Thyssen

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) De uma subvenção da Comunidade, 
inscrita no orçamento geral da União 
Europeia (secção «Comissão»);

b) De uma subvenção da União Europeia, 
numa rubrica orçamental separada da 
secção [XI] do orçamento geral da União 
Europeia;

Or. en

Justificação

Under the Commission proposals, the ESAs’ budget would be part of the Commission budget. 
To enhance the independence of the ESAs it would be better to identify a separate and specific 
budget line for the ESAs in the overall EU Budget. Therefore it is proposed, also to enable the 
authorities to achieve their ambitions, to provide for an independent budget line as has been 
done for the Data Protection Supervisor (see: Regulation No 45/2001 of 18 December 2000 
on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the 
Community institutions and bodies and on the free movement of such data).
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Alteração 552
Marianne Thyssen

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Director Executivo elabora, até 15 de 
Fevereiro de cada ano, um projecto de 
mapa previsional das receitas e despesas da 
Autoridade para o exercício financeiro 
seguinte e envia-o ao Conselho de 
Administração, acompanhado de um 
quadro dos efectivos. O Conselho de 
Administração elabora anualmente, com 
base nesse anteprojecto elaborado pelo 
Director Executivo, o mapa previsional das 
receitas e despesas da Autoridade para o 
exercício seguinte. Esse mapa, que inclui 
um projecto de quadro de pessoal, é 
transmitido pelo Conselho de 
Administração à Comissão 
até 31 de Março. O projecto elaborado pelo 
Director Executivo é aprovado pelo 
Conselho de Autoridades de Supervisão
antes da respectiva adopção.

1. Excepto no que se refere ao primeiro 
ano de funcionamento da Autoridade que 
findará em 31 de Dezembro de 2011 (ver 
artigo 49.º, n.º 6-A, infra), o Director 
Executivo elabora, até 15 de Fevereiro de 
cada ano, um projecto de mapa previsional 
das receitas e despesas da Autoridade para 
o exercício financeiro seguinte e envia-o ao 
Conselho de Administração e ao Conselho 
de Autoridades de Supervisão, 
acompanhado de um quadro dos efectivos. 
O Conselho de Administração elabora 
anualmente, com base nesse anteprojecto 
elaborado pelo Director Executivo e 
aprovado pelo Conselho de 
Administração, o mapa previsional das 
receitas e despesas da Autoridade para o 
exercício seguinte. Esse mapa, que inclui 
um projecto de quadro de pessoal, é 
transmitido pelo Conselho de Autoridades 
de Supervisão à Comissão 
até 31 de Março. O projecto elaborado pelo 
Director Executivo é aprovado pelo 
Conselho de Administração antes da 
respectiva adopção.

Or. en

Justificação

Propõe-se que os orçamentos para o primeiro ano de funcionamento das AES, que termina 
em 31 de Dezembro de 2011, sejam adoptados pelos membros dos respectivos comités do 
nível 3, após consulta da Comissão, e transmitidos ao Conselho e ao Parlamento Europeu 
para aprovação. Isto assume uma importância fundamental para a independência 
operacional das AES, para que estas comecem a funcionar com uma base financeira firme. A
sua independência é contrabalançada pela sua responsabilização perante as instituições 
políticas da UE. 
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Alteração 553
Wolf Klinz

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Sem prejuízo das disposições 
precedentes, o orçamento para o primeiro 
ano de funcionamento da Autoridade, que 
termina em 31 de Dezembro de 2011, é 
adoptado pelos membros do comité do 
nível 3, após consulta da Comissão 
Europeia, e transmitido à autoridade 
orçamental para aprovação.

Or. en

Alteração 554
Marianne Thyssen

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. O orçamento para o primeiro ano de 
funcionamento da Autoridade, que 
termina em 31 de Dezembro de 2011, é 
adoptado pelos membros do comité do 
nível 3, após consulta da Comissão, e 
transmitido ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho para aprovação. 

Or. en

Justificação

Propõe-se que os orçamentos para o primeiro ano de funcionamento das AES, que termina 
em 31 de Dezembro de 2011, sejam adoptados pelos membros dos respectivos comités do 
nível 3, após consulta da Comissão, e transmitidos ao Conselho e ao Parlamento Europeu 
para aprovação. Isto assume uma importância fundamental para a independência 
operacional das AES, para que estas comecem a funcionar com uma base financeira firme. A
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sua independência é contrabalançada pela sua responsabilização perante as instituições 
políticas da UE. 

Alteração 555
Marianne Thyssen

Proposta de regulamento
Artigo 54 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. São aplicáveis ao pessoal da Autoridade, 
incluindo o seu Director Executivo, o 
Estatuto, o regime aplicável aos outros 
agentes das Comunidades Europeias e as 
regras aprovadas conjuntamente pelas 
instituições das Comunidades Europeias 
para efeitos de aplicação dos mesmos.

