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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105.º, 107.º, 161.º e 300.º do Tratado CE 
e no artigo 7.º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. Nos actos modificativos, as partes transcritas de uma 
disposição existente que o Parlamento pretende alterar, sem que a Comissão 
o tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes 
a esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...]. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do texto legal que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que institui 
uma Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados
(COM(2009)0503 – C7-0167/2009 – 2009/0144(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2009)0503),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 251.º e o artigo 95 do Tratado CE, nos termos dos quais 
a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C7-0167/2009),

– Tendo em conta a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
intitulada “Consequências da entrada em vigor do Tratado de Lisboa sobre os processos 
decisórios interinstitucionais em curso” (COM(2009)0665),

– Tendo em conta o n.º 3 do artigo 294.º e o artigo 114.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários e os 
pareceres da Comissão dos Assuntos Jurídicos, da Comissão dos Orçamentos e da 
Comissão dos Assuntos Constitucionais (A7-0000/2010),

1. Aprova em primeira leitura a posição a seguir indicada;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à 
Comissão e aos parlamentos nacionais.

Alteração 1

Proposta de regulamento
Título

Texto da Comissão Alteração

Proposta de
REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

Proposta de
REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO
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que institui uma Autoridade Europeia dos 
Valores Mobiliários e dos Mercados

que institui uma Autoridade Europeia de 
Supervisão (Valores Mobiliários e 
Mercados)
(Esta alteração aplica-se a todo o texto)

Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Muito antes da crise financeira o 
Parlamento reclamava regularmente o 
reforço de uma situação verdadeiramente 
nivelada e equitativa para todos os 
agentes a nível da União, assinalando 
significativos falhanços na supervisão, 
pela União, de mercados financeiros cada 
vez mais integrados (ver relatório 
García-Margallo y Marfil, sobre a 
Comunicação da Comissão sobre a 
aplicação de um enquadramento para os 
mercados financeiros: Plano de Acção» 
(2000)1, relatório Van den Burg sobre os 
regimes de supervisão prudencial na 
União Europeia (2002)2, relatório Van 
den Burg, sobre a política dos serviços 
financeiros (2005-2010) – Livro Branco 
(2007)3, e relatório Van den Burg e 
Daianu, que contém recomendações à 
Comissão sobre o seguimento do processo 
Lamfalussy: futura estrutura de 
supervisão (2008)4. Ver ainda Skinner –
relatório Solvência II (2009) e Gauzés –
regulamento ANC (2009)
_______________________

1JO C 40 de 7.2.2001, p. 453. 
2JO C 25E de 29.1.2004, p. 394.
3Não publicado no Jornal Oficial
4JO C 9E de 15.1.2010, p. 48.
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Or. en

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Um relatório publicado em 25 de 
Fevereiro de 2009 por um Grupo de Peritos 
de Alto Nível presidido por Jacques de 
Larosière, que tinha sido encomendado 
pela Comissão, concluiu que o 
enquadramento de supervisão terá de ser 
reforçado para reduzir os riscos de futuras 
crises financeiras e a sua gravidade, 
recomendando uma reforma abrangente da 
estrutura de supervisão do sector financeiro 
na Comunidade. O Grupo de Peritos 
concluiu também que deveria ser criado 
um Sistema Europeu de Supervisão 
Financeira (SESF), composto por três 
Autoridades Europeias de Supervisão, 
respectivamente para o sector bancário, dos 
valores mobiliários e dos seguros e pensões 
complementares de reforma, bem como um 
Conselho Europeu do Risco Sistémico 
(CERS).

(2) Um relatório publicado em 25 de 
Fevereiro de 2009 por um Grupo de Peritos 
de Alto Nível presidido por Jacques de 
Larosière, que tinha sido encomendado 
pela Comissão, concluiu que o 
enquadramento de supervisão terá de ser 
reforçado para reduzir os riscos de futuras 
crises financeiras e a sua gravidade, 
recomendando uma reforma da estrutura de 
supervisão do sector financeiro na 
Comunidade. O Grupo de Peritos concluiu 
também que deveria ser criado um Sistema 
Europeu de Supervisão Financeira (SESF), 
composto por três Autoridades Europeias 
de Supervisão, respectivamente para o 
sector bancário, dos valores mobiliários e 
dos seguros e pensões complementares de 
reforma, bem como um Conselho Europeu 
do Risco Sistémico (CERS). As 
recomendações constantes do relatório 
representavam o nível mais baixo de 
modificação que os peritos consideraram 
necessário para evitar que uma crise 
semelhante ocorresse no futuro.

