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Alteração 266
Pervenche Berès

Proposta de regulamento
Artigo 8 – parágrafo 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 da União, a 
Autoridade emite orientações e 
recomendações endereçadas às autoridades 
nacionais de supervisão ou a instituições 
financeiras. Sempre que a legislação 
confere à Autoridade poderes para 
desenvolver normas técnicas nos termos 
do artigo 7.º, esta só emite orientações e 
recomendações após a adopção das
referidas normas.

Or. en

Justificação

Afigura-se essencial assegurar que as orientações ou recomendações não se substituam às 
normas sempre que a legislação tenha previsto a existência de normas: 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 
proporem normas deverão ser sólidos.

Alteração 267
Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Artigo 8 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No seu relatório, a Autoridade informa o 
Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão das orientações e 
recomendações que emitiu. A Autoridade 
pode igualmente informar essas 
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instituições de qualquer autoridade 
nacional que não tenha aplicado as 
orientações e recomendações e indicar 
como tenciona proceder, a fim de garantir
a futura aplicação por parte da referida 
autoridade nacional.

Or. en

Alteração 268
Corien Wortmann-Kool

Proposta de regulamento
Artigo 8 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Autoridade procede a consultas 
públicas abertas com a totalidade das 
partes interessadas e analisa os potenciais 
custos e benefícios associados, antes de 
emitir orientações e recomendações, em 
consonância com as boas práticas 
observadas entre as autoridades 
nacionais. A Autoridade solicita pareceres
ou aconselhamento ao Grupo das Partes 
Interessadas do sector dos seguros, 
resseguros e pensões complementares de 
reforma referido no artigo 22.º.

Or. en

Justificação

São necessárias consultas públicas abertas com a totalidade das partes interessadas, 
incluindo aconselhamento por parte do Grupo das Partes Interessadas do sector dos seguros, 
resseguros e pensões complementares de reforma, a fim de analisar os potenciais custos e 
benefícios associados, antes da emissão de orientações e recomendações. 
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Alteração 269
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 8 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Autoridade procede a consultas 
públicas abertas relativamente às 
orientações e recomendações e analisa os 
potenciais custos e benefícios associados. 
A Autoridade solicita igualmente 
pareceres ou aconselhamento ao Grupo 
das Partes Interessadas do sector dos 
seguros, resseguros e pensões 
complementares de reforma referido no 
artigo 22.º.

Or. en

Alteração 270
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 8 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 271
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 8 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

instituições financeiras desenvolvem 
todos os esforços para dar cumprimento a 
essas orientações e recomendações.

Or. en

Alteração 272
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 8 – parágrafo 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 dos 
motivos justificativos da sua decisão. A 
Autoridade pode decidir, caso a caso, 
publicar as razões aduzidas pela 
autoridade competente. 

Or. en

Alteração 273
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 8 – parágrafo 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Após a emissão, todas as entidades 
financeiras comunicam anualmente, de 
forma clara e circunstanciada, se aplicam 
essa orientação ou recomendação.

Or. en
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Alteração 274
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 8 – parágrafo 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 275
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 8 – parágrafo 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.

No relatório anual sobre as suas 
actividades, referido no artigo 32.º, n.º 6, 
a Autoridade informa o Parlamento 
Europeu, o Conselho e a Comissão das
orientações e recomendações emitidas, 
identificando as autoridades nacionais 
que não as aplicaram e indicando a forma 
como tenciona proceder, a fim de garantir
a aplicação futura.

Or. en
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Alteração 276
Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Nos casos em que uma autoridade 
nacional de supervisão não tenha aplicado 
correctamente a legislação referida no 
artigo 1.º, n.º 2, nomeadamente não se 
assegurando de que uma instituição 
financeira respeite os requisitos definidos 
nessa legislação, a Autoridade dispõe dos 
poderes previstos nos n.ºs 2, 3 e 6 do 
presente artigo.

1. Nos casos em que uma autoridade 
nacional de supervisão não tenha aplicado 
correctamente a legislação referida no 
artigo 1.º, n.º 2, em aparente violação da 
legislação da União, nomeadamente não 
se assegurando de que uma instituição
financeira respeite os requisitos definidos 
nessa legislação, a Autoridade dispõe dos 
poderes previstos nos n.ºs 2, 3 e 6 do 
presente artigo.

Or. en

Alteração 277
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Nos casos em que uma autoridade 
nacional de supervisão não tenha aplicado 
correctamente a legislação referida no 
artigo 1.º, n.º 2, nomeadamente não se 
assegurando de que uma instituição 
financeira respeite os requisitos definidos 
nessa legislação, a Autoridade dispõe dos 
poderes previstos nos n.ºs 2, 3 e 6 do 
presente artigo. 

1. Nos casos em que uma autoridade 
nacional de supervisão não tenha aplicado 
actos juridicamente vinculativos e a 
legislação referida no artigo 1.º, n.º 2, ou 
os tenha aplicado em aparente violação 
da legislação da União, nomeadamente 
não se assegurando de que uma instituição 
financeira respeite os requisitos definidos 
nessa legislação, a Autoridade dispõe dos 
poderes previstos nos n.ºs 2, 3 e 6 do 
presente artigo.

Or. en
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Alteração 278
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Nos casos em que uma autoridade 
nacional de supervisão não tenha aplicado 
correctamente a legislação referida no 
artigo 1.º, n.º 2, nomeadamente não se 
assegurando de que uma instituição 
financeira respeite os requisitos definidos 
nessa legislação, a Autoridade dispõe dos 
poderes previstos nos n.ºs 2, 3 e 6 do 
presente artigo.  

1. Nos casos em que uma autoridade 
nacional de supervisão não tenha aplicado 
correctamente a legislação referida no 
artigo 1.º, n.º 2, incluindo as normas 
técnicas aprovadas nos termos do artigo 
7.º, nomeadamente não se assegurando de 
que uma instituição financeira respeite os 
requisitos definidos nessa legislação, a 
Autoridade dispõe dos poderes previstos 
nos n.ºs 2, 3 e 6 do presente artigo. 

Or. en

Justificação

A fim de assegurar uma aplicação coerente das normas técnicas, deverão ser conferidos à 
Autoridade poderes para investigar quaisquer potenciais incumprimentos.

Alteração 279
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. A pedido de uma ou mais autoridades 
nacionais de supervisão, da Comissão ou 
por sua própria iniciativa, e após 
informação à autoridade nacional de 
supervisão em questão, a Autoridade pode 
investigar o alegado incumprimento da 
legislação comunitária.

2. A pedido de uma ou mais autoridades 
nacionais de supervisão, do Parlamento 
Europeu, da Comissão, do Conselho, do 
Grupo das Partes Interessadas do sector 
dos seguros, resseguros e pensões 
complementares ou por sua própria 
iniciativa, e após informação à autoridade 
nacional de supervisão em questão, a 
Autoridade pode investigar o alegado 
incumprimento, ou não aplicação, da 
legislação da União.
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Or. en

Alteração 280
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. Nos casos em que a autoridade nacional 
de supervisão não cumpra a legislação 
comunitária no prazo de um mês a contar 
da recepção da recomendação da 
Autoridade, a Comissão pode, depois de 
ter sido informada pela Autoridade ou por 
sua própria iniciativa, adoptar uma 
decisão que exija à autoridade nacional 
de supervisão a adopção das medidas 
necessárias para dar cumprimento à 
legislação comunitária.

4. Nos casos em que a autoridade nacional 
de supervisão não cumpra a legislação da 
União no prazo de dez dias úteis a contar 
da recepção da recomendação da 
Autoridade, a Autoridade adopta uma 
decisão, estabelecendo a correcta 
aplicação da legislação colocada sob 
investigação pela Autoridade. 

Or. en

Justificação

A fim de assegurar condições de equidade e contribuir para proporcionar segurança jurídica 
na aplicação do conjunto único de regras de supervisão da UE, a Autoridade deverá estar em 
posição de poder corrigir quaisquer potenciais incumprimentos da legislação da União 
Europeia. As alterações propostas evitariam, para além disso, qualquer intervenção
desnecessária da Comissão, uma vez que deixariam inalterado o procedimento estabelecido 
nos n.ºs 1, 2 e 3, que permite às autoridades nacionais corrigir a situação de incumprimento 
mediante a aplicação das recomendações da ABE no prazo de um mês.

Alteração 281
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 9 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. Nos casos em que a autoridade nacional 
de supervisão não cumpra a legislação 

4. Nos casos em que a autoridade nacional 
de supervisão não cumpra a legislação da 
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comunitária no prazo de um mês a contar 
da recepção da recomendação da 
Autoridade, a Comissão pode, depois de 
ter sido informada pela Autoridade ou por 
sua própria iniciativa, adoptar uma 
decisão que exija à autoridade nacional de 
supervisão a adopção das medidas 
necessárias para dar cumprimento à 
legislação comunitária. 

União no prazo de dez dias úteis a contar 
da recepção da recomendação da 
Autoridade nos termos do n.º 3, a 
Autoridade adopta uma decisão que exige 
à autoridade competente a adopção das 
medidas necessárias para dar cumprimento 
à legislação da União. 

Or. en

Alteração 282
Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. Nos casos em que a autoridade nacional 
de supervisão não cumpra a legislação 
comunitária no prazo de um mês a contar 
da recepção da recomendação da 
Autoridade, a Comissão pode, depois de ter 
sido informada pela Autoridade ou por sua 
própria iniciativa, adoptar uma decisão
que exija à autoridade nacional de 
supervisão a adopção das medidas 
necessárias para dar cumprimento à 
legislação comunitária.

4. Nos casos em que a autoridade nacional 
de supervisão não cumpra a legislação 
comunitária no prazo de vinte dias úteis a 
contar da recepção da recomendação da 
Autoridade, a Comissão pode, depois de ter 
sido informada pela Autoridade ou por sua 
própria iniciativa, emitir um parecer 
formal que exija à autoridade nacional de 
supervisão a adopção das medidas 
necessárias para dar cumprimento à 
legislação da União.

Or. en

Alteração 283
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão adopta essa decisão no prazo 
máximo de 3 meses a contar da data de 

A Autoridade adopta essa decisão no prazo 
máximo de um mês a contar da data de 
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adopção da recomendação. A Comissão 
pode prorrogar esse prazo por mais um 
mês. 

adopção da recomendação.

Or. en

Justificação

A fim de assegurar condições de equidade e contribuir para proporcionar segurança jurídica 
na aplicação do conjunto único de regras de supervisão da UE, a Autoridade deverá estar em 
posição de poder corrigir quaisquer potenciais incumprimentos da legislação da União 
Europeia. As alterações propostas evitariam, para além disso, qualquer intervenção 
desnecessária da Comissão, uma vez que deixariam inalterado o procedimento estabelecido 
nos n.ºs 1, 2 e ,3 que permite às autoridades nacionais corrigir a situação de incumprimento 
mediante a aplicação das recomendações da ABE no prazo de um mês.

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 9 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão adopta essa decisão no prazo 
máximo de 3 meses a contar da data de 
adopção da recomendação. A Comissão 
pode prorrogar esse prazo por mais um 
mês.

A Autoridade adopta essa decisão no prazo 
máximo de um mês a contar da data de 
adopção da recomendação.

Or. en

Alteração 285
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A Comissão garante o respeito do direito 
de audição dos destinatários da decisão.

A Autoridade garante o respeito do direito 
de audição dos destinatários da decisão.

Or. en



AM\811328PT.doc 13/75 PE439.921v02-00

PT

Justificação

A fim de assegurar condições de equidade e contribuir para proporcionar segurança jurídica 
na aplicação do conjunto único de regras de supervisão da UE, a Autoridade deverá estar em 
posição de poder corrigir quaisquer potenciais incumprimentos da legislação da União 
Europeia. As alterações propostas evitariam, para além disso, qualquer intervenção 
desnecessária da Comissão, uma vez que deixariam inalterado o procedimento estabelecido 
nos n.ºs 1, 2 e 3, que permite às autoridades nacionais corrigir a situação de incumprimento 
mediante a aplicação das recomendações da ABE no prazo de um mês.

Alteração 286
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 9 – n.º 4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A Comissão garante o respeito do direito 
de audição dos destinatários da decisão.

A Autoridade garante o respeito do direito 
de audição dos destinatários da decisão.

Or. en

Alteração 287
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

A Autoridade e as autoridades nacionais de 
supervisão fornecem à Comissão toda a 
informação necessária.

As autoridades nacionais de supervisão
fornecem à Autoridade toda a informação 
necessária.

Or. en

Justificação

A fim de assegurar condições de equidade e contribuir para proporcionar segurança jurídica 
na aplicação do conjunto único de regras de supervisão da UE, a Autoridade deverá estar em 
posição de poder corrigir quaisquer potenciais incumprimentos da legislação da União 
Europeia. As alterações propostas evitariam, para além disso, qualquer intervenção 
desnecessária da Comissão, uma vez que deixariam inalterado o procedimento estabelecido 
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nos n.ºs 1, 2 e 3, que permite às autoridades nacionais corrigir a situação de incumprimento 
mediante a aplicação das recomendações da ABE no prazo de um mês.

Alteração 288
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 9 – n.º 4 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

A Autoridade e as autoridades nacionais de 
supervisão fornecem à Comissão toda a 
informação necessária. 

