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Alteração 468
Gianni Pittella

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.

Suprimido

Or. en

Justificação

O conceito vago de competências orçamentais dos Estados-Membros pode gerar um debate 
interpretativo considerável e, concretamente, bloquear as actividades da Autoridade 
Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (AEVMM) no que diz respeito à resolução 
de eventuais litígios (por exemplo, o estabelecimento das necessidades financeiras de grupos 
transfronteiras – em geral, requisitos do pilar 2).

Alteração 469
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

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 de 
qualquer forma com as competências 
orçamentais dos Estados-Membros. A 
respectiva decisão da Autoridade 
especifica que as competências 
orçamentais não são afectadas.

Or. en

Justificação

As competências orçamentais do Estado não podem, em circunstância alguma, ser afectadas 
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pela actividade da AEVMM e o objectivo do aditamento proposto é reforçar esse princípio. 
Ao incluir esta cláusula na decisão da AEVMM, a Autoridade ponderará e analisará sempre 
se a sua apreciação não interfere nas competências orçamentais dos Estados-Membros.

Alteração 470
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 
sistema financeiro internalize, 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 com as competências 
orçamentais dos Estados-Membros.

Or. en

Alteração 471
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 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, de forma significativa, com 
as competências orçamentais dos 
Estados-Membros. 

Or. en
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Alteração 472
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 deverá ser dotada de poderes vinculativos no que se refere à "resolução das 
situações de desacordo entre autoridades nacionais de supervisão" e à "actuação em 
situações de emergência". As cláusulas de salvaguarda previstas para os Estados-Membros
contra decisões tomadas pela Autoridade devem ser limitadas e seguir, em geral, o princípio 
"cumprir ou justificar". As cláusulas de salvaguarda não devem tornar-se uma escapatória 
potencial.

Alteração 473
Gianni Pittella

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

O conceito vago de competências orçamentais dos Estados-Membros pode gerar um debate 
interpretativo considerável e, concretamente, bloquear as actividades da Autoridade 
Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (AEVMM) no que diz respeito à resolução 
de eventuais litígios (por exemplo, o estabelecimento das necessidades financeiras de grupos
transfronteiras – em geral, requisitos do pilar 2).
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Alteração 474
Marta Andreasen

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 directa ou 
indirectamente com as competências 
orçamentais dos Estados-Membros. 

Or. en

Justificação

As medidas tomadas pela Autoridade não devem comprometer a independência orçamental 
dos Estados-Membros.

Alteração 475
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 
orçamentais dos Estados-Membros. 

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 
Estados-Membros. 

Or. en

Justificação

Para se manter o artigo 23.º por razões de sensibilidade de alguns Estados-Membros, este 
deve aplicar-se apenas a decisões tomadas unicamente em situações de emergência, i.e. ao 
abrigo do artigo 10.º, caso em que os Estados-Membros poderão ter de intervir, 
possivelmente com dinheiros públicos. O artigo 11.º não deve ser abrangido, uma vez que a 
mediação apenas se aplicaria em circunstâncias normais, para a supervisão contínua.
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Alteração 476
Pervenche Berès

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.

Suprimido

Or. en

Justificação

Para se manter o artigo 23.º por razões de sensibilidade de alguns Estados-Membros, este 
deve aplicar-se apenas a decisões tomadas unicamente em situações de emergência, i.e. ao 
abrigo do artigo 10.º, caso em que os Estados-Membros poderão ter de intervir, 
possivelmente com dinheiros públicos. O artigo 11.º não deve ser abrangido, uma vez que a 
mediação apenas se aplicaria em circunstâncias normais, para a supervisão contínua.

Alteração 477
Gianni Pittella

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 

Suprimido
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vai aplicar essa decisão.

Or. en

Justificação

O conceito vago de competências orçamentais dos Estados-Membros pode gerar um debate 
interpretativo considerável e, concretamente, bloquear as actividades da Autoridade 
Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (AEVMM) no que diz respeito à resolução 
de eventuais litígios (por exemplo, o estabelecimento das necessidades financeiras de grupos 
transfronteiras – em geral, requisitos do pilar 2).

Alteração 478
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, por esta colidir com as 
suas competências orçamentais, notifica a 
Autoridade, a Comissão e 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 479
Gianni Pittella

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 

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 dez 
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mês a contar da notificação da decisão da 
Autoridade à autoridade nacional de 
supervisão, de que esta não vai aplicar essa 
decisão.

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

Justificação

O conceito vago de competências orçamentais dos Estados-Membros pode gerar um debate 
interpretativo considerável e, concretamente, bloquear as actividades da Autoridade 
Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (AEVMM) no que diz respeito à resolução 
de eventuais litígios (por exemplo, o estabelecimento das necessidades financeiras de grupos 
transfronteiras – em geral, requisitos do pilar 2).

Alteração 480
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 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 dez 
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

Alteração 481
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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

Texto da Comissão Alteração

2. Nos casos em que um Estado-Membro 2. Nos casos em que um Estado-Membro
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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.

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

Alteração 482
Pervenche Berès

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.

Suprimido

Or. en

Justificação

Para se manter o artigo 23.º por razões de sensibilidade de alguns Estados-Membros, este 
deve aplicar-se apenas a decisões tomadas unicamente em situações de emergência, i.e. ao 
abrigo do artigo 10.º, em que os Estados-Membros poderão ter de intervir, possivelmente 
com dinheiros públicos. O artigo 11.º não deve ser abrangido, uma vez que a mediação 
apenas se aplicaria em circunstâncias normais, para a supervisão contínua.

Alteração 483
Gianni Pittella

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 

Suprimido
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claramente de que forma a decisão da 
Autoridade colide com as suas 
competências orçamentais.

Or. en

Justificação

O conceito vago de competências orçamentais dos Estados-Membros pode gerar um debate 
interpretativo considerável e, concretamente, bloquear as actividades da Autoridade 
Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (AEVMM) no que diz respeito à resolução 
de eventuais litígios (por exemplo, o estabelecimento das necessidades financeiras de grupos 
transfronteiras – em geral, requisitos do pilar 2).

Alteração 484
Gianni Pittella

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 apresenta uma 
avaliação de impacto, na qual indica em 
que medida a decisão da Autoridade colide 
com as suas competências orçamentais.

Or. en

Justificação

O conceito vago de competências orçamentais dos Estados-Membros pode gerar um debate 
interpretativo considerável e, concretamente, bloquear as actividades da Autoridade 
Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (AEVMM) no que diz respeito à resolução 
de eventuais litígios (por exemplo, o estabelecimento das necessidades financeiras de grupos 
transfronteiras – em geral, requisitos do pilar 2).
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Alteração 485
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 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 apresenta uma 
avaliação de impacto na qual indica em 
que medida a decisão da Autoridade colide 
com as suas competências orçamentais.

Or. en

Alteração 486
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 apresenta uma 
avaliação de impacto na qual indica em 
que medida a decisão da Autoridade colide 
com as suas competências orçamentais.

Or. en

Justificação

A Autoridade deverá ser dotada de poderes vinculativos no que se refere à "resolução das 
situações de desacordo entre autoridades nacionais de supervisão" e à "actuação em 
situações de emergência". As cláusulas de salvaguarda previstas para os Estados-Membros
contra decisões tomadas pela Autoridade devem ser limitadas e seguir, em geral, o princípio 
"cumprir ou justificar". As cláusulas de salvaguarda não devem tornar-se uma escapatória 
potencial.
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Alteração 487
Marta Andreasen

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 pode 
justificar de que forma a decisão da 
Autoridade colide com as suas 
competências orçamentais.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros são competentes para avaliar as suas próprias competências 
orçamentais.

Alteração 488
Pervenche Berès

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

Texto da Comissão Alteração

Nesse caso, a decisão da Autoridade fica 
suspensa.

Suprimido

Or. en

Justificação

Para se manter o artigo 23.º por razões de sensibilidade de alguns Estados-Membros, este 
deve aplicar-se apenas a decisões tomadas unicamente em situações de emergência, i.e. ao 
abrigo do artigo 10.º, em que os Estados-Membros poderão ter de intervir, possivelmente 
com dinheiros públicos. O artigo 11.º não deve ser abrangido, uma vez que a mediação 
apenas se aplicaria em circunstâncias normais, para a supervisão contínua.
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Alteração 489
Gianni Pittella

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

Texto da Comissão Alteração

Nesse caso, a decisão da Autoridade fica 
suspensa.

Suprimido

Or. en

Justificação

O conceito vago de competências orçamentais dos Estados-Membros pode gerar um debate 
interpretativo considerável e, concretamente, bloquear as actividades da Autoridade 
Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (AEVMM) no que diz respeito à resolução 
de eventuais litígios (por exemplo, o estabelecimento das necessidades financeiras de grupos 
transfronteiras – em geral, requisitos do pilar 2).

Alteração 490
Pervenche Berès

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

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. 

Suprimido

Or. en

Justificação

Para se manter o artigo 23.º por razões de sensibilidade de alguns Estados-Membros, este 
deve aplicar-se apenas a decisões tomadas unicamente em situações de emergência, i.e. ao 
abrigo do artigo 10.º, em que os Estados-Membros poderão ter de intervir, possivelmente 
com dinheiros públicos. O artigo 11.º não deve ser abrangido, uma vez que a mediação 
apenas se aplicaria em circunstâncias normais, para a supervisão contínua.
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Alteração 491
Gianni Pittella

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

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. 