Or. en

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A Comissão, na sua comunicação de 4 
de Março de 2009 intitulada «Impulsionar 

(3) A Comissão, na sua comunicação de 4 
de Março de 2009 intitulada «Impulsionar 
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a retoma europeia», propôs-se apresentar 
um projecto legislativo para a instituição 
do SESF e do CERS, tendo explanado com 
maior pormenor a possível arquitectura 
desse novo enquadramento da supervisão 
numa comunicação de 27 de Maio de 2009 
intitulada «Supervisão financeira 
europeia».

a retoma europeia», propôs-se apresentar 
um projecto legislativo para a instituição 
do SESF e do CERS, tendo explanado com 
maior pormenor a possível arquitectura 
desse novo enquadramento da supervisão 
numa comunicação de 27 de Maio de 2009 
intitulada «Supervisão financeira 
europeia». A comunicação não inclui 
todas as recomendações que constam do 
relatório de Larosière.

Or. en

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) O SESF consistirá numa rede de 
autoridades de supervisão nacionais e 
comunitárias, mas a supervisão corrente 
continuará a basear-se numa abordagem 
nacional, com as autoridades nacionais a 
serem responsáveis pela supervisão das 
diferentes entidades envolvidas nos 
mercados de valores mobiliários e os 
colégios de autoridades nacionais de 
supervisão a desempenharem um papel 
central na supervisão dos grupos 
transfronteiras. Deverão também ser 
garantidas uma maior harmonização e a 
aplicação coerente das regras aplicáveis às 
instituições e aos mercados financeiros em 
toda a Comunidade. Deverá ser criada uma 
Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados, uma 
Autoridade Bancária Europeia e uma 
Autoridade Europeia dos Seguros e 
Pensões Complementares de Reforma (a 
seguir designadas «Autoridades 
Europeias de Supervisão)».

(7) O SESF consistirá numa rede de 
autoridades de supervisão nacionais e 
comunitárias, mas a supervisão corrente 
das entidades que não sejam participantes 
significativos nos mercados financeiros 
transfronteiras continuará a basear-se 
numa abordagem nacional. Deverão 
também ser garantidas uma maior 
harmonização e a aplicação coerente das 
regras aplicáveis às instituições e aos 
mercados financeiros em toda a 
Comunidade. Deverá ser criada uma 
Autoridade Europeia de Supervisão 
(Bancária), bem como uma Autoridade 
Europeia de Supervisão (Seguros e 
Pensões de Reforma) e uma Autoridade 
Europeia de Supervisão (Valores 
Mobiliários e Mercados), bem como uma 
Autoridade Europeia de Supervisão 
(Comité Conjunto).

(As alterações dos nome das autoridades 
aplicam-se a todo o texto)
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Or. en

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) As AES deverão substituir o Comité 
das Autoridades Europeias de Supervisão 
Bancária instituído pela Decisão 
2009/78/CE da Comissão, o Comité das 
Autoridades Europeias de Supervisão dos 
Seguros e Pensões Complementares de 
Reforma instituído pela Decisão 
2009/79/CE da Comissão e o Comité das 
Autoridades de Regulamentação dos 
Mercados Europeus de Valores Mobiliários 
instituído pela Decisão 2009/77/CE da 
Comissão, assumindo todas as funções e 
competências desses comités. O âmbito de 
actuação de cada Autoridade deverá ser 
claramente definido. Quando tal seja 
exigido por razões institucionais ou por 
força das suas responsabilidades nos 
termos do Tratado, a Comissão terá de ser 
envolvida na rede de actividades de 
supervisão.