As autoridades nacionais de supervisão 
fornecem à Autoridade toda a informação 
necessária. 

Or. en

Alteração 289
Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. No prazo máximo de 10 dias úteis a 
contar da recepção da decisão referida no 
n.º 4, a autoridade nacional de supervisão 
informa a Comissão e a Autoridade das 
medidas que adoptou ou pretende adoptar 
para dar cumprimento à decisão da 
Comissão.

5. No prazo máximo de 10 dias úteis a 
contar da recepção da decisão referida no 
n.º 4, a autoridade nacional de supervisão 
informa a Comissão e a Autoridade das 
medidas que adoptou ou pretende adoptar 
para dar cumprimento ao parecer formal 
da Comissão.

Or. en
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Alteração 290
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. No prazo máximo de 10 dias úteis a 
contar da recepção da decisão referida no 
n.º 4, a autoridade nacional de supervisão 
informa a Comissão e a Autoridade das 
medidas que adoptou ou pretende adoptar 
para dar cumprimento à decisão da 
Comissão.

5. No prazo máximo de 10 dias úteis a 
contar da recepção da decisão referida no 
n.º 4, a autoridade nacional de supervisão 
informa a Comissão e a Autoridade das 
medidas que adoptou ou pretende adoptar 
para dar cumprimento à decisão da 
Autoridade.

Or. en

Justificação

A fim de assegurar condições de equidade e contribuir para proporcionar certeza jurídica na 
aplicação do conjunto único de regras de supervisão da UE, a Autoridade deverá estar em 
posição de poder corrigir quaisquer potenciais incumprimentos da legislação da União 
Europeia.

Alteração 291
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 9 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. No prazo máximo de 10 dias úteis a 
contar da recepção da decisão referida no 
n.º 4, a autoridade nacional de supervisão 
informa a Comissão e a Autoridade das 
medidas que adoptou ou pretende adoptar 
para dar cumprimento à decisão da 
Comissão.

5. No prazo máximo de 10 dias úteis a 
contar da recepção da decisão referida no 
n.º 4, a autoridade nacional de supervisão 
informa a Comissão e a Autoridade das 
medidas que adoptou ou pretende adoptar 
para dar cumprimento à decisão da 
Autoridade.

Or. en
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Alteração 292
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Sem prejuízo dos poderes atribuídos à 
Comissão ao abrigo do artigo 226.º do 
Tratado, nos casos em que uma 
autoridade nacional de supervisão não 
cumpra a decisão referida no n.º 4 no 
prazo aí estabelecido e em que seja 
necessário sanar em tempo útil essa 
situação de incumprimento para manter 
ou repor no mercado as condições de 
neutralidade concorrencial ou para 
garantir o bom funcionamento e a 
integridade do sistema financeiro, a 
Autoridade pode, quando os requisitos 
pertinentes da legislação referida na 
legislação referida no artigo 1.º, n.º 2 
forem directamente aplicáveis às 
instituições financeiras, adoptar uma 
decisão específica endereçada a uma 
instituição financeira exigindo-lhe a 
adopção das medidas necessárias para dar 
cumprimento às suas obrigações nos 
termos da legislação comunitária, 
nomeadamente através da cessação de 
determinadas práticas.

Suprimido

A decisão da Autoridade tem de ser 
conforme com a decisão adoptada pela 
Comissão nos termos do n.º 4.

Or. en
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Alteração 293
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 9 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

6. Sem prejuízo dos poderes atribuídos à 
Comissão ao abrigo do artigo 226.º do 
Tratado, nos casos em que uma autoridade 
nacional de supervisão não cumpra a 
decisão referida no n.º 4 no prazo aí 
estabelecido e em que seja necessário sanar 
em tempo útil essa situação de 
incumprimento para manter ou repor no 
mercado as condições de neutralidade 
concorrencial ou para garantir o bom 
funcionamento e a integridade do sistema 
financeiro, a Autoridade pode, quando os 
requisitos pertinentes da legislação 
referida na legislação referida no artigo 
1.º, n.º 2 forem directamente aplicáveis às 
instituições financeiras, adoptar uma 
decisão específica endereçada a uma 
instituição financeira exigindo-lhe a 
adopção das medidas necessárias para dar 
cumprimento às suas obrigações nos 
termos da legislação comunitária, 
nomeadamente através da cessação de 
determinadas práticas.

6. Sem prejuízo dos poderes atribuídos à 
Comissão ao abrigo do artigo 258.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, nos casos em que uma 
autoridade nacional de supervisão não 
cumpra a decisão referida no n.º 4 no prazo 
aí estabelecido e em que seja necessário 
sanar em tempo útil essa situação de 
incumprimento para manter ou repor no 
mercado as condições de neutralidade 
concorrencial ou para garantir o bom 
funcionamento e a integridade do sistema 
financeiro, a Autoridade, nos termos da
legislação referida no artigo 1.º, n.º 2, 
adopta uma decisão específica endereçada 
a uma instituição financeira exigindo-lhe a 
adopção das medidas necessárias para dar 
cumprimento às suas obrigações nos 
termos da legislação da União,
nomeadamente através da cessação de 
determinadas práticas.

Or. en

Alteração 294
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

6. Sem prejuízo dos poderes atribuídos à
Comissão ao abrigo do artigo 226.º do 
Tratado, nos casos em que uma autoridade 

6. Sem prejuízo dos poderes atribuídos à 
Comissão ao abrigo do artigo 258.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
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nacional de supervisão não cumpra a 
decisão referida no n.º 4 no prazo aí 
estabelecido e em que seja necessário sanar 
em tempo útil essa situação de 
incumprimento para manter ou repor no 
mercado as condições de neutralidade 
concorrencial ou para garantir o bom 
funcionamento e a integridade do sistema 
financeiro, a Autoridade pode, quando os 
requisitos pertinentes da legislação 
referida na legislação referida no artigo 
1.º, n.º 2 forem directamente aplicáveis às 
instituições financeiras, adoptar uma 
decisão específica endereçada a uma 
instituição financeira exigindo-lhe a 
adopção das medidas necessárias para dar 
cumprimento às suas obrigações nos 
termos da legislação comunitária, 
nomeadamente através da cessação de 
determinadas práticas.

Europeia, nos casos em que uma 
autoridade nacional de supervisão não 
cumpra a decisão referida no n.º 4 no prazo 
aí estabelecido e em que seja necessário 
sanar em tempo útil essa situação de 
incumprimento para manter ou repor no 
mercado as condições de neutralidade 
concorrencial ou para garantir o bom 
funcionamento e a integridade do sistema 
financeiro, a Autoridade, nos termos da
legislação referida no artigo 1.º, n.º 2, 
adopta uma decisão específica endereçada 
a uma instituição financeira exigindo-lhe a 
adopção das medidas necessárias para dar 
cumprimento às suas obrigações nos 
termos da legislação da União,
nomeadamente através da cessação de 
determinadas práticas.

Or. en

Justificação

The power to adopt individual decisions directly applicable to the financial institutions in 
case of breach of the European Union law, jointly with EBA’s own capacity to investigate the 
alleged breach or non application of the European Union law, will ensure the correct 
application of the EU laws and technical standards across the EU jurisdictions promoting the 
level playing field. For the sake of the level playing field in the EU single market, the scope of 
the individual decisions directly applicable to the financial institutions in case of breach of 
the European Union law should not be restricted.

Alteração 295
Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

6. Sem prejuízo dos poderes atribuídos à 
Comissão ao abrigo do artigo 226.º do 
Tratado, nos casos em que uma autoridade 
nacional de supervisão não cumpra a
decisão referida no n.º 4 no prazo aí 

6. Sem prejuízo dos poderes atribuídos à 
Comissão ao abrigo do artigo 258.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, nos casos em que uma 
autoridade nacional de supervisão não 
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estabelecido e em que seja necessário sanar 
em tempo útil essa situação de 
incumprimento para manter ou repor no 
mercado as condições de neutralidade 
concorrencial ou para garantir o bom 
funcionamento e a integridade do sistema 
financeiro, a Autoridade pode, quando os 
requisitos pertinentes da legislação referida 
na legislação referida no artigo 1.º, n.º 2 
forem directamente aplicáveis às 
instituições financeiras, adoptar uma 
decisão específica endereçada a uma 
instituição financeira exigindo-lhe a 
adopção das medidas necessárias para dar 
cumprimento às suas obrigações nos 
termos da legislação comunitária, 
nomeadamente através da cessação de 
determinadas práticas.

cumpra o parecer formal referido no n.º 4 
no prazo aí estabelecido e em que seja 
necessário sanar em tempo útil essa 
situação de incumprimento para manter ou 
repor no mercado as condições de 
neutralidade concorrencial ou para garantir 
o bom funcionamento e a integridade do 
sistema financeiro, a Autoridade, nos 
termos da legislação referida na legislação 
referida no artigo 1.º, n.º 2, adopta uma 
decisão específica endereçada a uma 
instituição financeira exigindo-lhe a 
adopção das medidas necessárias para dar 
cumprimento às suas obrigações nos 
termos da legislação da União,
nomeadamente através da cessação de 
determinadas práticas.

Or. en

Alteração 296
Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 6 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A decisão da Autoridade tem de ser 
conforme com a decisão adoptada pela 
Comissão nos termos do n.º 4.

A decisão da Autoridade tem de ser 
conforme com o parecer formal adoptado
pela Comissão nos termos do n.º 4.

Or. en
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Alteração 297
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 9 – n.º 6 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A decisão da Autoridade tem de ser 
conforme com a decisão adoptada pela 
Comissão nos termos do n.º 4. 

A decisão da Autoridade tem de ser 
conforme com a decisão adoptada nos 
termos do n.º 4. 

Or. en

Alteração 298
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 6 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A decisão da Autoridade tem de ser 
conforme com a decisão adoptada pela 
Comissão nos termos do n.º 4.

A decisão da Autoridade tem de ser 
conforme com a decisão adoptada nos 
termos do n.º 4.

Or. en

Justificação

The power to adopt individual decisions directly applicable to the financial institutions in 
case of breach of the European Union law, jointly with EBA’s own capacity to investigate the 
alleged breach or non application of the European Union law, will ensure the correct 
application of the EU laws and technical standards across the EU jurisdictions promoting the 
level playing field. For the sake of the level playing field in the EU single market, the scope of 
the individual decisions directly applicable to the financial institutions in case of breach of 
the European Union law should not be restricted.
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Alteração 299
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 9 – n.º 6 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Sempre que o destinatário da decisão se 
recuse a cumprir a legislação da União ou 
uma decisão específica tomada pela 
Autoridade, esta pode instaurar processos 
judiciais junto dos tribunais nacionais, 
incluindo pedidos de medidas provisórias.

Or. en

Alteração 300
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 6 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Quaisquer encargos jurídicos ou custas
judiciais decorrentes do processo descrito 
no primeiro parágrafo são assumidos pela 
Comissão em nome da Autoridade.

Or. en

Alteração 301
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 7 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As decisões adoptadas nos termos do n.º 6 
são, se for caso disso, aplicáveis a todas as 
instituições financeiras pertinentes que 
operam na jurisdição em que se verifica o 



PE439.921v02-00 22/75 AM\811328PT.doc

PT

incumprimento.

Or. en

Justificação

A fim de assegurar a equidade, nos casos e que a Autoridade adopte uma decisão específica 
dirigida a uma instituição financeira, essa decisão deverá, igualmente, aplicar-se a todos os 
outros participantes no mercado, nacionais ou transfronteiriços, que operem no Estado-
Membro em questão. O princípio “cumprir ou explicar” deverá aplicar-se a todas as acções 
empreendidas pelas autoridades competentes com vista a dar cumprimento às decisões da 
Autoridade e não para simplesmente serem “compatíveis” com essas decisões.

Alteração 302
Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 7 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Qualquer medida adoptada pelas 
autoridades nacionais de supervisão em 
relação aos factos que sejam objecto de 
uma decisão nos termos dos n.ºs 4 ou 6 
deve ser compatível com essas decisões.

Ao adoptar medidas em relação a questões
que sejam objecto de um parecer formal
nos termos do n.º 4 ou de uma decisão nos 
termos do n.º 6, as autoridades 
competentes observam o parecer formal 
ou a decisão, consoante o caso.

Or. en

Alteração 303
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 7 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Qualquer medida adoptada pelas 
autoridades nacionais de supervisão em 
relação aos factos que sejam objecto de 
uma decisão nos termos dos n.ºs 4 ou 6 
deve ser compatível com essas decisões

Ao adoptar medidas em relação a questões
que sejam objecto de decisão nos termos 
dos n.ºs 4 ou 6 as autoridades nacionais de 
supervisão observam essas decisões.
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Or. en

Justificação

A fim de assegurar a equidade, nos casos e que a Autoridade adopte uma decisão específica 
dirigida a uma instituição financeira, essa decisão deverá, igualmente, aplicar-se a todos os 
outros participantes no mercado, nacionais ou transfronteiriços, que operem no Estado-
Membro em questão. O princípio “cumprir ou explicar” deverá aplicar-se a todas as acções 
empreendidas pelas autoridades competentes com vista a dar cumprimento às decisões da 
Autoridade e não para simplesmente serem “compatíveis” com essas decisões.