Suprimido

Or. en

Justificação

O conceito vago de competências orçamentais dos Estados-Membros pode gerar um debate 
interpretativo considerável e, concretamente, bloquear as actividades da Autoridade 
Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (AEVMM) no que diz respeito à resolução 
de eventuais litígios (por exemplo, o estabelecimento das necessidades financeiras de grupos 
transfronteiras – em geral, requisitos do pilar 2).

Alteração 492
Gianni Pittella

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.

Suprimido

Or. en

Justificação

O conceito vago de competências orçamentais dos Estados-Membros pode gerar um debate 
interpretativo considerável e, concretamente, bloquear as actividades da Autoridade 
Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (AEVMM) no que diz respeito à resolução 
de eventuais litígios (por exemplo, o estabelecimento das necessidades financeiras de grupos 
transfronteiras – em geral, requisitos do pilar 2).
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Alteração 493
Pervenche Berès

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.

Suprimido

Or. en

Justificação

Para se manter o artigo 23.º por razões de sensibilidade de alguns Estados-Membros, este 
deve aplicar-se apenas a decisões tomadas unicamente em situações de emergência, i.e. ao 
abrigo do artigo 10.º, em que os Estados-Membros poderão ter de intervir, possivelmente 
com dinheiros públicos. O artigo 11.º não deve ser abrangido, uma vez que a mediação 
apenas se aplicaria em circunstâncias normais, para a supervisão contínua.

Alteração 494
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 toma uma 
decisão, por maioria dos votos expressos, 
numa das suas reuniões e o mais tardar
dois meses após a Autoridade ter 
informado o Estado-Membro conforme 
previsto no parágrafo anterior, quanto à 
eventual manutenção da decisão da 
Autoridade.

Or. en
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Alteração 495
Gianni Pittella

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 se a 
decisão da Autoridade deve ser mantida ou 
se deve ser revogada, deliberando por 
maioria qualificada dos seus membros, 
conforme definida no artigo 16.º, n.º 4, do 
Tratado da União Europeia e no 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, 
numa reunião a realizar, o mais tardar, 
dois meses após a Autoridade ter 
informado o Estado-Membro conforme 
previsto no parágrafo anterior.

Or. en

Justificação

O conceito vago de competências orçamentais dos Estados-Membros pode gerar um debate 
interpretativo considerável e, concretamente, bloquear as actividades da Autoridade 
Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (AEVMM) no que diz respeito à resolução 
de eventuais litígios (por exemplo, o estabelecimento das necessidades financeiras de grupos 
transfronteiras – em geral, requisitos do pilar 2).

Alteração 496
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Texto da Comissão Alteração

Nos casos em que a Autoridade mantenha a 
sua decisão, o Conselho, deliberando por 

Nos casos em que a Autoridade mantenha a 
sua decisão, o Conselho decide se a 
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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.

decisão da Autoridade deve ser mantida ou 
se deve ser revogada, deliberando por 
maioria qualificada dos seus membros, 
conforme definida no artigo 16.º, n.º 4, do 
Tratado da União Europeia e no 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, 
numa reunião a realizar, o mais tardar,
dois meses após a Autoridade ter 
informado o Estado-Membro conforme 
previsto no quarto parágrafo.

Or. en

Alteração 497
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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 
16.º do Tratado da União Europeia, 
decide, no prazo de dois meses, se a 
decisão da Autoridade deve ser mantida.

Or. en

Alteração 498
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

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 

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

16.º do Tratado da União Europeia, 
decide, no prazo de dois meses, se a 
decisão da Autoridade deve ser mantida.

Or. en

Justificação

O principal objectivo desta alteração é o de eliminar a incerteza em todos os casos em que o 
Conselho não tome uma decisão no prazo previsto de dois meses. A inacção relativamente a 
uma questão tão importante como o das competências orçamentais dos Estados-Membros
não pode traduzir-se em consequências negativas para estes últimos. Daí a proposta de se 
considerar anulada a decisão da Autoridade que havia sido contestada, depois de decorrido 
o período de dois meses durante o qual o Conselho deveria ter emitido a sua decisão. 

Alteração 499
Pervenche Berès

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. 

Suprimido

Or. en

Justificação

Para se manter o artigo 23.º por razões de sensibilidade de alguns Estados-Membros, este 
deve aplicar-se apenas a decisões tomadas unicamente em situações de emergência, i.e. ao 
abrigo do artigo 10.º, em que os Estados-Membros poderão ter de intervir, possivelmente 
com dinheiros públicos. O artigo 11.º não deve ser abrangido, uma vez que a mediação 
apenas se aplicaria em circunstâncias normais, para a supervisão contínua.



PE439.931v01-00 20/90 AM\809655PT.doc

PT

Alteração 500
Gianni Pittella

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. 

Suprimido

Or. en

Justificação

O conceito vago de competências orçamentais dos Estados-Membros pode gerar um debate 
interpretativo considerável e, concretamente, bloquear as actividades da Autoridade 
Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (AEVMM) no que diz respeito à resolução 
de eventuais litígios (por exemplo, o estabelecimento das necessidades financeiras de grupos 
transfronteiras – em geral, requisitos do pilar 2).

Alteração 501
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

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 desta alteração é o de eliminar a incerteza em todos os casos em que o 
Conselho não tome uma decisão no prazo previsto de dois meses. A inacção relativamente a 
uma questão tão importante como as competências orçamentais dos Estados-Membros não 
pode traduzir-se em consequências negativas para estes últimos. Daí a proposta de se 
considerar anulada a decisão da Autoridade que havia sido contestada, depois de decorrido 
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o período de dois meses durante o qual o Conselho deveria ter emitido a sua decisão. 

Alteração 502
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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

Alteração 503
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

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

Texto da Comissão Alteração

Nos casos em que o Conselho não adopte
uma decisão no prazo de dois meses, a 
decisão é anulada.

Or. en

Justificação

O principal objectivo desta alteração é o de eliminar a incerteza em todos os casos em que o 
Conselho não tome uma decisão no prazo previsto de dois meses. A inacção relativamente a 
uma questão tão importante como as competências orçamentais dos Estados-Membros não 
pode traduzir-se em consequências negativas para estes últimos. Daí a proposta de se 
considerar anulada a decisão da Autoridade que havia sido contestada, depois de decorrido 
o período de dois meses durante o qual o Conselho deveria ter emitido a sua decisão. 
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Alteração 504
Gianni Pittella

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Nos casos em que um Estado-Membro
considere que uma decisão adoptada ao 
abrigo do artigo 10.º, n.º 2, colide com as 
suas competências orçamentais, pode 
notificar a Autoridade, a Comissão e o 
Conselho, no prazo de três dias a contar 
da notificação da decisão da Autoridade à 
autoridade competente, de que esta não 
vai aplicar essa decisão.

Suprimido

Or. en

Justificação

O conceito vago de competências orçamentais dos Estados-Membros pode gerar um debate 
interpretativo considerável e, concretamente, bloquear as actividades da Autoridade 
Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (AEVMM) no que diz respeito à resolução 
de eventuais litígios (por exemplo, o estabelecimento das necessidades financeiras de grupos 
transfronteiras – em geral, requisitos do pilar 2).

Alteração 505
Gianni Pittella

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Nos casos em que um Estado-Membro
considere que uma decisão adoptada ao 
abrigo do artigo 10.º, n.º 2, colide com as 
suas competências orçamentais, pode 
notificar a Autoridade, a Comissão e o 
Conselho, no prazo de três dias a contar da 
notificação da decisão da Autoridade à 
autoridade competente, de que esta não vai 
aplicar essa decisão.

3. Nos casos em que um Estado-Membro
considere que uma decisão adoptada ao 
abrigo do artigo 10.º, n.º 2, colide com as 
suas competências orçamentais, pode 
notificar a Autoridade, a Comissão e o 
Conselho, no prazo de dois dias a contar da 
notificação da decisão da Autoridade à 
autoridade competente, de que esta não vai 
aplicar essa decisão.
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Or. en

Justificação

O conceito vago de competências orçamentais dos Estados-Membros pode gerar um debate 
interpretativo considerável e, concretamente, bloquear as actividades da Autoridade 
Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (AEVMM) no que diz respeito à resolução 
de eventuais litígios (por exemplo, o estabelecimento das necessidades financeiras de grupos 
transfronteiras – em geral, requisitos do pilar 2).

Alteração 506
Gianni Pittella

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.

Suprimido

Or. en

Justificação

O conceito vago de competências orçamentais dos Estados-Membros pode gerar um debate 
interpretativo considerável e, concretamente, bloquear as actividades da Autoridade 
Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (AEVMM) no que diz respeito à resolução 
de eventuais litígios (por exemplo, o estabelecimento das necessidades financeiras de grupos 
transfronteiras – em geral, requisitos do pilar 2).

Alteração 507
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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 
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decisão da Autoridade fica suspensa.

Or. en

Alteração 508
Pervenche Berès

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 3 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Autoridade revoga a sua decisão ou 
explica devidamente por que motivo a 
mantém.

Or. en

Justificação

O carácter exorbitante desta cláusula requer que a sua força seja limitada a um mecanismo 
do tipo "cumprir ou justificar", nomeadamente tendo em vista a independência das 
Autoridades Europeias de Supervisão (AES).

Alteração 509
Gianni Pittella

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.

Suprimido

Or. en

Justificação

O conceito vago de competências orçamentais dos Estados-Membros pode gerar um debate 
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interpretativo considerável e, concretamente, bloquear as actividades da Autoridade 
Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (AEVMM) no que diz respeito à resolução 
de eventuais litígios (por exemplo, o estabelecimento das necessidades financeiras de grupos 
transfronteiras – em geral, requisitos do pilar 2).

