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Alteração 412
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 
os actos juridicamente vinculativos e a 
legislação referida no artigo 1.º, n.º 2, ou 
os tenha aplicado de uma forma que 
aparentemente constitui uma violação da 
legislação da União Europeia,
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 413
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Aplicação coerente das regras 
comunitárias

Violação da legislação da União Europeia

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. 

Nos casos em que uma autoridade nacional 
de supervisão não tenha aplicado 
correctamente a legislação referida no 
artigo 1.º, n.º 2, actuando de uma forma
que aparentemente constitui uma violação 
da legislação da União Europeia,
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.
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Or. en

Alteração 414
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 adoptadas 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 a aplicação coerente das normas técnicas, a Autoridade deve ser dotada 
de competências para investigar qualquer potencial violação dessa aplicação.

Alteração 415
Antolín Sánchez Presedo

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

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, da Comissão, do 
Parlamento Europeu, do Conselho, do 
Grupo das Partes Interessadas do sector 
bancário ou por sua própria iniciativa, e 
após informação à autoridade nacional de 
supervisão em questão, a Autoridade pode 
investigar a alegada violação ou
incumprimento da legislação da União 
Europeia.
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Or. en

Alteração 416
Othmar Karas

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

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, da Comissão, do 
Parlamento Europeu, do Conselho, do 
Grupo das Partes Interessadas do sector 
bancário ou por sua própria iniciativa, e 
após informação à autoridade nacional de 
supervisão em questão, a Autoridade pode 
investigar o alegado incumprimento da 
legislação da UE.

Or. en

Justificação

Os operadores do mercado podem facilmente verificar como se processou a aplicação do 
regulamento da UE nos Estados-Membros, pelo que o Grupo das Partes Interessadas do 
sector bancário deve dispor do direito de apresentar um pedido relativamente à aplicação da 
lei. A fim de manter o equilíbrio institucional, deve prever-se a possibilidade de proceder a 
investigações também a pedido do Parlamento Europeu ou do Conselho.
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Alteração 417
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

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, da Comissão, do 
Parlamento Europeu, do Conselho, do 
Grupo das Partes Interessadas do sector 
bancário ou por sua própria iniciativa, e 
após informação à autoridade nacional de 
supervisão em questão, a Autoridade pode 
investigar o alegado incumprimento da 
legislação da União Europeia.

Or. en

Justificação

Correcção de um erro no texto inicial.

Alteração 418
Thomas Mann

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

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, da Comissão, do 
Parlamento Europeu, do Conselho ou por 
sua própria iniciativa, e após informação à 
autoridade nacional de supervisão em 
questão, a Autoridade pode investigar o 
alegado incumprimento da legislação da 
União Europeia.

Or. en
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Alteração 419
Vicky Ford

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

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 Europeia. No seu 
parecer formal, a Comissão terá em conta 
a recomendação da Autoridade.

Or. en

Alteração 420
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

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

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 Europeia no prazo de dez dias úteis
a contar da recepção da recomendação da 
Autoridade, a Autoridade adoptará uma 
decisão que definirá a forma como deve 
ser aplicada a legislação cujo 
incumprimento é objecto de investigação 
pela Autoridade.

Or. en
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Justificação

A fim de assegurar condições de actividade equitativas e de contribuir para dotar de 
segurança jurídica a aplicação do conjunto único de regras comunitárias (rulebook) no 
domínio da supervisão, a Autoridade deve estar em posição de corrigir qualquer violação 
potencial da legislação da União Europeia. As alterações propostas evitam, além disso,
qualquer intervenção desnecessária por parte da Comissão, na medida em que deixam 
intacto o procedimento previsto nos n.ºs 1, 2 e 3, que permite aos Estados-Membros reparar 
a violação cumprindo com a recomendação da Autoridade Bancária Europeia (ABE) no 
prazo de um mês.

Alteração 421
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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

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 dez dias úteis a 
contar da recepção da recomendação da 
Autoridade, a Autoridade adoptará uma 
decisão que definirá a forma como deve 
ser aplicada a legislação cujo 
incumprimento é objecto de investigação 
pela Autoridade.

Or. en

Justificação

A fim de assegurar condições de actividade equitativas e de contribuir para dotar de 
segurança jurídica a aplicação do conjunto único de regras comunitárias (rulebook) no 
domínio da supervisão, a Autoridade deve estar em posição de corrigir qualquer violação 
potencial da legislação da União Europeia. As alterações propostas evitam, além disso, 
qualquer intervenção desnecessária por parte da Comissão, na medida em que deixam 
intacto o procedimento previsto nos n.ºs 1, 2 e 3, que permite aos Estados-Membros reparar 
a violação cumprindo com a recomendação da Autoridade Bancária Europeia (ABE) no 
prazo de um mês.
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Alteração 422
Marta Andreasen

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

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 um mês a contar 
da recepção da recomendação da 
Autoridade, esta última pode adoptar uma 
decisão que exija à autoridade nacional de 
supervisão a adopção das medidas 
necessárias para dar cumprimento à 
legislação comunitária.

Or. en

Justificação

A Autoridade de supervisão deve comunicar directamente com a autoridade nacional 
pertinente na sua esfera de competências.

Alteração 423
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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

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

Justificação

A fim de assegurar condições de actividade equitativas e de contribuir para dotar de 
segurança jurídica a aplicação do conjunto único de regras comunitárias (rulebook) no 
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domínio da supervisão, a Autoridade deve estar em posição de corrigir qualquer violação 
potencial da legislação da União Europeia. As alterações propostas evitam, além disso, 
qualquer intervenção desnecessária por parte da Comissão, na medida em que deixam 
intacto o procedimento previsto nos n.ºs 1, 2 e 3, que permite aos Estados-Membros reparar 
a violação cumprindo com a recomendação da Autoridade Bancária Europeia (ABE) no 
prazo de um mês.

Alteração 424
Vicky Ford

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

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 Comissão emite esse parecer formal no 
prazo máximo de um mês a contar da data 
de adopção da recomendação. A Comissão 
pode prorrogar esse prazo por mais um 
mês. 

Or. en

Alteração 425
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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

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

Justificação

A fim de assegurar condições de actividade equitativas e de contribuir para dotar de 
segurança jurídica a aplicação do conjunto único de regras comunitárias (rulebook) no 
domínio da supervisão, a Autoridade deve estar em posição de corrigir qualquer violação 
potencial da legislação da União Europeia. As alterações propostas evitam, além disso, 
qualquer intervenção desnecessária por parte da Comissão, na medida em que deixam 
intacto o procedimento previsto nos n.ºs 1, 2 e 3, que permite aos Estados-Membros reparar 
a violação cumprindo com a recomendação da Autoridade Bancária Europeia (ABE) no 
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prazo de um mês.

Alteração 426
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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

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 actividade equitativas e de contribuir para dotar de 
segurança jurídica a aplicação do conjunto único de regras comunitárias (rulebook) no 
domínio da supervisão, a Autoridade deve estar em posição de corrigir qualquer violação 
potencial da legislação da União Europeia. As alterações propostas evitam, além disso, 
qualquer intervenção desnecessária por parte da Comissão, na medida em que deixam 
intacto o procedimento previsto nos n.ºs 1, 2 e 3, que permite aos Estados-Membros reparar 
a violação cumprindo com a recomendação da Autoridade Bancária Europeia (ABE) no 
prazo de um mês.

Alteração 427
Thomas Mann

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

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 a fim de evitar problemas de
risco moral.

Or. en
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Alteração 428
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 actividade equitativas e de contribuir para dotar de 
segurança jurídica a aplicação do conjunto único de regras comunitárias (rulebook) no 
domínio da supervisão, a Autoridade deve estar em posição de corrigir qualquer violação 
potencial da legislação da União Europeia

Alteração 429
Olle Schmidt

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 

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

Or. en

Justificação

Não se afigura adequado as Autoridades Europeias de Supervisão (AES) adoptarem decisões 
vinculativas directamente aplicáveis a instituições financeiras específicas. Atendendo a que a 
autoridade nacional de supervisão é responsável pela supervisão diária das instituições 
financeiras, é preferível, do ponto de vista jurídico, a AES obrigar a autoridade nacional a 
alterar as práticas de mercado no seguimento de uma decisão no âmbito de um litígio 
relativo à aplicação da legislação da União Europeia.