Alteração 304
Peter Skinner

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. As decisões adoptadas nos termos do 
n.º 6 são aplicáveis a todas as instituições 
financeiras pertinentes que operam na 
jurisdição em que se verifica o 
incumprimento.

Or. en

Justificação

A fim de assegurar a equidade, nos casos em que a Autoridade adopte uma decisão específica 
dirigida a uma instituição financeira relativamente à coerência da aplicação das regras, essa 
decisão deverá, igualmente, aplicar-se a todos os outros participantes no mercado, nacionais 
ou transfronteiriços, que operem no Estado-Membro em questão.

Alteração 305
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 9 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. No seu relatório, a Autoridade 
identifica as autoridades nacionais e 
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instituições financeiras que não 
aplicaram as decisões referidas nos n.ºs 4 
e 6.

Or. en

Alteração 306
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 10

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.º Suprimido
Actuação em situações de emergência

1. Caso ocorram acontecimentos adversos 
que possam pôr seriamente em causa o 
bom funcionamento e a integridade dos 
mercados financeiros ou a estabilidade de 
todo ou de parte do sistema financeiro na 
Comunidade, a Comissão, por sua própria 
iniciativa ou no seguimento de um pedido 
da Autoridade, do Conselho ou do CERS, 
pode adoptar uma decisão endereçada à 
Autoridade declarando a existência de 
uma situação de emergência para efeitos 
do presente regulamento.
2. Nos casos em que a Comissão tenha 
adoptado uma decisão nos termos do n.º 
1, a Autoridade pode adoptar decisões 
individuais que exijam que as autoridades 
nacionais de supervisão adoptem as 
medidas necessárias, em conformidade 
com a legislação referida no artigo 1.º, n.º 
2, para dar resposta a qualquer risco de 
perturbação do bom funcionamento e da 
integridade dos mercados financeiros, 
assegurando-se de que as instituições 
financeiras e as autoridades nacionais de 
supervisão cumpram os requisitos 
definidos por essa legislação.
3. Sem prejuízo dos poderes atribuídos à 
Comissão ao abrigo do artigo 226.º do 
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Tratado, nos casos em que uma 
autoridade nacional de supervisão não 
cumpra a decisão da Autoridade referida 
no n.º 2 no prazo aí estabelecido, a 
Autoridade pode, quando os requisitos 
pertinentes da legislação referida no 
artigo 1.º, n.º 2, forem directamente 
aplicáveis às instituições financeiras, 
adoptar uma decisão específica 
endereçada a uma instituição financeira, 
exigindo-lhe a adopção das medidas 
necessárias para dar cumprimento às suas 
obrigações nos termos dessa legislação,
nomeadamente através da cessação de 
determinadas práticas.
4. As decisões adoptadas ao abrigo do n.º 
3 prevalecem sobre qualquer decisão 
anteriormente adoptada pelas autoridades 
nacionais de supervisão em relação à 
mesma questão.
Qualquer medida adoptada pelas 
autoridades nacionais de supervisão em 
relação aos factos que sejam objecto de 
uma decisão nos termos dos n.ºs 2 ou 3 
deve ser compatível com essas decisões.

Or. en

Alteração 307
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Caso ocorram acontecimentos adversos 
que possam pôr seriamente em causa o 
bom funcionamento e a integridade dos 
mercados financeiros ou a estabilidade de 
todo ou de parte do sistema financeiro na 
Comunidade, a Comissão, por sua própria 
iniciativa ou no seguimento de um pedido 
da Autoridade, do Conselho ou do CERS, 
pode adoptar uma decisão endereçada à 

1. Caso ocorram acontecimentos adversos 
que possam pôr seriamente em causa o 
bom funcionamento e a integridade dos 
mercados financeiros ou a estabilidade de 
todo ou de parte do sistema financeiro na 
União, o CERS, por sua própria iniciativa 
ou no seguimento de um pedido da 
Autoridade, do Parlamento Europeu, do 
Conselho ou da Comissão, pode emitir um 
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Autoridade declarando a existência de 
uma situação de emergência para efeitos 
do presente regulamento.

alerta, declarando a existência de uma 
situação de emergência. Esse alerta 
permite à Autoridade, sem outros 
requisitos, adoptar as decisões específicas 
referidas no n.º 3.

Or. en

Justificação

The ESRB is very well placed to identify potential emergency situations since it is a technical 
body established to monitor and assess potential threats to financial stability. An integrated 
European market for financial services requires coordinated actions by competent national 
authorities to address emergency situations. The Authority has a role to play to facilitate 
cooperation and information exchange between the relevant competent national authorities 
and foster efficient coordination of national actions. Article 10 should clearly provide for 
such tasks to the Authority.

Alteração 308
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 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Caso ocorram acontecimentos adversos 
que possam pôr seriamente em causa o 
bom funcionamento e a integridade dos 
mercados financeiros ou a estabilidade de 
todo ou de parte do sistema financeiro na 
Comunidade, a Comissão, por sua própria 
iniciativa ou no seguimento de um pedido 
da Autoridade, do Conselho ou do CERS, 
pode adoptar uma decisão endereçada à 
Autoridade declarando a existência de 
uma situação de emergência para efeitos
do presente regulamento.

1. Caso ocorram acontecimentos adversos 
que possam pôr seriamente em causa o 
bom funcionamento e a integridade dos 
mercados financeiros ou a estabilidade de 
todo ou de parte do sistema financeiro na 
União, o CERS, por sua própria iniciativa 
ou no seguimento de um pedido da 
Autoridade, do Parlamento Europeu, do 
Conselho ou da Comissão, pode emitir um 
alerta, declarando a existência de uma 
situação de emergência. Esse alerta
permite à Autoridade, sem outros 
requisitos, adoptar as decisões específicas 
referidas no n.º 3.

Or. en
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Alteração 309
Diogo Feio

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Caso ocorram acontecimentos adversos 
que possam pôr seriamente em causa o 
bom funcionamento e a integridade dos 
mercados financeiros ou a estabilidade de 
todo ou de parte do sistema financeiro na 
Comunidade, a Comissão, por sua própria 
iniciativa ou no seguimento de um pedido 
da Autoridade, do Conselho ou do CERS, 
pode adoptar uma decisão endereçada à 
Autoridade declarando a existência de uma 
situação de emergência para efeitos do 
presente regulamento.

1. Caso ocorram acontecimentos adversos 
que possam pôr seriamente em causa o 
bom funcionamento e a integridade dos 
mercados financeiros ou a estabilidade de 
todo ou de parte do sistema financeiro na 
União, o Conselho, na sequência de 
consultas adequadas com a Comissão, o
CERS e, sempre que necessário, com as 
Autoridades Europeias de Supervisão, 
pode adoptar uma decisão endereçada à 
Autoridade declarando a existência de uma 
situação de emergência para efeitos do 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 310
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Caso ocorram acontecimentos adversos 
que possam pôr seriamente em causa o 
bom funcionamento e a integridade dos 
mercados financeiros ou a estabilidade de 
todo ou de parte do sistema financeiro na 
Comunidade, a Comissão, por sua própria 
iniciativa ou no seguimento de um pedido 
da Autoridade, do Conselho ou do CERS, 
pode adoptar uma decisão endereçada à 
Autoridade declarando a existência de uma 
situação de emergência para efeitos do 
presente regulamento.

1. Caso ocorram acontecimentos adversos 
que possam pôr seriamente em causa o 
bom funcionamento e a integridade dos 
mercados financeiros ou a estabilidade de
todo ou de parte do sistema financeiro na 
União, a Comissão ou a Presidência da 
Autoridade, por sua própria iniciativa ou 
no seguimento de um pedido do Conselho 
ou do CERS, o Parlamento Europeu ou o 
Grupo das Partes Interessadas do sector 
dos seguros, resseguros e pensões 
complementares de reforma pode adoptar 
uma decisão declarando a existência de 
uma situação de emergência para efeitos do 
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presente regulamento.

Or. en

Alteração 311
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Caso ocorram acontecimentos adversos 
que possam pôr seriamente em causa o 
bom funcionamento e a integridade dos 
mercados financeiros ou a estabilidade de 
todo ou de parte do sistema financeiro na 
Comunidade, a Comissão, por sua própria 
iniciativa ou no seguimento de um pedido 
da Autoridade, do Conselho ou do CERS, 
pode adoptar uma decisão endereçada à 
Autoridade declarando a existência de uma 
situação de emergência para efeitos do 
presente regulamento.

1. Caso ocorram acontecimentos adversos 
que possam pôr seriamente em causa o 
bom funcionamento e a integridade dos 
mercados financeiros ou a estabilidade de 
todo ou de parte do sistema financeiro na 
União, o CERS, por sua própria iniciativa 
ou no seguimento de um pedido da 
Autoridade, do Parlamento Europeu ou de 
um Estado-Membro pode emitir um 
alerta, declarando a existência de uma 
situação de emergência para efeitos do 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 312
Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Caso ocorram acontecimentos adversos 
que possam pôr seriamente em causa o 
bom funcionamento e a integridade dos 
mercados financeiros ou a estabilidade de 
todo ou de parte do sistema financeiro na 
Comunidade, a Comissão, por sua própria 
iniciativa ou no seguimento de um pedido 
da Autoridade, do Conselho ou do CERS, 
pode adoptar uma decisão endereçada à 

1. Caso ocorram acontecimentos adversos 
que possam pôr seriamente em causa o 
bom funcionamento e a integridade dos 
mercados financeiros ou a estabilidade de 
todo ou de parte do sistema financeiro na 
União, o Conselho, por sua própria 
iniciativa ou no seguimento de um pedido 
da Autoridade, ou do CERS, pode adoptar 
uma decisão endereçada à Autoridade 
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Autoridade declarando a existência de uma 
situação de emergência para efeitos do 
presente regulamento.

declarando a existência de uma situação de 
emergência para efeitos do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 313
Diogo Feio

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Assim que emite um alerta, o 
Conselho notifica simultaneamente o 
Parlamento Europeu, o CERS, a 
Comissão e a Autoridade Europeia de 
Supervisão.

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 10 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Assim que emite um alerta, o CERS 
notifica simultaneamente o Parlamento 
Europeu, o Conselho, a Comissão e a 
Autoridade.

Or. en
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Alteração 315
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Nos casos em que a Comissão tenha 
adoptado uma decisão nos termos do n.º 1, 
a Autoridade pode adoptar decisões 
individuais que exijam que as autoridades 
nacionais de supervisão adoptem as 
medidas necessárias, em conformidade 
com a legislação referida no artigo 1.º, n.º 
2, para dar resposta a qualquer risco de 
perturbação do bom funcionamento e da 
integridade dos mercados financeiros, 
assegurando-se de que as instituições 
financeiras e as autoridades nacionais de 
supervisão cumpram os requisitos 
definidos por essa legislação.

2. Nos casos em que o CERS tenha emitido 
um alerta nos termos do n.º 1, ou sempre 
que o Parlamento Europeu, o Conselho 
ou a Comissão, por sua própria iniciativa 
ou no seguimento de um pedido da 
Autoridade, ou de um Estado-Membro,
adoptem uma decisão declarando a 
existência de circunstâncias semelhantes 
ou justificadas em que sejam necessárias 
medidas coordenadas por parte das 
autoridades nacionais para dar resposta a
acontecimentos adversos que possam pôr 
seriamente em causa o bom 
funcionamento e a integridade dos 
mercados financeiros ou a estabilidade de 
todo ou de parte do sistema financeiro da
União, a Autoridade pode, sem outros 
requisitos, adoptar decisões individuais em 
conformidade com a legislação referida no 
artigo 1.º, n.º 2, para dar resposta a 
qualquer risco de perturbação do bom 
funcionamento e da integridade dos 
mercados financeiros, ou da estabilidade 
de todo ou de parte do sistema financeiro,
assegurando-se de que as instituições 
financeiras e as autoridades nacionais de 
supervisão cumpram os requisitos 
definidos por essa legislação.

Or. en
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Alteração 316
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Nos casos em que a Comissão tenha 
adoptado uma decisão nos termos do n.º 
1, a Autoridade pode adoptar decisões 
individuais que exijam que as autoridades 
nacionais de supervisão adoptem as 
medidas necessárias, em conformidade 
com a legislação referida no artigo 1.º, n.º 
2, para dar resposta a qualquer risco de
perturbação do bom funcionamento e da
integridade dos mercados financeiros, 
assegurando-se de que as instituições 
financeiras e as autoridades nacionais de 
supervisão cumpram os requisitos 
definidos por essa legislação.

2. Sempre que o CERS entenda serem 
necessárias medidas coordenadas por 
parte das autoridades nacionais para dar 
resposta a acontecimentos adversos que 
possam pôr em causa o bom 
funcionamento e a integridade dos 
mercados financeiros ou a estabilidade de 
todo ou de parte do sistema financeiro, a 
Autoridade adopta decisões individuais 
que exijam que as autoridades competentes
adoptem as medidas necessárias, em 
conformidade com a legislação referida no 
artigo 1.º, n.º 2, para dar resposta a 
qualquer daqueles acontecimentos,
assegurando-se de que as instituições 
financeiras e as autoridades nacionais de 
supervisão cumpram os requisitos 
definidos por essa legislação.

