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Alteração 269
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento institui uma 
Autoridade Bancária Europeia (a seguir 
designada «Autoridade»).

1. O presente regulamento institui uma 
Autoridade Europeia de Supervisão para o 
sector Bancário (a seguir designada 
«Autoridade»).

Or. en

Alteração 270
Sharon Bowles, Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As actividades da Autoridade 
inscrevem-se no âmbito de aplicação das 
Directivas 2006/48/CE, 2006/49/CE, 
2002/87/CE, 2005/60/CE, 2002/65/CE e 
94/19/CE, incluindo todas as directivas, 
regulamentos e decisões baseados nesses 
actos, bem como por qualquer outro acto 
comunitário que confira funções à 
Autoridade.

2. As actividades da Autoridade 
inscrevem-se no âmbito de aplicação das 
Directivas 2006/48/CE, 2006/49/CE, 
2002/87/CE, 2005/60/CE, 2002/65/CE e 
94/19/CE, incluindo todas as directivas, 
regulamentos e decisões baseados nesses 
actos, bem como por qualquer outro acto 
comunitário que confira funções à 
Autoridade. A Autoridade actuará 
unicamente no âmbito de aplicação desses 
actos na medida em que sejam aplicáveis 
a instituições de crédito e financeiras.

Or. en

Justificação

Cumpre clarificar o âmbito de actuação da Autoridade. O presente regulamento não pode 
alterar o âmbito de aplicação dos regulamentos sectoriais em vigor.
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Alteração 271
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As actividades da Autoridade 
inscrevem-se no âmbito de aplicação das 
Directivas 2006/48/CE, 2006/49/CE, 
2002/87/CE, 2005/60/CE, 2002/65/CE e 
94/19/CE, incluindo todas as directivas, 
regulamentos e decisões baseados nesses 
actos, bem como por qualquer outro acto 
comunitário que confira funções à 
Autoridade.

2. As actividades da Autoridade 
inscrevem-se no âmbito de aplicação do 
presente regulamento bem, como das 
Directivas 2006/48/CE, 2006/49/CE, 
2002/87/CE, 2005/60/CE, 2002/65/CE e 
94/19/CE, incluindo todas as directivas, 
regulamentos e decisões baseados nesses 
actos, bem como por qualquer outro acto 
da UE que confira funções à Autoridade.

Or. en

Alteração 272
Othmar Karas

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As actividades da Autoridade 
inscrevem-se no âmbito de aplicação das 
Directivas 2006/48/CE, 2006/49/CE, 
2002/87/CE, 2005/60/CE, 2002/65/CE e 
94/19/CE, incluindo todas as directivas, 
regulamentos e decisões baseados nesses 
actos, bem como por qualquer outro acto 
comunitário que confira funções à 
Autoridade.

2. As actividades da Autoridade 
inscrevem-se no âmbito de aplicação das 
Directivas 2006/48/CE, 2006/49/CE, 
2002/87/CE, 2005/60/CE, 2002/65/CE e 
94/19/CE, incluindo todas as directivas, 
regulamentos e decisões baseados nesses 
actos, bem como por qualquer outro acto 
legislativo da UE que confira funções à 
Autoridade.

Or. en

Justificação

As directivas que definem o âmbito de actividades da Autoridade Bancária Europeia 
constituem "actos legislativos" na acepção do artigo 290.º do Tratado de Lisboa. Para não
colidir com a segurança jurídica da ABE, o presente regulamento não deverá incluir 
quaisquer outras definições das suas actividades como “poder para actuar em determinadas 
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áreas, especialmente governação institucional e auditoria”. 

Alteração 273
Thomas Mann

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

Texto da Comissão Alteração

A Autoridade actuará também no domínio 
das actividades das instituições de crédito, 
conglomerados financeiros, empresas de 
investimento (alternativas), instituições de 
pagamento e instituições de moeda 
electrónica, incluindo questões de 
governação institucional, auditoria e 
relato financeiro, desde que essas 
actuações sejam necessárias para 
assegurar a aplicação eficaz e coerente da 
legislação a que se refere o presente 
número.

Or. en

Alteração 274
Antolín Sánchez Presedo

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Autoridade actuará também no 
domínio das actividades das instituições 
de crédito, conglomerados financeiros, 
empresas de investimento, instituições de 
pagamento e instituições de moeda 
electrónica, incluindo questões de 
governação institucional, auditoria e 
informações financeiras, desde que essas 
actuações sejam necessárias para 
assegurar a harmonização coerente da 
legislação a que se refere o n.º 2 e a sua 
aplicação uniforme, bem como a dos actos 
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subsequentes juridicamente vinculativos.

Or. en

Alteração 275
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As disposições do presente regulamento 
não prejudicam os poderes da Comissão, 
nomeadamente nos termos do artigo 226.º
do Tratado, para assegurar o cumprimento 
do direito comunitário.

3. As disposições do presente regulamento 
não prejudicam os poderes da Comissão, 
nomeadamente nos termos do artigo 258.º
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia, para assegurar o 
cumprimento do direito da UE.

Or. en

Alteração 276
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O objectivo da Autoridade é contribuir 
para: i) melhorar o funcionamento do 
mercado interno, nomeadamente através de 
um nível elevado, eficaz e coerente de 
regulação e supervisão; ii) proteger os 
depositantes e os investidores; iii) garantir 
a integridade, a eficiência e o bom 
funcionamento dos mercados financeiros; 
iv) salvaguardar a estabilidade do sistema 
financeiro; v) reforçar a coordenação 
internacional no domínio da supervisão. 
Para tal, a Autoridade contribui para 
garantir uma aplicação coerente, eficiente e 
efectiva da legislação comunitária referida 
no n.º 2, facilitando a convergência no 

4. A Autoridade promoverá a 
sustentabilidade financeira e um mercado 
financeiro europeu forte com o objectivo 
de contribuir para: i) melhorar o 
funcionamento do mercado interno, 
nomeadamente através de um nível 
elevado, eficaz e coerente de regulação e 
supervisão; ii) proteger os depositantes e os 
investidores; iii) garantir a integridade, a 
eficiência e o bom funcionamento dos 
mercados financeiros; iv) salvaguardar a 
estabilidade do sistema financeiro; v) 
reforçar a coordenação internacional no 
domínio da supervisão. Para tal, a 
Autoridade contribui para garantir uma 
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domínio da supervisão e fornecendo 
pareceres ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e à Comissão.

aplicação coerente, eficiente e efectiva da 
legislação comunitária referida no n.º 2, 
facilitando a convergência no domínio da 
supervisão e fornecendo pareceres ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho e à 
Comissão.

Or. en

Alteração 277
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O objectivo da Autoridade é contribuir 
para: i) melhorar o funcionamento do 
mercado interno, nomeadamente através de 
um nível elevado, eficaz e coerente de 
regulação e supervisão; ii) proteger os 
depositantes e os investidores; iii) garantir 
a integridade, a eficiência e o bom 
funcionamento dos mercados financeiros; 
iv) salvaguardar a estabilidade do sistema 
financeiro; v) reforçar a coordenação 
internacional no domínio da supervisão. 
Para tal, a Autoridade contribui para 
garantir uma aplicação coerente, eficiente e 
efectiva da legislação comunitária referida 
no n.º 2, facilitando a convergência no 
domínio da supervisão e fornecendo 
pareceres ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e à Comissão.

4. O objectivo da Autoridade é contribuir 
para: i) melhorar o funcionamento e a 
competitividade do mercado interno com 
base na inclusão financeira e em 
condições equitativas, evitando e 
corrigindo riscos sistémicos e 
transfronteiras, e, nomeadamente através 
de um nível europeu elevado, eficaz e
coerente de regulação e supervisão; ii) 
proteger os depositantes e os investidores; 
iii) garantir a integridade, a eficiência e o 
bom funcionamento dos mercados 
financeiros; iv) salvaguardar a estabilidade 
do sistema financeiro; v) reforçar a 
coordenação internacional no domínio da 
supervisão. Para tal, a Autoridade contribui 
para garantir uma aplicação coerente, 
eficiente e efectiva da legislação 
comunitária referida no n.º 2, facilitando a 
convergência no domínio da supervisão e 
fornecendo pareceres ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho e à Comissão.

Or. en
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Alteração 278
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O objectivo da Autoridade é contribuir 
para: i) melhorar o funcionamento do 
mercado interno, nomeadamente através de 
um nível elevado, eficaz e coerente de 
regulação e supervisão; ii) proteger os 
depositantes e os investidores; iii) garantir 
a integridade, a eficiência e o bom 
funcionamento dos mercados financeiros; 
iv) salvaguardar a estabilidade do sistema 
financeiro; v) reforçar a coordenação 
internacional no domínio da supervisão. 
Para tal, a Autoridade contribui para 
garantir uma aplicação coerente, eficiente e 
efectiva da legislação comunitária referida 
no n.º 2, facilitando a convergência no 
domínio da supervisão e fornecendo 
pareceres ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e à Comissão.

4. O objectivo da Autoridade é contribuir 
para: i) melhorar o funcionamento do 
mercado interno, nomeadamente através de 
um nível elevado, eficaz e coerente de 
regulação e supervisão; i-A) evitar a 
arbitragem regulatória e a concorrência 
indevida entre Estados-Membros no que 
diz respeito à rigidez da supervisão e 
imposição da regulação, ii) proteger os 
depositantes e os investidores; iii) garantir 
a integridade, a eficiência e o bom 
funcionamento dos mercados financeiros; 
iv) salvaguardar a estabilidade do sistema 
financeiro; v) reforçar a coordenação 
internacional no domínio da supervisão. 
Para tal, a Autoridade contribui para 
garantir uma aplicação coerente, eficiente e 
efectiva da legislação comunitária referida 
no n.º 2, facilitando a convergência no 
domínio da supervisão e fornecendo 
pareceres ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e à Comissão.

Or. en

Alteração 279
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O objectivo da Autoridade é contribuir 
para: i) melhorar o funcionamento do 
mercado interno, nomeadamente através de 
um nível elevado, eficaz e coerente de 

4. O objectivo da Autoridade é contribuir 
para: i) melhorar o funcionamento do 
mercado interno, nomeadamente através de 
um nível elevado, eficaz e coerente de 
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regulação e supervisão; ii) proteger os 
depositantes e os investidores; iii) garantir 
a integridade, a eficiência e o bom 
funcionamento dos mercados financeiros; 
iv) salvaguardar a estabilidade do sistema 
financeiro; v) reforçar a coordenação 
internacional no domínio da supervisão. 
Para tal, a Autoridade contribui para 
garantir uma aplicação coerente, eficiente e 
efectiva da legislação comunitária referida 
no n.º 2, facilitando a convergência no 
domínio da supervisão e fornecendo 
pareceres ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e à Comissão.

regulação e supervisão; ii) proteger os 
depositantes e os investidores e outras 
partes interessadas bem como as finanças 
públicas, iii) garantir a integridade, a 
eficiência e o bom funcionamento dos 
mercados financeiros; iv) salvaguardar a 
estabilidade do sistema financeiro; v) 
reforçar a coordenação internacional no 
domínio da supervisão. Para tal, a 
Autoridade contribui para garantir uma 
aplicação coerente, eficiente e efectiva da 
legislação comunitária referida no n.º 2, 
facilitando a convergência no domínio da 
supervisão e fornecendo pareceres ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho e à 
Comissão.

Or. en

Alteração 280
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O objectivo da Autoridade é contribuir 
para: i) melhorar o funcionamento do 
mercado interno, nomeadamente através de 
um nível elevado, eficaz e coerente de 
regulação e supervisão; ii) proteger os 
depositantes e os investidores; iii) garantir 
a integridade, a eficiência e o bom 
funcionamento dos mercados financeiros; 
iv) salvaguardar a estabilidade do sistema 
financeiro; v) reforçar a coordenação 
internacional no domínio da supervisão. 
Para tal, a Autoridade contribui para 
garantir uma aplicação coerente, eficiente e 
efectiva da legislação comunitária referida 
no n.º 2, facilitando a convergência no 
domínio da supervisão e fornecendo 
pareceres ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e à Comissão.

4. O objectivo da Autoridade é contribuir 
para: i) melhorar o funcionamento do 
mercado interno, nomeadamente através de 
um nível elevado, eficaz e coerente de 
regulação e supervisão; ii) proteger os 
depositantes e os investidores; iii) garantir 
a integridade, a transparência, a eficiência 
e o bom funcionamento dos mercados 
financeiros e a sua interacção sustentável 
com a economia real, iv) salvaguardar a 
estabilidade do sistema financeiro; v) 
reforçar a coordenação internacional no 
domínio da supervisão. Para tal, a 
Autoridade contribui para garantir uma 
aplicação coerente, eficiente e efectiva da 
legislação comunitária referida no n.º 2, 
facilitando a convergência no domínio da 
supervisão e fornecendo pareceres ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho e à 
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Comissão.

Or. en

Alteração 281
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O objectivo da Autoridade é contribuir 
para: i) melhorar o funcionamento do 
mercado interno, nomeadamente através de 
um nível elevado, eficaz e coerente de 
regulação e supervisão; ii) proteger os 
depositantes e os investidores; iii) garantir 
a integridade, a eficiência e o bom 
funcionamento dos mercados financeiros; 
iv) salvaguardar a estabilidade do sistema 
financeiro; v) reforçar a coordenação 
internacional no domínio da supervisão. 
Para tal, a Autoridade contribui para 
garantir uma aplicação coerente, eficiente e 
efectiva da legislação comunitária referida 
no n.º 2, facilitando a convergência no 
domínio da supervisão e fornecendo 
pareceres ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e à Comissão.

4. O objectivo da Autoridade é contribuir 
para: i) melhorar o funcionamento do 
mercado interno, nomeadamente através de 
um nível elevado, eficaz e coerente de 
regulação e supervisão; ii) proteger os 
depositantes e os investidores; iii) garantir 
a integridade, a eficiência e o bom 
funcionamento dos mercados financeiros;
iv) reduzir a pró-ciclicidade das finanças 
e, de um modo geral, salvaguardar a 
estabilidade do sistema financeiro a curto, 
médio e longo prazos, v) reforçar a 
coordenação internacional no domínio da 
supervisão. Para tal, a Autoridade contribui 
para garantir uma aplicação coerente, 
eficiente e efectiva da legislação 
comunitária referida no n.º 2, facilitando a 
convergência no domínio da supervisão e 
fornecendo pareceres ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho e à Comissão.