Alteração 510
Gianni Pittella

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 decide se a decisão da 
Autoridade deve ser mantida ou se deve ser 
revogada, deliberando por maioria 
qualificada dos seus membros, conforme 
definida no artigo 16.º, n.º 4, do Tratado 
da União Europeia e no 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, 
numa reunião a realizar, o mais tardar, 
dois meses após a Autoridade ter 
informado o Estado-Membro conforme 
previsto no parágrafo anterior.

Or. en

Justificação

O conceito vago de competências orçamentais dos Estados-Membros pode gerar um debate 
interpretativo considerável e, concretamente, bloquear as actividades da Autoridade 
Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (AEVMM) no que diz respeito à resolução 
de eventuais litígios (por exemplo, o estabelecimento das necessidades financeiras de grupos 
transfronteiras – em geral, requisitos do pilar 2).
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Alteração 511
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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

Alteração 512
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 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 ou se deve ser 
revogada.

Or. en

Alteração 513
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

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 

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 revogada.
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ou se deve ser revogada.

Or. en

Justificação

As decisões tomadas ao abrigo do artigo 10.º, n.º 2, revestem-se de um carácter muito 
especial, já que serão emitidas em "situações de crise". Por esse motivo, tendo em conta as 
circunstâncias e o carácter profissional da decisão da AEVMM, justifica-se a introdução de 
regras mais estritas para a revogação dessas decisões. Recorda-se também que apenas será 
possível emitir tais decisões depois de declarada "a existência de uma situação de 
emergência". 

Alteração 514
Pervenche Berès

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.

Suprimido

Or. en

Justificação

O carácter exorbitante desta cláusula requer que a sua força seja limitada a um mecanismo 
do tipo "cumprir ou justificar", nomeadamente tendo em vista a independência das 
Autoridades Europeias de Supervisão (AES).

Alteração 515
Gianni Pittella

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, 

Suprimido
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considera se que a decisão da Autoridade 
é mantida.

Or. en

Justificação

O conceito vago de competências orçamentais dos Estados-Membros pode gerar um debate 
interpretativo considerável e, concretamente, bloquear as actividades da Autoridade
Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (AEVMM) no que diz respeito à resolução 
de eventuais litígios (por exemplo, o estabelecimento das necessidades financeiras de grupos 
transfronteiras – em geral, requisitos do pilar 2).

Alteração 516
Gianni Pittella

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 5 dias úteis, 
considera se que a decisão da Autoridade é 
mantida.

Or. en

Justificação

O conceito vago de competências orçamentais dos Estados-Membros pode gerar um debate 
interpretativo considerável e, concretamente, bloquear as actividades da Autoridade 
Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (AEVMM) no que diz respeito à resolução 
de eventuais litígios (por exemplo, o estabelecimento das necessidades financeiras de grupos 
transfronteiras – em geral, requisitos do pilar 2).

Alteração 517
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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

Texto da Comissão Alteração

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

uma decisão no prazo de 10 dias úteis, 
considera-se que a decisão da Autoridade é 
revogada.

Or. en

Alteração 518
Peter Skinner

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Antes de adoptar uma decisão nos 
termos do artigo 9.º, n.º 6, do artigo 10.º, 
n.os 2 e 3 e do artigo 11.º, n.os 3 e 4, a 
Autoridade informa o seu destinatário da 
sua intenção, estabelecendo um prazo 
durante o qual este pode apresentar as suas 
observações sobre a questão, tomando 
inteiramente em consideração a sua 
urgência. 

1. Antes de adoptar uma decisão nos 
termos do presente regulamento, a 
Autoridade informa o seu destinatário da 
sua intenção, estabelecendo um prazo 
durante o qual este pode apresentar as suas 
observações sobre a questão, tomando 
inteiramente em consideração a sua 
urgência, complexidade e possíveis 
consequências. 

Or. en

Justificação

É importante que a complexidade e as consequências de uma medida, e não apenas a sua 
urgência, sejam tomadas em consideração aquando do estabelecimento de um prazo.

Alteração 519
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 entidade envolvida nos 
mercados financeiros em causa e o 

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 entidade envolvida nos 
mercados financeiros em causa e o 



PE439.931v01-00 30/90 AM\809655PT.doc

PT

principal teor da decisão, mas 
salvaguardando os interesses legítimos das 
entidades envolvida nos mercados 
financeiros em termos de protecção dos 
seus segredos comerciais. 

principal teor da decisão, a menos que essa 
publicação possa entrar em conflito com a 
salvaguarda dos interesses legítimos das 
entidades envolvida nos mercados 
financeiros em termos de protecção dos 
seus segredos comerciais, ou possa pôr 
seriamente em causa a estabilidade de 
todo ou de parte do sistema financeiro na 
Comunidade. 

Or. en

Alteração 520
Gianni Pittella

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

Texto da Comissão Alteração

a) Pelo Presidente, sem direito a voto; a) Por seis membros do Conselho de 
Administração, incluindo o Presidente;

Or. en

Justificação

Tal como no BCE, o Conselho de Autoridades de Supervisão deverá ter uma quota-parte de 
membros "independentes", i.e. não ligados à entidade nacional.

Alteração 521
Udo Bullmann

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en
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Alteração 522
Udo Bullmann

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

Texto da Comissão Alteração

a-A) Pelo Vice-Presidente, com voto de 
qualidade se em substituição do 
Presidente;

Or. en

Alteração 523
Peter Skinner

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

Texto da Comissão Alteração

b) Pelo responsável máximo da autoridade 
nacional de supervisão de cada 
Estado-Membro; se existir mais de uma 
autoridade competente num determinado
Estado-Membro, essas autoridades 
chegam a acordo sobre qual dos seus altos 
representantes será membro do Conselho 
de Autoridades de Supervisão; 

b) Pelo responsável máximo da autoridade 
nacional de supervisão de cada 
Estado-Membro; no caso de existir mais de 
uma autoridade competente no território 
pelo qual o Estado-Membro é responsável 
pela aplicação da legislação da UE, os 
mais altos dirigentes dessas organizações 
são representantes conjuntos no Conselho 
de Autoridades de Supervisão e decidem 
entre si a forma de exercício da sua 
representação, incluindo qualquer 
votação referida no artigo 29.º, que é 
partilhada; 

Or. en

Justificação

É importante incluir a presença de mais de uma autoridade nacional em certos 
Estados-Membros com responsabilidade por um sector. Quando se verifique essa situação, é 
necessário estabelecer um processo que permita ao dirigente da autoridade nacional de 
supervisão mais apropriada a possibilidade de votar.
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Alteração 524
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Texto da Comissão Alteração

f-A) Por dois representantes do Grupo das 
Partes Interessadas do sector dos valores 
mobiliários e dos mercados, sem direito a 
voto. Apenas um deles deve ser 
representante dos intervenientes 
profissionais nos mercados ou dos seus 
empregados.

Or. en

Alteração 525
Peter Skinner

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2

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 das situações de 
desacordo, composto pelo Presidente e por 
quatro membros do Conselho de 
Autoridades de Supervisão. O Presidente 
escolhe os membros do painel entre os 
membros do Conselho de Autoridades de 
Supervisão. Nenhum dos membros do 
painel que fazem parte do Conselho de 
Autoridades de Supervisão pode ser 
escolhido entre as autoridades nacionais 
de supervisão envolvidas no desacordo, 
nem pode ter qualquer interesse no 
conflito.

Or. en
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Justificação

É necessário ampliar a dimensão do painel, de modo a permitir uma maior pluralidade de 
opiniões durante o processo de tomada de decisão.

Alteração 526
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2

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 com a função de facilitar a resolução 
das situações de desacordo, composto pelo 
Presidente, por dois membros do Conselho 
de Autoridades de Supervisão e por duas 
pessoas escolhidas de uma lista de peritos 
que é mantida pelo Presidente. Nenhum 
dos membros do painel que fazem parte 
do Conselho de Autoridades de 
Supervisão pode ser escolhido entre as 
autoridades nacionais de supervisão 
envolvidas no desacordo, nem pode ter 
qualquer interesse no conflito. A decisão 
do painel é tomada por maioria simples.

Or. en

Alteração 527
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2

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 528
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 deve ser 
equilibrada e reflectir a União Europeia 
no seu conjunto. Os mandatos 
sobrepõem-se, sendo aplicáveis 
disposições de rotatividade adequadas.

Or. en

Alteração 529
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 27 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Nem os membros do Conselho de 
Autoridades de Supervisão nem o seu 
pessoal devem ter trabalhado ou prestado 
serviços para instituições financeiras 
durante os três anos precedentes, nem 
tão-pouco devem fazê-lo nos três anos 
subsequentes a terem terminado as suas 
responsabilidades na Autoridade.

Or. en
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Alteração 530
Thomas Mann

Proposta de regulamento
Artigo 27 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Nem os Estados-Membros, nem as 
instituições da União, nem quaisquer 
outros organismos públicos ou privados 
procurarão influenciar os membros do 
Conselho de Autoridades de Supervisão 
na execução das suas tarefas, a fim de 
evitar conflitos de interesses e garantir a 
sua independência.

Or. en

Alteração 531
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

Alteração 532
Udo Bullmann

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. Com base no projecto de relatório 
anual referido no artigo 38.º, n.º 7, o 
Conselho de Autoridades de Supervisão 
adopta, com base numa proposta do 
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Conselho de Administração, 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.

Or. en

Alteração 533
Sari Essayah

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.