Or. en

Justificação

A criação, na UE, de um mercado único dos serviços financeiros impõe a coordenação das 
medidas de resposta a potenciais situações de emergência, uma vez que uma crise num dos 
Estados-Membros pode rapidamente alastrar para além fronteiras. Por conseguinte, é 
necessário deixar claro que a possibilidade de a Autoridade tomar decisões directamente 
aplicáveis às autoridades nacionais competentes se insere no âmbito das funções da 
Autoridade na sua qualidade de entidade incumbida de facilitar e coordenar as medidas 
nacionais.
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Alteração 317
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 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Nos casos em que a Comissão tenha 
adoptado uma decisão nos termos do n.º 1, 
a Autoridade pode adoptar decisões 
individuais que exijam que as autoridades 
nacionais de supervisão adoptem as 
medidas necessárias, em conformidade 
com a legislação referida no artigo 1.º, n.º 
2, para dar resposta a qualquer risco de 
perturbação do bom funcionamento e da 
integridade dos mercados financeiros, 
assegurando-se de que as instituições 
financeiras e as autoridades nacionais de 
supervisão cumpram os requisitos 
definidos por essa legislação.

2. Nos casos em que o CERS tenha 
adoptado uma decisão nos termos do n.º 1, 
a Autoridade pode adoptar decisões 
individuais que exijam que as autoridades 
nacionais de supervisão adoptem as 
medidas necessárias, em conformidade 
com o presente Regulamento e com a 
legislação referida no artigo 1.º, n.º 2, para 
dar resposta a qualquer risco de 
perturbação do bom funcionamento e da 
integridade dos mercados financeiros ou da 
estabilidade de todo ou de parte do sistema 
financeiro, assegurando-se de que as 
instituições financeiras e as autoridades 
nacionais de supervisão cumpram os 
requisitos definidos por essa legislação.

Or. en

Alteração 318
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 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Nos casos em que a Comissão tenha 
adoptado uma decisão nos termos do n.º 1, 
a Autoridade pode adoptar decisões 
individuais que exijam que as autoridades 
nacionais de supervisão adoptem as 
medidas necessárias, em conformidade 
com a legislação referida no artigo 1.º, n.º 
2, para dar resposta a qualquer risco de 
perturbação do bom funcionamento e da 

2. Nos casos em que tenha sido declarada 
a existência de uma situação de 
emergência nos termos do n.º 1, a 
Autoridade adopta as decisões individuais
que se imponham para garantir que as 
autoridades nacionais de supervisão 
adoptem as medidas necessárias, em 
conformidade com a legislação referida no 
artigo 1.º, n.º 2, para dar resposta a 
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integridade dos mercados financeiros, 
assegurando-se de que as instituições 
financeiras e as autoridades nacionais de 
supervisão cumpram os requisitos 
definidos por essa legislação

qualquer risco de perturbação do bom 
funcionamento e da integridade dos 
mercados financeiros ou da estabilidade de 
todo ou de parte do sistema financeiro, 
assegurando-se de que as instituições 
financeiras e as autoridades nacionais de 
supervisão cumpram os requisitos 
definidos por essa legislação.

Or. en

Alteração 319
Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Nos casos em que a Comissão tenha 
adoptado uma decisão nos termos do n.º 1, 
a Autoridade pode adoptar decisões 
individuais que exijam que as autoridades
nacionais de supervisão adoptem as 
medidas necessárias, em conformidade 
com a legislação referida no artigo 1.º, n.º 
2, para dar resposta a qualquer risco de 
perturbação do bom funcionamento e da 
integridade dos mercados financeiros, 
assegurando-se de que as instituições 
financeiras e as autoridades nacionais de 
supervisão cumpram os requisitos 
definidos por essa legislação.

2. Nos casos em que tenha sido declarada 
a existência de uma situação de 
emergência nos termos do n.º 1, a 
Autoridade pode adoptar decisões dirigidas 
às autoridades competentes dos 
Estados-Membros, exigindo que adoptem 
as medidas necessárias, em conformidade 
com a legislação referida no artigo 1.º, n.º 
2, para dar resposta a qualquer risco de 
perturbação do bom funcionamento e da 
integridade dos mercados financeiros ou da 
estabilidade de todo ou de parte do sistema 
financeiro, assegurando-se de que as 
instituições financeiras e as autoridades 
nacionais de supervisão cumpram os 
requisitos definidos por essa legislação.

Or. en
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Alteração 320
Diogo Feio

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Nos casos em que a Comissão tenha 
adoptado uma decisão nos termos do n.º 1, 
a Autoridade pode adoptar decisões 
individuais que exijam que as autoridades
nacionais de supervisão adoptem as 
medidas necessárias, em conformidade 
com a legislação referida no artigo 1.º, n.º 
2, para dar resposta a qualquer risco de 
perturbação do bom funcionamento e da 
integridade dos mercados financeiros, 
assegurando-se de que as instituições 
financeiras e as autoridades nacionais de 
supervisão cumpram os requisitos 
definidos por essa legislação.

2. Nos casos em que tenha sido declarada 
a existência de uma situação de 
emergência nos termos do n.º 1, a 
Autoridade pode adoptar decisões dirigidas 
às autoridades nacionais de supervisão dos 
Estados-Membros, exigindo que adoptem 
as medidas necessárias, em conformidade 
com a legislação referida no artigo 1.º, n.º 
2, para dar resposta a qualquer risco de 
perturbação do bom funcionamento e da 
integridade dos mercados financeiros ou da 
estabilidade de todo ou de parte do sistema 
financeiro, assegurando-se de que as 
instituições financeiras e as autoridades 
nacionais de supervisão cumpram os 
requisitos definidos por essa legislação.

Or. en

Alteração 321
Diogo Feio

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Caso ocorram acontecimentos 
adversos que possam pôr seriamente em 
causa o bom funcionamento e a 
integridade dos mercados financeiros ou a 
estabilidade de todo ou de parte do 
sistema financeiro na União, a 
Autoridade deverá facilitar e, sempre que 
necessário, coordenar diligentemente
quaisquer medidas tomadas pelas 
autoridades nacionais de supervisão 
competentes.
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Or. en

Alteração 322
Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Caso ocorram acontecimentos 
adversos que possam pôr seriamente em 
causa o bom funcionamento e a 
integridade dos mercados financeiros ou a 
estabilidade de todo ou de parte do 
sistema financeiro na União, a 
Autoridade deverá facilitar e, sempre que 
necessário, coordenar diligentemente
quaisquer medidas tomadas pelas 
autoridades nacionais de supervisão 
competentes.

Or. en

Alteração 323
Diogo Feio

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. O Conselho revê a decisão tomada 
nos termos do n.º 1 com uma regularidade 
apropriada e, em qualquer circunstância, 
pelo menos, uma vez por mês, e declara o 
fim da situação de emergência, logo que o 
entenda adequado.

Or. en
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Alteração 324
Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. O Conselho revê a decisão tomada 
nos termos do n.º 1 com uma regularidade 
apropriada e, em qualquer circunstância, 
pelo menos, uma vez por mês, e declara o 
fim da situação de emergência, logo que o 
entenda adequado.

Or. en

Alteração 325
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sem prejuízo dos poderes atribuídos à 
Comissão ao abrigo do artigo 226.º do 
Tratado, nos casos em que uma 
autoridade nacional de supervisão não 
cumpra a decisão da Autoridade referida 
no n.º 2 no prazo aí estabelecido, a 
Autoridade pode, quando os requisitos 
pertinentes da legislação referida no 
artigo 1.º, n.º 2, forem directamente 
aplicáveis às instituições financeiras, 
adoptar uma decisão específica 
endereçada a uma instituição financeira, 
exigindo-lhe a adopção das medidas 
necessárias para dar cumprimento às suas 
obrigações nos termos dessa legislação, 
nomeadamente através da cessação de 
determinadas práticas.

Suprimido

Or. en
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Justificação

A possibilidade de a AESPCR adoptar medidas directas contra as instituições financeiras 
poderá conduzir a que as instituições financeiras se deparem com conflitos de lealdade entre 
a autoridade supervisora nacional habitual e a Autoridade. A fim de evitar a insegurança 
jurídica, todas as decisões deverão ser dirigidas às empresas através da autoridade 
supervisora nacional. 

Alteração 326
Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sem prejuízo dos poderes atribuídos à 
Comissão ao abrigo do artigo 226.º do 
Tratado, nos casos em que uma 
autoridade nacional de supervisão não 
cumpra a decisão da Autoridade referida 
no n.º 2 no prazo aí estabelecido, a 
Autoridade pode, quando os requisitos 
pertinentes da legislação referida no
artigo 1.º, n.º 2, forem directamente 
aplicáveis às instituições financeiras, 
adoptar uma decisão específica 
endereçada a uma instituição financeira, 
exigindo-lhe a adopção das medidas 
necessárias para dar cumprimento às suas 
obrigações nos termos dessa legislação, 
nomeadamente através da cessação de 
determinadas práticas.

Suprimido

Or. en
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Alteração 327
Carl Haglund

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sem prejuízo dos poderes atribuídos à 
Comissão ao abrigo do artigo 226.º do 
Tratado, nos casos em que uma 
autoridade nacional de supervisão não 
cumpra a decisão da Autoridade referida 
no n.º 2 no prazo aí estabelecido, a 
Autoridade pode, quando os requisitos 
pertinentes da legislação referida no 
artigo 1.º, n.º 2, forem directamente 
aplicáveis às instituições financeiras, 
adoptar uma decisão específica 
endereçada a uma instituição financeira, 
exigindo-lhe a adopção das medidas 
necessárias para dar cumprimento às suas 
obrigações nos termos dessa legislação, 
nomeadamente através da cessação de 
determinadas práticas.

Suprimido

Or. en

Justificação

A possibilidade de a AESPCR adoptar medidas directas contra as instituições financeiras 
poderá conduzir a que as instituições financeiras se deparem com conflitos de lealdade entre 
a autoridade supervisora nacional habitual e a Autoridade. A fim de evitar a insegurança 
jurídica, todas as decisões deverão ser dirigidas às empresas através da autoridade 
supervisora nacional. 

Alteração 328
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sem prejuízo dos poderes atribuídos à 
Comissão ao abrigo do artigo 226.º do 
Tratado, nos casos em que uma autoridade 

3. Sem prejuízo dos poderes atribuídos à 
Comissão ao abrigo do artigo 258.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
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nacional de supervisão não cumpra a 
decisão da Autoridade referida no n.º 2 no 
prazo aí estabelecido, a Autoridade pode, 
quando os requisitos pertinentes da 
legislação referida no artigo 1.º, n.º 2, 
forem directamente aplicáveis às 
instituições financeiras, adoptar uma 
decisão específica endereçada a uma 
instituição financeira, exigindo-lhe a 
adopção das medidas necessárias para dar 
cumprimento às suas obrigações nos 
termos dessa legislação, nomeadamente 
através da cessação de determinadas 
práticas.

Europeia, nos casos em que uma 
autoridade nacional de supervisão não 
cumpra a decisão da Autoridade referida 
no n.º 2 no prazo aí estabelecido, a 
Autoridade adopta, nos termos da 
legislação referida no artigo 1.º, n.º 2, uma 
decisão específica endereçada a uma 
instituição financeira, exigindo-lhe a 
adopção das medidas necessárias para dar 
cumprimento às suas obrigações nos 
termos dessa legislação, nomeadamente 
através da cessação de determinadas 
práticas.

Or. en

Justificação

A bem da estabilidade do mercado único da UE, o âmbito das decisões específicas 
directamente aplicáveis às instituições financeiras em caso de incumprimento da legislação 
da União Europeia não deverá ser restringido.

Alteração 329
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 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sem prejuízo dos poderes atribuídos à 
Comissão ao abrigo do artigo 226.º do 
Tratado, nos casos em que uma autoridade 
nacional de supervisão não cumpra a 
decisão da Autoridade referida no n.º 2 no 
prazo aí estabelecido, a Autoridade pode, 
quando os requisitos pertinentes da 
legislação referida no artigo 1.º, n.º 2, 
forem directamente aplicáveis às 
instituições financeiras, adoptar uma 
decisão específica endereçada a uma 
instituição financeira, exigindo-lhe a 
adopção das medidas necessárias para dar 
cumprimento às suas obrigações nos 

3. Sem prejuízo dos poderes atribuídos à 
Comissão ao abrigo do artigo 258.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, nos casos em que uma 
autoridade nacional de supervisão não 
cumpra a decisão da Autoridade referida 
no n.º 2 no prazo aí estabelecido, a 
Autoridade adopta, nos termos dos
requisitos pertinentes da legislação referida 
no artigo 1.º, n.º 2, uma decisão específica 
endereçada a uma instituição financeira, 
exigindo-lhe a adopção das medidas 
necessárias para dar cumprimento às suas 
obrigações nos termos dessa legislação, 
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termos dessa legislação, nomeadamente 
através da cessação de determinadas 
práticas.

nomeadamente através da cessação de 
determinadas práticas.

Or. en

Alteração 330
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 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sem prejuízo dos poderes atribuídos à 
Comissão ao abrigo do artigo 226.º do 
Tratado, nos casos em que uma autoridade 
nacional de supervisão não cumpra a 
decisão da Autoridade referida no n.º 2 no 
prazo aí estabelecido, a Autoridade pode, 
quando os requisitos pertinentes da 
legislação referida no artigo 1.º, n.º 2, 
forem directamente aplicáveis às 
instituições financeiras, adoptar uma 
decisão específica endereçada a uma 
instituição financeira, exigindo-lhe a 
adopção das medidas necessárias para dar 
cumprimento às suas obrigações nos 
termos dessa legislação, nomeadamente 
através da cessação de determinadas 
práticas.