Or. en

Alteração 282
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O objectivo da Autoridade é contribuir 4. O objectivo da Autoridade é contribuir 
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para: i) melhorar o funcionamento do 
mercado interno, nomeadamente através de 
um nível elevado, eficaz e coerente de 
regulação e supervisão; ii) proteger os 
depositantes e os investidores; iii) garantir 
a integridade, a eficiência e o bom 
funcionamento dos mercados financeiros; 
iv) salvaguardar a estabilidade do sistema 
financeiro; v) reforçar a coordenação 
internacional no domínio da supervisão. 
Para tal, a Autoridade contribui para 
garantir uma aplicação coerente, eficiente e 
efectiva da legislação comunitária referida 
no n.º 2, facilitando a convergência no 
domínio da supervisão e fornecendo 
pareceres ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e à Comissão.

para: i) melhorar o funcionamento do 
mercado interno, nomeadamente através de 
um nível elevado, eficaz e coerente de 
regulação e supervisão; ii) proteger os 
depositantes e os investidores; iii) garantir
a integridade, a eficiência e o bom 
funcionamento dos mercados financeiros; 
iv) salvaguardar a estabilidade do sistema 
financeiro; v) promover uma boa 
implementação da política monetária nos 
mercados e assegurar a rastreabilidade do 
crédito bem como o controlo dos depósitos 
bancários e dos fundos institucionais, 
reforçar a coordenação internacional no 
domínio da supervisão. Para tal, a 
Autoridade contribui para garantir uma 
aplicação coerente, eficiente e efectiva da 
legislação comunitária referida no n.º 2, 
facilitando a convergência no domínio da 
supervisão e fornecendo pareceres ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho e à 
Comissão.

Or. en

Alteração 283
Peter Skinner

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O objectivo da Autoridade é contribuir 
para: i) melhorar o funcionamento do 
mercado interno, nomeadamente através de 
um nível elevado, eficaz e coerente de 
regulação e supervisão; ii) proteger os 
depositantes e os investidores; iii) garantir 
a integridade, a eficiência e o bom 
funcionamento dos mercados financeiros; 
iv) salvaguardar a estabilidade do sistema 
financeiro; v) reforçar a coordenação 
internacional no domínio da supervisão. 
Para tal, a Autoridade contribui para 
garantir uma aplicação coerente, eficiente e 

4. O objectivo da Autoridade é contribuir 
para: i) melhorar o funcionamento do 
mercado interno, nomeadamente através de 
um nível elevado, eficaz e coerente de 
regulação e supervisão; ii) proteger os 
depositantes e os investidores; iii) garantir 
a integridade, a eficiência e o bom 
funcionamento dos mercados financeiros; 
iv) salvaguardar a estabilidade do sistema 
financeiro; v) reforçar a coordenação 
internacional no domínio da supervisão, 
tendo simultaneamente em conta a 
necessidade de aumentar a concorrência e 
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efectiva da legislação comunitária referida 
no n.º 2, facilitando a convergência no 
domínio da supervisão e fornecendo 
pareceres ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e à Comissão.

a inovação no mercado interno e de 
assegurar a competitividade global. Para 
tal, a Autoridade contribui para garantir 
uma aplicação coerente, eficiente e efectiva 
da legislação comunitária referida no n.º 2, 
facilitando a convergência no domínio da 
supervisão e fornecendo pareceres ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho e à 
Comissão.

Or. en

Alteração 284
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O objectivo da Autoridade é contribuir
para: i) melhorar o funcionamento do 
mercado interno, nomeadamente através de 
um nível elevado, eficaz e coerente de 
regulação e supervisão; ii) proteger os 
depositantes e os investidores; iii) garantir 
a integridade, a eficiência e o bom 
funcionamento dos mercados financeiros; 
iv) salvaguardar a estabilidade do sistema 
financeiro; v) reforçar a coordenação 
internacional no domínio da supervisão. 
Para tal, a Autoridade contribui para 
garantir uma aplicação coerente, eficiente e 
efectiva da legislação comunitária referida 
no n.º 2, facilitando a convergência no 
domínio da supervisão e fornecendo 
pareceres ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e à Comissão.

4. O objectivo da Autoridade é contribuir 
para: i) melhorar o funcionamento do 
mercado interno, nomeadamente através de 
um nível elevado, eficaz e coerente de 
regulação e supervisão; ii) proteger os 
depositantes e os investidores; iii) garantir 
a integridade, a eficiência e o bom 
funcionamento dos mercados financeiros; 
iv) salvaguardar a estabilidade do sistema 
financeiro; v) reforçar a coordenação 
internacional no domínio da supervisão, 
tendo simultaneamente em conta a 
necessidade de aumentar a concorrência e 
a inovação no mercado interno, e de 
assegurar a competitividade global. Para 
tal, a Autoridade contribui para garantir 
uma aplicação coerente, eficiente e efectiva 
da legislação comunitária referida no n.º 2, 
facilitando a convergência no domínio da 
supervisão e fornecendo pareceres ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho e à 
Comissão.

Or. en
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Justificação

Trata-se de ter em consideração a necessidade de reforçar a concorrência e a inovação, 
como preconiza o Relatório Skinner.

Alteração 285
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O objectivo da Autoridade é contribuir 
para: i) melhorar o funcionamento do 
mercado interno, nomeadamente através de 
um nível elevado, eficaz e coerente de 
regulação e supervisão; ii) proteger os 
depositantes e os investidores; iii) garantir 
a integridade, a eficiência e o bom 
funcionamento dos mercados financeiros; 
iv) salvaguardar a estabilidade do sistema 
financeiro; v) reforçar a coordenação 
internacional no domínio da supervisão. 
Para tal, a Autoridade contribui para 
garantir uma aplicação coerente, eficiente e 
efectiva da legislação comunitária referida 
no n.º 2, facilitando a convergência no 
domínio da supervisão e fornecendo 
pareceres ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e à Comissão.

4. O objectivo da Autoridade é contribuir 
para: i) melhorar o funcionamento do 
mercado interno, nomeadamente através de 
um nível elevado, eficaz e coerente de 
regulação e supervisão; ii) proteger os 
depositantes e os investidores; iii) garantir 
a integridade, a eficiência e o bom 
funcionamento dos mercados financeiros; 
iv) salvaguardar a estabilidade do sistema 
financeiro; v) reforçar a coordenação 
internacional no domínio da supervisão; vi) 
desenvolver metodologias comuns para 
avaliar o efeito das características dos 
produtos e do processo de distribuição na 
posição financeira das instituições e na 
protecção dos clientes, com o objectivo de 
contribuir para a criação de condições de 
actividade equitativas. Para tal, a 
Autoridade contribui para garantir uma 
aplicação coerente, eficiente e efectiva da 
legislação comunitária referida no n.º 2, 
facilitando a convergência no domínio da 
supervisão e fornecendo pareceres ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho e à 
Comissão.

Or. en
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Alteração 286
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O objectivo da Autoridade é contribuir 
para: i) melhorar o funcionamento do 
mercado interno, nomeadamente através de 
um nível elevado, eficaz e coerente de 
regulação e supervisão; ii) proteger os 
depositantes e os investidores; iii) garantir 
a integridade, a eficiência e o bom 
funcionamento dos mercados financeiros; 
iv) salvaguardar a estabilidade do sistema 
financeiro; v) reforçar a coordenação 
internacional no domínio da supervisão. 
Para tal, a Autoridade contribui para 
garantir uma aplicação coerente, eficiente e 
efectiva da legislação comunitária referida 
no n.º 2, facilitando a convergência no 
domínio da supervisão e fornecendo 
pareceres ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e à Comissão.

4. O objectivo da Autoridade é contribuir 
para: i) melhorar o funcionamento do 
mercado interno, nomeadamente através de 
um nível elevado, eficaz e coerente de 
regulação e supervisão; ii) proteger os 
depositantes e os investidores; iii) garantir 
a integridade, a eficiência e o bom 
funcionamento dos mercados financeiros; 
iv) salvaguardar a estabilidade do sistema 
financeiro; v) realizar os objectivos da
UEM e reforçar a coordenação 
internacional no domínio da supervisão. 
Para tal, a Autoridade contribui para 
garantir uma aplicação coerente, eficiente e 
efectiva da legislação comunitária referida 
no n.º 2, facilitando a convergência no 
domínio da supervisão e fornecendo 
pareceres ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e à Comissão.

Or. en

Alteração 287
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O objectivo da Autoridade é contribuir 
para: i) melhorar o funcionamento do 
mercado interno, nomeadamente através de 
um nível elevado, eficaz e coerente de 
regulação e supervisão; ii) proteger os 
depositantes e os investidores; iii) garantir 
a integridade, a eficiência e o bom 
funcionamento dos mercados financeiros; 
iv) salvaguardar a estabilidade do sistema 
financeiro; v) reforçar a coordenação 

4. O objectivo da Autoridade é contribuir 
para: i) melhorar o funcionamento do 
mercado interno, nomeadamente através de 
um nível elevado, eficaz e coerente de 
regulação e supervisão; ii) proteger os 
depositantes e os investidores; iii) garantir 
a integridade, a eficiência e o bom 
funcionamento dos mercados financeiros; 
iv) salvaguardar a estabilidade do sistema 
financeiro; v) reforçar a coordenação 
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internacional no domínio da supervisão. 
Para tal, a Autoridade contribui para 
garantir uma aplicação coerente, eficiente e 
efectiva da legislação comunitária referida 
no n.º 2, facilitando a convergência no 
domínio da supervisão e fornecendo 
pareceres ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e à Comissão.

internacional no domínio da supervisão, e 
vi) evitar a criação de futuras bolhas de 
crédito pelas instituições financeiras na 
UE. Para tal, a Autoridade contribui para 
garantir uma aplicação coerente, eficiente e 
efectiva da legislação comunitária referida 
no n.º 2, facilitando a convergência no 
domínio da supervisão e fornecendo 
pareceres ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e à Comissão.

Or. en

Justificação

A importância das bolhas de crédito na crise actual obriga a que se mencione expressamente 
a sua prevenção como um dos objectivos da ABE. 

Alteração 288
Peter Skinner

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O objectivo da Autoridade é contribuir 
para: i) melhorar o funcionamento do 
mercado interno, nomeadamente através de 
um nível elevado, eficaz e coerente de 
regulação e supervisão; ii) proteger os 
depositantes e os investidores; iii) garantir 
a integridade, a eficiência e o bom 
funcionamento dos mercados financeiros; 
iv) salvaguardar a estabilidade do sistema 
financeiro; v) reforçar a coordenação 
internacional no domínio da supervisão. 
Para tal, a Autoridade contribui para 
garantir uma aplicação coerente, eficiente e 
efectiva da legislação comunitária referida 
no n.º 2, facilitando a convergência no 
domínio da supervisão e fornecendo 
pareceres ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e à Comissão.

4. O objectivo da Autoridade é contribuir 
para: i) melhorar o funcionamento do 
mercado interno, nomeadamente através de 
um nível elevado, eficaz e coerente de 
regulação e supervisão; ii) proteger os 
depositantes e os investidores; iii) garantir 
a integridade, a eficiência e o bom 
funcionamento dos mercados financeiros; 
iv) salvaguardar a estabilidade do sistema 
financeiro; v) reforçar a coordenação 
internacional no domínio da supervisão, e
vi) evitar a arbitragem regulatória e 
contribuir para a criação de condições de 
actividade equitativas. Para tal, a 
Autoridade contribui para garantir uma 
aplicação coerente, eficiente e efectiva da 
legislação comunitária referida no n.º 2, 
facilitando a convergência no domínio da 
supervisão e fornecendo pareceres ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho e à 
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Comissão.

Or. en

Justificação

É importante que qualquer medida tomada pela AES tenha também em conta o quadro 
competitivo global mais alargado, incluindo a prevenção da arbitragem regulatória. A AES
deve efectuar também uma análise económica por forma a tomar decisões mais 
fundamentadas sobre o impacto das suas acções no mercado mais alargado, bem como o 
impacto dos acontecimentos desse mercado nas suas acções, tudo isto em sintonia com as 
melhores práticas a nível dos Estados-Membros.

Alteração 289
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O objectivo da Autoridade é contribuir 
para: i) melhorar o funcionamento do 
mercado interno, nomeadamente através de 
um nível elevado, eficaz e coerente de 
regulação e supervisão; ii) proteger os 
depositantes e os investidores; iii) garantir 
a integridade, a eficiência e o bom 
funcionamento dos mercados financeiros; 
iv) salvaguardar a estabilidade do sistema 
financeiro; v) reforçar a coordenação 
internacional no domínio da supervisão. 
Para tal, a Autoridade contribui para 
garantir uma aplicação coerente, eficiente e 
efectiva da legislação comunitária referida 
no n.º 2, facilitando a convergência no 
domínio da supervisão e fornecendo 
pareceres ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e à Comissão.

4. O objectivo da Autoridade é contribuir 
para: i) melhorar o funcionamento do 
mercado interno, nomeadamente através de 
um nível elevado, eficaz e coerente de 
regulação e supervisão; ii) proteger os 
depositantes e os investidores; iii) garantir 
a integridade, a eficiência e o bom 
funcionamento dos mercados financeiros; 
iv) salvaguardar a estabilidade do sistema 
financeiro; v) reforçar a coordenação 
internacional no domínio da supervisão, e 
vi) evitar a arbitragem regulatória e 
contribuir para a criação de condições de 
actividade equitativas a nível global. Para 
tal, a Autoridade contribui para garantir 
uma aplicação coerente, eficiente e efectiva 
da legislação comunitária referida no n.º 2, 
facilitando a convergência no domínio da 
supervisão e fornecendo pareceres ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho e à 
Comissão.

Or. en
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Alteração 290
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O objectivo da Autoridade é contribuir 
para: i) melhorar o funcionamento do 
mercado interno, nomeadamente através de 
um nível elevado, eficaz e coerente de 
regulação e supervisão; ii) proteger os 
depositantes e os investidores; iii) garantir 
a integridade, a eficiência e o bom 
funcionamento dos mercados financeiros; 
iv) salvaguardar a estabilidade do sistema 
financeiro; v) reforçar a coordenação 
internacional no domínio da supervisão. 
Para tal, a Autoridade contribui para 
garantir uma aplicação coerente, eficiente e 
efectiva da legislação comunitária referida 
no n.º 2, facilitando a convergência no 
domínio da supervisão e fornecendo 
pareceres ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e à Comissão.

4. O objectivo da Autoridade é contribuir 
para: i) melhorar o funcionamento do 
mercado interno, nomeadamente através de 
um nível elevado, eficaz e coerente de 
regulação e supervisão; ii) proteger os 
depositantes e os investidores; iii) garantir 
a integridade, a eficiência e o bom 
funcionamento dos mercados financeiros; 
iv) salvaguardar a estabilidade do sistema 
financeiro; v) reforçar a coordenação 
internacional no domínio da supervisão, e 
vi) evitar a arbitragem regulatória e 
contribuir para a criação de condições de 
actividade equitativas. Para tal, a 
Autoridade contribui para garantir uma 
aplicação coerente, eficiente e efectiva da 
legislação comunitária referida no n.º 2, 
facilitando a convergência no domínio da 
supervisão e fornecendo pareceres ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho e à 
Comissão.