Alteração 430
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 

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

Or. en

Alteração 431
Diogo Feio

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

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, 

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, em que esse incumprimento 
afecte de forma significativa o sistema 
financeiros de outros Estados-Membros
que não o da referida autoridade, 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 
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nomeadamente através da cessação de 
determinadas práticas.

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 432
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

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

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 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, 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 adoptará, 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 
da legislação comunitária, nomeadamente 
através da cessação de determinadas 
práticas.

Or. en

Justificação

A possibilidade de a ABE adoptar decisões específicas directamente aplicáveis às instituições 
financeiras em caso de violação da legislação da União Europeia, a par da sua competência 
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para investigar a alegada violação ou não aplicação da legislação da União Europeia, 
assegurará a correcta aplicação das disposições e das normas técnicas da UE em todas as 
jurisdições da União, promovendo a existência de condições de actividade equitativas.

Alteração 433
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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

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 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, 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 adoptará, 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 da legislação comunitária, 
nomeadamente através da cessação de 
determinadas práticas.

Or. en

Justificação

A possibilidade de a ABE adoptar decisões específicas directamente aplicáveis às instituições 
financeiras em caso de violação da legislação da União Europeia, a par da sua competência 
para investigar a alegada violação ou não aplicação da legislação da União Europeia, 
assegurará a correcta aplicação das disposições e das normas técnicas da UE em todas as 
jurisdições da União, promovendo a existência de condições de actividade equitativas. A bem 
da criação de condições de actividade equitativas no mercado interno da UE, o âmbito de 
aplicação das decisões específicas directamente aplicáveis a instituições financeiras em caso 
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de violação da legislação da União Europeia não deve estar sujeito a limitações.

Alteração 434
Antolín Sánchez Presedo

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

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 
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 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 da legislação da União Europeia, 
nomeadamente através da cessação de 
determinadas práticas.

Or. en

Alteração 435
Vicky Ford

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

Texto da Comissão Alteração

6. Sem prejuízo dos poderes atribuídos à 6. Sem prejuízo dos poderes atribuídos à 
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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 
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.

Comissão ao abrigo do artigo 258.º do 
Tratado, nos casos em que uma autoridade 
nacional de supervisão não cumpra a 
decisão referida no n.º 4 do presente artigo
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 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.

Or. en

Justificação

A advertência «quando os requisitos pertinentes da legislação referida no artigo 1.º, n.º 2, 
forem directamente aplicáveis» deve ser mantida no texto por razões jurídicas.

Alteração 436
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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

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
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Justificação

A possibilidade de a ABE adoptar decisões específicas directamente aplicáveis às instituições 
financeiras em caso de violação da legislação da União Europeia, a par da sua competência 
para investigar a alegada violação ou não aplicação da legislação da União Europeia, 
assegurará a correcta aplicação das leis e das normas técnicas da UE em todas as 
jurisdições da União, promovendo a existência de condições de actividade equitativas. A bem 
da criação de condições de actividade equitativas no mercado interno da UE, o âmbito de 
aplicação das decisões específicas directamente aplicáveis a instituições financeiras em caso 
de violação da legislação da União Europeia não deve estar sujeito a limitações.

Alteração 437
Udo Bullmann

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

Texto da Comissão Alteração

Quaisquer custas legais ou judiciais 
associadas ao procedimento acima 
descrito serão suportadas pela Comissão, 
em nome da Autoridade.

Or. en

Alteração 438
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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

Texto da Comissão Alteração

As decisões adoptadas ao abrigo do n.º 6 
são aplicáveis, se for caso disso, a todas as 
instituições financeiras pertinentes que 
operam na jurisdição da autoridade 
nacional incumpridora.

Or. en

Justificação

A fim de assegurar condições de actividade equitativas, sempre que a Autoridade adopta uma 
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decisão específica endereçada a uma instituição financeira, tal decisão deve aplicar-se 
igualmente a todos os outros participantes no mercado, nacionais ou transfronteiras, que 
operam no Estado-Membro em questão. Qualquer medida adoptada pela autoridade nacional 
de supervisão no seguimento de uma decisão da Autoridade deve respeitar o princípio 
«cumprir ou justificar o incumprimento» («comply or explain»), e não apenas ser 
«compatível» com tal decisão.

Alteração 439
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

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

Texto da Comissão Alteração

As decisões adoptadas ao abrigo do n.º 6 
são aplicáveis, se for caso disso, a todas as 
instituições financeiras pertinentes que 
operam na jurisdição da autoridade 
nacional incumpridora.

Or. en

Justificação

A fim de assegurar condições de actividade equitativas, sempre que a Autoridade adopta uma 
decisão específica endereçada a uma instituição financeira, tal decisão deve aplicar-se 
igualmente a todos os outros participantes no mercado, nacionais ou transfronteiriços, que 
operam no Estado-Membro em questão. Qualquer medida adoptada pela autoridade nacional 
de supervisão no seguimento de uma decisão da Autoridade deve respeitar o princípio 
«cumprir ou justificar o incumprimento» («comply or explain»), e não apenas ser 
«compatível» com tal decisão.

Alteração 440
Peter Skinner

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

Texto da Comissão Alteração

As decisões adoptadas ao abrigo do n.º 6 
são aplicáveis a todas as instituições 
financeiras pertinentes que operam na 
jurisdição da autoridade nacional 
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incumpridora.

Or. en

Justificação

A fim de assegurar condições de actividade equitativas nos casos em que a Autoridade 
adopta uma decisão específica endereçada a uma instituição financeira em relação com a 
aplicação coerente das normas, tal decisão deve aplicar-se igualmente a todos os outros 
participantes no mercado, nacionais ou transfronteiriços, que operam no Estado-Membro em 
questão.

Alteração 441
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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

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 actuarem em relação a questões que 
sejam objecto de uma decisão nos termos 
dos n.ºs 4 ou 6, as autoridades nacionais 
de supervisão cumprirão com essa 
decisão.

Or. en

Justificação

A fim de assegurar condições de actividade equitativas, sempre que a Autoridade adopta uma 
decisão específica endereçada a uma instituição financeira, tal decisão deve aplicar-se 
igualmente a todos os outros participantes no mercado, nacionais ou transfronteiras, que 
operam no Estado-Membro em questão. Qualquer medida adoptada pela autoridade nacional 
de supervisão no seguimento de uma decisão da Autoridade deve respeitar o princípio 
«cumprir ou justificar o incumprimento» («comply or explain»), e não apenas ser 
«compatível» com tal decisão.
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Alteração 442
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

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

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 actuarem em relação a questões que 
sejam objecto de uma decisão nos termos 
dos n.ºs 4 ou 6, as autoridades nacionais 
de supervisão cumprirão com essa 
decisão.

Or. en

Justificação

A fim de assegurar condições de actividade equitativas, sempre que a Autoridade adopta uma 
decisão específica endereçada a uma instituição financeira, tal decisão deve aplicar-se 
igualmente a todos os outros participantes no mercado, nacionais ou transfronteiras, que 
operam no Estado-Membro em questão. Qualquer medida adoptada pela autoridade nacional 
de supervisão no seguimento de uma decisão da Autoridade deve respeitar o princípio 
«cumprir ou justificar o incumprimento» («comply or explain»), e não apenas ser 
«compatível» com tal decisão.

Alteração 443
Antolín Sánchez Presedo

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

Texto da Comissão Alteração

7-A. No seu relatório anual, a Autoridade 
explicita quais foram as autoridades 
nacionais de supervisão e as instituições 
financeiras que não deram cumprimento 
às decisões referidas nos n.ºs 4 e 6.