(8) A AES deverá substituir o Comité das 
Autoridades Europeias de Supervisão 
Bancária instituído pela Decisão 
2009/78/CE da Comissão, o Comité das 
Autoridades Europeias de Supervisão dos 
Seguros e Pensões Complementares de 
Reforma instituído pela Decisão 
2009/79/CE da Comissão e o Comité das 
Autoridades de Regulamentação dos 
Mercados Europeus de Valores Mobiliários 
instituído pela Decisão 2009/77/CE da 
Comissão, assumindo todas as funções e 
competências desses comités. O âmbito de 
actuação de cada Autoridade deverá ser 
claramente definido. Quando tal seja 
exigido por razões institucionais ou por 
força das suas responsabilidades nos 
termos do Tratado, a Comissão terá de ser 
envolvida na rede de actividades de 
supervisão.

Or. en

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados (a seguir 
designada «Autoridade») deverá actuar 
com vista a melhorar o funcionamento do 
mercado interno, nomeadamente através de 
um nível elevado, eficaz e coerente de 

(9) A Autoridade deverá actuar com vista a 
melhorar o funcionamento do mercado 
interno, nomeadamente através de um nível 
elevado, eficaz e coerente de regulação e 
supervisão, tomando em consideração os 
interesses de todos os Estados-Membros,
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regulação e supervisão, tomando em 
consideração os interesses de todos os 
Estados-Membros, proteger os 
investidores, garantir a integridade, a 
eficiência e o bom funcionamento dos 
mercados financeiros, salvaguardar a 
estabilidade do sistema financeiro e 
reforçar a coordenação internacional no 
domínio da supervisão, em benefício da 
economia no seu todo e, nomeadamente, 
das entidades envolvida nos mercados 
financeiros e outros intervenientes, dos 
consumidores e dos trabalhadores do 
sector. As suas funções incluem ainda a 
promoção da convergência no domínio da 
supervisão e a apresentação de pareceres às 
instituições comunitárias na área da 
regulação e supervisão dos valores 
mobiliários e dos respectivos mercados, 
bem como das questões relacionadas na 
área da boa governação corporativa e do 
relato financeiro. Para que possa cumprir 
esses objectivos, será necessário e 
apropriado que a Autoridade assuma a 
forma de um organismo comunitário 
dotado de personalidade jurídica e com 
autonomia legal, administrativa e 
financeira.

para evitar a arbitragem regulatória e 
garantir condições equitativas, proteger os 
investidores, garantir a integridade, a 
eficiência e o bom funcionamento dos 
mercados financeiros, salvaguardar a 
estabilidade do sistema financeiro e 
reforçar a coordenação internacional no 
domínio da supervisão, em benefício da 
economia no seu todo e, nomeadamente, 
das entidades envolvida nos mercados 
financeiros e outros intervenientes, dos 
consumidores e dos trabalhadores do 
sector. As suas funções incluem ainda a 
promoção da convergência no domínio da 
supervisão e a apresentação de pareceres às 
instituições comunitárias na área da 
regulação e supervisão dos valores 
mobiliários e dos respectivos mercados, 
bem como das questões relacionadas na 
área da boa governação corporativa e do 
relato financeiro. Para que possa cumprir 
esses objectivos, será necessário e 
apropriado que a Autoridade assuma a 
forma de um organismo comunitário 
dotado de personalidade jurídica e com 
autonomia legal, administrativa e 
financeira.

Or. en

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) No seu acórdão de 2 de Maio de 2006 
relativo ao Processo C-217/04 (Reino 
Unido vs. Parlamento Europeu e 
Conselho), o Tribunal de Justiça 
reconheceu que o artigo 95.º do Tratado, 
relativo à adopção de medidas que tenham 
por objecto a aproximação das legislações 
com vista ao estabelecimento e ao 

(10) No seu acórdão de 2 de Maio de 2006 
relativo ao Processo C-217/04 (Reino 
Unido vs. Parlamento Europeu e 
Conselho), o Tribunal de Justiça 
reconheceu que o artigo 95.º do Tratado, 
relativo à adopção de medidas que tenham 
por objecto a aproximação das legislações 
com vista ao estabelecimento e ao 
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funcionamento do mercado interno, 
constitui uma base jurídica apropriada para 
a criação de um «organismo comunitário 
encarregue de contribuir para a realização 
de um processo de harmonização», quando 
as tarefas conferidas a esse organismo 
estejam estreitamente associadas ao 
objecto dos actos de aproximação das 
legislações nacionais. O objectivo e as 
funções da Autoridade – assistência às
autoridades nacionais de supervisão na 
interpretação e aplicação coerentes das 
regras comunitárias e contribuição para a 
estabilidade financeira necessária para 
garantir a integração financeira – estão 
estreitamente associados aos objectivos do 
acervo comunitário na área do mercado 
interno dos serviços financeiros. A 
Autoridade deverá, portanto, ser instituída 
com base no artigo 95.º do Tratado.