Suprimido

Or. en

Alteração 534
Anni Podimata

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 simples
dos seus membros, de acordo com o 
princípio segundo o qual cada membro 
dispõe de um voto. 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, e em derrogação da 
primeira frase do presente parágrafo, o 
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Conselho de Autoridades de Supervisão 
toma as suas decisões por maioria 
qualificada dos seus membros, conforme 
definida no artigo 16.º, n.º 4, do Tratado 
sobre o Funcionamento da União 
Europeia.

Or. en

Alteração 535
Carl Haglund

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 
simples dos seus membros, de acordo com 
o princípio segundo o qual cada membro 
dispõe de um voto.

Or. en

Justificação

O Conselho de Autoridades de Supervisão é composto por peritos reputados nos respectivos 
domínios de actividade e o processo decisório deve, por isso, processar-se sempre com base 
no princípio segundo o qual o voto de cada membro é de igual valor. Não é necessário exigir 
a maioria qualificada para que a AES cumpra os seus objectivos, na medida em que a 
maioria simples em condições de igualdade garante a igualdade de tratamento de todos os 
pareceres dos peritos.

Alteração 536
Astrid Lulling

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

Texto da Comissão Alteração

1. O Conselho de Autoridades de 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 tomadas por maioria 
simples dos seus membros, de acordo com 
o princípio segundo o qual cada membro 
dispõe de um voto. 

Or. en

Justificação

This amendment aims at bringing in line the draft report on the EBA with the draft reports on 
the EIOPA and the ESMA by maintaining the Commission compromise that all decisions 
should be taken on a “one member, one vote” basis except for the decisions regarding 
technical standards, guidelines, recommendations and budgetary matters of the EBA which 
would be taken by QMV. As the draft reports on the EIOPA and the ESMA, the Alteração
takes into account the reference to the new Lisbon Treaty. Furthermore it inverses the order 
of alineas 1 and 2 to bring further legal coherence by stating first the general rule and then 
only the exceptions.

Alteração 537
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

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 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 ESMA. It 
will also reflect the equal position of the national supervisors. It shall be remembered that the 
ESMA is planed to be an expert body. Qualified majority voting (QMV) might cause that the 
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ESMA 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 538
Diogo Feio

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, 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. No que respeita a 
todas as outras decisões, o Conselho de 
Autoridades de Supervisão delibera por 
maioria simples e cada membro dispõe de 
um voto.

Or. en

Alteração 539
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 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 
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VI.

Or. en

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 540
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

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. 

Suprimido

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 ESMA. It 
will also reflect the equal position of the national supervisors. It shall be remembered that the 
ESMA is planed to be an expert body. Qualified majority voting (QMV) might cause that the 
ESMA 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 
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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 541
Carl Haglund

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. 

Suprimido

Or. en

Justificação

O Conselho de Autoridades de Supervisão é composto por peritos reputados nos respectivos 
domínios de actividade e o processo decisório deve, por isso, processar-se sempre com base 
no princípio segundo o qual o voto de cada membro é de igual valor. Não é necessário exigir 
a maioria qualificada para que a AES cumpra os seus objectivos, na medida em que a 
maioria simples em condições de igualdade garante a igualdade de tratamento de todos os 
pareceres dos peritos.

Alteração 542
Anni Podimata

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. 

No que respeita às decisões tomadas em 
conformidade com o artigo 11.º, n.º 3, a 
decisão proposta pelo painel considera-se 
adoptada, se for aprovada por maioria 
simples dos membros do Conselho de 
Autoridades de Supervisão.

Or. en
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Alteração 543
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

This amendment aims at bringing in line the draft report on the EBA with the draft reports on 
the EIOPA and the ESMA by maintaining the Commission compromise that all decisions 
should be taken on a “one member, one vote” basis except for the decisions regarding 
technical standards, guidelines, recommendations and budgetary matters of the EBA which 
would be taken by QMV. As the draft reports on the EIOPA and the ESMA, the Alteração
takes into account the reference to the new Lisbon Treaty. Furthermore it inverses the order 
of alineas 1 and 2 to bring further legal coherence by stating first the general rule and then 
only the exceptions.

Alteração 544
Sari Essayah

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. 

1. Todas as outras decisões do Conselho de 
Autoridades de Supervisão são adoptadas 
por maioria simples dos seus membros, de 
acordo com o princípio segundo o qual 
cada membro dispõe de um voto. 

Or. en
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Alteração 545
Gianni Pittella

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 membros. 

1. O Conselho de Administração é 
composto por seis membros 
independentes, nomeados de comum 
acordo pelos Chefes de Estado ou de 
Governo. 

Or. en

Justificação

O Conselho de Administração deve ser composto por membros independentes, nomeados de 
comum acordo pelos Chefes de Estado ou de Governo (tal como a Comissão Executiva do 
BCE). 

Alteração 546
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 
membros. 

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. 

Or. en

Justificação

A AEVMM deve gozar da maior independência possível, razão por que a influência da 
Comissão Europeia sobre a actividade desta Autoridade deve ser restringida. A alteração 
proposta tem por objectivo eliminar a presença do representante da Comissão no Conselho 
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de Administração da AEVMM, devendo esta ficar sujeita ao controlo das próprias 
autoridades de supervisão. A presença do representante da Comissão no Conselho de 
Autoridades de Supervisão da AEVMM, na qualidade de membro sem direito de voto, é 
suficiente para garantir o bom intercâmbio de informações entre a Comissão e a AEVMM e 
uma boa comunicação entre si.

Alteração 547
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 
membros. 

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

Or. en

Justificação

A AEVMM deve gozar da maior independência possível, razão por que a influência da 
Comissão Europeia sobre a actividade desta Autoridade deve ser restringida. A alteração 
proposta tem por objectivo eliminar a presença do representante da Comissão no Conselho 
de Administração da AEVMM, devendo esta ficar sujeita ao controlo das próprias 
autoridades de supervisão. A presença do representante da Comissão no Conselho de 
Autoridades de Supervisão da AEVMM, na qualidade de membro sem direito de voto, é 
suficiente para garantir o bom intercâmbio de informações entre a Comissão e a AEVMM e 
uma boa comunicação entre si.

Alteração 548
Gianni Pittella

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 

Suprimido
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do Conselho de Administração se o 
membro efectivo não puder participar na 
reunião. 

Or. en

Justificação

O Conselho de Administração deve ser composto por membros independentes, nomeados de
comum acordo pelos Chefes de Estado ou de Governo (tal como a Comissão Executiva do 
BCE). 

Alteração 549
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 
efectivos por suplentes nomeados nos 
termos do artigo 25.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 550
Gianni Pittella

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O mandato dos membros eleitos pelo 
Conselho de Autoridades de Supervisão é 
de dois anos e meio. Esse mandato pode 
ser renovado uma vez. 

Suprimido
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Or. en

Justificação

O Conselho de Administração deve ser composto por membros independentes, nomeados de 
comum acordo pelos Chefes de Estado ou de Governo (tal como a Comissão Executiva do 
BCE). 

Alteração 551
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 
voto.

Or. en

Alteração 552
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 tantas vezes quantas forem 
consideradas necessárias.

Or. en
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Alteração 553
Antolín Sánchez Presedo

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

Texto da Comissão Alteração

Nem os Estados-Membros, nem as 
instituições ou os organismos da União 
Europeia, nem quaisquer outros 
organismos públicos ou privados 
procurarão influenciar os membros do 
Conselho de Administração.

Or. en

Alteração 554
Antolín Sánchez Presedo

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

Texto da Comissão Alteração

Nos termos do Estatuto referido no artigo 
54.º, os membros do Conselho de 
Administração, após a cessação das suas 
funções, continuam vinculados aos 
deveres de honestidade e discrição quanto 
à aceitação de determinadas funções e 
benefícios.

Or. en

Alteração 555
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 

Suprimido
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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.

Or. en

Alteração 556
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

Alteração 557
Udo Bullmann

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

Or. en
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Alteração 558
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O Vice-Presidente exerce as funções de 
suplente do Presidente, sendo também
responsável pelas relações externas com o 
Comité Conjunto, o Conselho Europeu do 
Risco Sistémico (CERS) e os organismos 
internacionais.

Or. en

Alteração 559
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 
entidades envolvida nos mercados 
financeiros e desses mercados, bem como 
na sua experiência no domínio da 
supervisão e regulação financeiras.

2. O Presidente é nomeado pelo 
Parlamento Europeu com base no seu 
mérito, competências e conhecimento das 
entidades envolvida nos mercados 
financeiros e desses mercados, bem como 
na sua experiência no domínio da 
supervisão e regulação financeiras, no 
âmbito de um processo de selecção aberto, 
conduzido pelo Conselho de Autoridades 
de Supervisão, que procede à selecção dos 
três candidatos melhores para apreciação 
pelo Parlamento Europeu.

Or. en
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Alteração 560
Udo Bullmann

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
entidades envolvida nos mercados 
financeiros e desses mercados, 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 entidades envolvida nos 
mercados financeiros e desses mercados, 
bem como na sua experiência no domínio 
da supervisão e regulação financeiras.

Or. en

Alteração 561
Sharon Bowles

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

Texto da Comissão Alteração

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 como Presidente.

Or. en

Alteração 562
Udo Bullmann

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

Texto da Comissão Alteração

Antes dessa nomeação, o candidato 
seleccionado pelo Conselho de 

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

Autoridades de Supervisão têm de ser 
confirmados pelo Parlamento Europeu.

Or. en

Alteração 563
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 564
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 34 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Nos termos do Estatuto referido no artigo 
54.º, o Presidente, após a cessação das 
suas funções, continua vinculado aos 
deveres de honestidade e discrição quanto 
à aceitação de determinadas funções e 
benefícios.