Or. en
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Alteração 444
Vicky Ford

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

Texto da Comissão Alteração

7-A. No seu relatório anual, a Autoridade 
pode explicitar quais as autoridades 
nacionais de supervisão e as instituições 
financeiras que não deram cumprimento 
às decisões referidas nos n.ºs 4 e 6.

Or. en

Justificação

Poderá haver situações em que a Autoridade considere inadequado dar a conhecer quais as 
autoridades e instituições que não cumpriram as suas decisões. Em qualquer caso, a questão 
deve ser deixada ao critério da Autoridade.

Alteração 445
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 10

Texto da Comissão Alteração

Actuação em situações de emergência Suprimido
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 
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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 
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
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Alteração 446
Olle Schmidt

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 Europeia, a Autoridade promoverá 
activamente e, sempre que necessário, 
coordenará a adopção de medidas pelas 
autoridades nacionais de supervisão 
pertinentes.

Or. en

Justificação

Não parece adequado que seja a Comissão Europeia a declarar uma situação de emergência. 
Face às implicações de uma tal situação para os Estados-Membros, é ao Conselho que deve 
caber a decisão de decretar ou não o estado de emergência, tomando em consideração a 
posição do CERS, competente para as questões relativas ao risco sistémico.

Alteração 447
Carl Haglund

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 Europeia, o Conselho, em 
concertação com o CERS e, se for caso 
disso, com as Autoridades Europeias de 
Supervisão, pode adoptar uma decisão 
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Autoridade declarando a existência de uma 
situação de emergência para efeitos do 
presente regulamento.

endereçada à Autoridade declarando a 
existência de uma situação de emergência 
para efeitos do presente regulamento, no 
seguimento de um pedido nesse sentido 
por parte da Autoridade ou do CERS. O 
Conselho reavaliará a sua decisão a 
intervalos adequados, e decidirá a 
suspensão da situação de emergência 
assim que as circunstâncias o permitam.

Or. en

Alteração 448
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 
Comunidade, o Conselho, após consultas 
adequadas junto da Comissão, do CERS e, 
se for caso disso, das 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

Justificação

O Conselho é o órgão mais bem posicionado para avaliar se deve ser declarada uma 
situação de emergência, sobretudo porque depois delega os seus poderes nas AES. A 
actuação do Conselho na recente crise é a prova de que isso pode ser feito com eficácia e 
rapidez quando as circunstâncias o exigem.
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Alteração 449
Vicky Ford

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.

4. 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, o Conselho, por sua própria 
iniciativa ou no seguimento de um pedido 
da Autoridade ou do CERS, pode adoptar 
uma decisão endereçada à Autoridade 
declarando a existência de uma situação de 
emergência para efeitos do presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

O Conselho é o órgão mais bem posicionado para avaliar se deve ser declarada uma 
situação de emergência, sobretudo porque depois delega os seus poderes nas AES. A 
actuação do Conselho na recente crise é a prova de que isso pode ser feito com eficácia e 
rapidez quando as circunstâncias o exigem.

Alteração 450
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 
Comunidade, o CERS, por sua própria 
iniciativa ou no seguimento de um pedido 
da Autoridade, do Conselho, do 
Parlamento Europeu, ou da Comissão, 
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Autoridade declarando a existência de uma 
situação de emergência para efeitos do 
presente regulamento.

pode emitir um alerta declarando a 
existência de uma situação de emergência. 
Este alerta habilita a Autoridade a 
adoptar, sem qualquer exigência 
suplementar, as decisões específicas 
referidas no n.º 3.

Or. en

Justificação

O CERS está muito bem posicionado para identificar potenciais situações de emergência, na 
medida em que é um órgão técnico criado para controlar e avaliar ameaças potenciais à 
estabilidade financeira. Um mercado europeu integrado no domínio dos serviços financeiros 
implica uma actuação coordenada por parte das autoridades nacionais de supervisão, a fim 
de fazer face a situações de emergência. Cabe à Autoridade promover a cooperação e o 
intercâmbio de informações entre as autoridades nacionais de supervisão pertinentes, bem 
como a coordenação eficaz das medidas adoptadas a nível nacional. O artigo 10.º deve 
claramente conferir tais atribuições à Autoridade.

Alteração 451
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 Europeia, o CERS, por sua própria 
iniciativa ou no seguimento de um pedido 
da Autoridade, do Parlamento Europeu ou 
de um Estado-Membro, pode adoptar uma 
decisão declarando a existência de uma 
situação de emergência para efeitos do 
presente regulamento.

Or. en



AM\812976PT.doc 29/78 PE440.017v02-00

PT

Alteração 452
Marta Andreasen

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 
Comunidade, o CERS pode adoptar uma 
decisão endereçada à Autoridade 
declarando a existência de uma situação de 
emergência, a fim de habilitar a 
Autoridade a adoptar sem demora, e sem 
qualquer requisito suplementar, as 
medidas necessárias.

Or. en

Justificação

O CERS deve ter a possibilidade, numa situação de emergência, de adoptar rapidamente uma 
decisão e de a comunicar directamente à Autoridade de Supervisão.

Alteração 453
Marta Andreasen

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 

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, o CERS pode adoptar uma 
decisão endereçada à Autoridade 
declarando a existência de uma situação de 
emergência para efeitos do presente 
regulamento.
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presente regulamento.

Or. en

Justificação

O CERS deve ter liberdade para actuar prontamente numa situação de emergência.

Alteração 454
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 
Comunidade, a Comissão ou o Presidente 
da Autoridade, por sua própria iniciativa 
ou no seguimento de um pedido do 
Conselho, do CERS, do Parlamento 
Europeu ou do Grupo de Partes 
Interessadas do sector bancário, pode 
adoptar uma decisão declarando a 
existência de uma situação de emergência 
para efeitos do presente regulamento.

Or. en

Alteração 455
Peter Skinner

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 

1 Caso ocorram acontecimentos adversos 
que possam pôr seriamente em causa o 
bom funcionamento e a integridade dos 
mercados financeiros ou a estabilidade de 
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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.

todo ou de parte do sistema financeiro na 
União, a Comissão, no seguimento de uma 
recomendação do CERS, pode adoptar 
uma decisão endereçada à Autoridade 
declarando a existência de uma situação de 
emergência para efeitos do presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

O CERS é o órgão mais adequado para decretar uma situação de emergência. Contudo, uma 
vez que a determinação da existência, ou não, de uma situação de emergência exige um 
elevado grau de arbítrio na apreciação, nos termos do Tratado a Comissão é a entidade legal 
a quem compete tomar a decisão final, devendo dispor de poder discricionário sobre se essa 
decisão deve ou não ser tomada. Segundo o disposto no Tratado, é necessário também que a 
Autoridade seja habilitada, através de uma decisão da Comissão, a dispor das competências 
adicionais que as restantes disposições do artigo 10.º lhe conferem.

Alteração 456
Carl Haglund

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

Texto da Comissão Alteração

No caso de uma evolução desta natureza, 
a Autoridade actuará como promotora e, 
sempre que necessário, como 
coordenadora de quaisquer medidas 
adoptadas pelas autoridades nacionais de 
supervisão pertinentes.

Or. en
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Alteração 457
Olle Schmidt

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

Texto da Comissão Alteração

A fim de poder desempenhar estas 
funções de promoção e coordenação, a 
Autoridade será cabalmente informada de 
quaisquer acontecimentos significativos, e 
será convidada a participar como 
observadora em qualquer reunião 
relevante das autoridades nacionais de 
supervisão pertinentes.

Or. en

Justificação

Não parece adequado que seja a Comissão Europeia a declarar uma situação de emergência. 
Face às implicações de uma tal situação para os Estados-Membros, é ao Conselho que deve 
caber a decisão de decretar ou não o estado de emergência, tomando em consideração a 
posição do CERS, competente para as questões relativas ao risco sistémico.