funcionamento do mercado interno 
(actualmente artigo 114º do Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia), 
constitui uma base jurídica apropriada para 
a criação de um «organismo comunitário 
encarregue de contribuir para a realização 
de um processo de harmonização», quando 
as tarefas conferidas a esse organismo 
estejam estreitamente associadas ao 
objecto dos actos de aproximação das 
legislações nacionais. O objectivo e as 
funções da Autoridade – assistência às 
autoridades nacionais de supervisão na 
interpretação e aplicação coerentes das 
regras comunitárias e contribuição para a 
estabilidade financeira necessária para 
garantir a integração financeira – estão 
estreitamente associados aos objectivos do 
acervo comunitário na área do mercado 
interno dos serviços financeiros. A 
Autoridade deverá, portanto, ser instituída 
com base no artigo 114.º do Tratado.

Or. en

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) No Processo n.º C-217/04, Reino 
Unido v. Parlamento Europeu e Conselho 
da União Europeia, o Tribunal de Justiça 
declarou que: "a letra do artigo 95.° CE 
de modo nenhum permite concluir que as 
medidas tomadas pelo legislador 
comunitário com fundamento nessa 
disposição se devem limitar, quanto aos 
seus destinatários, apenas aos 
Estados-Membros. Com efeito, pode 
revelar-se necessário prever, segundo 
uma apreciação efectuada pelo referido 
legislador, a criação de um organismo 
comunitário encarregue de contribuir 
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para a realização de um processo de 
harmonização em situações nas quais, 
para facilitar a transposição e a aplicação 
uniformes de actos baseados na referida 
disposição, seja adequado adoptar 
medidas não vinculativas de 
acompanhamento e enquadramento1”.  As 
medidas adoptadas ao abrigo do artigo 
95.º do Tratado CE (agora 114.º TFUE) 
podem assumir a forma de directivas ou 
regulamentos. Por exemplo, a Agência 
Europeia para a Segurança das Redes e 
da Informação foi criada pelo 
Regulamento CE 460/2004 e a Autoridade 
será também criada por um regulamento.
--------------------

1 Acórdão de 2 de Maio de 2006, n.º 44.

Or. en

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) É necessário introduzir um 
instrumento eficaz para a definição de 
normas técnicas harmonizadas para os 
serviços financeiros que garantam, 
nomeadamente através de um conjunto 
único de regras, uma situação de igualdade 
de condições de concorrência e a protecção 
adequada dos segurados, dos outros 
beneficiários e dos consumidores em toda a 
Europa. Na medida em que se trata de um 
organismo com competências técnicas 
altamente especializadas, ganhar-se-á em 
eficácia e será apropriado confiar à 
Autoridade, nas áreas definidas pela 
legislação comunitária, a elaboração dos 
projectos de normas técnicas, que não 
envolvem decisões políticas. Em 
conformidade com a legislação 

(14) É necessário introduzir um 
instrumento eficaz para a definição de 
normas técnicas harmonizadas para os 
serviços financeiros que garantam, 
nomeadamente através de um conjunto 
único de regras, uma situação de igualdade 
de condições de concorrência e a protecção 
adequada dos segurados, dos outros 
beneficiários e dos consumidores em toda a 
Europa. Na medida em que se trata de um 
organismo com competências técnicas 
altamente especializadas, ganhar-se-á em 
eficácia e será apropriado confiar à 
Autoridade, nas áreas definidas pela 
legislação comunitária, a elaboração dos 
projectos de normas técnicas, que não 
envolvem decisões políticas. A Comissão 
deve ter poderes para adoptar actos 
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comunitária, a Comissão deverá dar o seu 
apoio a esses projectos de normas técnicas 
para que as mesmas produzam efeitos 
jurídicos vinculativos. As propostas de 
normas técnicas terão de ser adoptadas 
pela Comissão. Poderão ser alteradas se, 
por exemplo, forem incompatíveis com a 
legislação comunitária, não respeitarem o 
princípio da proporcionalidade ou forem 
contrárias aos princípios fundamentais do 
mercado interno dos serviços financeiros, 
em conformidade com o acervo 
comunitário na área dos serviços 
financeiros. A fim de facilitar e acelerar o 
processo de adopção das normas, a 
Comissão deverá ficar obrigada a tomar a 
sua decisão em relação à aprovação das 
normas num determinado prazo.