3. Sem prejuízo dos poderes atribuídos à 
Comissão ao abrigo do artigo 258.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, nos casos em que uma 
autoridade nacional de supervisão não 
cumpra a decisão da Autoridade, esta
adopta, nos termos dos requisitos 
pertinentes da legislação referida no artigo 
1.º, n.º 2, uma decisão específica 
endereçada a uma instituição financeira, 
exigindo-lhe a adopção das medidas 
necessárias para dar cumprimento às suas 
obrigações nos termos dessa legislação, 
nomeadamente através da cessação de 
determinadas práticas.

Or. en
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Alteração 331
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 10 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Sempre que o destinatário da decisão 
se recuse a cumprir a legislação da União 
ou uma decisão específica tomada pela 
Autoridade, esta pode instaurar processos 
judiciais junto dos tribunais nacionais, 
incluindo pedidos de medidas provisórias.

Or. en

Justificação

A alteração visa reforçar o poder da Autoridade em consonância com o Relatório Giegold.

Alteração 332
Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. As decisões adoptadas ao abrigo do n.º 
3 prevalecem sobre qualquer decisão 
anteriormente adoptada pelas autoridades 
nacionais de supervisão em relação à 
mesma questão.

Suprimido

Qualquer medida adoptada pelas 
autoridades nacionais de supervisão em 
relação aos factos que sejam objecto de 
uma decisão nos termos dos n.ºs 2 ou 3 
deve ser compatível com essas decisões.

Or. en
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Alteração 333
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Qualquer medida adoptada pelas 
autoridades nacionais de supervisão em 
relação aos factos que sejam objecto de 
uma decisão nos termos dos n.ºs 2 ou 3 
deve ser compatível com essas decisões.

Qualquer medida adoptada pelas 
autoridades nacionais de supervisão em 
relação aos factos que sejam objecto de 
uma decisão nos termos dos n.ºs 2 ou 3 
deve cumprir essas decisões. O 
incumprimento deve ser devidamente
justificado por escrito pelas autoridades 
competentes ao CERS e à Autoridade.

Or. en

Justificação

O princípio “cumprir ou explicar” deverá servir de incentivo para que as autoridades 
nacionais competentes cumpram as decisões da Autoridade destinadas a dar resposta a 
potenciais situações de emergência.

Alteração 334
Marianne Thyssen

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A Comissão revê esta decisão a 
intervalos regulares e, em quaisquer 
circunstâncias, a pedido da AES, do 
CERS ou do Conselho.

Or. en

Justificação

Propõe-se que a iniciativa de determinar a existência de uma situação de emergência seja 
também da competência das AES. 



AM\811328PT.doc 43/75 PE439.921v02-00

PT

Alteração 335
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 10 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. O CERS revê a decisão tomada nos 
termos do n.º 1, por iniciativa própria, ou 
na sequência de um pedido da 
Autoridade, do Parlamento Europeu, do 
Conselho ou da Comissão.

Or. en

Justificação

A alteração visa dar à Autoridade, ao Conselho, ao Parlamento Europeu e à Comissão o 
direito de solicitar a revisão da decisão que declara a existência de uma situação de 
emergência.

Alteração 336
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 10 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. O CERS revê a decisão tomada nos 
termos do n.º 1 a intervalos regulares e, 
em qualquer circunstância, a pedido do 
Parlamento Europeu ou da Autoridade.

Or. en
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Alteração 337
Corien Wortmann-Kool

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Sempre que o CERS tenha adoptado 
uma decisão nos termos do n.º 1, o CERS 
revê essa decisão a intervalos regulares e, 
em qualquer circunstância, a pedido da 
Autoridade, do Parlamento Europeu, do 
Conselho ou da Comissão e declara o fim 
da situação de emergência quando o 
entenda adequado.

Or. en

Justificação

A situação de emergência declarada nos termos do artigo 10.º deverá ser monitorizada de 
perto. Para além disso, o CERS deverá ter a possibilidade de declarar o fim da situação e 
emergência.

Alteração 338
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 10 – n.º 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B. No seu relatório, a Autoridade dá a 
conhecer as decisões específicas dirigidas 
às autoridades nacionais e às instituições 
financeiras nos termos dos n.ºs 3 e 4.

Or. en
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Alteração 339
Marianne Thyssen

Proposta de regulamento
Artigo 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.º-A
Sempre que uma situação de emergência 
requeira uma acção imediata enquanto se 
aguarda uma decisão do CERS, a 
Autoridade pode adoptar decisões geral e 
directamente aplicáveis às instituições 
financeiras. Essas medidas de emergência 
são notificadas de imediato ao CERS. 
Caso o CERS não confirme a existência 
de uma situação de emergência no prazo 
de 15 dias após essa notificação, as
referidas medidas expiram.

Or. en

Justificação

Há casos em que é necessário tomar medidas com grande prontidão e em que seria muito 
difícil aguardar um processo decisório completo por parte do CERS. Por conseguinte, será 
útil permitir que as AES tomem decisões de emergência, na condição de que estas sejam 
imediatamente notificadas ao CERS e não sejam válidas por mais de duas semanas ou depois 
de a situação de emergência ter sido confirmada pelo CERS. 

Alteração 340
Danuta Jazłowieck, Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo dos poderes definidos no 
artigo 9.º, nos casos em que uma 
autoridade nacional de supervisão não 
concorde com um procedimento ou com o 
teor de uma medida adoptada por outra 
autoridade nacional de supervisão, ou com 
o facto de essa outra autoridade não ter 

1. Sem prejuízo dos poderes definidos no 
artigo 9.º, nos casos em que uma 
autoridade nacional de supervisão não 
concorde com um procedimento ou com o 
teor de uma medida adoptada por outra 
autoridade competente em casos 
especificados na legislação referida no 
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adoptado qualquer medida em relação à 
qual esteja obrigada, nos termos da
legislação referida no artigo 1.º, n.º 2, a 
cooperar, coordenar a sua actuação ou 
adoptar decisões conjuntas com outras 
autoridades nacionais de supervisão de 
mais de um Estado-Membro, a 
Autoridade, a pedido de uma ou mais das 
autoridades nacionais de supervisão em 
questão, pode dar-lhes assistência na 
procura de um acordo em conformidade 
com o procedimento definido no n.º 2.

artigo 1.º, n.º 2, a Autoridade, a pedido de 
uma ou mais das autoridades nacionais de 
supervisão em questão, pode dar-lhes 
assistência na procura de um acordo em 
conformidade com o procedimento 
definido no n.º 2. 

Or. en

Alteração 341
Burkhard Balz, Markus Ferber, Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo dos poderes definidos no 
artigo 9.º, nos casos em que uma 
autoridade nacional de supervisão não 
concorde com um procedimento ou com o 
teor de uma medida adoptada por outra 
autoridade nacional de supervisão, ou com 
o facto de essa outra autoridade não ter 
adoptado qualquer medida em relação à 
qual esteja obrigada, nos termos da 
legislação referida no artigo 1.º, n.º 2, a 
cooperar, coordenar a sua actuação ou 
adoptar decisões conjuntas com outras 
autoridades nacionais de supervisão de 
mais de um Estado-Membro, a Autoridade, 
a pedido de uma ou mais das autoridades 
nacionais de supervisão em questão, pode 
dar-lhes assistência na procura de um 
acordo em conformidade com o 
procedimento definido no n.º 2.

1. Sem prejuízo dos poderes definidos no 
artigo 9.º, nos casos em que uma 
autoridade nacional de supervisão não 
concorde com um procedimento ou com o 
teor de uma medida adoptada por outra 
autoridade nacional de supervisão, ou com 
o facto de essa outra autoridade não ter 
adoptado qualquer medida em relação à 
qual esteja obrigada, nos termos da 
legislação referida no artigo 1.º, n.º 2, a 
cooperar, coordenar a sua actuação ou 
adoptar decisões conjuntas com outras 
autoridades nacionais de supervisão de 
mais de um Estado-Membro, a Autoridade, 
a pedido de uma ou mais das autoridades 
nacionais de supervisão em questão, pode 
dar-lhes assistência na procura de um 
acordo em conformidade com o 
procedimento definido no n.º 2, excepto 
nos casos em que a legislação referida no 
artigo 1.º, n.º 2, atribua a 
responsabilidade final ao supervisor do 
grupo.
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Or. de

Justificação

A Directiva Solvência II procura reforçar o papel do supervisor do grupo. Por exemplo, 
cabe-lhe a decisão final quanto à oportunidade de aprovação de um '”modelo interno de 
grupo”, na eventualidade de não ser conseguido qualquer acordo colectivo pelas autoridades 
de supervisão em causa. O supervisor de grupo é responsável pela supervisão a nível do 
grupo. Esta responsabilidade clara não deverá ser prejudicada por um mecanismo que 
permita às autoridades nacionais que não fiquem satisfeitas envolverem a AESPCR, no
intuito de obter outra decisão. 

Alteração 342
Peter Skinner

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo dos poderes definidos no 
artigo 9.º, nos casos em que uma 
autoridade nacional de supervisão não 
concorde com um procedimento ou com o 
teor de uma medida adoptada por outra 
autoridade nacional de supervisão, ou com 
o facto de essa outra autoridade não ter 
adoptado qualquer medida em relação à 
qual esteja obrigada, nos termos da 
legislação referida no artigo 1.º, n.º 2, a 
cooperar, coordenar a sua actuação ou 
adoptar decisões conjuntas com outras 
autoridades nacionais de supervisão de 
mais de um Estado-Membro, a Autoridade, 
a pedido de uma ou mais das autoridades 
nacionais de supervisão em questão, pode 
dar-lhes assistência na procura de um 
acordo em conformidade com o 
procedimento definido no n.º 2.

1. Sem prejuízo dos poderes definidos no 
artigo 9.º, nos casos em que uma 
autoridade nacional de supervisão não 
concorde com um procedimento ou com o 
teor de uma medida adoptada por outra 
autoridade nacional de supervisão, ou com 
o facto de essa outra autoridade não ter 
adoptado qualquer medida em relação à 
qual esteja obrigada, nos termos da 
legislação referida no artigo 1.º, n.º 2, a 
cooperar, coordenar a sua actuação ou 
adoptar decisões conjuntas com outras 
autoridades nacionais de supervisão de 
mais de um Estado-Membro, e a 
responsabilidade final não tenha sido 
atribuída ao supervisor do grupo, a 
Autoridade, por iniciativa própria ou a 
pedido de uma ou mais das autoridades 
nacionais de supervisão em questão, pode 
tomar a iniciativa de lhes dar assistência
na procura de um acordo em conformidade 
com o procedimento definido no n.º 2.

Or. en
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Justificação

Sempre que a legislação sectorial já atribua a responsabilidade final a um supervisor de 
grupo, como é o caso da Directiva Solvência II, é importante deixar claro que tal tem 
precedência sobre o poder da ESA. Se não fosse esse o caso, haveria margem para confusão 
entre a predominância da legislação sectorial e o poder da ESA, a qual, em última instância, 
adquire o seu poder por via da legislação sectorial.

Alteração 343
Jean-Paul Gauzès

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo dos poderes definidos no 
artigo 9.º, nos casos em que uma 
autoridade nacional de supervisão não 
concorde com um procedimento ou com o 
teor de uma medida adoptada por outra 
autoridade nacional de supervisão, ou com 
o facto de essa outra autoridade não ter 
adoptado qualquer medida em relação à 
qual esteja obrigada, nos termos da
legislação referida no artigo 1.º, n.º 2, a 
cooperar, coordenar a sua actuação ou 
adoptar decisões conjuntas com outras 
autoridades nacionais de supervisão de 
mais de um Estado-Membro, a 
Autoridade, a pedido de uma ou mais das 
autoridades nacionais de supervisão em 
questão, pode dar-lhes assistência na 
procura de um acordo em conformidade 
com o procedimento definido no n.º 2.

1. Sem prejuízo dos poderes definidos no 
artigo 9.º, nos casos em que uma 
autoridade nacional de supervisão não 
concorde com um procedimento ou com o 
teor de uma medida adoptada por outra 
autoridade nacional de supervisão, ou com 
o facto de essa outra autoridade não ter 
adoptado qualquer medida em casos 
especificados na legislação referida no 
artigo 1.º, n.º 2, a Autoridade, a pedido de 
uma ou mais das autoridades nacionais de 
supervisão em questão, pode dar-lhes 
assistência na procura de um acordo em 
conformidade com o procedimento 
definido no n.º 2.

Or. en
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Alteração 344
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo dos poderes definidos no 
artigo 9.º, nos casos em que uma 
autoridade nacional de supervisão não 
concorde com um procedimento ou com o 
teor de uma medida adoptada por outra 
autoridade nacional de supervisão, ou com 
o facto de essa outra autoridade não ter 
adoptado qualquer medida em relação à 
qual esteja obrigada, nos termos da 
legislação referida no artigo 1.º, n.º 2, a 
cooperar, coordenar a sua actuação ou 
adoptar decisões conjuntas com outras 
autoridades nacionais de supervisão de 
mais de um Estado-Membro, a Autoridade, 
a pedido de uma ou mais das autoridades 
nacionais de supervisão em questão, pode 
dar-lhes assistência na procura de um 
acordo em conformidade com o 
procedimento definido no n.º 2.