Alteração 458
Olle Schmidt

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. O Conselho, em concertação com a 
Comissão, o CERS e, se for caso disso, 
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, no 
seguimento de um pedido nesse sentido 
por parte da Autoridade, da Comissão ou 
do CERS. O Conselho reavaliará a sua 
decisão a intervalos adequados, pelo 
menos, uma vez por mês, e decretará a 
suspensão da situação de emergência 



AM\812976PT.doc 33/78 PE440.017v02-00

PT

assim que as circunstâncias o permitam.

Or. en

Justificação

Não parece adequado que seja a Comissão Europeia a declarar uma situação de emergência. 
Face às implicações de uma tal situação para os Estados-Membros, é ao Conselho que deve 
caber a decisão de decretar ou não o estado de emergência, tomando em consideração a 
posição do CERS, competente para as questões relativas ao risco sistémico.

Alteração 459
Vicky Ford

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Assim que emite um alerta, o 
Conselho notificará desse facto, em 
simultâneo, o Parlamento Europeu, o 
CERS, a Comissão e a Autoridade 
Europeia de Supervisão.

Or. en

Alteração 460
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 notificará desse facto, em
simultâneo, o Parlamento Europeu, o 
CERS, a Comissão e a Autoridade 
Europeia de Supervisão.

Or. en
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Alteração 461
Peter Skinner

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. A conclusão formulada pelo CERS 
será objecto de uma troca de opiniões 
ex-post entre o Presidente do CERS, o 
Parlamento Europeu e o Comissário 
responsável, e será posta em prática no 
mais breve prazo possível.

Or. en

Justificação

A fim de dotar o processo do controlo democrático que se impõe, o CERS e a Comissão 
devem explicar ao Parlamento as razões que os levaram a considerar necessário declarar
uma situação de emergência.

Alteração 462
Olle Schmidt

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 Conselho 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 evolução 
que possa perturbar o bom funcionamento 
e a integridade dos mercados financeiros
na União Europeia, assegurando-se de que 
as instituições financeiras e as autoridades 
nacionais de supervisão cumpram os 
requisitos definidos por essa legislação.
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Or. en

Justificação

Não me parece adequado que a Comissão Europeia tome decisões nesta matéria.

Alteração 463
Carl Haglund

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 Conselho 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 evolução 
que possa perturbar o bom funcionamento 
e a integridade dos mercados financeiros 
na União Europeia, assegurando-se de que 
as instituições financeiras e as autoridades 
nacionais de supervisão cumpram os 
requisitos definidos por essa legislação.

Or. en

Alteração 464
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 

2. Nos casos em que o CERS tenha emitido 
um alerta nos termos do n.º 1, ou em que a 
Comissão ou o Conselho, por sua própria 
iniciativa ou no seguimento de um pedido 
da Autoridade, do Parlamento Europeu 
ou de um Estado-Membro, adopte uma 
decisão que determine a existência de 
circunstâncias que justifiquem que as 
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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.

autoridades nacionais de supervisão 
adoptem medidas concertadas 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 na
União Europeia, a Autoridade pode 
adoptar, sem qualquer requisito
suplementar, 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, assegurando-se de 
que as instituições financeiras e as 
autoridades nacionais de supervisão 
cumpram os requisitos definidos por essa 
legislação.

Or. en

Alteração 465
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. Nos casos em que o CERS defender a 
necessidade de uma actuação concertada 
por parte das autoridades nacionais de 
supervisão para dar resposta a 
acontecimentos adversos que possam pôr 
seriamente em causa o bom 
funcionamento e a integridade dos 
mercados financeiros, a Autoridade 
adoptará 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 quaisquer 
acontecimentos dessa natureza, 
assegurando-se de que as instituições 
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financeiras e as autoridades nacionais de 
supervisão cumpram os requisitos 
definidos por essa legislação.

Or. en

Justificação

A criação do mercado interno da UE no domínio dos serviços financeiros impõe uma 
actuação concertada para dar resposta a potenciais situações de emergência, uma vez que a 
crise num Estado-Membro se pode rapidamente alastrar além-fronteiras. Assim, forçoso se 
torna clarificar que a possibilidade de a Autoridade adoptar decisões directamente aplicáveis 
às autoridades nacionais de supervisão se inscreve no seu âmbito de competências enquanto 
promotora e coordenadora das medidas tomadas a nível nacional.

Alteração 466
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

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 defender a 
necessidade de uma actuação concertada 
por parte das autoridades nacionais de 
supervisão para dar resposta a 
acontecimentos adversos que possam pôr 
seriamente em causa o bom 
funcionamento e a integridade dos 
mercados financeiros, as Autoridades
adoptarão 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 quaisquer 
acontecimentos dessa natureza, 
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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Justificação

A criação do mercado interno da UE no domínio dos serviços financeiros impõe uma 
actuação concertada para dar resposta a potenciais situações de emergência, uma vez que a 
crise num Estado-Membro se pode rapidamente alastrar além-fronteiras. Assim, forçoso se 
torna clarificar que a possibilidade de a Autoridade adoptar decisões directamente aplicáveis 
às autoridades nacionais de supervisão se inscreve no seu âmbito de competências enquanto 
promotora e coordenadora das medidas tomadas a nível nacional.

Alteração 467
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Artigo 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 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.

Or. en
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Alteração 468
Thomas Mann

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 é declarada a 
existência de uma situação de emergência
nos termos do n.º 1, e em que se impõe 
uma actuação concertada por parte das 
autoridades nacionais de supervisão, 
especialmente em relação ao impacto da
referida situação nos orçamentos dos 
Estados-Membros, a fim de reagir a 
acontecimentos adversos que possam pôr 
seriamente em causa o bom 
funcionamento e a integridade dos 
mercados financeiros na União Europeia,
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 quaisquer 
acontecimentos daquela natureza,
assegurando-se de que as instituições 
financeiras e as autoridades nacionais de 
supervisão cumpram os requisitos 
definidos por essa legislação.

Or. en

Alteração 469
Vicky Ford

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 

2. Nos casos em que é declarada a 
existência de uma situação de emergência
nos termos do n.º 1, a Autoridade pode 
adoptar decisões endereçadas às 
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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.

autoridades de supervisão dos 
Estados-Membros exigindo-lhes 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, assegurando-se de 
que as instituições financeiras e as 
autoridades nacionais de supervisão 
cumpram os requisitos definidos por essa 
legislação.

Or. en

Alteração 470
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 é declarada a 
existência de uma situação de emergência
nos termos do n.º 1, a Autoridade pode 
adoptar decisões endereçadas às 
autoridades de supervisão dos 
Estados-Membros exigindo-lhes 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, 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 471
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 Europeia, a 
Autoridade promoverá activamente e, 
sempre que necessário, coordenará a 
adopção de medidas pelas autoridades 
nacionais de supervisão pertinentes.

Or. en

Alteração 472
Vicky Ford

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 Europeia, a 
Autoridade promoverá activamente e, 
sempre que necessário, coordenará a 
adopção de medidas pelas autoridades 
nacionais de supervisão pertinentes.

Or. en



PE440.017v02-00 42/78 AM\812976PT.doc

PT

Alteração 473
Diogo Feio

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

Texto da Comissão Alteração

2-B. O Conselho reavaliará a decisão 
adoptada nos termos do n.º 1 a intervalos 
adequados e, pelo menos, uma vez por 
mês, e decretará a suspensão da situação 
de emergência assim que as 
circunstâncias o permitam.

Or. en

Justificação

A situação de "emergência" deve ser constantemente reavaliada pelo Conselho, em 
concertação, sempre que necessário, com o CERS e as AES. Assim que as circunstâncias o 
permitam, a situação de emergência deve ser suspensa.

Alteração 474
Vicky Ford

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

Texto da Comissão Alteração

2-B. O Conselho reavaliará a decisão 
adoptada nos termos do n.º 1 a intervalos 
adequados e, pelo menos, uma vez por 
mês, e decretará a suspensão da situação 
de emergência assim que as 
circunstâncias o permitam.