1. São aplicáveis ao pessoal da Autoridade, 
excluindo o seu Presidente, o Estatuto, o 
regime aplicável aos outros agentes das 
Comunidades Europeias e as regras 
aprovadas conjuntamente pelas instituições 
das Comunidades Europeias para efeitos de 
aplicação dos mesmos.

Or. en

Justificação

O Presidente não deve ser abrangido pelo Estatuto dos Funcionários da UE.  As condições 
de emprego do Presidente devem ser determinadas pelo Conselho de Autoridades de 
Supervisão, a exemplo do que já acontece com o Presidente e com os membros da Comissão 
Executiva do Banco Central Europeu. Tendo em conta que os presidentes farão parte do 
CERS e do seu Comité Directivo, é conveniente adoptar uma abordagem coerente com a do 
BCE.

Alteração 556
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 56 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Não exercem funções em instituições 
financeiras anteriormente 
supervisionadas pelo Sistema Europeu de 
Supervisão Financeira nos 18 meses 
subsequentes à cessação de funções.

Or. en
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Alteração 557
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 59 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Conselho de Administração decide o 
regime linguístico interno da Autoridade.

2. O Conselho de Autoridades de 
Supervisão decide o regime linguístico 
interno da Autoridade.

Or. en

Alteração 558
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 61 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os trabalhos da Autoridade são 
igualmente abertos à participação de 
países terceiros que apliquem legislação 
que tenha sido reconhecida como 
equivalente pela União Europeia na 
esfera de competências da Autoridade, em 
conformidade com artigo 1.º, n.º 2, desde 
que tal participação reforce a coerência 
dos resultados da supervisão com 
interesse directo para a Autoridade e para 
os países terceiros em causa. A 
participação destes países é subordinada à 
conclusão de acordos de carácter 
administrativo, referidos no artigo 18.º.

Or. en
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Alteração 559
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 61 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Esta participação deve traduzir-se num 
intercâmbio eficaz de informações entre 
as autoridades competentes e a 
Autoridade, tanto a nível bilateral como 
multilateral, no pleno respeito das regras 
de confidencialidade aplicáveis e das 
disposições relativas à protecção de dados 
previstas na legislação comunitária 
pertinente.

Or. en

Alteração 560
Peter Skinner

Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão é responsável pela 
instituição a nível administrativo e pela 
entrada em funções da Autoridade 
enquanto esta não tiver capacidade 
operacional para executar o seu próprio 
orçamento.

1. A Comissão, em estreita cooperação 
com o Comité das Autoridades Europeias 
de Supervisão dos Seguros e Pensões 
Complementares de Reforma instituído 
pela Decisão da Comissão 2009/79/CE 
(comité de nível 3), é responsável pela 
instituição a nível administrativo e pela 
entrada em funções da Autoridade 
enquanto esta não tiver capacidade 
operacional para executar o seu próprio 
orçamento.

Or. en
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Alteração 561
Marianne Thyssen

Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. No período subsequente à entrada 
em vigor do presente regulamento, e antes 
da criação da Autoridade, o comité de
nível 3 prepara, em estreita cooperação 
com a Comissão, a substituição do comité 
de nível 3 pela Autoridade. O comité de
nível 3 pode empreender todas as acções 
preparatórias necessárias, sem prejuízo de 
uma decisão final dos órgãos pertinentes 
da Autoridade. Estas acções incluem a 
determinação do processo de selecção do 
Presidente e do Director Executivo da 
Autoridade, bem como dos membros do 
Conselho de Administração, e a 
organização da selecção destas pessoas.

Or. en

Justificação

Propõe-se a clarificação das disposições relativas às acções preparatórias que podem ser 
empreendidas antes da criação das AES. Por razões de eficácia, é imperativo que, após a 
entrada em vigor do regulamento, os comités do nível 3 possam tomar todas as medidas úteis 
para preparar a criação das AES, que terão de ser ratificadas pelos órgãos pertinentes da 
AES. Este modus operandi contribuirá para encurtar tanto quanto possível o período durante 
o qual as AES poderão não estar plenamente operacionais devido à não nomeação dos 
respectivos Presidente e Director Executivo.

Alteração 562
Marianne Thyssen

Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. No período compreendido entre a 
entrada em vigor do presente regulamento 
e a designação do Presidente e dos 
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membros do Conselho de Administração, 
e a nomeação do Director Executivo, a 
AES é presidida interinamente pelo 
Presidente do comité do nível 3 existente e 
gerida pelo seu Secretário-Geral.