1. Sem prejuízo dos poderes definidos no 
artigo 9.º, nos casos em que uma 
autoridade nacional de supervisão não 
concorde com um procedimento ou com o 
teor de uma medida adoptada por outra 
autoridade nacional de supervisão, ou com 
o facto de essa outra autoridade não ter 
adoptado qualquer medida em relação à 
qual esteja obrigada, nos termos da 
legislação referida no artigo 1.º, n.º 2, a 
cooperar, coordenar a sua actuação ou 
adoptar decisões conjuntas com outras 
autoridades nacionais de supervisão de 
mais de um Estado-Membro, e a 
responsabilidade final não seja atribuída 
ao supervisor do grupo, a Autoridade, a 
pedido de uma ou mais das autoridades 
nacionais de supervisão em questão, pode 
dar-lhes assistência na procura de um 
acordo em conformidade com o 
procedimento definido no n.º 2.

Or. en

Justificação

Caso as AES adoptem medidas directas contra as instituições financeiras, estas poderão 
deparar-se com conflitos de lealdade entre a autoridade supervisora nacional habitual e a 
ESA, o que poderá levar a que as empresas se vejam forçadas a tentar aplicar decisões 
contraditórias/incoerentes. Para evitar a incerteza jurídica, todas as decisões deverão ser 
dirigidas às empresas através da autoridade supervisora nacional.
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Alteração 345
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 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo dos poderes definidos no 
artigo 9.º, nos casos em que uma 
autoridade nacional de supervisão não 
concorde com um procedimento ou com o 
teor de uma medida adoptada por outra 
autoridade nacional de supervisão, ou com 
o facto de essa outra autoridade não ter 
adoptado qualquer medida em relação à 
qual esteja obrigada, nos termos da 
legislação referida no artigo 1.º, n.º 2, a 
cooperar, coordenar a sua actuação ou 
adoptar decisões conjuntas com outras 
autoridades nacionais de supervisão de 
mais de um Estado-Membro, a Autoridade, 
a pedido de uma ou mais das autoridades 
nacionais de supervisão em questão, pode
dar-lhes assistência na procura de um 
acordo em conformidade com o 
procedimento definido no n.º 2.

1. Sem prejuízo dos poderes definidos no 
artigo 9.º, nos casos em que uma 
autoridade nacional de supervisão não 
concorde com um procedimento ou com o 
teor de uma medida adoptada por outra 
autoridade nacional de supervisão, ou com 
o facto de essa outra autoridade não ter 
adoptado qualquer medida em relação à 
qual esteja obrigada, nos termos da 
legislação referida no artigo 1.º, n.º 2, a 
cooperar, coordenar a sua actuação ou 
adoptar decisões conjuntas com outras 
autoridades nacionais de supervisão de 
mais de um Estado-Membro, a Autoridade, 
por iniciativa própria ou a pedido de uma 
ou mais das autoridades nacionais de 
supervisão em questão, toma a iniciativa 
de lhes prestar assistência na procura de 
um acordo em conformidade com o 
procedimento definido nos n.ºs 2 a 4.

Or. en

Alteração 346
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo dos poderes definidos no 
artigo 9.º, nos casos em que uma 
autoridade nacional de supervisão não 
concorde com um procedimento ou com o 
teor de uma medida adoptada por outra 
autoridade nacional de supervisão, ou com 

1. Sem prejuízo dos poderes definidos no 
artigo 9.º, nos casos em que uma 
autoridade nacional de supervisão não 
concorde com um procedimento ou com o 
teor de uma medida adoptada por outra 
autoridade nacional de supervisão, ou com 
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o facto de essa outra autoridade não ter 
adoptado qualquer medida em relação à 
qual esteja obrigada, nos termos da 
legislação referida no artigo 1.º, n.º 2, a 
cooperar, coordenar a sua actuação ou 
adoptar decisões conjuntas com outras 
autoridades nacionais de supervisão de 
mais de um Estado-Membro, a Autoridade, 
a pedido de uma ou mais das autoridades 
nacionais de supervisão em questão, pode 
dar-lhes assistência na procura de um 
acordo em conformidade com o 
procedimento definido no n.º 2.

o facto de essa outra autoridade não ter 
adoptado qualquer medida em relação à 
qual esteja obrigada, nos termos da 
legislação referida no artigo 1.º, n.º 2, a 
cooperar, coordenar a sua actuação ou 
adoptar decisões conjuntas com outras 
autoridades nacionais de supervisão de 
mais de um Estado-Membro, e a 
responsabilidade final não seja atribuída 
ao supervisor de grupo, a Autoridade, a 
pedido de uma ou mais das autoridades 
nacionais de supervisão em questão, pode 
dar-lhes assistência na procura de um 
acordo em conformidade com o 
procedimento definido no n.º 2.

Or. it

Justificação

Qualsiasi potere dell’EIOPA non dovrebbe modificare l’attuale distribuzione di 
responsabilità del controllo. In particolare, i poteri attribuiti all’EIOPA non dovrebbero 
sovrapporsi o limitare i poteri e le responsabilità affidati al controllore di gruppo. Ad 
esempio, in base alla direttiva quadro Solvibilità II, il controllore di gruppo prende la 
decisione definitiva circa l’approvazione del modello interno di gruppo. La decisione 
riguardante il modello interno di gruppo deve essere presa dal controllore di gruppo, il quale 
ha il quadro completo del gruppo stesso, in stretto contatto con i singoli controllori che 
forniscono tutte le informazioni necessarie. Ciò è essenziale al fine di garantire la coerenza 
tra i poteri decisionali e le competenze e responsabilità di controllo.

Alteração 347
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 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo dos poderes definidos no 
artigo 9.º, nos casos em que uma 
autoridade nacional de supervisão não 
concorde com um procedimento ou com o 
teor de uma medida adoptada por outra 
autoridade nacional de supervisão, ou com 
o facto de essa outra autoridade não ter 

1. Sem prejuízo dos poderes definidos no 
artigo 9.º, nos casos em que uma 
autoridade nacional de supervisão não 
concorde com um procedimento ou com o 
teor de uma medida adoptada por outra 
autoridade nacional de supervisão, ou com 
o facto de essa outra autoridade não ter 
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adoptado qualquer medida em relação à 
qual esteja obrigada, nos termos da 
legislação referida no artigo 1.º, n.º 2, a 
cooperar, coordenar a sua actuação ou 
adoptar decisões conjuntas com outras 
autoridades nacionais de supervisão de 
mais de um Estado-Membro, a Autoridade, 
a pedido de uma ou mais das autoridades 
nacionais de supervisão em questão, pode 
dar-lhes assistência na procura de um 
acordo em conformidade com o 
procedimento definido no n.º 2.

adoptado qualquer medida em relação à 
qual esteja obrigada, nos termos da 
legislação referida no artigo 1.º, n.º 2, a 
cooperar, coordenar a sua actuação ou 
adoptar decisões conjuntas com outras 
autoridades nacionais de supervisão de 
mais de um Estado-Membro, a Autoridade, 
por iniciativa própria ou a pedido de uma 
ou mais das autoridades nacionais de 
supervisão em questão, pode tomar a 
iniciativa de lhes prestar assistência na 
procura de um acordo em conformidade 
com o procedimento definido nos n.ºs 2 a 
4.

Or. en

Alteração 348
Burkhard Balz, Markus Ferber, Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo dos poderes definidos no 
artigo 9.º, nos casos em que uma 
autoridade nacional de supervisão não 
concorde com um procedimento ou com o 
teor de uma medida adoptada por outra 
autoridade nacional de supervisão, ou com 
o facto de essa outra autoridade não ter 
adoptado qualquer medida em relação à 
qual esteja obrigada, nos termos da 
legislação referida no artigo 1.º, n.º 2, a 
cooperar, coordenar a sua actuação ou 
adoptar decisões conjuntas com outras 
autoridades nacionais de supervisão de 
mais de um Estado-Membro, a Autoridade, 
a pedido de uma ou mais das autoridades 
nacionais de supervisão em questão, pode 
dar-lhes assistência na procura de um 
acordo em conformidade com o 
procedimento definido no n.º 2.

1. Sem prejuízo dos poderes definidos no 
artigo 9.º, nos casos em que uma 
autoridade nacional de supervisão não 
concorde com um procedimento ou com o 
teor de uma medida adoptada por outra 
autoridade nacional de supervisão, ou com 
o facto de essa outra autoridade não ter 
adoptado qualquer medida em relação à 
qual esteja obrigada, nos termos da 
legislação referida no artigo 1.º, n.º 2, a 
cooperar, coordenar a sua actuação ou 
adoptar decisões conjuntas com outras 
autoridades nacionais de supervisão de 
mais de um Estado-Membro, a Autoridade, 
a pedido de pelo menos um terço das 
autoridades nacionais de supervisão 
chamadas a cooperar, pode dar-lhes 
assistência na procura de um acordo em 
conformidade com o procedimento 
definido no n.º 2.
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Or. de

Justificação

A Directiva Solvência II procura reforçar o papel do supervisor do grupo, que está 
plenamente ciente dos factos do caso. O supervisor de grupo é responsável pela supervisão 
ao nível do grupo. Esta responsabilidade clara não deverá ser prejudicada por um 
mecanismo que permita às autoridades nacionais que não fiquem satisfeitas envolverem a 
AESPCR, no intuito de obter outra decisão.

Alteração 349
Gianni Pittella

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo dos poderes definidos no 
artigo 9.º, nos casos em que uma 
autoridade nacional de supervisão não 
concorde com um procedimento ou com o 
teor de uma medida adoptada por outra 
autoridade nacional de supervisão, ou com 
o facto de essa outra autoridade não ter 
adoptado qualquer medida em relação à 
qual esteja obrigada, nos termos da 
legislação referida no artigo 1.º, n.º 2, a 
cooperar, coordenar a sua actuação ou 
adoptar decisões conjuntas com outras 
autoridades nacionais de supervisão de 
mais de um Estado-Membro, a Autoridade, 
a pedido de uma ou mais das autoridades 
nacionais de supervisão em questão, pode 
dar-lhes assistência na procura de um 
acordo em conformidade com o 
procedimento definido no n.º 2.

1. Sem prejuízo dos poderes definidos no 
artigo 9.º, nos casos em que uma 
autoridade nacional de supervisão não 
concorde com um procedimento ou com o 
teor de uma medida adoptada por outra 
autoridade nacional de supervisão, ou com 
o facto de essa outra autoridade não ter 
adoptado qualquer medida em relação à 
qual esteja obrigada, nos termos da 
legislação referida no artigo 1.º, n.º 2, a 
cooperar, coordenar a sua actuação ou 
adoptar decisões conjuntas com outras 
autoridades nacionais de supervisão de 
mais de um Estado-Membro, e a 
responsabilidade final não seja atribuída 
ao supervisor de grupo, a Autoridade, a 
pedido de uma ou mais das autoridades 
nacionais de supervisão em questão, pode 
dar-lhes assistência na procura de um 
acordo em conformidade com o 
procedimento definido no n.º 2.

Or. it



PE439.921v02-00 54/75 AM\811328PT.doc

PT

Alteração 350
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 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se, no final da fase de conciliação, as 
autoridades nacionais de supervisão 
envolvidas não tiverem chegado a acordo, 
a Autoridade pode, em conformidade com 
a legislação comunitária, adoptar uma 
decisão que lhes exija a adopção ou a não 
aplicação de uma determinada medida, de 
modo a resolver a situação.

3. Se, no final da fase de conciliação, as 
autoridades nacionais de supervisão 
envolvidas não tiverem chegado a acordo, 
a Autoridade adopta, nos termos do artigo 
29.º, n.º 1, segundo parágrafo, uma 
decisão para a sanar o litígio e exigir que 
resolvam a situação, em conformidade 
com a legislação da União, com efeitos 
vinculativos para as autoridades 
competentes em causa.

Or. en

Alteração 351
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se, no final da fase de conciliação, as 
autoridades nacionais de supervisão 
envolvidas não tiverem chegado a acordo, 
a Autoridade pode, em conformidade com 
a legislação comunitária, adoptar uma 
decisão que lhes exija a adopção ou a não 
aplicação de uma determinada medida, de 
modo a resolver a situação.

3. Se, no final da fase de conciliação, as 
autoridades nacionais de supervisão 
envolvidas não tiverem chegado a acordo, 
a Autoridade pode adoptar uma decisão 
que lhes exija a adopção ou a não aplicação 
de uma determinada medida, de modo a 
resolver a situação, com efeitos 
vinculativos para as autoridades 
competentes em causa, a fim de garantir a 
conformidade com a legislação da União.

Or. en

Justificação

A fim de assegurar uma supervisão eficiente e efectiva, bem como a certeza jurídica, e de



AM\811328PT.doc 55/75 PE439.921v02-00

PT

promover a confiança no seio da comunidade de supervisão, as decisões da Autoridade com 
vista a dirimir litígios deverão ser vinculativas para os seus destinatários. O quadro jurídico 
da UE não permite que se concedam poderes discricionários à Autoridade. O poder da 
Autoridade para dirimir litígios em matéria de supervisão não pode, por conseguinte, deixar 
de estar “em conformidade com” a legislação comunitária. Ao invés, a resolução desse 
conflito deverá visar a garantia da conformidade com a legislação da UE. 