Or. en

Justificação

A situação de "emergência" deve ser constantemente reavaliada pelo Conselho, em 
concertação, sempre que necessário, com o CERS e as AES. Assim que as circunstâncias o 
permitam, a situação de emergência deve ser suspensa.
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Alteração 475
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

Justificação

Não se afigura adequado as AES adoptarem decisões vinculativas directamente aplicáveis a 
instituições financeiras específicas. Atendendo a que a autoridade nacional de supervisão é 
responsável pela supervisão diária das instituições financeiras, é preferível, do ponto de vista 
jurídico, a AES obrigar a autoridade nacional a alterar as práticas de mercado no 
seguimento de uma decisão proferida no quadro de uma situação de emergência.

Alteração 476
Vicky Ford

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 

Suprimido
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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.

Or. en

Alteração 477
Diogo Feio

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 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, e em que esse 
incumprimento afecte de forma 
significativa o sistema financeiros de 
outros Estados-Membros que não o da 
referida autoridade, 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.
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Or. en

Alteração 478
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 
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, 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 
adoptará, 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 interno da UE, o âmbito de aplicação das decisões 
específicas directamente aplicáveis a instituições financeiras em caso de situações de 
emergência não deve estar sujeito a limitações.
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Alteração 479
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 – primeiro parágrafo-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

. No caso de a instituição destinatária da 
decisão se recusar a cumprir a legislação 
da União ou uma decisão específica 
adoptada pela Autoridade, esta última
pode intentar uma acção junto de um 
tribunal nacional, incluindo o pedido de 
medidas provisórias.

Or. en

Justificação

Trata-se de reforçar o poder da Autoridade, conforme preconizado no relatório Giegold.

Alteração 480
Vicky Ford

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 481
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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

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 dar cumprimento a essas decisões. 
Em caso de incumprimento, este será 
devidamente justificado por escrito pelas 
autoridades nacionais de supervisão ao 
CERS e à Autoridade.

Or. en

Justificação

O princípio «cumprir ou justificar o incumprimento» («comply or explain») constitui um 
incentivo para as autoridades nacionais de supervisão cumprirem as decisões adoptadas 
pelas Autoridades para dar resposta a potenciais situações de emergência.

Alteração 482
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

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

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 dar cumprimento a essas decisões. 
Em caso de incumprimento, este será 
devidamente justificado por escrito pelas 
autoridades nacionais de supervisão ao 
CERS e à Autoridade.

Or. en
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Justificação

O princípio «cumprir ou justificar o incumprimento» («comply or explain») constitui um 
incentivo para as autoridades nacionais de supervisão cumprirem as decisões adoptadas 
pelas Autoridades para dar resposta a potenciais situações de emergência.

Alteração 483
Peter Skinner

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. A Comissão pode revogar a sua 
decisão adoptada nos termos do n.º 1, sob 
recomendação do Conselho Europeu do 
Risco Sistémico ou a pedido do 
Parlamento Europeu ou do Conselho.

Or. en

Justificação

O CERS é o órgão mais adequado para declarar o fim de uma situação de emergência. O 
Parlamento e o Conselho devem estar capacitados para requerer a suspensão da declaração 
de período de crise. No entanto, uma vez que a determinação do termo, ou não, de uma 
situação de emergência exige um elevado grau de apreciação, a Comissão é, à luz do 
Tratado, a entidade legal a quem compete revogar a sua decisão, devendo dispor de poder 
discricionário sobre se tal decisão deve ou não ser tomada.

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

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. O CERS reavalia a decisão referida 
no n.º 1, por sua própria iniciativa ou no 
seguimento de um pedido da Autoridade, 
do Conselho, do Parlamento Europeu ou 
da Comissão.
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Or. en

Justificação

Trata-se de conferir à Autoridade, ao Conselho, ao Parlamento Europeu e à Comissão o 
direito de requerer a revisão da decisão de decretar a situação de emergência.

Alteração 485
Corien Wortmann-Kool

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. Nos casos em que o CERS tenha 
adoptado uma decisão nos termos do 
n.º 1, o CERS reavaliará essa decisão 
periodicamente, bem como a pedido da 
Autoridade, do Parlamento, do Conselho 
ou da Comissão, e declarará a suspensão 
da situação de emergência assim que as 
circunstâncias o permitam.

Or. en

Justificação

A situação de emergência declarada nos termos do artigo 10.º deve ser acompanhada 
atentamente. Além disso, o CERS deve estar capacitado para declarar a suspensão da 
situação de emergência.

Alteração 486
Marianne Thyssen

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. A Comissão reavaliará a decisão 
referida no n.º 1 periodicamente, bem 
como a pedido da AES, do CERS ou do 
Conselho.
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Or. en

Justificação

Propõe-se que a iniciativa de determinar a existência de uma situação de emergência deve 
caber igualmente à AES.

Alteração 487
Antolín Sánchez Presedo

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. No seu relatório anual, a Autoridade 
explicita as decisões específicas 
endereçadas às autoridades nacionais e às 
instituições financeiras ao abrigo dos 
n.ºs 3 e 4.

Or. en

Alteração 488
Marianne Thyssen

Proposta de regulamento
Artigo 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

10-A. Nos casos em que uma situação de 
emergência exige medidas imediatas, não 
sendo possível aguardar uma decisão do 
CERS, a Autoridade pode adoptar 
decisões que sejam genérica e 
directamente aplicáveis aos operadores no 
mercado financeiro. Estas medidas de 
emergência são imediatamente 
notificadas ao CERS. No caso de o CERS 
não confirmar a existência de uma 
situação de emergência no prazo de 15 
dias, as medidas expiram.

Or. en
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Justificação

Há casos em que as medidas têm de ser tomadas a muito curto prazo, sendo difícil aguardar 
pela conclusão do processo de decisão no âmbito do CERS. Como tal, afigura-se útil 
capacitar as AES para tomar decisões urgentes, sob condição de tais decisões serem 
imediatamente notificadas ao CERS e não serem válidas por mais de duas semanas ou após a 
confirmação, pelo CERS, da existência de uma situação de emergência.

Alteração 489
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 não atribua 
a responsabilidade em última instância ao 
supervisor de grupo, a Autoridade, por sua 
própria iniciativa ou a pedido de uma ou 
mais das autoridades nacionais de 
supervisão em questão, pode assumir a 
direcção das tarefas de assistência às 
autoridades na procura de um acordo em 
conformidade com o procedimento 
definido no n.º 2.

Or. en

Justificação

Importa clarificar que, nos casos em que a legislação sectorial já atribui a responsabilidade 
em última instância a uma entidade de supervisão de grupo, a autoridade desta prevalece 
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sobre as competências da AES. Se assim não fosse, poderia gerar-se confusão entre a 
primazia da legislação sectorial e as competências da AES, cujo mandato, em última análise, 
decorre da legislação sectorial.

Alteração 490
Thomas Mann

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, assume a direcção 
das tarefas de assistência às autoridades 
na procura de um acordo que tenha em 
conta os interesse nacionais, em 
conformidade com o procedimento 
definido nos n.ºs 2 e 4.

Or. en
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Alteração 491
Vicky Ford

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 
assumir a direcção das tarefas de 
assistência às autoridades na procura de 
um acordo em conformidade com o 
procedimento definido no n.º 2.

Or. en

Alteração 492
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 
adoptado qualquer medida em relação à 

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 
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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.

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

Alteração 493
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 
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 domínios 
indicados 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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Justificação

Tendo em conta a importância da questão e a eventualidade de futuros desacordos sobre a 
mesma, é recomendável indicar explicitamente na legislação sectorial qual o âmbito de 
aplicação exacto do «procedimento de mediação vinculativo». Trata-se de uma das mais 
importantes ferramentas concedidas à ABE, e que pode ser utilizada para intervir em relação 
a responsabilidades fulcrais das autoridades de supervisão. Por conseguinte, não podem 
existir incertezas neste domínio. Seria sensato, também, descontinuar a abordagem deste 
problema durante a negociação das futuras directivas que irão alterar a legislação sectorial. 
O projecto de regulamento definirá apenas as competências da ABE para assegurar a 
«mediação vinculativa», bem como o respectivo procedimento. O âmbito de aplicação da 
«mediação vinculativa» será, porém, definido caso a caso na legislação sectorial.