delegados de acordo com o procedimento 
a que se refere o artigo 290.º do Tratado 
Sobre o Funcionamento da União 
Europeia relativamente às normas 
técnicas nos serviços financeiros.

Or. en

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) O processo de desenvolvimento de 
normas técnicas no quadro do presente 
regulamento não põe em causa os poderes 
de que a Comissão dispõe para adoptar, 
por sua própria iniciativa, medidas de 
execução em conformidade com o 
procedimento de comitologia do nível 2 da 
estrutura Lamfalussy, nos termos da 
legislação comunitária pertinente. As 
questões abrangidas pelas normas 
técnicas não implicam decisões 
estratégicas e o seu teor está enquadrado 
pelos actos comunitários adoptados ao 
nível 1. O desenvolvimento das normas 
pela Autoridade permitirá garantir o 
pleno aproveitamento das competências 
especializadas detidas pelas autoridades 
nacionais de supervisão.

(15) A Comissão deverá dar o seu apoio a 
esses projectos de normas técnicas para 
que as mesmas produzam efeitos jurídicos 
vinculativos. Poderão ser alteradas se, por 
exemplo, forem incompatíveis com a 
legislação da UE, não respeitarem o 
princípio da proporcionalidade ou forem 
contrárias aos princípios fundamentais do 
mercado interno dos serviços financeiros, 
em conformidade com o acervo da União 
Europeia na área dos serviços 
financeiros. A fim de facilitar e acelerar o 
processo de adopção das normas, a 
Comissão deverá ficar obrigada a tomar a 
sua decisão em relação à aprovação das 
normas num prazo determinado.
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Or. en

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Nas áreas não abrangidas por normas 
técnicas, a Autoridade deverá ter poderes 
para emitir recomendações e orientações 
não vinculativas no que respeita à 
aplicação da legislação comunitária. A fim 
de garantir a transparência e reforçar o 
cumprimento dessas recomendações e 
orientações por parte das autoridades 
nacionais de supervisão, estas devem ser 
obrigadas a justificar os casos de eventual 
inobservância.

(16) Nas áreas não abrangidas por normas 
técnicas, a Autoridade deverá ter poderes 
para emitir recomendações e orientações 
no que respeita à aplicação da legislação da 
UE. A fim de garantir a transparência e 
reforçar o cumprimento dessas 
recomendações e orientações por parte das 
autoridades nacionais de supervisão, estas 
devem ser obrigadas a justificar os casos de 
eventual inobservância de forma pública a 
fim de ter uma total transparência para 
com os participantes no mercado. Em 
domínios não abrangidos pelas normas 
técnicas, a Autoridade deve estabelecer e 
promulgar as melhores práticas.

Or. en

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Quando as autoridades nacionais não 
cumprirem essa recomendação, a 
Comissão deverá dispor de poderes para 
endereçar uma decisão à autoridade 
nacional de supervisão em causa, com vista 
a garantir o cumprimento da legislação 
comunitária, criando assim efeitos jurídicos 
directos, que poderão ser invocados 
perante as autoridades e os Tribunais 
nacionais e aplicados ao abrigo do artigo 

(19) Quando as autoridades nacionais não 
cumprirem essa recomendação num prazo 
fixado pela Autoridade, a Autoridade 
enviará uma decisão sem demora à 
autoridade nacional de supervisão em 
causa, com vista a garantir o cumprimento 
da legislação comunitária, criando assim 
efeitos jurídicos directos, que poderão ser 
invocados perante as autoridades e os 
Tribunais nacionais e aplicados ao abrigo 
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226.º do Tratado. do artigo 258.º do Tratado.