Or. en
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Alteração 565
Peter Skinner

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Além da informação referida nos 
artigos 7.º-A, 8.º, 9.º, 10.º, 11.º-A e 18.º, o 
relatório inclui informação 
pormenorizada sobre o âmbito da 
interacção entre a Autoridade e o 
Conselho Europeu do Risco Sistémico e, 
se pertinente, uma resposta aos pareceres 
e análises emanados do Grupo das Partes 
Interessadas do sector bancário. O 
relatório inclui igualmente qualquer 
informação ad hoc pertinente solicitada 
pelo Parlamento.

Or. en

Justificação

É importante que a AES seja também mais formalmente responsabilizada perante o Grupo 
das Partes Interessadas e o Parlamento Europeu, de modo a garantir que tanto as 
preocupações democráticas como as preocupações das partes interessadas sejam tomadas 
em consideração.

Alteração 566
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 
mérito, competências e conhecimento das 
entidades envolvida nos mercados 
financeiros e desses mercados, bem como 
na sua experiência no domínio da 
supervisão e regulação financeiras e na sua 

2. O Director Executivo é nomeado pelo 
Conselho de Autoridades de Supervisão,
sob proposta do Conselho, de
Administração, através de concurso, com 
base no seu mérito, competências e 
conhecimento das entidades envolvida nos 
mercados financeiros e desses mercados, 
bem como na sua experiência no domínio 
da supervisão e regulação financeiras e na 
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experiência de gestão. sua experiência de gestão.

Or. en

Alteração 567
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 4 – parágrafo 1

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.

Or. en

Alteração 568
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 569
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

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

o Conselho de Administração pode 
prorrogar uma vez o mandato do Director 
Executivo.

Or. en

Alteração 570
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 571
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 37 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O Director Executivo não deve ter 
trabalhado ou prestado serviços para 
instituições financeiras durante os três 
anos precedentes, nem deve fazê-lo nos 
três anos subsequentes a ter terminado as 
suas responsabilidades na Autoridade.

Or. en
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Alteração 572
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 37 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Nos termos do Estatuto referido no artigo 
54.º, o Director Executivo, após a 
cessação das suas funções, continua 
vinculado aos deveres de honestidade e 
discrição quanto à aceitação de 
determinadas funções e benefícios.

Or. en

Alteração 573
Peter Skinner

Proposta de regulamento
Capítulo IV – Secção 2

Texto da Comissão Alteração

COMITÉ CONJUNTO DAS 
AUTORIDADES EUROPEIAS DE 
SUPERVISÃO

AUTORIDADE EUROPEIA DE 
SUPERVISÃO (COMITÉ CONSULTIVO 
CONJUNTO)
(Esta alteração aplica-se a todo o texto.)

Or. en

Justificação

É importante estabelecer que o Comité Conjunto é também um órgão consultivo intra-AES e 
entre as AES e Conselho Europeu do Risco Sistémico (CERS).
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Alteração 574
Peter Skinner

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. É instituída a Autoridade Europeia de 
Supervisão (Comité Consultivo Conjunto) 
("o Comité Consultivo Conjunto"), cuja 
sede é em Bruxelas.

Or. en

Justificação

Ã alteração clarifica a importância do Comité Conjunto e prevê uma base permanente para o 
seu secretariado permanente num ponto geograficamente central em relação ao Sistema 
Europeu de Supervisão Financeira (SESF).

Alteração 575
Ramon Tremosa i Balcells

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"), cuja 
sede é em Frankfurt.

Or. en

Justificação

Para serem mais eficazes, as Autoridades Europeias de Supervisão (Comité Conjunto) devem 
ter a mesma sede de cada uma das Autoridades, de modo a criar economias de escala. Essa 
sede deve estar situada em Frankfurt, onde estará também a sede do Conselho Europeu do 
Risco Sistémico (CERS). 
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Alteração 576
Peter Skinner

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Comité Conjunto serve como 
instância onde a Autoridade coopera 
regular e estreitamente para garantir a 
coerência intersectorial com a Autoridade 
Europeia dos Seguros e Pensões 
Complementares de Reforma e com a 
Autoridade Bancária Europeia. 

2. O Comité Conjunto serve como fórum 
onde a Autoridade coopera regular e 
estreitamente para garantir a coerência 
intersectorial e a aprendizagem com a 
Autoridade Europeia de Supervisão 
(Bancária) e com a Autoridade Europeia 
de Supervisão (Seguros e Pensões 
Complementares de Reforma), em 
particular quanto aos seguintes pontos:
– conglomerados financeiros;
– contabilidade e auditoria;
– análises microprudenciais para a 
estabilidade financeira; 
– produtos de investimento de retalho;
– medidas de luta contra o 
branqueamento de capitais e
– intercâmbio de informações com o 
Conselho Europeu do Risco Sistémico e 
desenvolvimento das relações entre o 
Conselho Europeu do Risco Sistémico e 
as Autoridades Europeias de Supervisão.

Or. en

Justificação

O Comité Conjunto deveria ter como função adicional melhorar a qualidade e a coerência 
das informações que circulam entre as Autoridades Europeias de Supervisão (AES) e o 
Conselho Europeu do Risco Sistémico (CERS), bem como a relação entre os secretariados 
das AES e do CERS.
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Alteração 577
Wolf Klinz

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Comité Conjunto serve como 
instância onde a Autoridade coopera 
regular e estreitamente para garantir a
coerência intersectorial com a Autoridade 
Europeia dos Seguros e Pensões 
Complementares de Reforma e com a 
Autoridade Bancária Europeia. 

2. O Comité Conjunto serve como 
instância onde a Autoridade coopera 
regular e estreitamente para garantir a 
coerência intersectorial em todos os pilares 
da Autoridade Europeia de Supervisão, 
em particular quanto aos seguintes 
pontos:
– conglomerados financeiros;
– contabilidade e auditoria;
– análises microprudenciais para a 
estabilidade financeira; 
– produtos de investimento de retalho;
– medidas de luta contra o 
branqueamento de capitais e
– intercâmbio de informações com o 
Conselho Europeu do Risco Sistémico e 
desenvolvimento das relações entre o 
Conselho Europeu do Risco Sistémico e 
os pilares da Autoridade Europeia de 
Supervisão.

Or. en

Alteração 578
Marianne Thyssen

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. O Comité Conjunto serve como 
instância onde a Autoridade coopera 
regular e estreitamente para garantir a 
coerência intersectorial com as outras
AES, em particular quanto aos seguintes 
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Complementares de Reforma e com a 
Autoridade Bancária Europeia. 

pontos:

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

Or. en

Justificação

O Comité Conjunto está a desenvolver novas áreas de acção comum, razão por que se propõe 
a especificação de um certo número de domínios de cooperação nos regulamentos. Com base 
nos trabalhos preparatórios do Comité Conjunto, os comités constituintes tomarão as 
decisões finais.

Alteração 579
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Comité Conjunto serve como 
instância onde a Autoridade coopera 
regular e estreitamente para garantir a 
coerência intersectorial com a Autoridade 
Europeia dos Seguros e Pensões 
Complementares de Reforma e com a 
Autoridade Bancária Europeia.

2. O Comité Conjunto serve como 
instância onde a Autoridade coopera 
regular e estreitamente para garantir a 
coerência intersectorial com a Autoridade 
Europeia dos Seguros e Pensões 
Complementares de Reforma e com a 
Autoridade Bancária Europeia; assegura 
também a coerência e a coordenação da 
supervisão intersectorial, em particular 
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quanto aos seguintes pontos:
– conglomerados financeiros;
– contabilidade e auditoria;
– análises microprudenciais para a 
estabilidade financeira; 
– produtos de investimento de retalho;
– medidas de luta contra o 
branqueamento de capitais e
– intercâmbio de informações com o 
Conselho Europeu do Risco Sistémico.

Or. en

Alteração 580
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Comité Conjunto serve como 
instância onde a Autoridade coopera 
regular e estreitamente para garantir a 
coerência intersectorial com a Autoridade 
Europeia dos Seguros e Pensões 
Complementares de Reforma e com a 
Autoridade Bancária Europeia. 

2. O Comité Conjunto serve como 
estrutura global do SESF onde a 
Autoridade coopera regular e estreitamente 
para garantir a coerência intersectorial com 
a Autoridade Europeia dos Seguros e 
Pensões Complementares de Reforma e 
com a Autoridade Bancária Europeia. 

Or. en

Alteração 581
Peter Skinner

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Autoridade contribui, com recursos 
adequados, para o apoio administrativo ao 
Comité Conjunto das Autoridades 

3. O Comité Conjunto tem um 
secretariado permanente, cujo pessoal é 
proveniente, em regime de destacamento, 
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Europeias de Supervisão. Esses recursos 
destinam-se a cobrir as despesas de 
pessoal, administrativas, de infra-estruturas 
e de funcionamento.

das três Autoridades Europeias de 
Supervisão. A Autoridade contribui, com 
recursos adequados, para as despesas 
administrativas, de infra-estruturas e de 
funcionamento.

Or. en

Justificação

A assistência de um secretariado permanente permitirá ao Comité Conjunto executar mais 
eficazmente as funções que lhe forem confiadas, além de permitir um acréscimo de funções 
com o decorrer do tempo. Além disso, deverá gerar uma aprendizagem intersectorial e uma 
cultura comum de supervisão entre os membros do secretariado destacados das três AES.

Alteração 582
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Só as autoridades de supervisão 
incluídas no Sistema Europeu de 
Supervisão Financeira podem exercer a 
supervisão das instituições financeiras 
que operam na União Europeia.