Alteração 494
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 a fim de
resolver a situação, com efeitos 
vinculativos para as autoridades de 
supervisão em questão, de modo a 
assegurar o cumprimento da legislação da 
União Europeia.

Or. en

Justificação

Para assegurar uma supervisão eficaz e efectiva a par da segurança jurídica, e promover a 
confiança no seio da comunidade de supervisão, as decisões da Autoridade com vista à 
resolução das situações de desacordo devem ser vinculativas para o(s) seu(s) destinatário(s). 
O quadro jurídico da UE não permite a concessão de poderes discricionários à Autoridade. 
Como tal, a competência da Autoridade para resolver situações de desacordo sobre questões 
de supervisão não pode estar «em conformidade» com a legislação comunitária. Essa função 
de mediação deve, isso sim, visar assegurar o cumprimento da legislação da UE.
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Alteração 495
Vicky Ford

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 para resolver a 
situação, a fim de assegurar o 
cumprimento da legislação comunitária.

Or. en

Alteração 496
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. 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.

Or. en

Alteração 497
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. No seu relatório, a Autoridade 
explicita a situação de desacordo entre as 
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autoridades competentes, os acordos 
alcançados e a decisão adoptada para 
resolver a situação.

Or. en

Alteração 498
Olle Schmidt

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.

Suprimido

Or. en

Justificação

Não se afigura adequado as Autoridades Europeias de Supervisão (AES) adoptarem decisões 
vinculativas directamente aplicáveis a instituições financeiras específicas. Atendendo a que a 
autoridade nacional de supervisão é responsável pela supervisão diária das instituições 
financeiras, é preferível, do ponto de vista jurídico, a AES obrigar a autoridade nacional a 
alterar as práticas de mercado no seguimento de uma decisão no âmbito de um processo de 
mediação conforme o previsto no artigo 11.º.
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Alteração 499
Vicky Ford

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.

Suprimido

Or. en

Alteração 500
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. No seu relatório anual, a Autoridade 
explicita a situação de desacordo entre as 
autoridades competentes, os acordos 
alcançados e a decisão adoptada para 
resolver a situação.

Or. en
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Alteração 501
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que o considere adequado, a 
Autoridade participa nos colégios de 
autoridades de supervisão, na qualidade de 
observadora. Para efeitos dessa 
participação, deve ser considerada uma 
«autoridade nacional de supervisão» na 
acepção da legislação pertinente e, a seu 
pedido, recebe toda a informação relevante 
partilhada com qualquer membro do 
colégio. 

2. Sempre que o considere adequado e no 
interesse da União Europeia, a Autoridade 
participa nos colégios de autoridades de 
supervisão, na qualidade de observadora. 
Para efeitos dessa participação, deve ser 
considerada uma «autoridade nacional de 
supervisão» na acepção da legislação 
pertinente e, a seu pedido, recebe toda a 
informação relevante partilhada com 
qualquer membro do colégio. 

Or. en

Alteração 502
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3

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, 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. A Autoridade tem plenamente 
em consideração os acordos existentes 
entre as autoridades nacionais de 
supervisão e as autoridades de supervisão 
de países terceiros, bem como o núcleo de 
Grupos de Gestão de Crises dos colégios 
internacionais, que tem total acesso à 
informação. A Autoridade deve ser 
membro dos Grupos de Gestão de Crises.
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A Autoridade cria e gere um sistema 
central que permita que essa informação 
esteja acessível às autoridades de 
supervisão participantes nos colégios. 

Suprimido.

Or. en

Alteração 503
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3

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 dá assistência às
autoridades de supervisão reunidas em 
colégios de autoridades de supervisão, e 
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 cria e gere um sistema 
central que permita que essa informação 
esteja acessível às autoridades de 
supervisão participantes nos colégios. 

A Autoridade tem plenamente em conta os 
acordos existentes entre as autoridades 
nacionais de supervisão e as autoridades 
de supervisão de países terceiros.

Or. en

Justificação

Não se afigura adequado as AES gerirem colégios de autoridades de supervisão e actuarem 
como repositórios de informação. Estas são funções que devem continuar a ser exercidas 
pela autoridade de supervisão nacional. A UE acolhe no seu seio um grande número de 
instituições financeiras que não tem a sua sede num Estado-Membro da União Europeia e, 
por conseguinte, o artigo deve ser alterado de modo a ter em conta os acordos existentes, 
evitando-se assim desestabilizar o regime que vigora entre os colégios internacionais.
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Alteração 504
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 permitirá que as novas 
Autoridades resolvam os diferendos entre 
as autoridades nacionais de supervisão 
em conformidade com o procedimento 
definido no artigo 11.º.

Or. en

Justificação

A Autoridade deve estar capacitada para resolver um conflito (persistente) entre duas 
autoridades de supervisão em conformidade com o procedimento definido no artigo 11.º.

Alteração 505
Burkhard Balz, Leonardo Domenici, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba 
Bidegain

Proposta de regulamento
Artigo 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12.º-A
Supervisão das instituições financeiras 

com dimensão à escala da UE
1. As autoridades nacionais de supervisão 
exercem a supervisão prudencial das 
instituições financeiras com dimensão à 
escala da UE, agindo na qualidade de 
agentes da Autoridade e sob as suas 
instruções, a fim de assegurar a aplicação 
uniforme das mesmas regras de 
supervisão em todo o território da União 
Europeia. 
2. A Autoridade apresenta os seus 
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projectos de normas de supervisão à 
Comissão e, simultaneamente, ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho. A 
Comissão dá a sua aprovação ao projecto 
de normas de supervisão em 
conformidade com o procedimento 
definido nos artigos 7.º ou 8.º. 
3. Uma decisão aprovada pelo Conselho 
de Autoridades de Supervisão em 
conformidade com o procedimento 
definido no artigo 29.º, n.º 1, identifica as 
instituições financeiras com dimensão à 
escala da UE significativas. Os critérios 
para a identificação destas instituições 
financeiras têm em conta os critérios 
estabelecidos pelo Conselho de 
Estabilidade Financeira, pelo Fundo 
Monetário Internacional e pelo Banco de 
Pagamentos Internacionais.
4. A Autoridade, em colaboração com o 
Conselho Europeu do Risco Sistémico, 
desenvolve um modelo de informações 
para as instituições significativas a fim de 
assegurar uma boa gestão do seu risco 
sistémico. 
5. Para assegurar a co-responsabilidade 
das instituições financeiras com dimensão 
à escala da UE, proteger os interesses dos 
depositantes europeus e atenuar os custos 
de uma crise financeira sistémica para os 
contribuintes, é criado um Fundo 
Europeu de Protecção Financeira (o 
Fundo). Este último desempenhará 
também um papel no apoio às instituições 
da UE que enfrentam dificuldades 
susceptíveis de pôr em risco a estabilidade 
financeira do mercado único financeiro 
europeu. O Fundo é financiado através de 
contribuições dessas instituições. A 
contribuição de cada instituição 
financeira é calculada com base em 
critérios que recompensam a boa gestão. 
Essas contribuições substituem as 
contribuições feitas para fundos 
nacionais de natureza idêntica. 
6. Caso os recursos acumulados pelo 
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Fundo através das contribuições 
efectuadas pelos bancos não sejam 
suficientes para resolver a crise, o Fundo 
pode aumentar os seus recursos através 
da emissão de dívida pública. Os 
Estados-Membros podem, em 
circunstâncias excepcionais, facilitar a 
emissão de dívida pelo Fundo mediante 
garantias e em contrapartida de uma taxa 
de remuneração que reflicta 
adequadamente o risco assumido. Essas 
garantias devem ser repartidas entre os 
Estados-Membros em conformidade com 
os critérios estabelecidos no n.º 7.
7. Quando, em circunstâncias 
excepcionais extremas e no contexto de 
uma crise sistémica, se registar a falência 
de uma ou mais instituições, e os recursos 
disponíveis forem insuficientes, os 
Estados-Membros afectados assumirão os 
encargos concomitantes de acordo com os 
princípios definidos no actual 
Memorando de Acordo, devidamente 
revisto. Os acordos de repartição dos 
encargos podem incluir um dos critérios 
seguintes ou uma combinação dos 
mesmos: os depósitos da instituição; os 
activos (quer em termos de valores 
contabilísticos quer de valores de mercado 
quer ainda de valores ponderados em 
função do risco) da instituição; os fluxos 
de receitas da instituição; e a quota 
correspondente aos fluxos do sistema de 
pagamentos da instituição. 
8. A participação no Fundo substitui a 
participação nos actuais sistemas 
nacionais de garantia de depósitos no 
caso das instituições da UE que nele 
participam. O Fundo é gerido por um 
Conselho nomeado pela Autoridade 
Europeia de Supervisão (Bancária) por 
um período de cinco anos. Os membros do 
Conselho são eleitos de entre os 
representantes das autoridades nacionais. 
O Fundo cria igualmente um Conselho 
Consultivo, composto pelas instituições 
financeiras que participam no Fundo.
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Or. en