Or. en

Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) As ameaças sérias ao bom 
funcionamento e à integridade dos 
mercados financeiros ou à estabilidade do 
sistema financeiro da Comunidade exigem 
uma resposta rápida e concertada a nível 
comunitário. A Autoridade deverá portanto 
ter a possibilidade de solicitar às 
autoridades nacionais de supervisão a 
adopção de medidas específicas para dar 
resposta a uma situação de emergência. A 
declaração de uma situação de 
emergência envolve um determinado grau 
de apreciação, pelo que deverá ser 
deixada à Comissão. Para garantir uma 
resposta eficaz às situações de emergência, 
a Autoridade deverá, em caso de inacção 
por parte das autoridades nacionais de 
supervisão, dispor de poderes para adoptar, 
em última instância, decisões directamente 
aplicáveis a instituições financeiras 
específicas em áreas da legislação 
comunitária que lhes seja directamente 
aplicável, tendo em vista limitar os efeitos 
da crise e repor a confiança nos mercados.

(21) As ameaças sérias ao bom 
funcionamento e à integridade dos 
mercados financeiros ou à estabilidade do 
sistema financeiro da Comunidade exigem 
uma resposta rápida e concertada a nível 
comunitário. A Autoridade deverá portanto 
ter a possibilidade de solicitar às 
autoridades nacionais de supervisão a 
adopção de medidas específicas para dar 
resposta a uma situação de emergência. O 
Conselho Europeu do Risco Sistémico 
deve determinar quando existe uma 
situação de emergência. Para garantir uma 
resposta eficaz às situações de emergência, 
a Autoridade deverá, em caso de inacção 
por parte das autoridades nacionais de 
supervisão, dispor de poderes para adoptar, 
em última instância, decisões directamente 
aplicáveis a instituições financeiras 
específicas em áreas da legislação 
comunitária que lhes seja directamente 
aplicável, tendo em vista limitar os efeitos 
da crise e repor a confiança nos mercados.

Or. en
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Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-A) A crise pôs em exposição grandes 
fracturas nas abordagens existentes à 
supervisão de instituições financeiras 
transfronteiras, em especial as instituições 
maiores e mais complexas, cuja falência é 
susceptível de produzir danos sistémicos. 
Essas linhas de fractura decorrem dos 
diferentes domínios de actividade das 
instituições financeiras por um lado, e dos 
organismos de supervisão por outro. As 
primeiras actuam num mercado sem 
fronteiras, as últimas verificam 
diariamente se a sua competência termina 
na fronteira nacional.

Or. en

Alteração 16

Proposta de regulamento
Considerando 22-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-B) Ficou claramente demonstrado 
que o mecanismo de cooperação utilizado 
para resolver esta assincronia não é 
suficiente. Como o sublinha o documento 
Turner, publicado em Março de 2009 “as 
actuais disposições, que combinam 
direitos de passaporte por ramo, a 
supervisão no país de sede, e o seguro de 
depósitos puramente nacional, não 
constituem uma base sólida para a futura 
regulamentação e supervisão dos bancos 
comerciais europeus transfronteiriços”1

_____________
1  p. 101.
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Or. en

Alteração 17

Proposta de regulamento
Considerando 22-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-C) Só há duas soluções possíveis para 
resolver esta questão: ou dar mais poderes 
aos supervisores do país de acolhimento, 
ou criar uma autoridade europeia 
genuína e alternativa. Como o declara 
também o documento Turner “disposições 
mais sólidas exigem quer maiores poderes 
nacionais, implicando um mercado único 
menos aberto, quer um grau mais elevado 
de integração europeia”.

Or. en

Alteração 18

Proposta de regulamento
Considerando 22-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-D) A solução nacional implica que o 
país de acolhimento poderá recusar o 
direito de as sucursais locais 
funcionarem, obrigar as instituições 
estrangeiras a actuar apenas através das 
filiais e não através de sucursais e 
fiscalizar o capital e a liquidez dos bancos 
que funcionam no seu país, o que 
acabaria por representar mais 
proteccionismo.