Or. en

Justificação

Propõe-se a clarificação das disposições relativas às acções preparatórias que podem ser 
empreendidas antes da criação das AES. Por razões de eficácia, é imperativo que, após a 
entrada em vigor do regulamento, os comités do nível 3 possam tomar todas as medidas úteis 
para preparar a criação das AES, que terão de ser ratificadas pelos órgãos pertinentes da 
AES. Este modus operandi contribuirá para encurtar tanto quanto possível o período durante 
o qual as AES poderão não estar plenamente operacionais devido à não nomeação dos 
respectivos Presidente e Director Executivo.

Alteração 563
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Autoridade é considerada o 
sucessor legal do Comité das Autoridades 
Europeias de Supervisão dos Seguros e 
Pensões Complementares de Reforma. O 
mais tardar, na data de criação da 
Autoridade, todos os elementos do activo e 
do passivo, bem como todas as operações 
pendentes do Comité das Autoridades 
Europeias de Supervisão dos Seguros e 
Pensões Complementares de Reforma, são 
automaticamente transferidos para a 
Autoridade. O Comité das Autoridades 
Europeias de Supervisão dos Seguros e 
Pensões Complementares de Reforma 
elabora um mapa da sua situação 
patrimonial final na data da 
transferência. Este mapa é auditado e 
aprovado pelos seus membros e pela 
Comissão.
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Or. en

Alteração 564
Marianne Thyssen

Proposta de regulamento
Artigo 63 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. É oferecida a todos os membros 
contratuais referidos no n.º 1 a 
possibilidade de celebrarem contratos de 
agente temporário nos diferentes escalões 
previstos ao abrigo do artigo 2.º, alínea a), 
do Regime aplicável aos outros agentes 
das Comunidades Europeias, de acordo 
com o quadro de efectivos da Autoridade.

2. A fim de facilitar a transição do pessoal 
existente para a Autoridade, é oferecida a 
todos os membros contratuais referidos no 
n.º 1, incluindo os membros destacados, a 
possibilidade de celebrarem contratos de 
agente temporário em condições 
económicas e jurídicas equivalentes ou 
comparáveis, em conformidade com o 
enquadramento jurídico pertinente.

Or. en

Justificação

São propostas medidas de transição específicas para o pessoal do comité de nível 3.

Alteração 565
Marianne Thyssen

Proposta de regulamento
Artigo 63 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A autoridade autorizada a celebrar 
contratos leva a cabo, após a entrada em 
vigor do presente regulamento, uma 
selecção interna limitada ao pessoal sob 
contrato com o Comité das Autoridades 
Europeias de Supervisão Bancária ou 
com o respectivo Secretariado, de modo a 
verificar a capacidade, eficiência e 
integridade das pessoas a contratar.

A autoridade autorizada a celebrar 
contratos leva a cabo, após a entrada em 
vigor do presente regulamento, uma 
selecção interna limitada ao pessoal sob 
contrato com o comité de nível 3 ou com o 
respectivo Secretariado, de modo a 
verificar a capacidade, eficiência e 
integridade das pessoas a contratar. O 
processo de selecção interna tem 
plenamente em conta as competências e a 
experiência demonstradas pelos 
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indivíduos no exercício das suas funções 
anteriores à transição.

Or. en

Justificação

São propostas medidas de transição específicas para o pessoal do comité de nível 3.

Alteração 566
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. No prazo de três anos a contar da data 
prevista no artigo 67.º, segundo parágrafo, 
e, em seguida, de três em três anos, a 
Comissão publica um relatório geral sobre 
a experiência adquirida com o 
funcionamento da Autoridade e com os 
procedimentos estabelecidos no presente 
regulamento.

1. No prazo de três anos a contar da data 
prevista no artigo 67.º, segundo parágrafo, 
e, em seguida, de três em três anos, a 
Comissão analisa o presente regulamento, 
e em particular o funcionamento do 
artigo 23.º, e publica um relatório geral 
sobre a experiência adquirida com o 
funcionamento da Autoridade e com os 
procedimentos estabelecidos no presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

As alterações propostas visam obrigar a Comissão a apresentar propostas que clarifiquem o 
conceito de competências orçamentais dos Estados-Membros e a actualizar o regulamento, 
de modo a torná-lo coerente com possíveis melhoramentos resultantes da aplicação de um 
quadro de regulamentos comunitários para a gestão de crise no sector bancário, colocado 
recentemente em consulta pela Comissão.
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Alteração 567
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O relatório inclui uma avaliação do 
funcionamento do Grupo das Partes 
Interessadas e do seu eventual reforço no 
sentido de tornar obrigatória a emissão de 
pareceres.

Or. en

Alteração 568
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Esse relatório avalia igualmente os 
progressos realizados no sentido da 
convergência regulamentar e de supervisão 
no domínio da gestão e resolução de crises 
na Comunidade. A avaliação é baseada em 
consultas alargadas, nomeadamente com o 
Grupo de Partes Interessadas o sector dos 
seguros, resseguros e pensões 
complementares de reforma.