Alteração 506
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Artigo 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12.º-A

Supervisão das instituições financeiras 
com dimensão à escala da UE

1. As autoridades nacionais de supervisão 
exercem a supervisão prudencial das 
instituições financeiras com dimensão à 
escala da UE agindo na qualidade de 
agentes da Autoridade e sob as suas 
instruções, a fim de assegurar a aplicação 
uniforme das mesmas regras de 
supervisão em todo o território da União 
Europeia. 
2. A Autoridade apresenta os seus 
projectos de normas de supervisão à 
Comissão e, simultaneamente, ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho. A 
Comissão dá a sua aprovação ao projecto 
de normas de supervisão em 
conformidade com o procedimento 
definido nos artigos 7.º ou 8.º. 
3. Uma decisão aprovada pelo Conselho 
de Autoridades de Supervisão em 
conformidade com o procedimento 
definido no artigo 29.º, n.º 1, identifica as 
instituições financeiras com dimensão à 
escala da UE significativas. Os critérios 
para a identificação destas instituições 
financeiras têm em conta os critérios 
estabelecidos pelo Conselho de 
Estabilidade Financeira, pelo Fundo 
Monetário Internacional e pelo Banco de 
Pagamentos Internacionais.
4. A Autoridade, em colaboração com o 
Conselho Europeu do Risco Sistémico, 
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desenvolve um modelo de informações 
para as instituições significativas a fim de 
assegurar uma boa gestão do seu risco 
sistémico. 
5. A fim de proteger os interesses dos 
depositantes e salvaguardar a estabilidade 
dos mercados financeiros, a Autoridade 
vela por que as instituições financeiras 
com dimensão à escala da UE possam 
cumprir os seus compromissos nos 
Estados-Membros em que operam. Para o 
efeito, a Autoridade vela por que os 
fundos de garantia de depósitos nacionais 
sejam criados e concebidos de forma a 
que as instituições financeiras com 
dimensão à escala da UE possam 
respeitar os compromissos a que estão 
obrigadas nos Estados-Membros em que 
operam. À Autoridade cabe velar por que 
os Estados-Membros e as respectivas 
autoridades nacionais protejam, por estes 
meios, o mercado interno dos serviços 
financeiros contra riscos sistémicos. 

Or. en

Justificação

As regras de governação de um Fundo da UE não foram suficientemente ponderadas, o que 
pode levar a consequências indesejáveis. A questão de saber se é necessário criar, ou não, 
um Fundo da UE deve ser abordada no âmbito do trabalho da Comissão sobre a intervenção 
em situações de crise transfronteiras.

Alteração 507
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12.º-A
Supervisão das instituições financeiras 

com dimensão à escala da UE
As autoridades nacionais de supervisão 
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exercem a supervisão prudencial das 
instituições financeiras com dimensão à 
escala da UE.
A Autoridade, em colaboração com o 
Conselho Europeu do Risco Sistémico e 
as autoridades nacionais de supervisão, 
desenvolve um modelo de informações 
para as instituições significativas a fim de 
assegurar uma boa gestão do seu risco 
sistémico.
Para ajudar a proteger os depositantes 
europeus, a Autoridade promove o reforço 
da coordenação entre os sistemas de 
garantia de depósitos que operam em toda 
a União Europeia.

Or. en

Alteração 508
Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner 

Proposta de regulamento
Artigo 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12.º-A
Evolução da Autoridade

A Autoridade desenvolver-se-á de acordo 
com as melhores práticas reconhecidas 
aos níveis europeu e internacional. Nessa 
óptica, uma abordagem possível consiste 
na criação de um novo nível de supervisão 
directa pela Autoridade. Para evitar 
distorções no plano internacional e 
reforçar o Sistema Europeu de Supervisão 
Financeira, a introdução da supervisão 
directa deve ser cuidadosamente avaliada 
e ponderada, a fim de acrescentar valor à 
supervisão das grandes instituições 
financeiras, muitas das quais têm uma 
dimensão à escala mundial e operam na 
UE. Isto aplica-se sobretudo às grandes 
instituições financeiras com actividades 
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no domínio da banca grossista e outras 
susceptíveis de gerar riscos sistémicos 
para o mercado interno, e às instituições 
financeiras de carácter sistémico, 
definidas e identificadas como tal a nível 
internacional. Esta questão será 
analisada mais aprofundadamente 
quando da primeira revisão do presente 
Regulamento, prevista no artigo 66.º, a 
qual deverá ter lugar no prazo de três 
anos a contar da sua entrada em vigor.

Or. en

Alteração 509
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12.º-A
Evolução da Autoridade

A Autoridade desenvolver-se-á de acordo 
com as melhores práticas reconhecidas 
aos níveis europeu e internacional. Nessa 
óptica, uma abordagem possível consiste 
na criação de um novo nível de supervisão 
directa pela Autoridade. Para evitar 
distorções no plano internacional e 
reforçar o Sistema Europeu de Supervisão 
Financeira, a introdução da supervisão 
directa deve ser cuidadosamente avaliada 
e ponderada, a fim de acrescentar valor à 
supervisão dos grandes bancos com 
actividades transfronteiras e outras 
instituições financeiras de grande 
dimensão que operam na UE. Isto 
aplica-se sobretudo aos bancos com 
actividades transfronteiras susceptíveis de 
gerar riscos sistémicos para o mercado 
interno, e às instituições financeiras de 
carácter sistémico, definidas e 
identificadas como tal a nível 
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internacional. Esta questão será 
analisada mais aprofundadamente 
quando da primeira revisão do presente 
Regulamento, prevista no artigo 66.º, a 
qual deverá ter lugar no prazo de três 
anos a contar da sua entrada em vigor.

Or. en

Justificação

Impõe-se uma análise e uma avaliação dos novos moldes de supervisão na UE, sobretudo no 
que respeita às instituições financeiras com actividades transfronteiras susceptíveis de gerar 
riscos sistémicos para o mercado interno. Tal análise deve ter lugar no prazo máximo de três 
anos após a entrada em vigor do regulamento em apreço.  

Alteração 510
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 autorizam as 
autoridades nacionais de supervisão a 
delegar, mediante acordo bilateral,
funções e responsabilidades noutras 
autoridades nacionais, nas condições 
previstas no presente artigo. Os 
Estados-Membros podem estabelecer 
regras específicas a observar antes de as 
autoridades nacionais de supervisão 
celebrarem tais acordos, e limitar o 
âmbito da delegação ao estritamente 
necessário para assegurar a supervisão 
eficaz das instituições e grupos 
financeiros com actividades 
transfronteiras.

Or. en
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Alteração 511
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 nacionais de supervisão 
podem, mediante acordos entre si, delegar 
funções e responsabilidades noutras 
autoridades nacionais de supervisão.