Or. en

Alteração 291
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O objectivo da Autoridade é contribuir 
para: i) melhorar o funcionamento do 
mercado interno, nomeadamente através de 
um nível elevado, eficaz e coerente de 
regulação e supervisão; ii) proteger os 

4. O objectivo da Autoridade é contribuir 
para: i) melhorar o funcionamento do 
mercado interno, nomeadamente através de 
um nível elevado, eficaz e coerente de 
regulação e supervisão; ii) proteger os 



PE439.966v01-00 18/86 AM\809989PT.doc

PT

depositantes e os investidores; iii) garantir 
a integridade, a eficiência e o bom 
funcionamento dos mercados financeiros; 
iv) salvaguardar a estabilidade do sistema 
financeiro; v) reforçar a coordenação 
internacional no domínio da supervisão. 
Para tal, a Autoridade contribui para 
garantir uma aplicação coerente, eficiente e 
efectiva da legislação comunitária referida 
no n.º 2, facilitando a convergência no 
domínio da supervisão e fornecendo 
pareceres ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e à Comissão.

depositantes e os investidores; iii) garantir 
a integridade, a eficiência e o bom 
funcionamento dos mercados financeiros; 
iv) salvaguardar a estabilidade do sistema 
financeiro; v) reforçar a coordenação 
internacional no domínio da supervisão, e 
vi) evitar a arbitragem regulatória. Para 
tal, a Autoridade contribui para garantir 
uma aplicação coerente, eficiente e efectiva 
da legislação comunitária referida no n.º 2, 
facilitando a convergência no domínio da 
supervisão e fornecendo pareceres ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho e à 
Comissão.

Or. en

Alteração 292
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O objectivo da Autoridade é contribuir 
para: i) melhorar o funcionamento do 
mercado interno, nomeadamente através de 
um nível elevado, eficaz e coerente de 
regulação e supervisão; ii) proteger os 
depositantes e os investidores; iii) garantir 
a integridade, a eficiência e o bom 
funcionamento dos mercados financeiros; 
iv) salvaguardar a estabilidade do sistema 
financeiro; v) reforçar a coordenação 
internacional no domínio da supervisão. 
Para tal, a Autoridade contribui para 
garantir uma aplicação coerente, eficiente e 
efectiva da legislação comunitária referida 
no n.º 2, facilitando a convergência no 
domínio da supervisão e fornecendo 
pareceres ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e à Comissão.

4. O objectivo da Autoridade é contribuir 
para: i) melhorar o funcionamento do 
mercado interno, nomeadamente através de 
um nível elevado, eficaz e coerente de 
regulação e supervisão; ii) proteger os 
depositantes e os investidores; iii) garantir 
a integridade, a eficiência e o bom 
funcionamento dos mercados financeiros; 
iv) salvaguardar a estabilidade do sistema 
financeiro; v) reforçar a coordenação 
internacional no domínio da supervisão, vi) 
desenvolver metodologias comuns para 
avaliar o efeito das características dos 
produtos e do processo de distribuição na 
posição financeira das instituições e na 
protecção dos clientes, com o objectivo de 
contribuir para a criação de condições de 
actividade equitativas. Para tal, a 
Autoridade contribui para garantir uma 
aplicação coerente, eficiente e efectiva da 
legislação comunitária referida no n.º 2, 
facilitando a convergência no domínio da 
supervisão e fornecendo pareceres ao 
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Parlamento Europeu, ao Conselho e à 
Comissão.

Or. en

Justificação

Tendo por base as experiências realizadas em 2008/2009, os testes de esforço, incluindo a 
avaliação de impacto nos clientes, devem ser realizados a nível da Comunidade, utilizando 
metodologias comuns e criando assim condições de actividade equitativas sempre que se 
considere o recurso a medidas de salvamento (bail-out).

Alteração 293
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O objectivo da Autoridade é contribuir 
para: i) melhorar o funcionamento do 
mercado interno, nomeadamente através de 
um nível elevado, eficaz e coerente de 
regulação e supervisão; ii) proteger os 
depositantes e os investidores; iii) garantir 
a integridade, a eficiência e o bom 
funcionamento dos mercados financeiros; 
iv) salvaguardar a estabilidade do sistema 
financeiro; v) reforçar a coordenação 
internacional no domínio da supervisão. 
Para tal, a Autoridade contribui para 
garantir uma aplicação coerente, eficiente e 
efectiva da legislação comunitária referida 
no n.º 2, facilitando a convergência no 
domínio da supervisão e fornecendo 
pareceres ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e à Comissão.

4. O objectivo da Autoridade é contribuir 
para: i) melhorar o funcionamento do 
mercado interno, nomeadamente através de 
um nível elevado, eficaz e coerente de 
regulação e supervisão; ii) proteger os 
depositantes e os investidores; iii) garantir 
a integridade, a eficiência e o bom 
funcionamento dos mercados financeiros; 
iv) salvaguardar a estabilidade do sistema 
financeiro; v) e vii) reforçar a coordenação
e a cooperação internacional no domínio 
da supervisão, reforçar a competitividade
global e apoiar o desenvolvimento 
financeiro das economias menos 
avançadas. Para tal, a Autoridade contribui 
para garantir uma aplicação coerente, 
eficiente e efectiva da legislação 
comunitária referida no n.º 2, facilitando a 
convergência no domínio da supervisão e 
fornecendo pareceres ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho e à Comissão.

Or. en
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Alteração 294
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O objectivo da Autoridade é contribuir 
para: i) melhorar o funcionamento do 
mercado interno, nomeadamente através de 
um nível elevado, eficaz e coerente de 
regulação e supervisão; ii) proteger os 
depositantes e os investidores; iii) garantir 
a integridade, a eficiência e o bom 
funcionamento dos mercados financeiros; 
iv) salvaguardar a estabilidade do sistema 
financeiro; v) reforçar a coordenação 
internacional no domínio da supervisão. 
Para tal, a Autoridade contribui para 
garantir uma aplicação coerente, eficiente 
e efectiva da legislação comunitária
referida no n.º 2, facilitando a convergência 
no domínio da supervisão e fornecendo 
pareceres ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e à Comissão.

4. O objectivo da Autoridade é contribuir 
para: i) melhorar o funcionamento do 
mercado interno, nomeadamente através de 
um nível elevado, eficaz e coerente de 
regulação e supervisão; ii) proteger os 
depositantes e os investidores; iii) garantir 
a integridade, a eficiência e o bom 
funcionamento dos mercados financeiros; 
iv) salvaguardar a estabilidade do sistema 
financeiro; v) reforçar a coordenação 
internacional no domínio da supervisão. 
Para tal, a Autoridade contribui para 
garantir uma aplicação e harmonização
coerentes, eficientes e efectivas da 
legislação da União Europeia referida no 
n.º 2, facilitando a integração e a
convergência no domínio da supervisão e 
fornecendo pareceres ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho e à Comissão, e 
efectuando uma análise económica dos 
mercados destinada a promover a
realização dos objectivos da Autoridade. 

Or. en

Alteração 295
Peter Skinner

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O objectivo da Autoridade é contribuir 
para: i) melhorar o funcionamento do 
mercado interno, nomeadamente através de 
um nível elevado, eficaz e coerente de 
regulação e supervisão; ii) proteger os 
depositantes e os investidores; iii) garantir 
a integridade, a eficiência e o bom 

4. O objectivo da Autoridade é contribuir 
para: i) melhorar o funcionamento do 
mercado interno, nomeadamente através de 
um nível elevado, eficaz e coerente de 
regulação e supervisão; ii) proteger os 
depositantes e os investidores; iii) garantir 
a integridade, a eficiência e o bom 
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funcionamento dos mercados financeiros; 
iv) salvaguardar a estabilidade do sistema 
financeiro; v) reforçar a coordenação 
internacional no domínio da supervisão. 
Para tal, a Autoridade contribui para 
garantir uma aplicação coerente, eficiente e 
efectiva da legislação comunitária referida 
no n.º 2, facilitando a convergência no 
domínio da supervisão e fornecendo 
pareceres ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e à Comissão.

funcionamento dos mercados financeiros; 
iv) salvaguardar a estabilidade do sistema 
financeiro; v) reforçar a coordenação 
internacional no domínio da supervisão. 
Para tal, a Autoridade contribui para 
garantir uma aplicação coerente, eficiente e 
efectiva da legislação comunitária referida 
no n.º 2, facilitando a convergência no 
domínio da supervisão e fornecendo 
pareceres ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e à Comissão, e efectuando uma 
análise económica dos mercados 
destinada a promover a realização dos 
objectivos da Autoridade.

Or. en

Justificação

É importante que qualquer medida tomada pela AES tenha também em conta o quadro 
competitivo global mais alargado, incluindo a prevenção da arbitragem regulatória. A AES 
deve efectuar também uma análise económica por forma a tomar decisões mais 
fundamentadas sobre o impacto das suas acções no mercado mais alargado, bem como o 
impacto dos acontecimentos desse mercado nas suas acções, tudo isto em sintonia com as 
melhores práticas a nível dos Estados-Membros.

Alteração 296
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O objectivo da Autoridade é contribuir 
para: i) melhorar o funcionamento do 
mercado interno, nomeadamente através de 
um nível elevado, eficaz e coerente de 
regulação e supervisão; ii) proteger os 
depositantes e os investidores; iii) garantir 
a integridade, a eficiência e o bom 
funcionamento dos mercados financeiros; 
iv) salvaguardar a estabilidade do sistema 
financeiro; v) reforçar a coordenação 
internacional no domínio da supervisão. 
Para tal, a Autoridade contribui para 
garantir uma aplicação coerente, eficiente e 

4. O objectivo da Autoridade é contribuir 
para: i) melhorar o funcionamento do 
mercado interno, nomeadamente através de 
um nível elevado, eficaz e coerente de 
regulação e supervisão; ii) proteger os 
depositantes e os investidores; iii) garantir 
a integridade, a eficiência e o bom 
funcionamento dos mercados financeiros; 
iv) salvaguardar a estabilidade do sistema 
financeiro; v) reforçar a coordenação 
internacional no domínio da supervisão. 
Para tal, a Autoridade contribui para 
garantir uma aplicação coerente, eficiente e 
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efectiva da legislação comunitária referida 
no n.º 2, facilitando a convergência no 
domínio da supervisão e fornecendo 
pareceres ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e à Comissão.

efectiva da legislação comunitária referida 
no n.º 2, facilitando a convergência no 
domínio da supervisão e fornecendo 
pareceres ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e à Comissão, e efectuando uma 
análise económica dos mercados 
destinada a promover a realização dos 
objectivos da Autoridade.

Or. en

Justificação

Trata-se de ter em consideração a necessidade de reforçar a concorrência e a inovação, 
como preconiza o Relatório Skinner.

Alteração 297
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O objectivo da Autoridade é contribuir 
para: i) melhorar o funcionamento do 
mercado interno, nomeadamente através de 
um nível elevado, eficaz e coerente de 
regulação e supervisão; ii) proteger os 
depositantes e os investidores; iii) garantir 
a integridade, a eficiência e o bom 
funcionamento dos mercados financeiros; 
iv) salvaguardar a estabilidade do sistema 
financeiro; v) reforçar a coordenação 
internacional no domínio da supervisão. 
Para tal, a Autoridade contribui para 
garantir uma aplicação coerente, eficiente e 
efectiva da legislação comunitária referida 
no n.º 2, facilitando a convergência no 
domínio da supervisão e fornecendo 
pareceres ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e à Comissão.

4. O objectivo da Autoridade é contribuir 
para: i) melhorar o funcionamento do 
mercado interno, nomeadamente através de 
um nível elevado, eficaz e coerente de 
regulação e supervisão; ii) proteger os 
depositantes e os investidores; iii) garantir 
a integridade, a eficiência e o bom 
funcionamento dos mercados financeiros; 
iv) salvaguardar a estabilidade do sistema 
financeiro; v) reforçar a coordenação 
internacional no domínio da supervisão. 
Para tal, a Autoridade contribui para 
garantir uma aplicação coerente, eficiente e 
efectiva da legislação comunitária referida 
no n.º 2, facilitando a convergência no 
domínio da supervisão e fornecendo 
pareceres ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e à Comissão, e efectuando uma 
análise económica dos mercados 
destinada a promover a realização dos 
objectivos da Autoridade, a qual terá em 
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conta as normas e práticas 
internacionalmente aceites.

Or. en

Alteração 298
Jean-Paul Gauzès

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No exercício das suas funções, a
Autoridade dedicará especial atenção às
instituições que possuem uma dimensão a 
nível da União Europeia, nomeadamente 
assegurando uma ligação estreita com os 
colégios de autoridades de supervisão
responsáveis pela sua supervisão.

Or. en

Alteração 299
Marianne Thyssen

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. No desempenho das funções que lhe 
são conferidas pelo presente regulamento, 
a Autoridade actua de forma 
independente e objectiva, exclusivamente 
no interesse da União Europeia.

Or. en

Justificação

É fundamental salvaguardar a independência regulamentar, supervisora, institucional e 
financeira das AES. Propõe-se por isso que se introduza no regulamento uma disposição 
clara relacionada com a independência das AES. Esta disposição irá complementar outras 
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disposições dos regulamentos que focam a independência, entre outros, do presidente da 
AES.

Alteração 300
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1.º-A
Sistema Europeu de Supervisão 

Financeira
1. A Autoridade integra o Sistema 
Europeu de Supervisão Financeira cujo 
objectivo principal é garantir que as 
regras aplicáveis ao sector financeiro 
sejam aplicadas adequadamente, a fim de 
preservar a estabilidade financeira e desse 
modo garantir a confiança no sistema 
financeiro no seu conjunto, assegurando 
simultaneamente uma protecção 
suficiente aos consumidores de serviços 
financeiros.
2. O Sistema Europeu de Supervisão 
Financeira inclui:
a) O Conselho Europeu do Risco 
Sistémico;
b) A Autoridade Europeia de Supervisão 
(Valores Mobiliários e Mercados) 
instituída nos termos do Regulamento
(UE) n.º .../... [AEVMM]; 
c) A Autoridade Europeia de Supervisão 
(Seguros e Pensões Complementares de 
Reforma) instituída nos termos do 
Regulamento (UE) n.º …/…. [AESPCR]; 
d) A Autoridade; 
e) A Autoridade Europeia de Supervisão 
(Comité Conjunto) prevista no artigo 40.º;
f) As autoridades dos Estados-Membros 



AM\809989PT.doc 25/86 PE439.966v01-00

PT

referidas no n.º 2 do artigo 1.º do 
Regulamento (CE) n.º …/….  [AEVMM], 
no n.º 2 do artigo 1.º do Regulamento 
(CE) n.º …/…. [AESPCR] e no n.º 2 do 
artigo 1.º do Regulamento (CE) n.º …/…. 
[ABE];
g) A Comissão, para a execução das 
funções referidas nos artigos 7.º e 9.º.
3. A Autoridade coopera regular e 
estreitamente com o Conselho Europeu do 
Risco Sistémico, bem como com a 
Autoridade Europeia de Supervisão 
(Seguros e Pensões Complementares de 
Reforma) e com a Autoridade Europeia 
de Supervisão (Valores Mobiliários e 
Mercados), através das Autoridades 
Europeias de Supervisão (Comité 
Conjunto) referidas no artigo 40.º, , para 
garantir a coerência intersectorial dos 
trabalhos e obter posições comuns na 
área da supervisão dos conglomerados 
financeiros e noutras áreas de alcance 
intersectorial.
4. Em conformidade com o princípio da 
cooperação leal consagrado no n.º 3 do 
artigo 4.º do Tratado União Europeia, as 
Partes no SESF cooperam entre si com 
confiança e respeito mútuo,
nomeadamente assegurando um fluxo de 
informações adequadas e fiáveis entre si.
5. Apenas as autoridades de supervisão 
incluídas no Sistema Europeu de 
Supervisão Financeira estão a habilitadas 
a supervisionar as instituições financeiras 
que operam na União Europeia.