Or. en

Alteração 583
Gianni Pittella

Proposta de regulamento
Artigo 40-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 40.º-A
Caso uma instituição financeira 
transfronteiras importante opere em 
diferentes sectores, a Autoridade 
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Europeia de Supervisão (Comité 
Conjunto) decide qual é a Autoridade 
Europeia de Supervisão que age como 
autoridade competente principal, e/ou 
adopta decisões vinculativas para resolver 
quaisquer problemas entre as Autoridades 
Europeias de Supervisão.

Or. en

Justificação

A alteração proposta visa garantir segurança jurídica aos conglomerados financeiros nas 
situações de desacordo entre autoridades nacionais de supervisão.

Alteração 584
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 Bancária 
Europeia e, quando aplicável, pelo 
Presidente de um subcomité instituído nos 
termos do artigo 43.º. 

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

Or. en

Alteração 585
Peter Skinner

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Comité Conjunto é composto pelo 
Presidente da Autoridade, pelos 

1. O Comité Conjunto tem uma direcção 
que é composta pelos Presidentes das 
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Presidentes da Autoridade Bancária 
Europeia 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. 

Autoridades Europeias de Supervisão e, 
quando aplicável, pelo Presidente de um 
subcomité instituído nos termos do artigo 
43.º. 

Or. en

Justificação

É necessário definir melhor a estrutura do Comité Conjunto, dotando-o inclusive de um 
conselho composto pelos presidentes das três AES.

Alteração 586
Peter Skinner

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Presidente Executivo, a Comissão e o 
CERS são convidados, na qualidade de 
observadores, para as reuniões do Comité 
Conjunto das Autoridades Europeias de 
Supervisão, bem como para as reuniões dos 
subcomités referidos no artigo 43.º.

2. O Presidente Executivo, um 
representante da Comissão e o CERS são 
convidados, na qualidade de observadores, 
para as reuniões da Direcção do Comité 
Conjunto, bem como para as reuniões dos 
subcomités referidos no artigo 43.º.

Or. en

Alteração 587
Peter Skinner

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Presidente do Comité Conjunto das 
Autoridades Europeias de Supervisão é 
nomeado anualmente, numa base rotativa, 
de entre os Presidentes da Autoridade, da 
Autoridade Bancária Europeia e da 
Autoridade Europeia dos Seguros e 

3. O Presidente do Comité Conjunto das 
Autoridades Europeias de Supervisão é 
nomeado anualmente, numa base rotativa, 
de entre os Presidentes da Autoridade 
Europeia de Supervisão (Bancária), da 
Autoridade Europeia de Supervisão 
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Pensões Complementares de Reforma e da 
Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados.

(Seguros e Pensões Complementares de 
Reforma) e da Autoridade Europeia de 
Supervisão (Valores Imobiliários e 
Mercados). O Presidente do Comité 
Conjunto é um Vice-Presidente do 
Conselho Europeu do Risco Sistémico.

Or. en

Justificação

É importante que as competências das Autoridades Europeias de Supervisão (AES) a nível da 
micro-supervisão possuam um peso suficiente no seio do Conselho Europeu do Risco 
Sistémico (CERS). É importante também que o CERS não se centre excessivamente no sector 
bancário, e que tanto este sector como os sectores dos seguros e dos valores mobiliários e 
dos mercados sejam adequadamente representados por um presidente do Comité Conjunto, 
que poderá representar todos os três sectores.

Alteração 588
Peter Skinner

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O Comité Conjunto das Autoridades 
Europeias de Supervisão reúne pelo menos 
uma vez de dois em dois meses.

A Direcção do Comité Conjunto das 
Autoridades Europeias de Supervisão 
reúne pelo menos uma vez de dois em dois 
meses.

Or. en

Alteração 589
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 42-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 42.º-A
O Comité Conjunto monitoriza e 
coordena os colégios de autoridades de 
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supervisão que supervisionam as grandes 
instituições financeiras transfronteiras 
consideradas de importância sistémica.
A lista das instituições financeiras com 
importância sistémica abrangidas pelo 
âmbito do artigo 2.º, n.º 1, é estabelecida 
pelo CERS em estreita coordenação com 
o Comité Conjunto.
O Comité Conjunto pode decidir assumir 
as responsabilidades e competências 
directas atribuídas à Autoridade no 
presente regulamento no que respeita a 
determinadas instituições financeiras, 
após devida consulta das instituições 
objecto de supervisão, bem como das 
Direcções e dos Grupos das Partes 
Interessadas das Autoridades em causa, 
em particular no caso dos conglomerados 
e instituições financeiras que operam a 
nível intersectorial nos domínios de 
competência de mais de uma Autoridade.

Or. en

Alteração 590
Peter Skinner

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 
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 a especialização 
jurídica suficiente para o aconselhamento 



PE439.931v01-00 66/90 AM\809655PT.doc

PT

jurídico especializado sobre o exercício 
dos poderes da Autoridade.

Or. en

Justificação

É importante assegurar que a Câmara de Recurso tenha acesso a figuras com especialização 
profissional em todas as possíveis áreas em relação às quais possa ser chamada a 
pronunciar-se com base nas actividades das três AES sectoriais. É igualmente importante 
assegurar que tenha acesso a especialização jurídica suficiente, dada a probabilidade de ser 
convidada a pronunciar-se sobre domínios relacionados com a aplicação jurídica de 
algumas das medidas das AES.

Alteração 591
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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 
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 a especialização 
jurídica suficiente para o aconselhamento 
jurídico especializado sobre o exercício 
dos poderes da Autoridade.

Or. en
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Alteração 592
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 Conselho, pela Comissão e pelo 
Parlamento Europeu, deve ser um 
profissional do Direito.

Or. en

Alteração 593
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, tendo o 
Presidente voto de qualidade.

Or. en

Alteração 594
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. A composição da Câmara de Recurso 
deve ser equilibrada e reflectir a União 
Europeia no seu conjunto.

Or. en
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Alteração 595
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 dois suplentes 
são nomeados, após consulta do Conselho 
de Administração das Autoridades, da 
forma que se segue:

– dois membros efectivos e dois suplentes 
do Conselho;
– dois membros efectivos e dois suplentes 
da Comissão;
– dois membros efectivos e dois suplentes 
pelo Parlamento Europeu.

Or. en

Alteração 596
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 são nomeados pelo 
Parlamento Europeu, dois pelo Conselho 
e os outros dois 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
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Alteração 597
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 a audição realizada pelo 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

Justificação

As AES devem gozar da maior independência possível, razão por que a influência da 
Comissão Europeia na composição da Câmara de Recurso deve ser restringida. A lista 
restrita da Comissão é susceptível de limitar essa escolha. Sob reserva do consentimento do 
Conselho de Autoridades de Supervisão, os membros do Conselho de Administração da 
AEVMM são livres de escolher os membros mais apropriados para a Câmara de Recurso. O 
consentimento do Conselho de Autoridades de Supervisão é necessário por se tratar do mais 
importante órgão da AEVMM. 

Alteração 598
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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 

3. Os membros efectivos e os seus
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 
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Jornal Oficial da União Europeia e após 
consulta do Conselho de Autoridades de 
Supervisão. 

Jornal Oficial da União Europeia e após 
consulta do Conselho de Autoridades de 
Supervisão. 

Or. en

Alteração 599
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 …/…. [AESPCR] e com o 
Regulamento (CE) n.º …/…. [ABE]. 

Suprimido

Or. en

Alteração 600
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 …/…. [AESPCR] e com o 
Regulamento (CE) n.º …/…. [ABE]. 

Suprimido

Or. en
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Alteração 601
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 
Administração, após consulta do Conselho 
de Autoridades de Supervisão, tomar uma 
decisão nesse sentido.

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 
responsável pela sua nomeação, após 
consulta do Conselho de Autoridades de 
Supervisão, tomar uma decisão nesse 
sentido.

Or. en

Alteração 602
Peter Skinner

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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.

6. A Autoridade, a Autoridade Europeia de 
Supervisão (Bancária) e a Autoridade 
Europeia de Supervisão (Seguros e 
Pensões Complementares de Reforma)
prestam à Câmara de Recurso um apoio 
operacional e de secretariado adequados
através do Comité Conjunto.

Or. en

Justificação

Uma vez que a Câmara de Recurso estará integrada no Comité Conjunto, afigura-se 
apropriado que este último faculte à Câmara acesso ao apoio do seu secretariado.
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Alteração 603
Jean-Paul Gauzès

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Qualquer pessoa singular ou colectiva, 
incluindo as autoridades nacionais de 
supervisão, pode recorrer das decisões da 
Autoridade a que se referem os artigos 9.º, 
10.º e 11.º ou de qualquer outra decisão 
adoptada pela Autoridade em 
conformidade com a legislação referida no 
artigo 1.º, n.º 2, de que seja destinatária, ou 
de uma decisão que, embora formalmente 
dirigida a outra pessoa, lhe diga directa e 
individualmente respeito.

1. Qualquer pessoa singular ou colectiva, 
incluindo as autoridades nacionais de 
supervisão, pode recorrer das decisões da 
Autoridade a que se referem os artigos 9.º, 
10.º e 11.º ou de qualquer outra decisão 
adoptada pela Autoridade em 
conformidade com a legislação referida no 
artigo 1.º, n.º 2, de que seja destinatária, ou 
de uma decisão que, embora formalmente 
dirigida a outra pessoa, lhe diga directa e 
individualmente respeito. Pode igualmente
recorrer contra uma alegada aplicação 
incorrecta da legislação da União.