Or. en

Alteração 512
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 através 
da elaboração de quadros multilaterais 
adequados.

Or. en

Alteração 513
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 

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

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 514
Peter Skinner

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. A delegação de responsabilidades 
traduz-se na reatribuição das 
competências previstas na legislação 
referida no artigo 1.º, n.º 2. O 
procedimento, a execução e o controlo 
administrativo e judicial no que respeita 
às responsabilidades delegadas serão 
regidos pela lei da autoridade delegante.

Or. en

Justificação

A delegação de tarefas e responsabilidades pode ser um instrumento útil para reforçar a 
cooperação entre autoridades delegantes e delegatárias, na medida em que traduz o 
reconhecimento das capacidades destas últimas em matéria de supervisão. A delegação pode 
reduzir a duplicação das tarefas de supervisão e simplificar por essa via o processo de 
supervisão, bem como reduzir a carga que recai sobre as instituições financeiras. Pode ainda 
contribuir para o reforço da confiança entre as autoridades de supervisão e para o 
desenvolvimento de uma cultura comum de supervisão. A disposição constante na Directiva 
2006/48/CE (artigo 131.º) deve ser reforçada, prevendo-se uma base jurídica clara para a 
delegação de responsabilidades. A autoridade nacional na qual foi delegada uma 
responsabilidade, a delegatária, deverá poder decidir por si própria sobre uma determinada 
questão. As decisões tomadas pela autoridade delegatária devem ser reconhecidas pela 
autoridade delegante e outras autoridades competentes como sendo determinantes no âmbito 
da delegação. A definição dos princípios que regem a delegação de responsabilidades exigirá 
porventura a adopção de nova legislação da UE.
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Alteração 515
Udo Bullmann

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

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. Os acordos 
definem as responsabilidades de cada 
uma das autoridades nacionais de 
supervisão que neles participam.

Or. en

Alteração 516
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 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 13.º-A
A Autoridade delega nas autoridades 
nacionais as tarefas e responsabilidades 
associadas ao exercício da supervisão 
prudencial das instituições financeiras 
com dimensão à escala da UE, conforme 
previsto no artigo 12.º-A.

Or. en

Justificação

Trata-se de ter em conta a delegação, pela Autoridade, da supervisão das instituições 
financeiras com dimensão à escala da UE.
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Alteração 517
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A Autoridade desempenha um papel 
activo no desenvolvimento de uma cultura 
europeia comum de supervisão e de 
práticas de supervisão coerentes e na 
garantia da aplicação de procedimentos 
uniformes e de abordagens coerentes em 
toda a Comunidade, levando a cabo, no 
mínimo, as seguintes actividades:

1. A Autoridade desempenha um papel 
activo no desenvolvimento de uma cultura 
europeia comum de supervisão e de 
práticas de supervisão coerentes e na 
garantia da aplicação de procedimentos 
uniformes e de abordagens coerentes em
toda a União Europeia, levando a cabo, no 
mínimo, as seguintes actividades:

Or. en

Alteração 518
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) Incentivar o desenvolvimento das 
melhores práticas, incluindo um diálogo 
efectivo e construtivo entre as autoridades 
nacionais e as partes interessadas 
pertinentes que envolva os consumidores 
e os sindicatos representantes dos 
trabalhadores do sector enquanto 
elementos de uma cultura comum de 
supervisão.

Or. en

Justificação

As autoridades de supervisão a nível nacional podem beneficiar muito com a participação
das partes interessadas pertinentes, como os trabalhadores e os consumidores, no seu 
trabalho. Os empregados nos diferentes sectores podem contribuir com conhecimentos 
importantes sobre as práticas de funcionamento das empresas – estruturas de remuneração, 
sistemas de incentivos, competências, condições de trabalho – e sobre o impacto dessas 
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práticas no perfil de risco da empresa.

Alteração 519
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Texto da Comissão Alteração

b-B) Velar por que as autoridades tenham 
em conta as informações fornecidas por 
empregados sobre as práticas das 
empresas em matéria de estruturas de 
remuneração, sistemas de incentivos, 
competências e condições de trabalho.

Or. en

Justificação

As autoridades de supervisão a nível nacional podem beneficiar muito com a participação
das partes interessadas pertinentes, como os trabalhadores e os consumidores, no seu 
trabalho. Os empregados nos diferentes sectores podem contribuir com conhecimentos 
importantes sobre as práticas de funcionamento das empresas – estruturas de remuneração, 
sistemas de incentivos, competências, condições de trabalho – e sobre o impacto dessas 
práticas no perfil de risco da empresa.

Alteração 520
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) Prestar aconselhamento às entidades 
europeias e internacionais pertinentes 
visando promover o desenvolvimento de 
normas de supervisão comuns de elevada 
qualidade, nomeadamente em matéria de 
normas de informação e de contabilidade;

Or. en
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Justificação

A Autoridade deve prestar aconselhamento às entidades europeias e internacionais 
responsáveis pela definição de normas técnicas nos casos em que se impõe a harmonização 
das normas a nível internacional, mas não deve, ela própria, participar directamente no 
desenvolvimento de novas normas quando tal função já se encontrar atribuída a um 
organismo europeu ou internacional.

Alteração 521
Sharon Bowles, Marian Harkin

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 tendo em conta o 
princípio da proporcionalidade;

Or. en

Justificação

A Autoridade Bancária Europeia deve ter em conta os diferentes modelos empresariais 
existentes no sector dos serviços financeiros. Para um mesmo tipo de instituição financeira, 
as normas técnicas não devem variar de Estado-Membro para Estado-Membro, mas devem 
permitir um determinado grau de flexibilidade, a fim de ter em linha de conta a existência de 
cooperativas, controladas democraticamente, cujos modelos empresariais são altamente 
avessos ao risco e que desempenham um importante papel no combate à exclusão social no 
seio das comunidades locais.

Alteração 522
Vicky Ford

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 

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

Or. en

Alteração 523
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 de contabilidade;

Or. en

Justificação

As autoridades de supervisão a nível nacional podem beneficiar muito com a participação
das partes interessadas pertinentes, como os trabalhadores e os consumidores, no seu 
trabalho. Os empregados nos diferentes sectores podem contribuir com conhecimentos 
importantes sobre as práticas de funcionamento das empresas – estruturas de remuneração, 
sistemas de incentivos, competências, condições de trabalho – e sobre o impacto dessas 
práticas no perfil de risco da empresa.

Alteração 524
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 aprovadas pela 
Comissão e das orientações e 
recomendações emitidas pela Autoridade e 
propor alterações das mesmas, quando 
necessário;
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Or. en

Alteração 525
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 
as autoridades avaliadas.

1. A Autoridade organiza e 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 
as autoridades avaliadas.

Or. en

Alteração 526
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 recursos e dos
mecanismos de 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



AM\812976PT.doc 77/78 PE440.017v02-00

PT

Alteração 527
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 Europeia e às práticas de 
supervisão, nomeadamente em termos das 
normas de regulação e supervisão e das
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 
Europeia;

Or. en

Alteração 528
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 adequadas 
dirigidas às autoridades nacionais de 
supervisão em questão.

Or. en
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Alteração 529
Peter Skinner

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 endereçadas às autoridades 
nacionais de supervisão em questão.

Or. en

Justificação

A Autoridade deve procurar não apenas formular recomendações específicas, mas também 
emitir orientações de carácter mais geral, a fim de incentivar a harmonização das práticas.
Isto deve, no entanto, assumir um carácter voluntário, atendendo aos obstáculos legais à 
imposição de harmonização para além da que já se encontra prevista no artigo 7.º.

Alteração 530
Corien Wortmann-Kool

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Autoridade tornará públicos os 
resultados das avaliações pelos pares bem 
como as melhores práticas identificadas 
com base nessas avaliações.   

Or. en

Justificação

A fim de promover a transparência, os resultados das avaliações pelos pares e as boas 
práticas que essas avaliações permitam identificar devem ser tornados públicos.