Or. en

Justificação

Trata-se de incluir a Comissão no Sistema Europeu de Supervisão Financeira, como 
preconiza o Relatório Goulard.
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Alteração 301
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1.º-A
Sistema Europeu de Supervisão

Financeira
1. A Autoridade integra o Sistema 
Europeu de Supervisão Financeira, a 
seguir designado "SESF", que funciona 
como uma rede integrada de autoridades 
de supervisão que congrega todas as 
autoridades dos Estados-Membros e da 
União Europeia com competências no 
domínio da supervisão financeira a que se 
refere o presente regulamento e outros 
regulamentos da UE conexos. O seu
principal objectivo consiste em assegurar 
uma supervisão europeia sólida e coerente 
para as instituições financeiras, capaz de 
conferir confiança ao sistema financeiro, 
apoiar um crescimento europeu 
sustentável e satisfazer as necessidades 
das empresas e dos cidadãos.
2. O Sistema Europeu de Supervisão 
Financeira inclui:
a) O Conselho Europeu do Risco 
Sistémico;
b) A Autoridade Europeia de Supervisão 
[Valores Mobiliários e Mercados] 
[AEVMM]; 
c) A Autoridade Europeia de Supervisão 
[Seguros e Pensões Complementares de 
Reforma] instituída nos termos do 
Regulamento (CE) n.º …/…. [AESPCR]; 
d) A Autoridade; 
e) A Autoridade Europeia de Supervisão 
(Comité Conjunto) prevista no artigo 40.º;
f) As autoridades dos Estados-Membros 
referidas no n.º 2 do artigo 1.º do 
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Regulamento (CE) n.º …/….  [AEVMM], 
no n.º 2 do artigo 1.º do Regulamento 
(CE) n.º …/…. [AESPCR] e no n.º 2 do 
artigo 1.º do Regulamento (CE) n.º …/…. 
[ABE];
g) A Comissão, para a execução das 
funções referidas nos artigos 7.º e 9.º.
3. Em conformidade com o princípio da 
cooperação leal consagrado no n.º 3 do 
artigo 4.º do Tratado União Europeia, 
todas as Partes no SESF cooperam entre 
si com confiança e respeito mútuo.
4. Todas as instituições financeiras estão 
sujeitas a actos juridicamente vinculativos 
nos termos da legislação europeia e à 
supervisão por parte das autoridades 
competentes que participam no SESF. 
5. O SESF não impede as autoridades 
competentes de exercerem competências
de supervisão nacional em conformidade 
com os actos europeus juridicamente 
vinculativos e de acordo com os princípios 
prudenciais internacionais em matéria de 
supervisão bancária.
6. Apenas as autoridades de supervisão 
incluídas no Sistema Europeu de 
Supervisão Financeira estão habilitadas a 
supervisionar as instituições financeiras 
na União Europeia.

Or. en

Alteração 302
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea 1)

Texto da Comissão Alteração

(1) «Instituições financeiras», as 
«instituições de crédito» em conformidade 
com a definição que lhes é dada pela 
Directiva 2006/48/CE, as «empresas de 

(1) «Instituições financeiras», quaisquer 
sociedades cuja actividade principal
consista em receber depósitos, conceder 
créditos, fornecer serviços de seguros ou 
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investimento» em conformidade com a 
definição que lhes é dada pela Directiva 
2006/49/CE e os «conglomerados 
financeiros» em conformidade com a 
definição que lhes é dada pela Directiva 
2002/87/CE;

outros serviços financeiros aos seus 
clientes ou membros, ou participar em 
investimentos financeiros ou transacções 
na bolsa por conta própria, e quaisquer 
outras sociedades ou entidades que 
operem na União Europeia e desenvolvam 
uma actividade de natureza similar, 
mesmo que não negoceiem directamente 
com o público em geral;

Or. en

Alteração 303
Diogo Feio

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea 1)

Texto da Comissão Alteração

(1) «Instituições financeiras», as 
«instituições de crédito» em conformidade 
com a definição que lhes é dada pela 
Directiva 2006/48/CE, as «empresas de 
investimento» em conformidade com a 
definição que lhes é dada pela Directiva 
2006/49/CE e os «conglomerados 
financeiros» em conformidade com a 
definição que lhes é dada pela Directiva 
2002/87/CE;

(1) «Instituições financeiras», as
sociedades e entidades abrangidas por
qualquer um dos actos legislativos 
referidos no artigo 1.º, n.º 2. No entanto, 
no que respeita à Directiva 2005/60/CE, 
«instituições financeiras» são apenas as 
instituições de crédito e financeiras 
definidas na referida directiva;

Or. en

Alteração 304
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea 1)

Texto da Comissão Alteração

(1) «Instituições financeiras», as 
«instituições de crédito» em conformidade 
com a definição que lhes é dada pela 

(1) «Instituições financeiras», as 
«instituições de crédito» em conformidade 
com a definição que lhes é dada pela 
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Directiva 2006/48/CE, as «empresas de 
investimento» em conformidade com a 
definição que lhes é dada pela Directiva 
2006/49/CE e os «conglomerados 
financeiros» em conformidade com a 
definição que lhes é dada pela Directiva 
2002/87/CE;

Directiva 2006/48/CE, as «empresas de 
investimento» em conformidade com a 
definição que lhes é dada pela Directiva 
2006/49/CE e os «conglomerados 
financeiros» em conformidade com a 
definição que lhes é dada pela Directiva 
2002/87/CE, e, de um modo geral, todos 
os tipos de sociedades e entidades 
abrangidas por qualquer um dos actos 
legislativos referidos no artigo 1.º, n.º 2;

Or. en

Alteração 305
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea 1)

Texto da Comissão Alteração

(1) «Instituições financeiras», as 
«instituições de crédito» em conformidade 
com a definição que lhes é dada pela 
Directiva 2006/48/CE, as «empresas de 
investimento» em conformidade com a 
definição que lhes é dada pela Directiva 
2006/49/CE e os «conglomerados 
financeiros» em conformidade com a 
definição que lhes é dada pela Directiva 
2002/87/CE;

(1) «Instituições financeiras», as 
«instituições de crédito» em conformidade 
com a definição que lhes é dada pela 
Directiva 2006/48/CE, as «empresas de 
investimento» em conformidade com a 
definição que lhes é dada pela Directiva 
2006/49/CE e os «conglomerados 
financeiros» em conformidade com a 
definição que lhes é dada pela Directiva 
2002/87/CE, assim como os bancos 
públicos, nomeadamente os bancos de 
desenvolvimento;

Or. fr

Justificação

Esta alteração visa o BEI, que é um banco público de desenvolvimento não sujeito a controlo 
por uma autoridade nacional. Em 2007, o Parlamento Europeu, na sequência de um debate
político sobre o Relatório anual de 2006 do Banco Europeu de Investimento, solicitou que 
este ficasse sujeito às mesmas regras prudenciais que os estabelecimentos de crédito, bem 
como a um verdadeiro controlo independente de regulação.
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Alteração 306
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea 2)

Texto da Comissão Alteração

(2) «Autoridades competentes», as 
autoridades competentes em conformidade 
com a definição que lhes é dada pelas 
Directivas 2006/48/CE e 2006/49/CE e, no 
que respeita aos regimes de garantia de 
depósitos, os organismos que gerem esses 
regimes nos termos da Directiva 94/19/CE.

(2) «Autoridades competentes», as 
autoridades competentes para conceder
crédito e as instituições financeiras em 
conformidade com a definição que lhes é 
dada pelas Directivas 2006/48/CE,
2006/49/CE, 2007/64/CE, 2009/110/CE, 
2002/65/CE, 2005/60/CE, e, no que 
respeita aos regimes de garantia de 
depósitos, os organismos públicos que 
gerem esses regimes ou, quando 
administrados por uma sociedade privada, 
a autoridade pública que supervisiona o 
regime, nos termos da Directiva 94/19/CE.

Or. en

Alteração 307
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea 2)

Texto da Comissão Alteração

(2) «Autoridades competentes», as 
autoridades competentes em conformidade 
com a definição que lhes é dada pelas 
Directivas 2006/48/CE e 2006/49/CE e, no 
que respeita aos regimes de garantia de 
depósitos, os organismos que gerem esses 
regimes nos termos da Directiva 
94/19/CE.

(2) «Autoridades competentes», as 
autoridades competentes em conformidade 
com a definição que lhes é dada pelas 
Directivas 2006/48/CE e 2006/49/CE e, no 
que respeita aos regimes de garantia de 
depósitos, as autoridades competentes a 
que se refere a Directiva 94/19/CE.

Or. en
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Alteração 308
Antolín Sánchez Presedo

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

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Entende-se por risco sistémico um 
risco de perturbação dos serviços 
financeiros causado por uma debilitação 
substancial da totalidade ou de partes do 
sistema financeiro que possa 
potencialmente ter graves consequências 
negativas para a economia real. Todos os 
tipos de instituições financeiras e de 
intermediários, mercados, 
infra-estruturas e instrumentos podem 
potencialmente ser sistemicamente
importantes em determinada medida.

Or. en

Alteração 309
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea 2-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(2-B) Risco transfronteiras é um risco 
causado por desequilíbrios económicos ou 
fracassos financeiros na totalidade ou em 
partes da União Europeia que 
potencialmente podem ter consequências 
negativas importantes para as transacções 
entre operadores económicos de dois ou 
mais Estados-Membros, para o 
funcionamento do mercado interno, ou 
para as finanças públicas da UE ou de 
qualquer um dos seus Estados-Membros. 
Todos os tipos de riscos económicos e 
financeiros podem, em certa medida, ser 
potencialmente relevantes 
além-fronteiras.
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Or. en

Alteração 310
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Autoridade é um organismo 
comunitário dotado de personalidade 
jurídica.

1. A Autoridade é um organismo da União 
Europeia dotado de personalidade jurídica.

Or. en

Alteração 311
Wolf Klinz

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. No exercício das funções que lhe são 
conferidas pelo presente regulamento, a 
Autoridade actua de forma independente 
e objectiva, exclusivamente no interesse 
da União Europeia.

Or. en

Justificação

As três AES devem agir no melhor interesse do conjunto da UE.
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Alteração 312
Antolín Sánchez Presedo

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. As autoridades nacionais de 
supervisão actuam, enquanto membros da 
Autoridade, à escala europeia.

Or. en

Alteração 313
Burkhard Balz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, Sylvie Goulard, 
Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

A Autoridade tem a sua sede em Londres. A Autoridade tem a sua sede em
Frankfurt. 

Or. en

Alteração 314
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

A Autoridade tem a sua sede em Londres. A Autoridade tem a sua sede em
[Frankfurt]. 

Or. en
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Justificação

Esta localização facilita a coordenação do trabalho das autoridades.

Alteração 315
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski

Proposta de regulamento
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

A Autoridade tem a sua sede em Londres. A Autoridade tem a sua sede em (...). 

Or. en

Justificação

As conclusões do Conselho Europeu de 13 de Dezembro de 2003 salientam que "Finalmente, 
os Representantes dos Estados-Membros, reunidos a nível de Chefes de Estado ou de 
Governo, acordaram em dar prioridade aos Estados aderentes, após a sua adesão à União, 
em matéria de distribuição das sedes de outros serviços e agências a criar de futuro, sem 
prejuízo de que a sede da Procuradoria-Geral Europeia, se esta vier a ser criada, será no 
Luxemburgo em conformidade com o disposto na decisão de 8 de Abril de 1965."