Esse relatório avalia igualmente os 
progressos alcançados na realização dos 
objectivos da Autoridade e na evolução no 
sentido da convergência e da integração 
regulamentar e de supervisão no domínio 
da gestão e resolução de crises na União 
Europeia. O relatório avalia ainda a 
forma como o sector está a lidar com os 
custos inerentes ao seu funcionamento 
normal e a forma como pode ser 
alcançada a sua plena internalização, 
numa perspectiva cíclica. A avaliação é 
baseada em consultas alargadas, 
nomeadamente com o Grupo de Partes 
Interessadas o sector dos seguros, 
resseguros e pensões complementares de 
reforma.

Or. en
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Alteração 569
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Esse relatório avalia igualmente os 
progressos realizados no sentido da 
convergência regulamentar e de supervisão 
no domínio da gestão e resolução de crises 
na Comunidade. A avaliação é baseada em 
consultas alargadas, nomeadamente com o 
Grupo de Partes Interessadas o sector dos 
seguros, resseguros e pensões 
complementares de reforma.

Esse relatório avalia igualmente os 
progressos realizados no sentido da 
convergência regulamentar e de supervisão 
no domínio da gestão e resolução de crises 
na Comunidade e apresenta um relatório 
ao Parlamento e ao Conselho, juntamente 
com eventuais propostas adequadas para 
a alteração deste regulamento. A 
avaliação é baseada em consultas 
alargadas, nomeadamente com o Grupo de 
Partes Interessadas o sector dos seguros, 
resseguros e pensões complementares de 
reforma.

Or. en

Justificação

As alterações propostas visam obrigar a Comissão a apresentar propostas que clarifiquem o 
conceito de competências orçamentais dos Estados-Membros e a actualizar o regulamento, 
de modo a torná-lo coerente com possíveis melhoramentos resultantes da aplicação de um 
quadro de regulamentos comunitários para a gestão de crise no sector bancário, colocado 
recentemente em consulta pela Comissão.

Alteração 570
Corien Wortmann-Kool

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Esse relatório avalia igualmente os 
progressos realizados no sentido da 
convergência regulamentar e de supervisão 
no domínio da gestão e resolução de crises 
na Comunidade. A avaliação é baseada em 
consultas alargadas, nomeadamente com o 
Grupo de Partes Interessadas do sector dos 

Esse relatório avalia igualmente os 
progressos realizados no sentido da 
convergência regulamentar e de supervisão 
no domínio da gestão e resolução de crises 
na Comunidade. A avaliação é baseada em 
consultas alargadas, nomeadamente com o 
Grupo de Partes Interessadas do sector dos 
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seguros, resseguros e pensões 
complementares de reforma.

seguros e resseguros e com o Grupo de 
Partes Interessadas do sector das pensões 
complementares de reforma. 

Or. en

Justificação

A fim de ter em conta diferenças fundamentais entre seguradoras e fundos de pensões 
complementares de reforma, o Grupo das Partes Interessadas do sector dos seguros, 
resseguros e pensões complementares de reforma subdividir-se-á em: (i) Grupo das Partes 
Interessadas do sector dos seguros e resseguros, e (ii) Grupo das Partes Interessadas do 
sector das pensões complementares de reforma.

Alteração 571
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão elabora o seu relatório 
tendo em conta as propostas apresentadas 
pelo Grupo das Partes Interessadas do 
sector dos seguros, resseguros e pensões 
complementares de reforma, pelo 
Conselho de Autoridades de Supervisão e 
pelo Comité Conjunto. Essas propostas 
constam em anexo ao relatório publicado 
pela Comissão. A Comissão pode ter 
igualmente em conta os pontos de vista de 
outros grupos de partes interessadas.

Or. en
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Alteração 572
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. O relatório da Comissão avalia, 
nomeadamente, o grau de convergência 
nas práticas normais de supervisão 
alcançado pelas autoridades nacionais, o 
funcionamento dos colégios de 
autoridades de supervisão, o mecanismo 
de supervisão de instituições que 
desenvolvem operações transfronteiras, 
em especial as de dimensão à escala da 
UE, o funcionamento do artigo 23.º 
relativo a salvaguardas e organismo de 
regulação, a convergência da supervisão 
nos domínios da gestão e da resolução de 
crises na União e se a supervisão 
prudencial e a supervisão da condução 
dos negócios devem ser combinadas ou 
separadas. O relatório contém ainda 
propostas sobre a forma de reforçar o 
papel da Autoridade e do SEFS, tendo em 
vista a criação de uma arquitectura de 
supervisão europeia integrada.

Or. en