Or. en
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Alteração 19

Proposta de regulamento
Considerando 22-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-E) A solução europeia requer uma 
intensificação do papel dos colégios de 
supervisores de instituições financeiras 
transfronteiras sem dimensão UE e que se 
dê à Autoridade Europeia a atribuição de 
supervisionar instituições financeiras 
transfronteiras com uma dimensão UE.

Or. en

Alteração 20

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Os colégios de autoridades de 
supervisão desempenham um papel 
importante para uma supervisão eficiente, 
efectiva e coerente das entidades envolvida 
nos mercados financeiros com actividades 
transfronteiras. A Autoridade deverá ter 
direitos ilimitados de participação nos 
colégios de autoridades de supervisão, com 
vista a racionalizar o seu funcionamento e 
o intercâmbio de informações e a encorajar 
a convergência e a coerência entre os 
colégios no que respeita à aplicação da 
legislação comunitária.

(23) Os colégios de autoridades de 
supervisão desempenham um papel 
importante para uma supervisão eficiente, 
efectiva e coerente das entidades envolvida 
nos mercados financeiros com actividades 
transfronteiras. A Autoridade deverá ter 
direitos ilimitados de participação nos 
colégios de autoridades de supervisão, com 
vista a racionalizar o seu funcionamento e 
o intercâmbio de informações e a encorajar 
a convergência e a coerência entre os 
colégios no que respeita à aplicação da 
legislação comunitária. A Autoridade deve 
também poder actuar como líder num 
colégio de supervisores, em especial no 
que respeita aos colégios que 
supervisionam as instituições financeiras 
transfronteiras mais significativas que 
funcionam na União Europeia.

Or. en
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Alteração 21

Proposta de regulamento
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) A supervisão das instituições da 
UE deve ser da competência da 
Autoridade Europeia da Supervisão 
(Valores Mobiliários e Mercados), que 
deverá agir através dos supervisores 
nacionais. Os supervisores nacionais 
devem assim actuar como agentes da 
Autoridade e ser vinculados pelas suas 
instruções.

Or. en

Alteração 22

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) A delegação de tarefas e 
responsabilidades poderá ser um 
instrumento útil para o funcionamento da 
rede de autoridades nacionais de 
supervisão, permitindo reduzir a 
duplicação das tarefas de supervisão, 
encorajar a cooperação e simplificar por 
essa via o processo de supervisão, bem 
como reduzir a carga que recai sobre as 
instituições financeiras. O regulamento 
deverá portanto prever uma base jurídica 
clara para essa delegação. A delegação de 
tarefas significa que as mesmas serão 
desempenhadas por outra autoridade de 
supervisão que não a autoridade 
responsável, continuando a 
responsabilidade pelas decisões no 
domínio da supervisão, contudo, a 

(24) A delegação de tarefas e 
responsabilidades poderá ser um 
instrumento útil para o funcionamento da 
rede de autoridades nacionais de 
supervisão, permitindo reduzir a 
duplicação das tarefas de supervisão, 
encorajar a cooperação e simplificar por 
essa via o processo de supervisão, bem 
como reduzir a carga que recai sobre as 
instituições financeiras. O regulamento 
deverá portanto prever uma base jurídica 
clara para essa delegação. A delegação de 
tarefas significa que as mesmas serão 
desempenhadas por outra autoridade de 
supervisão que não a autoridade 
responsável, continuando a 
responsabilidade pelas decisões no 
domínio da supervisão, contudo, a 
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pertencer à autoridade delegante. A 
delegação de responsabilidades implica 
que uma autoridade nacional de 
supervisão, a autoridade delegatária, 
poderá tomar decisões em relação a uma 
determinada questão ligada à supervisão 
em nome e em lugar de outra autoridade 
nacional de supervisão. As delegações 
deverão ser regidas pelo princípio da 
atribuição de competências de supervisão a 
uma autoridade que se encontre em boa 
posição para adoptar medidas no caso 
vertente. A redistribuição de 
responsabilidades poderá ser apropriada, 
por exemplo, por razões de economia de 
escala ou de alcance, por razões de 
coerência na supervisão de grupos 
financeiros ou para garantir uma utilização 
óptima das competências técnicas por parte 
das autoridades nacionais de supervisão. A 
legislação comunitária pertinente poderá 
especificar em mais pormenor os princípios 
da redistribuição de responsabilidades, por 
via de um acordo. A Autoridade deverá 
facilitar por todos os meios os acordos de 
delegação entre autoridades nacionais de 
supervisão. Deverá ser informada 
antecipadamente da intenção de celebrar 
um acordo de delegação, de modo a poder 
exprimir o seu parecer, quando necessário. 
Deverá ainda centralizar a publicação 
desses acordos, de forma a garantir uma 
informação atempada, transparente e 
facilmente acessível a todas as partes 
envolvidas no que respeita aos mesmos.