Alteração 316
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A Autoridade tem as seguintes funções: 1. Para assegurar uma supervisão 
europeia efectiva e coerente das 
instituições financeiras, a Autoridade tem 
as seguintes funções:

Or. en
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Alteração 317
Antolín Sánchez Presedo

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

Texto da Comissão Alteração

a) Contribuir para o estabelecimento de 
normas e práticas regulamentares e de 
supervisão comuns de elevada qualidade, 
nomeadamente fornecendo pareceres às 
instituições comunitárias e desenvolvendo 
orientações, recomendações e projectos de 
normas técnicas com base na legislação 
referida no artigo 1.º, n.º 2;

a) Contribuir para o estabelecimento de 
normas e práticas regulamentares e de 
supervisão comuns de elevada qualidade, 
nomeadamente fornecendo pareceres às 
instituições da União Europeia e 
desenvolvendo orientações, recomendações 
e projectos de normas técnicas com base 
no presente regulamento e na legislação 
referida no artigo 1.º, n.º 2;

Or. en

Alteração 318
Vicky Ford

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

Texto da Comissão Alteração

b) Contribuir para uma aplicação coerente 
da legislação comunitária, nomeadamente 
contribuindo para o desenvolvimento de 
uma cultura comum de supervisão, 
garantindo uma aplicação coerente, 
eficiente e efectiva da legislação referida 
no artigo 1.º, n.º 2, evitando a necessidade 
de arbitragem regulamentar, mediando e 
resolvendo as situações de desacordo entre 
autoridades nacionais de supervisão, 
promovendo a coerência do funcionamento 
dos colégios de autoridades de supervisão e
adoptando medidas em situações de 
emergência;

b) Contribuir para uma aplicação coerente 
da legislação comunitária, nomeadamente 
contribuindo para o desenvolvimento de 
uma cultura comum de supervisão, 
garantindo uma aplicação coerente, 
eficiente e efectiva da legislação referida 
no artigo 1.º, n.º 2, evitando a necessidade 
de arbitragem regulamentar, mediando e 
resolvendo as situações de desacordo entre 
autoridades nacionais de supervisão, 
promovendo uma supervisão efectiva e 
coerente das instituições financeiras com 
dimensão a nível da UE e assegurando a 
coerência do funcionamento dos colégios 
de autoridades de supervisão e adoptando 
medidas em situações de emergência;

Or. en
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Alteração 319
Antolín Sánchez Presedo

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

Texto da Comissão Alteração

b) Contribuir para uma aplicação coerente 
da legislação comunitária, nomeadamente 
contribuindo para o desenvolvimento de 
uma cultura comum de supervisão, 
garantindo uma aplicação coerente, 
eficiente e efectiva da legislação referida 
no artigo 1.º, n.º 2, evitando a necessidade 
de arbitragem regulamentar, mediando e 
resolvendo as situações de desacordo entre 
autoridades nacionais de supervisão, 
promovendo a coerência do funcionamento 
dos colégios de autoridades de supervisão e 
adoptando medidas em situações de 
emergência;

b) Contribuir para uma aplicação coerente 
das normas e da legislação da UE, 
nomeadamente contribuindo para o 
desenvolvimento de uma cultura comum de 
supervisão, garantindo uma aplicação 
coerente, eficiente e efectiva do presente
regulamento e da legislação referida no 
artigo 1.º, n.º 2, evitando a necessidade de 
arbitragem regulamentar, mediando e 
resolvendo as situações de desacordo entre 
autoridades nacionais de supervisão,
assegurando a coerência do 
funcionamento dos colégios de autoridades 
de supervisão e adoptando medidas, inter 
alia, em situações de emergência;

Or. en

Alteração 320
Othmar Karas

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

Texto da Comissão Alteração

b) Contribuir para uma aplicação coerente 
da legislação comunitária, nomeadamente 
contribuindo para o desenvolvimento de 
uma cultura comum de supervisão, 
garantindo uma aplicação coerente, 
eficiente e efectiva da legislação referida 
no artigo 1.º, n.º 2, evitando a necessidade 
de arbitragem regulamentar, mediando e 
resolvendo as situações de desacordo entre 
autoridades nacionais de supervisão, 

b) Contribuir para uma aplicação coerente 
dos actos legislativos da UE, 
nomeadamente contribuindo para o 
desenvolvimento de uma cultura comum de 
supervisão, garantindo uma aplicação 
coerente, eficiente e efectiva da legislação 
referida no artigo 1.º, n.º 2, evitando a 
necessidade de arbitragem regulamentar, 
mediando e resolvendo as situações de 
desacordo entre autoridades nacionais de 
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promovendo a coerência do funcionamento 
dos colégios de autoridades de supervisão e 
adoptando medidas em situações de 
emergência;

supervisão, promovendo a coerência do 
funcionamento dos colégios de autoridades 
de supervisão e adoptando medidas em 
situações de emergência;

Or. en

Justificação

In order to ensure consistency with the terminology of the Art. 290 Lisbon Treaty, 
“Community legislation” should be replaced with “legislative acts”. Furthermore there is no 
need for the transfer to the EU level of direct supervisory powers over some financial 
institutions.</Original> The supervisory process involves discretionary decision-making, 
which under the current legal framework cannot be delegated to EU authorities. Identifying 
and naming some institutions as “systemically relevant” or “financial institutions with EU 
dimension”, is not appropriate as there is no criteria for such distinctions. 

Alteração 321
Udo Bullmann

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

Texto da Comissão Alteração

c) Facilitar a delegação de funções e 
responsabilidades entre autoridades 
nacionais de supervisão;

c) Estimular e facilitar a delegação de 
funções e responsabilidades entre 
autoridades nacionais de supervisão;

Or. en

Alteração 322
Antolín Sánchez Presedo

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

Texto da Comissão Alteração

c) Facilitar a delegação de funções e 
responsabilidades entre autoridades 
nacionais de supervisão;

c) Incentivar e facilitar a delegação de 
funções e responsabilidades entre 
autoridades nacionais de supervisão;

Or. en
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Alteração 323
Olle Schmidt

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

Texto da Comissão Alteração

d) Cooperar estreitamente com o CERS, 
fornecendo-lhe nomeadamente a 
informação necessária para a execução das 
suas funções e garantindo um seguimento 
adequado dos seus alertas e 
recomendações;

d) Cooperar estreitamente com o CERS, 
fornecendo-lhe nomeadamente a 
informação necessária para a execução das 
suas funções, em conformidade com o 
artigo 21.º, n.º 2, e garantindo um 
seguimento adequado dos seus alertas e 
recomendações;

Or. en

Justificação

A alteração situa-se no seguimento de uma redução adequada dos poderes de recolha de 
informação introduzida por alterações posteriores ao artigo 21.º, n.º 2. Existe claramente a 
necessidade de um melhor intercâmbio de informação, de modo a reforçar a compreensão do 
risco sistémico. No entanto, é importante não prejudicar o sentimento dos mercados com a 
revelação de dados potencialmente sensíveis e confidenciais que possam perturbar o bom 
funcionamento dos mercados financeiros.

Alteração 324
Pervenche Berès

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

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Cooperar estreitamente com a 
unidade da AEVMM responsável pela 
protecção dos investidores, pela 
autorização e monitorização de produtos e 
respectiva comercialização, 
nomeadamente fornecendo à AEVMM a 
informação necessária ao desempenho 
das suas funções;
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Or. en

Justificação

Deve ser atribuída à AEVMM a tarefa de proteger os investidores. Deve haver apenas uma 
Autoridade de Supervisão incumbida dessa tarefa, mas esta  tem de ser ajudada na sua 
execução. É a via mais próxima do modelo dos “picos gémeos”, sem alterar radicalmente o 
conjunto dos três regulamentos SESF propostos. 

Alteração 325
Antolín Sánchez Presedo

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

Texto da Comissão Alteração

e) Conduzir avaliações pelos pares das 
autoridades nacionais de supervisão, com 
vista a reforçar a coerência no domínio da 
supervisão;

e) Organizar e conduzir avaliações pelos 
pares das autoridades nacionais de 
supervisão, com vista a reforçar a 
coerência no domínio da supervisão;

Or. en

Alteração 326
Udo Bullmann

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

Texto da Comissão Alteração

e) Conduzir avaliações pelos pares das 
autoridades nacionais de supervisão, com 
vista a reforçar a coerência no domínio da 
supervisão;

e) Organizar e conduzir avaliações pelos 
pares das autoridades nacionais de 
supervisão, com vista a reforçar a 
coerência no domínio da supervisão;

Or. en



PE439.966v01-00 40/86 AM\809989PT.doc

PT

Alteração 327
Antolín Sánchez Presedo

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

Texto da Comissão Alteração

f-A) Avaliar, em particular, a
acessibilidade, a disponibilidade e o custo 
do crédito para as famílias e as empresas, 
especialmente as PME;

Or. en

Alteração 328
Antolín Sánchez Presedo

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

Texto da Comissão Alteração

f-B) Efectuar análises económicas de 
mercados, riscos e empresas relevantes 
com um elevado nível de endividamento,
para informar a Autoridade no exercício 
das suas funções;

Or. en

Alteração 329
Antolín Sánchez Presedo

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

Texto da Comissão Alteração

f-C) Promover a protecção dos
investidores e aforradores;

Or. en
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Alteração 330
Antolín Sánchez Presedo

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

Texto da Comissão Alteração

g) Executar qualquer outra função 
específica definida pelo presente 
regulamento ou pela legislação 
comunitária referida no artigo 1.º, n.º 2.

g) Executar qualquer outra função 
específica definida pelo presente 
regulamento ou pela legislação da UE
referida no artigo 1.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 331
Jean-Pierre Audy

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

Texto da Comissão Alteração

g-A) Ser a autoridade de controlo e de 
regulação para todas as instituições
referidas no artigo 2.º e que não estejam
sujeitas ao controlo de uma autoridade 
nacional de supervisão;

Or. fr

Justificação

Certas instituições de crédito ou bancos de desenvolvimento, tais como o Banco Europeu de 
Investimento, não estão sujeitos ao controlo de uma autoridade de supervisão nacional pelo 
facto de serem instituições financeiras internacionais. Com esta alteração, pretende-se que a 
nova autoridade europeia desempenhe essa função de autoridade de supervisão e de 
regulação. A presente proposta visa essencialmente o Banco Europeu de Investimento.
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Alteração 332
Antolín Sánchez Presedo

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

Texto da Comissão Alteração

g-A) Assumir, quando adequado, todas as 
tarefas que incumbem actualmente ao 
Comité das Autoridades Europeias de 
Supervisão Bancária;

Or. en

Alteração 333
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea g-B (nova)

Texto da Comissão Alteração

 g-b) Publicar e actualizar periodicamente 
no seu sítio Web informações 
relacionadas com a sua área de 
actividades, por forma a assegurar 
informação facilmente acessível ao 
público.

Or. en

Alteração 334
Wolf Klinz

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Exigir que as autoridades nacionais 
competentes realizem testes de esforço 
com base numa metodologia comum;
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Or. en

Justificação

A ABE deve ter poderes para realizar testes de esforço, a fim de assegurar a resiliência do 
sistema e obter informação pertinente com base num formato e metodologia harmonizados de 
comunicação de informações em conformidade com o artigo 17.º.

Alteração 335
Antolín Sánchez Presedo

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

Texto da Comissão Alteração

d) Adoptar decisões individuais 
endereçadas a autoridades nacionais de 
supervisão, nos casos específicos previstos 
nos artigos 10.º e 11.º;

d) Adoptar decisões individuais ou 
colectivas endereçadas a autoridades 
nacionais de supervisão, nos casos 
específicos previstos nos artigos 10.º e 
11.º;

Or. en

Alteração 336
Sari Essayah

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

Texto da Comissão Alteração

e) Adoptar decisões individuais 
endereçadas a instituições financeiras, 
nos casos específicos previstos no artigo 
9.º, n.º 6, no artigo 10.º, n.º 3 e no artigo 
11.º, n.º 4;

Suprimida

Or. en
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Alteração 337
Antolín Sánchez Presedo

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

Texto da Comissão Alteração

e) Adoptar decisões individuais 
endereçadas a instituições financeiras, nos 
casos específicos previstos no artigo 9.º, n.º 
6, no artigo 10.º, n.º 3 e no artigo 11.º, n.º 
4;

e) Adoptar decisões individuais ou 
colectivas endereçadas a instituições 
financeiras, nos casos específicos previstos 
no artigo 9.º, n.º 6, no artigo 10.º, n.º 3 e no 
artigo 11.º, n.º 4;

Or. en

Alteração 338
Thomas Mann

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) Proibir a negociação de 
determinados produtos ou determinados 
tipos de transacções, caso o CERS
enderece essa recomendação à ABE para 
evitar que se possa pôr em causa a 
protecção dos investidores, o bom 
funcionamento e a integridade dos 
mercados financeiros ou a estabilidade de 
todo ou parte do sistema financeiro na 
União. Após um determinado período 
estipulado na decisão de interdição, o 
CERS e a ABE deverão avaliar a sua 
manutenção. A proibição de produtos e 
transacções deve constituir o último 
recurso;

Or. en
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Alteração 339
Marta Andreasen

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) A Autoridade regulará a negociação
de produtos financeiros quer em 
mercados em desenvolvimento, quer em 
mercados em declínio, a fim de impedir 
que ponham em risco a protecção dos 
investidores e de manter o bom 
funcionamento e a integridade dos 
mercados financeiros. Para manter a 
liquidez dos mercados, podem ser 
autorizadas vendas a descoberto após uma 
variação positiva do preço em relação ao 
preço anterior (uptick);

Or. en

Justificação

A Autoridade de Supervisão deve ter poderes para autorizar práticas de mercado razoáveis e 
para as regular de modo a garantir um funcionamento optimizado do mercado, tendo em 
conta a necessidade de proteger os investidores.

Alteração 340
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) Assegurar que as autoridades 
nacionais disponham da informação 
necessária relacionada com as 
instituições financeiras e que participem 
dessa informação quando diga respeito a 
instituições com dimensão europeia;

Or. en



PE439.966v01-00 46/86 AM\809989PT.doc

PT

Justificação

Existe claramente a necessidade de um melhor intercâmbio de informação, de modo a 
reforçar a compreensão do risco sistémico. No entanto, como já existem canais de recolha e 
troca de informação entre as autoridades competentes, a ABE não deverá solicitar
informações directamente a entidades individuais.

Alteração 341
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) Coligir directamente a informação 
necessária respeitante às instituições 
financeiras;

Or. en

Alteração 342
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) Promover uma acção coordenada
entre autoridades competentes, nos termos 
previstos no artigo 16.º, incluindo a 
activação dos seus poderes enquanto 
membros da Autoridade, a fim de
assegurar uma resposta comum da UE 
para lidar com riscos sistémicos e 
transfronteiras;

Or. en
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Alteração 343
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea f-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-B) Analisar se existem produtos e tipos 
de transacções no mercado financeiro 
único que estejam a ameaçar a totalidade 
ou parte do sistema financeiro e fazer o 
acompanhamento dos mesmos;

Or. en

Justificação

Não é realista exigir que a ABE controle cada produto e tipo de transacção. Além do mais, já 
existe regulamentação (por exemplo, sobre protecção dos consumidores, consultoria 
financeira, adequação dos fundos próprios e concorrência desleal), que constitui uma 
protecção para o consumidor e a entidade.

Alteração 344
Sari Essayah

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. No exercício dos poderes referidos no 
n.º 2, alíneas a) e d), a Autoridade terá em 
conta as legislações nacionais dos 
Estados-Membros que estão em 
conformidade com a legislação 
comunitária.

Or. en
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Alteração 345
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. A Autoridade exerce os poderes 
exclusivos de supervisão de entidades ou 
actividades económicas de alcance 
comunitário que lhe sejam conferidas 
pela legislação referida no artigo 1.º, n.º 
2.

Suprimido

Or. en

Justificação

A supervisão deve ser exercida sobretudo a nível nacional, por autoridades nacionais.

Alteração 346
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. A Autoridade exerce os poderes 
exclusivos de supervisão de entidades ou 
actividades económicas de alcance 
comunitário que lhe sejam conferidas 
pela legislação referida no artigo 1.º, n.º 
2.

Suprimido

Or. en
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Alteração 347
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. A Autoridade exerce os poderes 
exclusivos de supervisão de entidades ou 
actividades económicas de alcance 
comunitário que lhe sejam conferidas pela 
legislação referida no artigo 1.º, n.º 2.

3. A Autoridade exerce os poderes 
exclusivos de supervisão europeia de 
entidades ou actividades económicas de 
alcance europeu que lhe sejam conferidas 
pela legislação europeia referida no artigo 
1.º, n.º 2. 

Or. en

Alteração 348
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para tal, a Autoridade dispõe de poderes 
adequados de investigação e execução, 
conforme especificados na legislação 
pertinente, e pode cobrar taxas.

Suprimido

Or. en

Alteração 349
Corien Wortmann-Kool

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para tal, a Autoridade dispõe de poderes 
adequados de investigação e execução, 
conforme especificados na legislação 
pertinente, e pode cobrar taxas.