Alteração 352
Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se, no final da fase de conciliação, as 
autoridades nacionais de supervisão 
envolvidas não tiverem chegado a acordo, 
a Autoridade pode, em conformidade com 
a legislação comunitária, adoptar uma 
decisão que lhes exija a adopção ou a não 
aplicação de uma determinada medida, de 
modo a resolver a situação.

3. Se, no final da fase de conciliação, as 
autoridades nacionais de supervisão 
envolvidas não tiverem chegado a acordo, 
a Autoridade pode, de forma a assegurar a
conformidade com a legislação da União,
adoptar uma decisão que lhes exija a 
adopção ou a não aplicação de uma 
determinada medida, de modo a resolver a 
situação.

Or. en

Alteração 353
Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Sem prejuízo dos poderes atribuídos à 
Comissão ao abrigo do artigo 226.º do 
Tratado, nos casos em que uma 
autoridade nacional de supervisão não 
cumpra a decisão da Autoridade, não se 
assegurando assim de que uma instituição 
financeira cumpra determinados 
requisitos que lhe sejam directamente 
aplicáveis por força da legislação referida 
no artigo 1.º, n.º 2, a Autoridade pode 

Suprimido
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adoptar uma decisão específica 
endereçada a uma instituição financeira 
exigindo-lhe a adopção das medidas 
necessárias para dar cumprimento às suas 
obrigações nos termos da legislação 
comunitária, nomeadamente através da 
cessação de determinadas práticas. 

Or. en

Alteração 354
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 11 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Sem prejuízo dos poderes atribuídos à 
Comissão ao abrigo do artigo 226.º do 
Tratado, nos casos em que uma autoridade 
nacional de supervisão não cumpra a 
decisão da Autoridade, não se assegurando 
assim de que uma instituição financeira 
cumpra determinados requisitos que lhe 
sejam directamente aplicáveis por força da 
legislação referida no artigo 1.º, n.º 2, a 
Autoridade pode adoptar uma decisão 
específica endereçada a uma instituição 
financeira exigindo-lhe a adopção das 
medidas necessárias para dar cumprimento 
às suas obrigações nos termos da legislação 
comunitária, nomeadamente através da 
cessação de determinadas práticas.

4. Sem prejuízo dos poderes atribuídos à 
Comissão ao abrigo do artigo 258.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, nos casos em que uma 
autoridade nacional de supervisão não 
cumpra a decisão da Autoridade, não se 
assegurando assim de que uma instituição 
financeira cumpra determinados requisitos 
que lhe sejam directamente aplicáveis por 
força da legislação referida no artigo 1.º, 
n.º 2, a Autoridade adopta uma decisão 
específica endereçada a uma instituição 
financeira exigindo-lhe a adopção das 
medidas necessárias para dar cumprimento 
às suas obrigações nos termos da legislação 
comunitária, nomeadamente através da 
cessação de determinadas práticas.

Or. en
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Alteração 355
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 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Autoridade contribui para promover 
um funcionamento eficiente e coerente dos 
colégios de autoridades de supervisão e 
encorajar a coerência da aplicação da 
legislação comunitária pelos diferentes 
colégios.

1. A Autoridade contribui para promover e 
monitorizar um funcionamento eficiente, 
eficaz e coerente dos colégios de 
autoridades de supervisão referidos na 
Directiva 2006/48/CE e encorajar a 
coerência da aplicação da legislação da 
União pelos diferentes colégios.

Or. en

Alteração 356
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. A Autoridade, em colaboração com as 
autoridades de supervisão reunidas em 
colégios de autoridades de supervisão, 
define e recolhe junto das autoridades 
nacionais de supervisão, na medida do 
necessário, toda a informação pertinente 
que possa facilitar o trabalho desses 
colégios.

3. A Autoridade assiste as autoridades de 
supervisão reunidas em colégios de 
autoridades de supervisão, define e recolhe 
junto das autoridades nacionais de 
supervisão, na medida do necessário, toda 
a informação pertinente que possa facilitar 
o trabalho desses colégios. A Autoridade 
tem plenamente em conta os acordos 
existentes entre as autoridades nacionais 
competentes e os supervisores de países 
terceiros, tendo em conta os principais 
Grupos de Gestão de Crises dos colégios 
internacionais que têm pleno acesso à 
informação. A Autoridade é membro dos 
Grupos de Gestão de Crises.

Or. en
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Alteração 357
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Autoridade cria e gere um sistema 
central que permita que essa informação 
esteja acessível às autoridades nacionais 
de supervisão participantes nos colégios.

Suprimido

Or. en

Alteração 358
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 12 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Autoridade pode emitir normas 
técnicas, orientações e recomendações
adoptadas nos termos dos artigos 7.º e 8.º,
com vista a harmonizar o funcionamento 
da supervisão e as boas práticas 
adoptadas pelos colégios de autoridades 
de supervisão.

Or. en

Alteração 359
Corien Wortmann-Kool

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Um papel de mediação juridicamente 
vinculativo deverá permitir às novas 
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Autoridades resolverem litígios entre as 
autoridades nacionais competentes, nos 
termos do procedimento estabelecido no 
artigo 11.º.

Or. en

Justificação

A Autoridade deverá ser capaz de resolver um litígio (pendente) entre duas autoridades de 
supervisão nos termos do processo estabelecido no artigo 11.º. 

Alteração 360
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 12 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Um papel de mediação juridicamente 
vinculativo deverá permitir às novas 
Autoridades resolverem litígios entre as 
autoridades nacionais competentes, nos 
termos do procedimento estabelecido no 
artigo 11.º. Sempre que não seja possível 
chegar a acordo entre os supervisores de 
uma instituição transfronteiriça, a 
Autoridade deverá dispor de poderes para 
tomar decisões de supervisão aplicáveis 
directamente à instituição em causa.

Or. en

Alteração 361
Kay Swinburne

Proposta de regulamento
Artigo 12 - A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12.º-A



PE439.921v02-00 60/75 AM\811328PT.doc

PT

Supervisão das instituições financeiras 
com dimensão a nível da União

As autoridades nacionais exercem 
supervisão prudencial sobre as 
instituições financeiras com dimensão a 
nível da União.
A Autoridade, em colaboração com o 
Conselho Europeu do Risco Sistémico e 
as autoridades competentes, desenvolve 
um modelo de apresentação de 
informação para instituições financeiras
com importância significativa, a fim de 
assegurar uma gestão sólida do seu risco 
sistémico.
A fim de ajudar a proteger os depositantes 
europeus, a Autoridade facilita uma 
melhor coordenação entre os regimes de 
garantia de depósitos existentes em toda a 
União.

Or. en

Alteração 362
Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner

Proposta de regulamento
Artigo 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12.º-A
Desenvolvimento da Autoridade

A Autoridade desenvolve-se de acordo 
com as melhores práticas reconhecidas a 
nível da União e a nível internacional. 
Uma das abordagens possíveis poderia
consistir na criação de um novo nível de 
supervisão directa por parte da 
Autoridade. A fim de evitar distorções a 
nível internacional e reforçar o Sistema 
Europeu de Supervisão Financeira, a 
introdução da supervisão directa deverá 
ser cuidadosamente avaliada e ponderada,
a fim de trazer valor acrescentado à 
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supervisão das instituições financeiras de 
grande dimensão, muitas das quais são, 
por natureza, mundiais e operam na 
União. Tal aplica-se, sobretudo, às 
grandes instituições financeiras com 
actividades de banca por grosso ou outras 
que possam suscitar riscos sistémicos para 
o mercado interno, e àquelas instituições 
financeiras sistémicas definidas e 
identificadas a nível internacional. Esta 
questão deve voltar a ser estudada 
aquando da primeira revisão do presente 
Regulamento, nos termos do artigo 66.º, a 
qual tem lugar, o mais tardar, três anos
após a sua entrada em vigor.

Or. en

Alteração 363
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 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12.º-A
Supervisão das instituições financeiras

com dimensão a nível da União
1. As autoridades nacionais exercem 
supervisão prudencial sobre as 
instituições financeiras com dimensão ao 
nível da União, actuando na qualidade de 
agente da Autoridade e na sequência das 
instruções que desta recebem, a fim de 
garantir a aplicação das mesmas regras 
de supervisão em toda a União. 
2. A Autoridade apresenta o seu projecto 
de regras de supervisão à Comissão e, 
simultaneamente, ao Parlamento
Europeu e ao Conselho. A Comissão 
aprova o projecto de regras de supervisão 
nos termos do procedimento previsto nos 
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artigos 7.º ou 8.º. 
3. O Conselho de Autoridades de 
Supervisão, mediante uma decisão 
tomada nos termos do procedimento 
previsto no artigo 29.º, n.º 1, identifica as 
instituições de seguros com importância 
significativa e dimensão a nível da União. 
Os critérios para a identificação dessas 
instituições financeiras têm em conta os 
critérios estabelecidos pelo Conselho de 
Estabilidade Financeira, o Fundo 
Monetário Internacional e o Banco de 
Pagamentos Internacionais.
4. A Autoridade, em colaboração com o 
Conselho Europeu do Risco Sistémico e 
as autoridades competentes, desenvolve 
um modelo de apresentação de 
informação para instituições de seguros 
com importância significativa, a fim de 
assegurar uma gestão sólida do seu risco 
sistémico. 
5. A fim de assegurar a 
co-responsabilidade das instituições de 
seguros com dimensão a nível da União, 
de proteger os interesses dos titulares de 
apólices e dos beneficiários da União, 
bem como de reduzir os custos para o 
contribuinte decorrentes de uma crise 
financeira sistémica, é criado um Regime 
Europeu de Garantia de Seguros (a seguir 
designado o Regime). Este Regime presta 
igualmente ajuda às instituições 
financeiras da União em dificuldades,
sempre que exista a probabilidade de 
essas dificuldades ameaçarem a 
estabilidade financeira do mercado único 
dos serviços financeiros da União. Esse 
Regime é financiado através das 
contribuições das referidas instituições. 
Essas contribuições substituem as 
efectuadas para os Regimes de Garantia 
de Seguros nacionais de natureza 
semelhante. 
6. Sempre que os recursos acumulados 
através das contribuições efectuadas pelas 
seguradoras não sejam suficientes para 
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resolver a crise, o Regime terá capacidade 
para aumentar os seus recursos através de
emissão de dívida. Os Estados-Membros 
podem, em circunstâncias excepcionais, 
facilitar a emissão de dívida pelo Regime,
mediante garantias e como contrapartida 
de uma taxa que reflicta devidamente o 
risco assumido. Estas garantias são 
partilhadas pelos Estados-Membros de 
acordo com os critérios estabelecidos no 
n.º 7.
7. Sempre que, em circunstâncias 
extremas e excepcionais e no contexto de 
uma crise sistémica, uma ou mais 
instituições entrem em processo de 
falência e os recursos disponíveis sejam 
insuficientes, os Estados-Membros 
afectados fazem face a estes encargos com 
base nos princípios estabelecidos num 
Memorando de Entendimento, 
devidamente alterado. 
8. A adesão ao Regime substitui a adesão 
aos Regimes de Garantia de Seguro 
nacionais existentes para as instituições 
financeiras da União que neles 
participem. O Regime é gerido por um 
Conselho nomeado pela Autoridade 
Europeia de Supervisão (Seguros e 
Pensões de Reforma) por um período de 
cinco anos. Os membros desse Conselho 
são eleitos de entre o pessoal das 
autoridades nacionais. O Regime cria
igualmente um Conselho Consultivo, que
inclui as instituições de seguros que 
participam no Regime.

Or. en
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Alteração 364
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 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12.º-A
Supervisão das instituições financeiras

com dimensão a nível da União
1. A Autoridade actua como principal 
autoridade competente relativamente à 
supervisão das intuições financeiras com 
dimensão a nível da União que operem na 
União. Actua através das autoridades 
nacionais competentes, as quais actuam 
como autoridade delegada. 
2. A Comissão adopta actos delegados nos 
termos dos artigos 7.º-A a 7.º-D, com vista 
a definir as características das instituições 
financeiras com dimensão a nível da 
União. Esses actos assumem a forma de 
uma decisão e contêm uma lista das 
instituições consideradas como 
instituições financeiras com dimensão a 
nível da União e que operam na União. 
3. Os critérios para identificar essas 
instituições financeiras incluem, pelo 
menos, considerações sobre a quota de 
mercado nos Estados-Membros onde as 
instituições financeiras operam, o total de 
activos, a quota de mercado do total dos 
activos da União e a propriedade efectiva 
na UE ou fora da UE.
Caso essas instituições financeiras
abranjam vários sectores, a Autoridade 
Europeia de Supervisão (Comité 
Conjunto) decide qual a parte da 
Autoridade que actuará como principal 
autoridade competente.