Or. en

Justificação

Com vista a garantir uma aplicação coerente das regras comunitárias e a fim de proteger 
eficazmente os direitos das entidades envolvidas nos mercados financeiros, estas devem ter o 
direito de recorrer à Câmara de Recurso com base na alegação de uma eventual aplicação 
incorrecta do direito comunitário.

Alteração 604
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 tomada pela autoridade 
competente ou remeter o processo para o 
órgão competente da Autoridade. Esse 
órgão fica vinculado à decisão da Câmara 
de Recurso.
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Or. en

Alteração 605
Jean-Paul Gauzès

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Pode ser interposto recurso perante o 
Tribunal de Primeira Instância ou o 
Tribunal de Justiça, em conformidade com 
o artigo 230.º do Tratado, contestando uma 
decisão tomada pela Câmara de Recurso 
ou, nos casos em que não exista direito de 
recurso perante a Câmara, pela Autoridade.

1. Pode ser interposto recurso perante o 
painel específico ligado ao Tribunal de 
Primeira Instância ou o Tribunal de Justiça, 
em conformidade com os artigos 257.º e
263.º do Tratado, contestando uma decisão 
tomada pela Câmara de Recurso ou, nos 
casos em que não exista direito de recurso 
perante a Câmara, pela Autoridade.

Or. en

Justificação

A fim de evitar riscos de sobrecarga e/ou atrasos e de ter em conta as características 
específicas dos litígios sobre os quais é necessário estatuir, deverá ser criado um painel 
específico ligado ao Tribunal de Primeira Instância que seja competente para decidir, em 
primeira instância, dos litígios entre as Autoridades Europeias de Supervisão e as entidades 
envolvidas nos mercados financeiros nas condições estabelecidas no artigo 257.º do Tratado. 
Deverão ser estudadas possibilidades de resolução amigável em todas as fases do processo.

Alteração 606
Jean-Paul Gauzès

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. O painel específico, que é parte 
integrante do Tribunal de Justiça, é 
competente para decidir, em primeira 
instância, dos litígios entre as Autoridades 
Europeias de Supervisão e as entidades 
envolvidas nos mercados financeiros. 
Esse painel estuda as possibilidades de 
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resolução amigável de litígios em todas as 
fases do processo.

Or. en

Justificação

A fim de evitar riscos de sobrecarga e/ou atrasos e de ter em conta as características 
específicas dos litígios sobre os quais é necessário estatuir, deverá ser criado um painel 
específico ligado ao Tribunal de Primeira Instância que seja competente para decidir, em 
primeira instância, dos litígios entre as Autoridades Europeias de Supervisão e as entidades 
envolvidas nos mercados financeiros nas condições estabelecidas no artigo 257.º do Tratado. 
Deverão ser estudadas possibilidades de resolução amigável em todas as fases do processo.

Alteração 607
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 directamente 
recurso perante o Tribunal de Justiça 
contra decisões da Autoridade, em 
conformidade com o artigo 263.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia.

Or. en

Alteração 608
Sari Essayah

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

Texto da Comissão Alteração

a) Contribuições obrigatórias da ou das 
autoridades nacionais de supervisão 
competentes; 

Suprimido
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Or. en

Alteração 609
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

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

Texto da Comissão Alteração

a) Contribuições obrigatórias da ou das 
autoridades nacionais de supervisão 
competentes; 

Suprimido

Or. en

Justificação

Dado que a AEVMM irá ser uma autoridade comunitária, será financiada, na maior medida 
possível, a partir do orçamento da UE, e dado também que irá salvaguardar a sua 
independência, não será previsto qualquer financiamento por parte das autoridades 
nacionais de supervisão.

Alteração 610
Robert Goebbels

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

Texto da Comissão Alteração

a) Contribuições obrigatórias da ou das 
autoridades nacionais de supervisão 
competentes; 

a) Contribuições obrigatórias da 
autoridade nacional de supervisão 
competente, prestadas 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 aplicável depois da data-limite 
de 31 de Outubro de 2014 nele 
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estabelecida; 

Or. en

Justificação

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

Alteração 611
Marianne Thyssen

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 1 – parágrafo 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, 
constante de uma rubrica específica da 
secção [X] 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). 

Alteração 612
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 

1. Com excepção do primeiro ano de 
actividade da Autoridade, que termina em 
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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.

31 de Dezembro de 2011, como previsto 
no artigo 49.º, n.º 6-A, 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 para o primeiro ano de actividade das AES, que termina em 31 de Dezembro 
de 2011, os seus orçamentos sejam aprovados pelos membros dos respectivos Comités de
nível 3, após consulta da Comissão e sendo posteriormente transmitidos ao Conselho e ao 
Parlamento para adopção. Isto é de importância fundamental para garantir a independência 
operacional das AES, por forma a que estas iniciem a sua actividade sobre uma base 
financeira sólida. Esta independência é compensada pela obrigação de prestação de contas 
às instituições políticas da UE. 

Alteração 613
Marianne Thyssen

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

Texto da Comissão Alteração

6-A. Para o primeiro ano de actividade da 
Autoridade, que termina em 31 de 
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Dezembro de 2011, o orçamento é 
aprovado pelos membros do Comité de
nível 3, após consulta à Comissão e sendo 
posteriormente transmitido ao Conselho e 
ao Parlamento para adopção. 

Or. en

Justificação

Propõe-se que para o primeiro ano de actividade das AES, que termina em 31 de Dezembro 
de 2011, os seus orçamentos sejam aprovados pelos membros dos respectivos Comités de 
nível 3, após consulta à Comissão e sendo posteriormente transmitidos ao Conselho e ao 
Parlamento para adopção. Isto é de importância fundamental para garantir a independência 
operacional das AES, por forma a que estas iniciem a sua actividade sobre uma base 
financeira sólida. Esta independência é compensada pela obrigação de prestação de contas 
às instituições políticas da UE.

Alteração 614
Wolf Klinz

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

Texto da Comissão Alteração

6-A. Não obstante as disposições 
precedentes, e terminando o primeiro ano 
de actividade da Autoridade em 31 de 
Dezembro de 2011, o orçamento é 
aprovado pelos membros do Comité de
nível 3, após consulta à Comissão e sendo 
posteriormente transmitido ao Conselho e 
ao Parlamento para adopção.

Or. en

Justificação

É necessário prever um mecanismo de transição, de modo a facilitar a funcionalidade num 
curto período de tempo.
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Alteração 615
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, 
com excepção do seu Presidente, o 
Estatuto, o regime aplicável aos outros 
agentes das Comunidades Europeias e as 
regras aprovadas conjuntamente pelas 
instituições da União Europeia para 
efeitos de aplicação dos mesmos.

Or. en

Justificação

O Presidente não deve estar sujeito ao Estatuto dos Funcionários da UE. Os termos e 
condições de contratação do Presidente devem ser determinados pelo Conselho de 
Autoridades de Supervisão, tal como já sucede no caso do Presidente e dos membros do 
Conselho Executivo do Banco Central Europeu. Tendo em conta o facto de que os 
Presidentes farão parte do CERS e do seu Comité Director, afigura-se apropriada uma 
abordagem coerente com a do BCE.

Alteração 616
Peter Skinner

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em matéria de responsabilidade 
extracontratual, a Autoridade procede à 
reparação, em conformidade com os 
princípios gerais comuns às legislações dos 
Estados-Membros, dos eventuais danos 
causados por si ou pelo seu pessoal no 
exercício das suas funções. O Tribunal de 
Justiça é competente para conhecer dos 
litígios relativos à reparação de tais danos.

1. Em matéria de responsabilidade 
extracontratual, a Autoridade procede à 
reparação, em conformidade com os 
princípios gerais comuns às legislações dos 
Estados-Membros, dos eventuais danos
injustificáveis causados por si ou pelo seu 
pessoal no exercício das suas funções. O 
Tribunal de Justiça é competente para 
conhecer dos litígios relativos à reparação 
de tais danos.
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Or. en

Justificação

No decurso da sua actividade, e a fim de garantir o bem comum, pode dar-se o caso de as 
Autoridades Europeias de Supervisão (AES) causarem danos a determinadas instituições 
financeiras. Tais danos seriam justificáveis no contexto da garantia de estabilidade sistémica 
e, como tal, as AES não devem ser responsabilizadas pelos mesmos.

Alteração 617
Udo Bullmann

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

Texto da Comissão Alteração

Não assumem qualquer cargo em 
instituições financeiras que tenham sido 
anteriormente objecto da supervisão do 
Sistema Europeu de Supervisão 
Financeira nos primeiros 18 meses após a 
cessação das suas funções.

Or. en

Alteração 618
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
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Alteração 619
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os trabalhos da Autoridade são 
igualmente abertos à participação de 
países terceiros que aplicam legislação 
reconhecida como equivalente pela União 
Europeia nas esferas de competências da 
Autoridade referidas no artigo 1.º, n.º 2, e 
sempre que essa participação reforce a 
coerência dos resultados da supervisão 
com interesse directo para a Autoridade e 
os países terceiros. A sua participação 
está sujeita à celebração de acordos de 
carácter administrativo referidos no 
artigo 18.º.

Or. en

Alteração 620
Udo Bullmann

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

Texto da Comissão Alteração

Esta participação deve concretizar-se num 
intercâmbio eficaz de informações entre 
as autoridades nacionais de supervisão, 
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 pertinente da 
União.