Para tal, a Autoridade dispõe de poderes 
adequados de investigação e execução, 
conforme especificados na legislação 
pertinente, e pode cobrar taxas. A
Autoridade trabalha em estreita
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cooperação com as autoridades 
competentes e conta com os seus 
conhecimentos especializados, facilidades 
e poderes para exercer as competências de 
supervisão exclusivas e realizar 
investigações.

Or. en

Justificação

A Autoridade deverá trabalhar em estreita cooperação com as autoridades competentes. É 
fundamental que a nova estrutura de supervisão assente nos conhecimentos especializados, 
facilidades e poderes das autoridades competentes para executar as competências de 
supervisão exclusivas e realizar investigações. 

Alteração 350
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para tal, a Autoridade dispõe de poderes 
adequados de investigação e execução, 
conforme especificados na legislação 
pertinente, e pode cobrar taxas.

Para tal, a Autoridade dispõe de poderes 
europeus adequados de investigação e 
execução, conforme especificados na 
legislação pertinente, e pode cobrar taxas.

Or. en

Alteração 351
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º-A
Poderes das autoridades dos

Estados-Membros enquanto autoridades 
competentes e membros da Autoridade
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Para a realização dos objectivos da
Autoridade, as autoridades dos 
Estados-Membros enquanto autoridades 
competentes e membros da Autoridade, 
terão poderes para adoptar medidas de 
supervisão preventivas e correctivas. 
Esses poderes, relacionados com 
instituições financeiras e exercidos de 
forma proporcionada, incluem a 
capacidade para:
a) solicitar e receber informação 
adequada; 
b) impor requisitos em matéria de
comunicação e divulgação de 
informação;
c) realizar inspecções in loco;
d) adoptar medidas prudenciais
(incluindo as que afectem conflitos de 
interesses, a boa governação, a liquidez, 
as provisões, os dividendos e as políticas 
de remuneração);
e) separar ou isolar actividades bancárias 
de retalho das actividades de negociação e 
outras de serviços não públicos em caso 
de risco relevante avaliado segundo 
critérios comuns;
f) restringir ou proibir temporariamente 
produtos ou tipos de transacções 
susceptíveis de causar directa ou 
indirectamente um excesso de volatilidade 
ou perturbações nos mercados;
g) dar ordens a instituições financeiras 
para que operem através de uma filial em 
casos justificados de acordo com critérios 
comuns;
h) aplicar multas dissuasoras;
i) despromover gestores e 
administradores;
j) destituir executivos ou o Conselho de 
Administração;
k) intervir temporariamente nas 
instituições financeiras;
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l) retirar os benefícios de responsabilidade 
limitada aos accionistas importantes de 
instituições financeiras que sejam 
passivos na defesa dos interesses da 
instituição em casos como falta de 
transparência, concessão ou contracção 
de empréstimos de forma imprudente, ou 
infracções graves e sistemáticas;
m) alargar o âmbito da responsabilidade 
financeira a gestores, directores ou 
insitutições financeiras que causem ou 
colaborem em infracções graves e 
sistemáticas ou tenham um sistema 
inadequado de incentivos para os seus 
serviços; 
n) guardar, quando adequado,
declarações de gestores e directores 
relacionadas com interesses, actividades e
activos;
o) solicitar o desenvolvimento de um 
regime detalhado de resolução de crises
que deverá ser actualizado 
periodicamente, comprendendo um 
mecanismo estruturado de intervenção 
precoce, acções correctivas imediatas e 
um plano de contingência em caso de 
falência;
p) cancelar licenças e retirar passportes;
q) aprovar protocolos para se conseguir 
uma resposta comum a nível europeu, o 
mais rápida e automaticamente possível, a 
fim de evitar ou corrigir perturbações do 
mercado.

Or. en
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Alteração 352
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 7 – título

Texto da Comissão Alteração

Normas técnicas Conjunto Único de Regras

Or. en

Alteração 353
Antolín Sánchez Presedo

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

Texto da Comissão Alteração

-1-A. A fim de assegurar uma supervisão 
europeia efectiva e coerente das 
instituições financeiras, a Comissão, 
tendo em conta os princípios 
internacionais aprovados pela UE e nos 
termos da sua legislação, adoptará 
normas de regulação e aprovará normas 
de supervisão para a obtenção de um
Conjunto Único de Regras em matéria de
Supervisão Financeira Europeia através 
de regulamentos ou decisões. 

Or. en

Alteração 354
Antolín Sánchez Presedo

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

Texto da Comissão Alteração

-1-B. O Conjunto Único de Regras:
a) expõe de forma pormenorizada as
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definições contidas na legislação 
europeia;
b) especifica os elementos comuns dos 
requisitos de comunicação e divulgação 
de informação contidos na legislação 
europeia;
c) fornece os elementos necessários para
assegurar processos de cooperação 
efectivos, incluindo avaliação de riscos de 
supervisão e partilha de informação 
conforme exigido pela legislação 
europeia;
d) define normas adequadas de regulação 
e supervisão para atender a alertas 
precoces e às recomendações do CERS
que abranjam toda a União Europeia ou 
uma parte importante desta;
e) define normas de regulação e 
supervisão adequadas para lidar com os 
riscos transfronteiras identificados pela 
Autoridade ou pelas instituições europeias 
em toda a União Europeia ou numa parte 
importante desta;
f) define normas de regulação e de 
supervisão adequadas em matéria de
comunicação e divulgação de informação, 
assim como requisitos prudenciais para 
empresas relevantes com um elevado nível 
de endividamento e veículos de 
investimento que operem no conjunto da
UE,  a fim de evitar riscos sistémicos e 
corrigir riscos transfronteiras.

Or. en

Alteração 355
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Autoridade pode desenvolver normas 1. A Autoridade desenvolve normas 



AM\809989PT.doc 55/86 PE439.966v01-00

PT

técnicas nas áreas especificamente 
definidas na legislação referida no artigo 
1.º, n.º 2. A Autoridade apresenta os seus 
projectos de normas à Comissão, para 
aprovação.

técnicas nas áreas especificamente 
definidas no presente regulamento e na 
legislação referida no artigo 1.º, n.º 2, ou a
pedido da Comissão. As normas técnicas 
não incluem opções políticas e reflectem o 
princípio da proporcionalidade. A 
Autoridade apresenta os seus projectos de 
normas à Comissão para adopção como 
actos delegados (Normas de Regulação) 
ou aprovação como actos de execução
(Normas de Supervisão) em conformidade 
com o presente regulamento e com a 
legislação referida no artigo 1.º, n.º 2. Os 
projectos de normas serão também 
transmitidos simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho. 

Or. en

Alteração 356
Othmar Karas

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Autoridade pode desenvolver normas 
técnicas nas áreas especificamente 
definidas na legislação referida no artigo 
1.º, n.º 2. A Autoridade apresenta os seus 
projectos de normas à Comissão, para 
aprovação.

1. A Autoridade pode desenvolver normas 
técnicas para completar e modificar 
elementos não essenciais da legislação
referida no artigo 1.º, n.º 2. As normas 
técnicas não representam decisões 
estratégicas ou políticas e o seu conteúdo 
deve ser delimitado pela legislação em que 
se baseiam. 

Or. en

Justificação

As normas técnicas e o seu âmbito de aplicação devem ser claramente definidos. Deve ficar 
claro que as normas técnicas não podem incluir opções estratégicas e políticas e que o seu 
único objectivo consiste em facilitar a aplicação da legislação que se insere no âmbito de 
acção da ABE. Convém que fique claro que a Comissão adopta as normas técnicas no âmbito 
das competências que o Tratado lhe confere para adoptar actos delegados.

Alteração 357
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
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Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Autoridade pode desenvolver normas 
técnicas nas áreas especificamente 
definidas na legislação referida no artigo 
1.º, n.º 2. A Autoridade apresenta os seus 
projectos de normas à Comissão, para 
aprovação.

1. A Autoridade pode desenvolver normas 
técnicas para completar, actualizar e 
modificar elementos não essenciais dos 
actos legislativos referidos no artigo 1.º, 
n.º 2. As normas técnicas não implicam 
decisões estratégicas e o seu conteúdo é 
delimitado pelos actos legislativos em que 
se baseiam. 

Or. en

Justificação

Trata-se de incluir a palavra "actualizar" e substituir a palavra "legislação" por "actos 
legislativos", como preconiza o Relatório Skinner.

Alteração 358
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Autoridade pode desenvolver normas 
técnicas nas áreas especificamente 
definidas na legislação referida no artigo 
1.º, n.º 2. A Autoridade apresenta os seus 
projectos de normas à Comissão, para 
aprovação.

1. A Autoridade pode desenvolver normas 
técnicas nas áreas especificamente 
definidas na legislação referida no artigo 
1.º, n.º 2. As normas técnicas não incluem 
opções políticas e limitam-se a determinar 
as condições de aplicação dessa 
legislação. A Autoridade apresenta os seus 
projectos de normas à Comissão, para 
aprovação.

Or. en

Justificação

As normas vinculativas a que se refere o artigo 7.º não deverão estender-se a áreas 
abrangidas pela avaliação de supervisão. Não há justificações suficientes para que não se 
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realizem consultas públicas sobre normas técnicas. A capacidade discricionária proposta 
para a Comissão Europeia poder alterar normas técnicas da ABE no interesse da 
Comunidade obscurece a distinção entre o domínio “técnico” e o domínio “político” nesta
área. Por conseguinte há que limitar essa capacidade para que seja utilizada apenas como 
último recurso, e harmonizar o texto com a abordagem geral do Conselho.

Alteração 359
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Autoridade pode desenvolver normas 
técnicas nas áreas especificamente 
definidas na legislação referida no artigo 
1.º, n.º 2. A Autoridade apresenta os seus 
projectos de normas à Comissão, para 
aprovação.

1. A Autoridade pode desenvolver normas 
técnicas nas áreas especificamente 
definidas na legislação referida no artigo 
1.º, n.º 2. As normas técnicas não incluem 
decisões estratégicas e são delimitadas 
pela legislação em que se baseiam. 

Or. en

Alteração 360
Thomas Mann

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Autoridade pode desenvolver normas 
técnicas nas áreas especificamente
definidas na legislação referida no artigo 
1.º, n.º 2. A Autoridade apresenta os seus 
projectos de normas à Comissão, para 
aprovação.

1. A Autoridade pode desenvolver normas 
técnicas para completar e modificar 
elementos não essenciais da legislação
referida no artigo 1.º, n.º 2. As normas
técnicas contribuem para o conjunto 
único de regras mas não representam 
decisões estratégicas e o seu conteúdo é 
limitado pela legislação em que se 
baseiam. 

Or. en
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Alteração 361
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Antes dessa apresentação à Comissão, a 
Autoridade conduz, quando necessário, 
consultas públicas abertas sobre os 
projectos de normas técnicas e analisa os 
potenciais custos e benefícios que lhes 
estejam associados.

Antes dessa apresentação à Comissão, a 
Autoridade conduz, quando necessário, 
consultas públicas abertas com todas as 
partes interessadas e analisa os potenciais 
custos e benefícios que lhes estejam 
associados, a menos que essas consultas e 
análises sejam desproporcionadas em 
relação ao âmbito e impacto das normas 
técnicas em causa ou em relação à 
urgência específica da questão. A 
Autoridade também solicita um parecer 
ou conselho do Grupo das Partes 
Interessadas do sector bancário referido
no artigo 22.º. 

Or. en

Alteração 362
Anni Podimata

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Antes dessa apresentação à Comissão, a 
Autoridade conduz, quando necessário,
consultas públicas abertas sobre os 
projectos de normas técnicas e analisa os 
potenciais custos e benefícios que lhes 
estejam associados.

Antes dessa apresentação à Comissão, a 
Autoridade conduz consultas públicas 
abertas sobre as normas técnicas e analisa 
os potenciais custos e benefícios que lhes 
estejam associados, a menos que essas 
consultas e análises sejam 
desproporcionadas em relação ao âmbito 
e impacto das normas técnicas em causa 
ou em relação à urgência específica da 
questão.

Or. en
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Alteração 363
Thomas Mann

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Antes dessa apresentação à Comissão, a
Autoridade conduz, quando necessário, 
consultas públicas abertas sobre os 
projectos de normas técnicas e analisa os 
potenciais custos e benefícios que lhes 
estejam associados.

Antes de proceder à sua adopção, a 
Autoridade conduz consultas públicas 
abertas sobre os projectos de normas 
técnicas e analisa os potenciais custos e 
benefícios que lhes estejam associados,
bem como a sua exequibilidade no 
mercado de serviços financeiros da UE. A 
Autoridade também solicita um parecer 
ou o aconselhamento do Grupo das Partes 
Interessadas do sector bancário referido 
no artigo 22.º.

Or. en

Alteração 364
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Antes dessa apresentação à Comissão, a 
Autoridade conduz, quando necessário,
consultas públicas abertas sobre os 
projectos de normas técnicas e analisa os 
potenciais custos e benefícios que lhes 
estejam associados.

Antes dessa apresentação à Comissão e
antes de proceder à adopção de projectos 
de normas técnicas, a Autoridade conduz 
consultas públicas abertas sobre os 
projectos de normas técnicas e analisa os 
potenciais custos e benefícios que lhes 
estejam associados. Durante este processo, 
o Grupo das Partes Interessadas do sector 
bancário referido no artigo 22.º pode 
oferecer o seu parecer e aconselhamento. 

Or. en
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Alteração 365
Sharon Bowles, Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Antes dessa apresentação à Comissão, a 
Autoridade conduz, quando necessário, 
consultas públicas abertas sobre os 
projectos de normas técnicas e analisa os 
potenciais custos e benefícios que lhes 
estejam associados.

Antes dessa apresentação à Comissão, a 
Autoridade conduz, quando necessário, 
consultas públicas abertas sobre os 
projectos de normas técnicas e analisa os 
potenciais custos e benefícios que lhes 
estejam associados. A Autoridade toma em 
consideração os diferentes efeitos das 
normas nas cooperativas sob controlo 
democrático, na acepção do artigo 2.º, n.º 
5, alíneas a) a e), da Directiva 2008/48/CE
relativa aos contratos de crédito aos 
consumidores, que desempenhem um 
papel importante na luta contra a 
exclusão social a nível das comunidades 
locais. As normas técnicas reflectem o 
princípio da proporcionalidade.

Or. en

Justificação

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

Alteração 366
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Antes dessa apresentação à Comissão, a 
Autoridade conduz, quando necessário,
consultas públicas abertas sobre os 

Antes dessa apresentação à Comissão, a 
Autoridade conduz consultas públicas 
abertas sobre os projectos de normas 
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projectos de normas técnicas e analisa os 
potenciais custos e benefícios que lhes 
estejam associados.

técnicas e analisa os potenciais custos e 
benefícios que lhes estejam associados.