Or. en
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Alteração 365
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 12-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12.º-B
Supervisão de instituições financeiras 

transfronteiriças
1. A fim de assegurar a 
co-responsabilidade das instituições 
financeiras com dimensão a nível da 
União, de proteger os interesses dos 
depositantes europeus e de reduzir os 
custos para o contribuinte decorrentes de
uma crise financeira sistémica, é criado 
um Fundo Europeu de Protecção 
Financeira (o Fundo). O Fundo presta 
ajuda às instituições financeiras da União 
em dificuldades, sempre que exista a 
probabilidade de essas dificuldades 
ameaçarem a estabilidade financeira do 
mercado único dos serviços financeiros da 
União. O Fundo é financiado através de 
contribuições dessas instituições. Essas 
contribuições podem substituir as 
efectuadas para os fundos nacionais de 
natureza semelhante. 
2. Sempre que os recursos acumulados 
através das contribuições efectuadas pelos 
participantes no mercado não sejam 
suficientes para resolver a crise, o Fundo 
terá capacidade para aumentar os seus 
recursos através de emissão de dívida. Os 
Estados-Membros podem, em 
circunstâncias excepcionais, facilitar a 
emissão de dívida pelo Fundo mediante 
garantias e em contrapartida de uma taxa 
que reflicta devidamente o risco 
assumido. Estas garantias são partilhadas 
pelos Estados-Membros de acordo com os 
critérios estabelecidos no n.º 3.
3. Sempre que, em circunstâncias 
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extremas e excepcionais e no contexto de 
uma crise sistémica, uma ou mais 
instituições entrem em processo de 
falência e os recursos disponíveis sejam 
insuficientes, os Estados-Membros 
afectados fazem face a estes encargos de 
acordo com os seguintes critérios: o
impacto económico da crise nos 
Estados-Membros afectados e os 
depósitos, activos, distribuição dos fluxos 
de rendimento das instituições afectadas.
4. A adesão ao Fundo substitui a adesão 
aos Regimes nacionais existentes para as 
instituições financeiras da União que 
neles participem. O Fundo é gerido por 
um Conselho nomeado pela Autoridade 
Europeia de Supervisão (Valores 
Mobiliários e Mercados), por um período 
de cinco anos. Os membros desse
Conselho são eleitos de entre o pessoal 
das autoridades nacionais. O Fundo cria 
igualmente um Conselho Consultivo que 
inclui as instituições financeiras que 
participam no Fundo.

Or. en

Alteração 366
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades nacionais de supervisão 
podem, mediante acordo bilateral, delegar
funções e responsabilidades noutras 
autoridades nacionais de supervisão.

1. Os Estados-Membros permitem que as 
autoridades competentes deleguem
funções e responsabilidades noutras 
autoridades nacionais de supervisão, 
mediante acordo bilateral, nas condições 
estipuladas no presente artigo. Os 
Estados-Membros podem estabelecer 
requisitos específicos, a cumprir antes de 
as respectivas autoridades competentes 
celebrarem esses acordos, e podem limitar 
o âmbito da delegação ao necessário para 
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efeitos de supervisão eficaz das 
instituições e grupos financeiros 
transfronteiriços.

Or. en

Alteração 367
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades nacionais de supervisão
podem, mediante acordo bilateral, delegar 
funções e responsabilidades noutras 
autoridades nacionais de supervisão.

1. As autoridades competentes podem, 
mediante acordo, delegar funções e 
responsabilidades noutras autoridades 
nacionais de supervisão. 

Or. en

Alteração 368
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Autoridade facilita a delegação de 
funções e responsabilidades entre 
autoridades nacionais de supervisão através 
da identificação das funções e 
responsabilidades que podem ser delegadas 
ou exercidas conjuntamente e da promoção 
das melhores práticas. 

2. A Autoridade facilita a delegação de 
funções e responsabilidades entre 
autoridades nacionais de supervisão através 
da identificação das funções e 
responsabilidades que podem ser delegadas 
ou exercidas conjuntamente e da promoção 
das melhores práticas, bem como da 
preparação do quadro multilateral 
adequado. 

Or. en
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Alteração 369
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Autoridade facilita a delegação de 
funções e responsabilidades entre 
autoridades nacionais de supervisão através 
da identificação das funções e 
responsabilidades que podem ser delegadas 
ou exercidas conjuntamente e da promoção 
das melhores práticas.

2. A Autoridade estimula e facilita a 
delegação de funções e responsabilidades 
entre autoridades nacionais de supervisão 
através da identificação das funções e 
responsabilidades que podem ser delegadas 
ou exercidas conjuntamente e da promoção 
das melhores práticas. 

Or. en

Alteração 370
Peter Skinner

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A delegação de responsabilidades dá 
lugar à reafectação das competências 
estabelecidas na legislação referida no 
artigo 1.º, n.º 2. A legislação aplicável na 
jurisdição da autoridade delegada rege o 
processo, a aplicação e a avaliação 
administrativa e judicial relacionados
com as responsabilidades delegadas.

Or. en

Justificação

The delegation of tasks and responsibilities can be a useful tool to enhance home-host 
cooperation by acknowledging supervisory expertise. Delegation can reduce the duplication 
of supervisory tasks and streamline the supervisory process as well as reduce the burden on 
financial institutions. Delegation can further support building trust amongst supervisors and 
developing a common supervisory culture. The provision in Directive 2006/48/EC (Article 
131) should be reinforced by a clear legal basis for the delegation of responsibilities. The 
national authority to which a responsibility was delegated, the delegate, shall be able to 



AM\811328PT.doc 69/75 PE439.921v02-00

PT

decide on a certain matter in its own name. Decisions by the delegate should be recognised by 
the delegating authority and the other competent authority as determinative within the scope 
of the delegation. Further EU legislation may be necessary to specify the principles for 
delegation of responsibilities.

Alteração 371
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A Autoridade publica pelos meios 
apropriados qualquer acordo de delegação 
celebrado pelas autoridades nacionais de 
supervisão, de modo a garantir que todas as 
partes afectadas sejam adequadamente 
informadas sobre o mesmo.

A Autoridade publica pelos meios 
apropriados qualquer acordo de delegação 
celebrado pelas autoridades nacionais de 
supervisão, de modo a garantir que todas as 
partes afectadas sejam adequadamente 
informadas sobre o mesmo. Esses acordos 
referem-se às responsabilidades 
respectivas das autoridades competentes
em causa.

Or. en

Alteração 372
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Não é celebrado qualquer acordo 
bilateral relativamente à delegação em 
instituições identificadas como sendo 
instituições financeiras transfronteiriças 
com importância significativa,  nos 
termos do artigo 12.º-A.

Or. en
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Alteração 373
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Encorajar o aparecimento de 
práticas de excelência, incluindo um 
diálogo efectivo e construtivo entre as 
autoridades nacionais e as partes 
interessadas relevantes, nomeadamente os 
consumidores e os sindicatos que 
representam os trabalhadores do sector,
como partes integrantes de uma cultura
de supervisão comum;

Or. en

Justificação

As autoridades nacionais de supervisão podem beneficiar muito da participação, no seu 
trabalho, de partes interessadas relevantes, como os trabalhadores e os consumidores. Os 
trabalhadores destes sectores podem proporcionar conhecimentos relevantes relativamente 
às práticas concretas das empresas – estruturas remuneratórias, sistemas de incentivo, 
condições de trabalho – e ao impacto dessas práticas no perfil de risco da empresa.

Alteração 374
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-B) Assegurar que as autoridades 
tenham em conta a informação fornecida 
pelos trabalhadores relativamente às 
práticas comerciais da empresa, no que se 
refere a estruturas remuneratórias, 
incentivos, competências e condições de 
trabalho;

Or. en
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Justificação

As autoridades nacionais de supervisão podem beneficiar muito da participação, no seu 
trabalho, de partes interessadas relevantes, como os trabalhadores e os consumidores. Os 
trabalhadores destes sectores podem proporcionar conhecimentos relevantes relativamente 
às práticas concretas das empresas – estruturas remuneratórias, sistemas de incentivo, 
condições de trabalho – e ao impacto dessas práticas no perfil de risco da empresa.

Alteração 375
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Contribuir para o desenvolvimento de 
normas de supervisão comuns de elevada 
qualidade, nomeadamente em matéria de 
normas de informação;

c) Contribuir para o desenvolvimento de 
normas de supervisão comuns de elevada 
qualidade, nomeadamente em matéria de 
normas de informação e contabilidade;

Or. en

Justificação

As autoridades nacionais de supervisão podem beneficiar muito da participação, no seu 
trabalho, de partes interessadas relevantes, como os trabalhadores e os consumidores. Os 
trabalhadores destes sectores podem proporcionar conhecimentos relevantes relativamente 
às práticas concretas das empresas – estruturas remuneratórias, sistemas de incentivo, 
condições de trabalho – e ao impacto dessas práticas no perfil de risco da empresa.

Alteração 376
Peter Skinner

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Contribuir para o desenvolvimento de 
normas de supervisão comuns de elevada 
qualidade, nomeadamente em matéria de 
normas de informação;

c) Fornecer aconselhamento às entidades 
adequadas a nível da União e a nível 
internacional, a fim de ajudar a facilitar o 
desenvolvimento de normas de supervisão 
comuns de elevada qualidade, 
nomeadamente em matéria de normas de 
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informação e contabilidade;

Or. en

Justificação

A AES deverá fornecer aconselhamento aos responsáveis europeus e internacionais pela 
definição de normas, sempre que seja necessária a harmonização das normas internacionais, 
mas não deverá, ela própria, envolver-se directamente no desenvolvimento de novas normas 
quando essa tarefa esteja já cometida a uma entidade europeia ou internacional.

Alteração 377
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Analisar a aplicação das normas 
técnicas pertinentes adoptadas pela 
Comissão e das orientações e 
recomendações emitidas pela Autoridade e 
propor alterações das mesmas, quando 
necessário;

d) Analisar a aplicação das normas 
pertinentes adoptadas ou endossadas pela 
Comissão e das orientações e 
recomendações emitidas pela Autoridade e 
propor alterações das mesmas, quando 
necessário;

Or. en

Alteração 378
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Autoridade conduz periodicamente 
avaliações de algumas ou de todas as 
actividades das autoridades nacionais de 
supervisão pelos seus pares, de modo a 
assegurar uma maior coerência dos 
resultados da supervisão. Para tal, deve 
desenvolver métodos que permitam uma 
avaliação objectiva e a comparação entre 

1. A Autoridade conduz e organiza
periodicamente avaliações de algumas ou 
de todas as actividades das autoridades 
nacionais de supervisão pelos seus pares, 
de modo a assegurar uma maior coerência 
dos resultados da supervisão. Para tal, deve 
desenvolver métodos que permitam uma 
avaliação objectiva e a comparação entre 
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as autoridades avaliadas. as autoridades avaliadas.

Or. en

Alteração 379
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Adequação dos mecanismos 
institucionais, dos recursos e das 
competências do pessoal das autoridades 
nacionais de supervisão, em particular no 
que respeita à aplicação efectiva da 
legislação referida no artigo 1.º, n.º 2, e à 
capacidade de resposta à evolução dos 
mercados;

a) Adequação dos mecanismos relativos 
aos recursos e à governação das 
autoridades nacionais de supervisão, em 
particular no que respeita à aplicação 
efectiva das normas e da legislação 
referida no artigo 1.º, n.º 2, e à capacidade 
de resposta à evolução dos mercados;

Or. en

Alteração 380
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O grau de convergência alcançado no 
que respeita à aplicação da legislação 
comunitária e às práticas de supervisão, 
nomeadamente em termos das normas 
técnicas, orientações e recomendações 
adoptadas nos termos dos artigos 7.º e 8.º, 
verificando até que ponto as práticas de 
supervisão asseguram a realização dos 
objectivos definidos pela legislação 
comunitária.

b) O grau de convergência alcançado no 
que respeita à aplicação da legislação da 
União e às práticas de supervisão, 
nomeadamente em termos das normas 
técnicas de regulação e supervisão,
orientações e recomendações adoptadas 
nos termos dos artigos 7.º e 8.º, verificando 
até que ponto as práticas de supervisão 
asseguram a realização dos objectivos 
definidos pela legislação da União;

Or. en
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Alteração 381
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Vladimír Remek, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Com base na avaliação pelos pares, a 
Autoridade pode emitir recomendações 
endereçadas às autoridades nacionais de 
supervisão em questão. 

3. Com base na avaliação pelos pares, a 
Autoridade pode emitir orientações e 
recomendações nos termos do artigo 8.º
endereçadas às autoridades nacionais de 
supervisão em questão, ou adoptar uma 
decisão destinada às autoridades
competentes, ou adoptar projectos de 
normas técnicas nos termos dos artigos 7.º
a 7.º-D.

Or. en

Alteração 382
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Com base na avaliação pelos pares, a 
Autoridade pode emitir recomendações 
endereçadas às autoridades nacionais de 
supervisão em questão.

3. Com base na avaliação pelos pares, a 
Autoridade pode emitir recomendações ou 
adoptar outras medidas apropriadas 
endereçadas às autoridades nacionais de 
supervisão em questão.

Or. en
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Alteração 383
Corien Wortmann-Kool

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Autoridade torna publicamente 
disponíveis os resultados das avaliações 
pelos pares e as melhores práticas que 
podem ser identificadas nessas avaliações 
pelos pares.

Or. en

Justificação

A fim de promover a transparência, o resultado das avaliações pelos pares e as melhores
práticas que estas permitam identificar deverão ser tornadas públicas.