Or. en
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Alteração 621
Marianne Thyssen

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Durante o período situado entre a
entrada em vigor do presente regulamento 
e a instituição da Autoridade, o Comité de
nível 3 prepara, em estreita cooperação 
com a Comissão, a sua própria 
substituição pela Autoridade. Os Comités 
de nível 3 podem tomar todas as medidas 
preparatórias úteis, sem prejuízo da 
decisão final pelos órgãos competentes da 
Autoridade. Entre estas medidas inclui-se 
a determinação do processo de selecção 
do Presidente, do Director Executivo da 
Autoridade e dos membros do Conselho 
de Administração, bem como a 
organização da selecção destas pessoas.

Or. en

Justificação

Propõe-se uma clarificação das disposições relativas às medidas preparatórias que podem 
ser tomadas antes da criação das Autoridades Europeias de Supervisão (AES). Por razões de 
eficiência, é imperativo que, após a entrada em vigor do regulamento, os Comités 3L3 
possam tomar todas as medidas úteis para preparar o estabelecimento das AES, sem prejuízo 
da ratificação deste trabalho preparatório pelos órgãos competentes das AES. Este modus 
operandi contribuirá para reduzir, tanto quanto possível, o período durante o qual as AES 
poderão não estar plenamente operacionais devido à não nomeação dos respectivos 
Presidentes e Directores Executivos.

Alteração 622
Marianne Thyssen

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

Texto da Comissão Alteração

1-B. Durante o período que medeia entre 
a entrada em vigor do presente 



AM\809655PT.doc 83/90 PE439.931v01-00

PT

regulamento e a data da designação do 
Presidente e dos membros do Conselho de 
Administração, bem com da nomeação do 
Director Executivo, a AES é presidida 
provisoriamente pelo Presidente do actual 
Comité de nível 3 e gerida pelo seu 
Secretário-Geral.

Or. en

Justificação

Propõe-se uma clarificação das disposições relativas às medidas preparatórias que podem 
ser tomadas antes da criação das Autoridades Europeias de Supervisão (AES). Por razões de 
eficiência, é imperativo que, após a entrada em vigor do regulamento, os Comités 3L3 
possam tomar todas as medidas úteis para preparar o estabelecimento das AES, sem prejuízo 
da ratificação deste trabalho preparatório pelos órgãos competentes das AES. Este modus 
operandi contribuirá para reduzir, 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 623
Antolín Sánchez Presedo

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. Considera-se que a Autoridade é a 
sucessora legal do Comité das 
Autoridades de Regulamentação dos 
Mercados Europeus de Valores 
Mobiliários. O mais tardar na data da 
instituição da Autoridade, todos os activos 
e passivos e todas as operações pendentes 
do Comité das Autoridades de 
Regulamentação dos Mercados Europeus 
de Valores Mobiliários são 
automaticamente transferidos para a 
Autoridade. O Comité das Autoridades de 
Regulamentação dos Mercados Europeus 
de Valores Mobiliários faz uma 
declaração de encerramento de contas 
que apresenta o activo e passivo na data 
dessa transferência. Essa declaração é 



PE439.931v01-00 84/90 AM\809655PT.doc

PT

objecto de auditoria e aprovada pelos 
membros do Comité e pela Comissão.

Or. en

Alteração 624
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 permitir uma transição 
harmoniosa do pessoal já existente para a 
Autoridade, é oferecida a todos os 
membros contratuais referidos no n.º 1 a 
possibilidade de celebrarem contratos de 
agente temporário nos diferentes escalões 
previstos com condições económicas e 
jurídicas equivalentes ou comparáveis, em 
conformidade com o quadro jurídico 
pertinente.

Or. en

Justificação

Propõe-se que sejam previstas disposições transitórias específicas relativas ao pessoal já 
existente nos Comités de nível 3.

Alteração 625
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 de 
Regulamentação dos Mercados Europeus 

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 
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de Valores Mobiliários ou com o 
respectivo Secretariado, de modo a 
verificar a capacidade, eficiência e 
integridade das pessoas a contratar.

verificar a capacidade, eficiência e 
integridade das pessoas a contratar. O 
processo de selecção interna deverá ter 
plenamente em conta as competências e a 
experiência demonstradas pelos 
candidatos no desempenho das suas 
funções antes da transição.

Or. en

Justificação

Propõe-se que sejam previstas disposições transitórias específicas relativas ao pessoal já 
existente nos Comités de nível 3.

Alteração 626
Udo Bullmann

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 627
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Texto da Comissão Alteração

A Comissão elabora o seu relatório tendo 
em conta as propostas do Grupo das 
Partes Interessadas do sector dos valores 
mobiliários e dos mercados, do Conselho 
de Autoridades de Supervisão e do Comité 
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Conjunto. Estas propostas são anexadas 
ao relatório publicado pela Comissão.

Or. en

Alteração 628
Peter Skinner

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

Texto da Comissão Alteração

A Comissão elabora o seu relatório tendo 
em conta as propostas sobre o 
desenvolvimento da Autoridade e do 
SESF apresentadas pelo Grupo das Partes 
Interessadas do sector dos valores 
mobiliários e dos mercados, instituído 
pelo artigo 22.º, pelo Conselho de 
Autoridades de Supervisão, instituído pelo 
artigo 26.º, e pelo Comité Conjunto, 
instituído pelo artigo 40.º. Estas propostas 
constarão de um anexo ao relatório a 
publicar pela Comissão. A Comissão tem 
igualmente em consideração as opiniões 
de outros grupos de partes interessadas.

Or. en

Alteração 629
Peter Skinner

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

Texto da Comissão Alteração

O relatório analisa, nomeadamente, o 
desempenho das Autoridades no que se 
refere ao artigo 6.º, a aplicação da 
cláusula de salvaguarda prevista no artigo 
23.º, e o funcionamento do SESF no que 
se refere ao artigo 39.º. O relatório 
contém propostas sobre a forma de 
avançar no desenvolvimento do papel da 
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Autoridade e do SESF, com vista a criar 
uma arquitectura europeia integrada de 
supervisão, incluindo, se for caso disso, 
propostas relativas à alteração da 
legislação sectorial decorrente do 
Tratado.

Or. en

Justificação

A fim de conferir às AES o poder de realizarem uma supervisão directa a nível da UE, 
torna-se necessário alterar toda a legislação sectorial pertinente ou modificar o Tratado, a 
fim de evitar restrições do Tratado relativas ao poder discricionário das autoridades. A 
Comissão deve ter em conta esta opção aquando da elaboração de propostas sobre a forma 
de desenvolver as AES.

Alteração 630
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Texto da Comissão Alteração

O relatório da Comissão avalia, 
nomeadamente: o grau de convergência 
alcançado pelas autoridades nacionais em 
termos de práticas normais de supervisão; 
o funcionamento dos colégios de 
autoridades de supervisão; o mecanismo 
de supervisão das instituições 
transfronteiras, em particular as que têm 
uma dimensão à escala da UE; o 
funcionamento do artigo 23.º em matéria 
de salvaguardas e a convergência 
regulamentar e de supervisão no domínio 
da gestão e resolução de crises na União.

Or. en
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Alteração 631
Peter Skinner

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 
das Partes Interessadas do sector dos 
valores mobiliários e dos mercados.

Suprimido

Or. en

Alteração 632
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 das Partes Interessadas do sector 
dos valores mobiliários e dos mercados.

Esse relatório avalia igualmente os
progressos alcançados na realização dos 
objectivos da Autoridade e na evolução no 
sentido da convergência regulamentar e de 
supervisão no domínio da gestão e 
resolução de crises na União Europeia. De 
igual modo, o relatório avalia a forma
como o sistema trata os custos resultantes 
do seu funcionamento normal e como 
pode ser alcançada a internalização plena
desses custos. A avaliação é baseada em 
consultas alargadas, nomeadamente com o 
Grupo das Partes Interessadas do sector 
dos valores mobiliários e dos mercados.

Or. en
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Alteração 633
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 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 das Partes Interessadas do sector 
dos valores mobiliários e dos mercados.

Esse relatório avalia igualmente os 
progressos realizados no sentido da 
convergência regulamentar e de supervisão 
no domínio da gestão e resolução de crises 
na União. O relatório avalia igualmente a 
eficiência do Sistema de Autoridades 
Europeias de Supervisão no seu conjunto 
e as necessidades orçamentais da 
Autoridade, respeitando as crescentes 
responsabilidades, poderes e tarefas da 
Autoridade. A avaliação é baseada em 
consultas alargadas, nomeadamente com o 
Grupo das Partes Interessadas do sector 
dos valores mobiliários e dos mercados.

Or. en

Alteração 634
Gianni Pittella

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Deve ser prevista a implementação 
da nova arquitectura de supervisão e a 
sua eficácia deve ser cuidadosamente 
avaliada. A médio/longo prazo, deve ser 
ponderada a evolução da arquitectura de 
supervisão para um sistema baseado
apenas em duas autoridades, sendo uma 
responsável pela supervisão 
microprudencial e a outra pela 
transparência, pela protecção dos 
investidores e pela integridade do 
mercado.
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Or. en

Justificação

A arquitectura de supervisão constante da proposta da Comissão está organizada com base 
num modelo tradicional de autoridades de supervisão por tipo de intermediários. No entanto, 
dado que as fronteiras entre os intermediários são incertas, a médio/longo prazo deve ser 
ponderada, se for caso disso, uma arquitectura de supervisão diferente.

Alteração 635
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O Parlamento Europeu e o Conselho 
examinam o presente regulamento com 
base no relatório referido no n.º 1 e 
determinam se as missões e a organização 
da Autoridade precisam de ser revistas.

Or. en