Or. en

Justificação

Os princípios da boa regulamentação e da proporcionalidade devem aplicar-se na íntegra no 
novo quadro de supervisão. Não basta realizar consultas e avaliações de impacto “quando 
necessário”. As consultas e as análises de custos e benefícios devem realizar-se de forma 
sistemática para a elaboração de normas técnicas, orientações e recomendações por forma a 
assegurar a transparência e aumentar a eficiência. 

Alteração 367
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Antes dessa apresentação à Comissão, a 
Autoridade conduz, quando necessário,
consultas públicas abertas sobre os 
projectos de normas técnicas e analisa os 
potenciais custos e benefícios que lhes 
estejam associados.

Antes dessa apresentação à Comissão, a 
Autoridade conduz consultas públicas 
abertas sobre os projectos de normas 
técnicas e analisa os potenciais custos e 
benefícios que lhes estejam associados.

Or. en

Justificação

As normas vinculativas a que se refere o artigo 7.º não deverão estender-se a áreas 
abrangidas pela avaliação de supervisão. Não há justificações suficientes para que não se 
realizem consultas públicas sobre normas técnicas. A capacidade discricionária proposta 
para a Comissão Europeia poder alterar normas técnicas da ABE no interesse da 
Comunidade obscurece a distinção entre o domínio “técnico” e o domínio “político” nesta 
área. Por conseguinte há que limitar essa capacidade para que seja utilizada apenas como 
último recurso e harmonizar o texto com a abordagem geral do Conselho.
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Alteração 368
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

No prazo de três meses a contar da 
recepção das normas técnicas, a Comissão 
decide da sua aprovação. A Comissão pode 
prorrogar esse prazo por mais um mês. A 
Comissão pode aprovar os projectos de 
normas parcialmente ou com alterações, 
quando tal seja exigido pelo interesse 
comunitário.

No prazo de três meses a contar da 
recepção das normas técnicas, a Comissão 
decide da sua aprovação. A Comissão pode 
prorrogar esse prazo por mais um mês.

Or. en

Justificação

The EBA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of the 
European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to  decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EBA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EBA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EBA. 

Alteração 369
Peter Skinner

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

No prazo de três meses a contar da 
recepção das normas técnicas, a Comissão 
decide da sua aprovação. A Comissão pode 
prorrogar esse prazo por mais um mês. A 
Comissão pode aprovar os projectos de 
normas parcialmente ou com alterações, 
quando tal seja exigido pelo interesse 
comunitário.

No prazo de três meses a contar da 
recepção das normas técnicas, a Comissão 
decide da sua aprovação, total ou parcial, 
ou da sua rejeição. A Comissão pode 
prorrogar esse prazo por mais um mês. A 
Comissão informa o Parlamento Europeu 
e o Conselho da sua decisão, expondo os 
seus motivos. 

Or. en
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Justificação

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

Alteração 370
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

No prazo de três meses a contar da 
recepção das normas técnicas, a Comissão 
decide da sua aprovação. A Comissão pode 
prorrogar esse prazo por mais um mês. A 
Comissão pode aprovar os projectos de 
normas parcialmente ou com alterações, 
quando tal seja exigido pelo interesse 
comunitário.

No prazo de três meses a contar da 
recepção das normas técnicas, a Comissão 
decide da sua aprovação, total ou parcial, 
ou da sua rejeição. A Comissão pode 
prorrogar esse prazo por mais um mês. A 
Comissão informa o Parlamento Europeu 
e o Conselho da sua decisão, expondo os 
seus motivos.

Or. en

Justificação

A Comissão não deve ter poderes para alterar o conteúdo de normas técnicas unicamente 
para garantir que as normas elaboradas pela AES sejam compatíveis com a legislação da 
UE.

Alteração 371
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

No prazo de três meses a contar da 
recepção das normas técnicas, a Comissão 
decide da sua aprovação. A Comissão pode 
prorrogar esse prazo por mais um mês. A
Comissão pode aprovar os projectos de 
normas parcialmente ou com alterações, 
quando tal seja exigido pelo interesse 
comunitário.

No prazo de três meses a contar da 
recepção dos projectos de normas técnicas, 
a Comissão decide da aprovação dos 
projectos de normas de supervisão caso 
estas cumpram a legislação europeia. No 
mesmo prazo, a Comissão pode adoptar os 
projectos de normas técnicas com 
alterações quando estejam elaboradas 
como normas de regulação. Em ambos os 
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casos, a Comissão pode prorrogar esse 
prazo por mais um mês. 

Or. en

Alteração 372
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

No prazo de três meses a contar da 
recepção das normas técnicas, a Comissão 
decide da sua aprovação. A Comissão pode 
prorrogar esse prazo por mais um mês. A
Comissão pode aprovar os projectos de 
normas parcialmente ou com alterações, 
quando tal seja exigido pelo interesse 
comunitário.

No prazo de três meses a contar da 
recepção das normas técnicas, a Comissão 
decide da sua aprovação. A Comissão pode 
prorrogar esse prazo por mais um mês. Em
circunstâncias excepcionais, a Comissão 
pode aprovar os projectos de normas 
parcialmente ou com alterações, quando tal 
seja exigido pelo interesse da União 
Europeia. 

Or. en

Justificação

As normas vinculativas a que se refere o artigo 7.º não deverão estender-se a áreas 
abrangidas pela avaliação de supervisão. Não há justificações suficientes para que não se 
realizem consultas públicas sobre normas técnicas. A capacidade discricionária proposta 
para a Comissão Europeia poder alterar normas técnicas da ABE no interesse da 
Comunidade obscurece a distinção entre o domínio “técnico” e o domínio “político” nesta 
área. Por conseguinte há que limitar essa capacidade para que seja utilizada apenas como 
último recurso e harmonizar o texto com a abordagem geral do Conselho.

Alteração 373
Anni Podimata

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão não pode alterar o conteúdo 
das normas técnicas elaboradas pela
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Autoridade sem coordenação prévia com 
esta, nos termos do presente artigo.

Or. en

Alteração 374
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Nos casos em que a Comissão não aprove
as normas ou só as aprove parcialmente ou 
com alterações, deve informar a 
Autoridade das razões da sua decisão.

Nos casos em que a Comissão tencione
não aprovar as normas, devolve os
respectivos projectos à Autoridade,
explicando por escrito as razões pelas 
quais estão em conflito com o interesse 
público da União Europeia, não 
respeitam o princípio da 
proporcionalidade ou impedem a 
integração do mercado único europeu.

Or. en

Justificação

The Commission should not have the power to amend the technical standards adopted by the 
EBA, in order to respect the Authority’s independence. The Commission should implement a 
technical standard through a scrutiny right validation procedure. Therefore, it could oppose a 
draft technical standard only if it believes that the EBA’s decision stands in conflict with 
community public interests, would not respect the principle of proportionality or hamper the 
integration of the European single market; the endorsement procedure should simply be 
stopped and the impediment should be explained in writing in order to enable EBA to develop 
a second proposal.

Alteração 375
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Nos casos em que a Comissão não aprove
as normas ou só as aprove parcialmente ou 
com alterações, deve informar a 
Autoridade das razões da sua decisão.

Nos casos em que a Comissão tencione
não aprovar as normas, devolve os
respectivos projectos à Autoridade,
explicando por escrito as razões pelas 
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quais estão em conflito com o interesse 
público da União Europeia, não 
respeitam o princípio da 
proporcionalidade ou impedem a 
integração do mercado único europeu.

Or. en

Justificação

A fim de respeitar a independência da Autoridade, a Comissão não deve ter poder para 
alterar as normas técnicas adoptadas pela ABE. 

A Comissão deve implementar as normas técnicas através de um processo de validação do 
direito de controlo. Assim, só pode opor-se a um projecto de norma técnica se entender que a 
decisão da ABE colide com os interesses públicos comunitários, não respeita o princípio da 
proporcionalidade ou impede a integração do mercado único europeu.

Alteração 376
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Nos casos em que a Comissão não aprove
as normas ou só as aprove parcialmente ou 
com alterações, deve informar a 
Autoridade das razões da sua decisão.

Nos casos em que a Comissão tencione, 
como último recurso, não aprovar as 
normas ou aprová-las parcialmente ou com 
alterações, devolve os projectos de normas 
à Autoridade, propondo alterações 
fundamentadas. Num prazo de 6 meses, a
Autoridade pode alterar os projectos de 
normas com base nas alterações propostas 
pela Comissão e apresentá-las de novo à 
Comissão sob a forma de um parecer 
formal. 

Or. en

Justificação

As normas vinculativas a que se refere o artigo 7.º não deverão estender-se a áreas 
abrangidas pela avaliação de supervisão. Não há justificações suficientes para que não se 
realizem consultas públicas sobre normas técnicas. A capacidade discricionária proposta 
para a Comissão Europeia poder alterar normas técnicas da ABE no interesse da 
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Comunidade obscurece a distinção entre o domínio “técnico” e o domínio “político” nesta 
área. Por conseguinte há que limitar essa capacidade para que seja utilizada apenas como 
último recurso e harmonizar o texto com a abordagem geral do Conselho.

Alteração 377
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Nos casos em que a Comissão não aprove 
as normas ou só as aprove parcialmente 
ou com alterações, deve informar a 
Autoridade das razões da sua decisão.

Nos casos em que a Comissão não aprove 
as normas propõe modificações 
fundamentadas e devolve os projectos de 
normas à Autoridade. A Autoridade pode 
alterar os projectos de normas com base 
nas modificações propostas pela 
Comissão e apresentá-los de novo à 
Comissão para aprovação. 

Or. en

Justificação

The EBA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of the 
European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to  decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EBA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EBA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EBA. 

Alteração 378
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Nos casos em que a Comissão não aprove 
as normas ou só as aprove parcialmente 
ou com alterações, deve informar a 

Em todos os casos, a Comissão deve 
informar a Autoridade, o Parlamento 
Europeu e o Conselho da sua decisão, 
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Autoridade das razões da sua decisão. expondo as suas razões. 

Or. en

Alteração 379
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Caso, no fim do prazo limite, a Autoridade 
não tenha apresentado normas alteradas
ou tenha apresentado normas que não 
foram alteradas em conformidade com as 
propostas pela Comissão, esta pode, como 
último recurso, adoptar as normas com as 
alterações que considere pertinentes ou 
rejeitá-las.

Or. en

Justificação

As normas vinculativas a que se refere o artigo 7.º não deverão estender-se a áreas 
abrangidas pela avaliação de supervisão. Não há justificações suficientes para que não se 
realizem consultas públicas sobre normas técnicas. A capacidade discricionária proposta 
para a Comissão Europeia poder alterar normas técnicas da ABE no interesse da 
Comunidade obscurece a distinção entre o domínio “técnico” e o domínio “político” nesta 
área. Por conseguinte há que limitar essa capacidade para que seja utilizada apenas como 
último recurso e harmonizar o texto com a abordagem geral do Conselho.

Alteração 380
Danuta Jazłowiecka

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No prazo de um mês a contar da recepção 
das normas alteradas, a Comissão aprova 
as normas apresentadas com as alterações 
sugeridas pela Autoridade ou rejeita-as e 
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informa o Parlamento Europeu e o 
Conselho da sua decisão, expondo as suas 
razões. 

Or. en

Justificação

The EBA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of the 
European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to  decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EBA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EBA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EBA. 

Alteração 381
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No prazo de um mês a contar da recepção 
das normas alteradas, a Comissão aprova 
as normas apresentadas com as alterações 
sugeridas pela Autoridade ou rejeita-as.

Or. en

Justificação

The EBA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of the 
European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to  decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EBA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EBA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EBA. 
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Alteração 382
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão adopta as Normas de 
Regulação como actos delegados em 
conformidade com os artigos 7-A a 7-D do 
presente regulamento e aprova as Normas 
de Supervisão como actos de execução de 
acordo com o procedimento previsto no 
artigo 291.º do TFUE.

Or. en

Alteração 383
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No prazo de 6 semanas, a Autoridade 
altera os projectos de normas, tendo 
devidamente em conta as preocupações da 
Comissão.

Or. en

Justificação

A fim de respeitar a independência da Autoridade, a Comissão não deve ter poder para 
alterar as normas técnicas adoptadas pela ABE. A Comissão deve implementar as normas
técnicas através de um processo de validação do direito de controlo. Assim, só pode opor-se 
a um projecto de norma técnica se entender que a decisão da ABE colide com os interesses 
públicos comunitários, não respeita o princípio da proporcionalidade ou impede a integração 
do mercado único europeu; o processo de aprovação deve simplesmente ser interrompido e o 
impedimento deve ser explicado por escrito, por forma a permitir que a ABE possa 
desenvolver uma segunda proposta.
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Alteração 384
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No prazo de 6 semanas, a Autoridade 
altera os projectos de normas tendo 
devidamente em conta as preocupações da 
Comissão.

Or. en

Justificação

A fim de respeitar a independência da Autoridade, a Comissão não deve ter poder para 
alterar as normas técnicas adoptadas pela ABE. 

A Comissão deve implementar as normas técnicas através de um processo de validação do 
direito de controlo. Assim, só pode opor-se a um projecto de norma técnica se entender que a 
decisão da ABE colide com os interesses públicos comunitários, não respeita o princípio da 
proporcionalidade ou impede a integração do mercado único europeu.

Alteração 385
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão não pode alterar o conteúdo 
das normas técnicas elaboradas pela 
Autoridade sem prévia coordenação com 
esta, conforme estabelecido no presente 
artigo.

Or. en

Justificação

As normas vinculativas a que se refere o artigo 7.º não deverão estender-se a áreas 
abrangidas pela avaliação de supervisão. Não há justificações suficientes para que não se 
realizem consultas públicas sobre normas técnicas. A capacidade discricionária proposta 
para a Comissão Europeia poder alterar normas técnicas da ABE no interesse da 
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Comunidade obscurece a distinção entre o domínio “técnico” e o domínio “político” nesta 
área. Por conseguinte há que limitar essa capacidade para que seja utilizada apenas como 
último recurso e harmonizar o texto com a abordagem geral do Conselho.

Alteração 386
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As normas são aprovadas pela Comissão 
através de regulamentos ou decisões a 
publicar no Jornal Oficial da União 
Europeia.

2. As normas são aprovadas pela Comissão 
através de directivas, regulamentos ou 
decisões a publicar no Jornal Oficial da 
União Europeia.

Or. en

Justificação

Deste modo as AES podem adoptar todas as medidas de nível 2, eliminando a necessidade de 
quaisquer medidas de nível 2 que não incluam as AES.

Alteração 387
Othmar Karas

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As normas são aprovadas pela 
Comissão através de regulamentos ou 
decisões a publicar no Jornal Oficial da 
União Europeia.

2. A Comissão adopta actos delegados em 
conformidade com os artigos 7-A a 7-D, 
concebidos para estabelecer as normas 
técnicas referidas no n.º 1. As normas 
técnicas são concebidas tendo em conta a 
proporcionalidade como um princípio 
global. Esses actos revestem a forma de 
regulamentos e decisões, e devem ser 
publicados no Jornal Oficial da União 
Europeia.

Or. eenen
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Justificação

As normas técnicas na UE não devem redundar numa sobrecarga para o sector, com 
requisitos em matéria de regulação. Isto é particularmente importante para os bancos mais 
pequenos. O conjunto único de regras deve prever uma abordagem em termos de 
proporcionalidade. Deve ficar claro que a Comissão adoptará as normas técnicas no 
exercício das competências que lhe são conferidas pelo Tratado para adoptar actos 
delegados (artigo 290.º do Tratado de Lisboa). É necessário garantir uma grande 
transparência durante o processo de aprovação das normas técnicas.

Alteração 388
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As normas são aprovadas pela 
Comissão através de regulamentos ou 
decisões a publicar no Jornal Oficial da 
União Europeia.

2. A Comissão adopta actos delegados em 
conformidade com os artigos 7-A a 7-D, 
concebidos para estabelecer as normas 
técnicas referidas no n.º 1. As normas 
técnicas são concebidas tendo em conta a 
proporcionalidade como um princípio 
global. Esses actos revestem a forma de 
regulamentos e decisões e devem ser 
publicados no Jornal Oficial da União 
Europeia.

Or. en

Justificação

O conjunto de regras europeu não deve implicar uma sobrecarga para o sector, com 
requisitos de regulação. Isto é particularmente importante para os bancos de menor 
dimensão. Um conjunto de regras comum deve prever uma abordagem "regras iguais para 
riscos iguais" em vez da abordagem "regras iguais para todos".
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Alteração 389
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As normas são aprovadas pela 
Comissão através de regulamentos ou 
decisões a publicar no Jornal Oficial da 
União Europeia.

2. A Comissão adopta normas técnicas em 
conformidade com os artigos 7-A a 7-D. 
Esses actos são adoptados pela Comissão
sob a forma de regulamentos ou decisões.

Or. en

Justificação

As normas técnicas devem ser consideradas actos delegados na acepção do artigo 290.º do 
TFUE.

Alteração 390
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As normas são aprovadas pela 
Comissão através de regulamentos ou 
decisões a publicar no Jornal Oficial da 
União Europeia.

2. Após a conclusão do procedimento 
previsto as normas são publicadas no
Jornal Oficial da União Europeia com o 
título Normas Delegadas da União 
Europeia ou Normas de Execução da 
União Europeia, consoante o caso.

Or. en
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Alteração 391
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O Conjunto Único de Regras é 
actualizado periodicamente e adaptado à 
nova legislação europeia.

Or. en

Alteração 392
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. No seu relatório anual, a Autoridade 
identifica as autoridades nacionais que 
não aplicaram as normas de regulação e 
de supervisão.

Or. en

Alteração 393
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-A
1. A delegação de poderes a que se refere 
o artigo 7.º pode ser revogada pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho.
2. A instituição que der início a um 
procedimento interno para decidir sobre a 
revogação da delegação de poderes 
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procurará informar a outra instituição e a 
Comissão, indicando os poderes delegados 
que poderão ser objecto de revogação.
3. A decisão de revogação põe termo à 
delegação dos poderes especificados nessa 
decisão e produz efeitos imediatos ou o 
mais tardar numa data posterior nela 
indicada. A decisão não afecta a validade 
dos actos delegados já em vigor, e deve ser 
publicada no Jornal Oficial da União 
Europeia.

Or. en

Justificação

Esta disposição é consentânea com os novos procedimentos de "comitologia". O Parlamento 
não deverá ser obrigado a comunicar por escrito as razões da revogação. 

Alteração 394
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-A
Exercício da delegação

1. Os poderes para adoptar normas de 
regulação referidas no artigo 7.º serão 
conferidos à Comissão por prazo 
indeterminado, salvo previsão em 
contrário especificada em legislação 
sectorial. 
2. Assim que adopta um acto delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.
3. O poder conferido à Comissão para 
adoptar actos delegados está sujeito às 
condições estabelecidas nos artigos 7.º-B e
7.º-C.

Or. en
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Alteração 395
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 7-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-B
Revogação da delegação

1. A delegação de poderes a que se refere 
o artigo 7.º pode ser revogada pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho.
2. A instituição que der início a um 
procedimento interno para decidir sobre a 
revogação da delegação de poderes 
procurará informar a outra instituição e a 
Comissão num prazo de tempo razoável 
antes de tomar a decisão final, indicando 
os poderes delegados que poderão ser 
objecto de revogação e os eventuais 
motivos da mesma.
3. A decisão de revogação produz efeitos 
imediatos ou o numa data posterior nela 
indicada. A decisão não afecta a validade 
dos actos delegados já em vigor, e deve ser 
publicada no Jornal Oficial da União 
Europeia.

Or. en

Alteração 396
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 7-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-B
1. O Parlamento Europeu ou o Conselho 
podem objectar contra um acto delegado 
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no prazo de quatro meses a contar da data 
de notificação. Por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho, 
esse período pode ser prorrogado por mais 
dois meses.
2. Se, no fim desse prazo, nem o 
Parlamento Europeu nem o Conselho 
tiverem objectado contra o acto delegado, 
este será publicado no Jornal Oficial da 
União Europeia e entrará em vigor na 
data prevista no mesmo.
Antes de expirar esse prazo e em casos 
excepcionais e devidamente justificados, o
Parlamento Europeu e o Conselho podem 
informar a Comissão de que não 
tencionam levantar objecções contra um 
acto delegado. Nesse caso, o acto 
delegado é publicado no Jornal Oficial da 
União Europeia e entra em vigor na data 
nele indicada.
3. Caso o Parlamento Europeu ou o 
Conselho objectem contra um acto 
delegado, este não entra em vigor.

Or. en

Justificação

Esta disposição é adequada no âmbito dos novos procedimentos de "comitologia". O 
Parlamento não deverá ser obrigado a comunicar por escrito as razões da revogação.

Alteração 397
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 7-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-C
Objecções contra actos delegados

1. O Parlamento Europeu ou o Conselho 
podem objectar contra um acto delegado 
no prazo de quatro meses a contar da data 
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de notificação. Por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho, 
esse período pode ser prorrogado por mais 
dois meses.
2. Se, no fim desse prazo, nem o 
Parlamento Europeu nem o Conselho 
tiverem objectado contra o acto delegado, 
este será publicado no Jornal Oficial da 
União Europeia e entrará em vigor na 
data prevista no mesmo.
Antes de expirar esse prazo e em casos 
excepcionais e devidamente justificados, o 
Parlamento Europeu e o Conselho podem 
informar a Comissão de que não 
tencionam levantar objecções contra um 
acto delegado. Nesse caso, o acto 
delegado é publicado no Jornal Oficial da 
União Europeia e entra em vigor na data 
nele indicada.
3. Caso o Parlamento ou o Conselho 
objectem contra um acto delegado, este 
não entra em vigor. A instituição que 
apresenta objecções contra um acto 
delegado apresenta as razões das suas 
objecções.

Or. en

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

Proposta de regulamento
Artigo 7-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-D
Não aprovação ou alteração dos projectos 

de actos delegados
1. Caso a Comissão não aprove os 
projectos de actos delegados ou os altere, 
deve informar a Autoridade, o 
Parlamento Europeu e o Conselho, e 
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justificar a sua decisão. 
2. O Parlamento Europeu e o Conselho 
podem convocar o Comissário 
responsável, juntamente com o Presidente 
da Autoridade, no prazo de um mês, para 
uma reunião ad hoc da comissão 
competente do Parlamento Europeu ou 
com o Conselho, para que apresentem e
expliquem as suas divergências.

Or. en

Justificação

Por razões de coerência com o Relatório Skinner.

Alteração 399
Pervenche Berès

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Com vista à definição de práticas de 
supervisão coerentes, eficientes e efectivas 
no âmbito do SESF, bem como para 
garantir uma aplicação comum, uniforme e 
coerente da legislação comunitária, a 
Autoridade emite orientações e 
recomendações endereçadas às autoridades 
nacionais de supervisão ou a instituições 
financeiras.

Com vista à definição de práticas de 
supervisão coerentes, eficientes e efectivas 
no âmbito do SESF, bem como para 
garantir uma aplicação comum, uniforme e 
coerente da legislação comunitária, a 
Autoridade emite orientações e 
recomendações endereçadas às autoridades 
nacionais de supervisão ou a instituições 
financeiras. Nas matérias em que a 
legislação confira poderes à Autoridade 
para desenvolver normas técnicas em 
conformidade com o artigo 7.º do presente
regulamento, a Autoridade só emite 
orientações e recomendações após a 
adopção das referidas normas.

Or. en

Justificação

Parece essencial assegurar que as orientações ou recomendações não se substituam às 
normas sempre que a legislação tenha previsto a existência destas últimas: está em causa a 
segurança jurídica. Para além disso, em consonância com o objectivo global da criação de 
um conjunto único de regras sólido, o incentivo e o mandato legislativo dados às AES para 
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proporem normas deverão ser substantivos.  

Alteração 400
Thomas Mann

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Com vista à definição de práticas de 
supervisão coerentes, eficientes e efectivas 
no âmbito do SESF, bem como para 
garantir uma aplicação comum, uniforme e 
coerente da legislação comunitária, a 
Autoridade emite orientações e 
recomendações endereçadas às autoridades 
nacionais de supervisão ou a instituições 
financeiras.

Com vista à definição de práticas de 
supervisão coerentes, eficientes e efectivas 
no âmbito do SESF, para prevenir uma 
eventual "corrida ao mínimo" das 
autoridades nacionais no que respeita a 
normas de supervisão deliberadamente 
brandas para aumentar a competitividade  
dos seus centros financeiros, bem como 
para garantir uma aplicação comum, 
uniforme e coerente da legislação 
comunitária, a Autoridade emite 
orientações e recomendações endereçadas 
às autoridades nacionais de supervisão ou a 
instituições financeiras.

Or. en

Alteração 401
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Com vista à definição de práticas de 
supervisão coerentes, eficientes e efectivas 
no âmbito do SESF, bem como para 
garantir uma aplicação comum, uniforme e 
coerente da legislação comunitária, a 
Autoridade emite orientações e 
recomendações endereçadas às autoridades 
nacionais de supervisão ou a instituições 

Com vista à definição de práticas de 
supervisão coerentes, eficientes e efectivas 
no âmbito do SESF, bem como para 
garantir uma aplicação comum, uniforme e 
coerente da legislação comunitária, a 
Autoridade emite orientações e 
recomendações endereçadas às autoridades 
nacionais de supervisão ou a instituições 
financeiras tendo em consideração a 
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financeiras. diferente natureza dos bancos. 

Or. en

Alteração 402
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Autoridade conduz consultas públicas 
abertas sobre as orientações e 
recomendações e analisa os potenciais 
custos e benefícios que lhes estejam 
associados. A Autoridade também solicita 
um parecer ou conselho do Grupo das 
Partes Interessadas do sector bancário 
referido no artigo 22.º. As orientações e 
recomendações devem ser concebidas 
tendo em conta a proporcionalidade como 
um princípio global.

Or. en

Justificação

Tal como no caso das normas técnicas, a proporcionalidade é definida como um princípio
global a ter em conta na elaboração das orientações e recomendações. As consultas públicas 
abertas devem ser obrigatórias não só aquando da elaboração de normas técnicas, mas 
também na elaboração de orientações e recomendações.

Alteração 403
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Autoridade conduz consultas públicas 
abertas com todas as partes interessadas 
sobre as orientações e recomendações e 
analisa os potenciais custos e benefícios 
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que lhes estejam associados, a menos que 
essas consultas e análises sejam 
desproporcionadas em relação ao âmbito
e impacto das orientações e 
recomendações em causa ou em relação à 
urgência específica da questão. A 
Autoridade também solicita um parecer 
ou aconselhamento do Grupo das Partes 
Interessadas do sector bancário referido 
no artigo 22.º.

Or. en

Alteração 404
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Autoridade conduz consultas públicas 
abertas sobre as orientações e 
recomendações e analisa os potenciais 
custos e benefícios que lhes estejam 
associados. A Autoridade também pode 
solicitar um parecer ou aconselhamento 
do Grupo das Partes Interessadas do 
sector bancário.

Or. en

Alteração 405
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

As orientações e recomendações são 
publicadas no sítio Web da Autoridade.

Or. en
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Alteração 406
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

As autoridades nacionais de supervisão
desenvolvem todos os esforços para dar 
cumprimento a essas orientações e 
recomendações.

As autoridades competentes e as 
instituições financeiras desenvolvem 
todos os esforços para dar cumprimento a 
essas orientações e recomendações. 

Or. en

Alteração 407
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No prazo de dois meses a contar da data 
de emissão de uma orientação ou 
recomendação, as autoridades 
competentes decidem se tencionam 
aplicar essa orientação ou recomendação. 
Caso uma autoridade competente decida 
não aplicar essa orientação ou 
recomendação, informa a Autoridade da 
fundamentação da sua decisão. A 
Autoridade pode decidir, de forma 
casuística, publicar a fundamentação 
fornecida pela autoridade competente. 

Or. en
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Alteração 408
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No seu relatório, a Autoridade informa o 
Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão sobre as orientações e 
recomendações emitidas. A Autoridade 
pode identificar as autoridades nacionais 
que não as aplicaram e indicar como 
tenciona proceder a fim de garantir, de 
futuro, essa aplicação por parte das 
autoridades nacionais em causa.

Or. en

Alteração 409
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Após a emissão, todas as entidades 
financeiras apresentarão relatórios 
anuais, claros e detalhados, indicando se 
tencionam aplicar a orientação ou 
recomendação em causa.

Or. en



PE439.966v01-00 86/86 AM\809989PT.doc

PT

Alteração 410
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

No seu relatório anual, a Autoridade dá a 
conhecer as autoridades nacionais que 
não aplicaram as orientações e 
recomendações emitidas e indica como 
tenciona proceder a fim de garantir, de 
futuro, essa aplicação por parte dessas 
autoridades nacionais. A Autoridade 
inclui a mesma informação relativamente 
às principais entidades financeiras de 
maior dimensão.

Or. en

Alteração 411
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

Nos casos em que uma autoridade nacional 
de supervisão não as aplique, deve 
informar a Autoridade das razões da sua 
decisão.

Nos casos em que uma autoridade 
competente não as aplique deve comunicar 
as razões da sua decisão à Autoridade, 
que as tornará públicas.

Or. en

Justificação

A fim de reforçar a aplicação das normas técnicas, vale a pena insistir no princípio “cumprir 
ou explicar”.