pertencer à autoridade delegante. A 
delegação de responsabilidades implica 
que uma autoridade nacional de 
supervisão, a autoridade delegatária, 
poderá tomar decisões em relação a uma 
determinada questão ligada à supervisão 
em nome e em lugar de outra autoridade 
nacional de supervisão. As delegações 
deverão ser regidas pelo princípio da 
atribuição de competências de supervisão a 
uma autoridade que se encontre em boa 
posição para adoptar medidas no caso 
vertente. A redistribuição de 
responsabilidades poderá ser apropriada, 
por exemplo, por razões de economia de 
escala ou de alcance, por razões de 
coerência na supervisão de grupos 
financeiros ou para garantir uma utilização 
óptima das competências técnicas por parte 
das autoridades nacionais de supervisão. A 
legislação comunitária pertinente poderá 
especificar em mais pormenor os princípios 
da redistribuição de responsabilidades, por 
via de um acordo. A Autoridade deverá 
facilitar e fiscalizar por todos os meios os 
acordos de delegação entre autoridades 
nacionais de supervisão. Deverá ser 
informada antecipadamente da intenção de 
celebrar um acordo de delegação, de modo 
a poder exprimir o seu parecer, quando 
necessário. Deverá ainda centralizar a 
publicação desses acordos, de forma a 
garantir uma informação atempada, 
transparente e facilmente acessível a todas 
as partes envolvidas no que respeita aos 
mesmos. A Autoridade deve identificar e 
promulgar as melhores práticas no que 
respeita à delegação e aos acordos de 
delegação.

Or. en
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Alteração 23

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) As avaliações pelos pares constituem 
um instrumento eficiente e efectivo para a 
promoção da coerência no seio da rede de 
autoridades de supervisão financeira. A 
Autoridade deverá portanto desenvolver 
um enquadramento metodológico para 
essas avaliações que permita que sejam 
regularmente efectuadas. As avaliações 
pelos pares deverão centrar-se não só na 
convergência das práticas de supervisão 
como também na capacidade das 
autoridades de supervisão para obter bons 
resultados, para além da questão da 
independência dessas autoridades.

(26) As avaliações pelos pares constituem 
um instrumento eficiente e efectivo para a 
promoção da coerência no seio da rede de 
autoridades de supervisão financeira. A 
Autoridade deverá portanto desenvolver 
um enquadramento metodológico para 
essas avaliações que permita que sejam 
regularmente efectuadas. As avaliações 
pelos pares deverão centrar-se não só na 
convergência das práticas de supervisão 
como também na capacidade das 
autoridades de supervisão para obter bons 
resultados, para além da questão da 
independência dessas autoridades. Os 
resultados das avaliações pelos pares 
devem ser tornados públicos e as 
melhores práticas devem ser identificadas 
e tornadas também públicas.

Or. en

Alteração 24

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) A Autoridade deverá promover 
activamente uma resposta de supervisão 
coordenada a nível comunitário, em 
especial nos casos em que a evolução 
negativa da situação possa pôr em causa o 
bom funcionamento e a integridade dos 
mercados financeiros ou do sistema 
financeiro na Comunidade. Para além dos 
poderes para actuar em situações de 
emergência, deverá portanto ser mandatada 
com uma função geral de coordenação no 

(27) A Autoridade deverá promover 
activamente uma resposta de supervisão 
coordenada a nível comunitário, em 
especial assegurar o bom funcionamento e 
a integridade dos mercados financeiros ou 
do sistema financeiro na Comunidade. Para 
além dos poderes para actuar em situações 
de emergência, deverá portanto ser 
mandatada com uma função geral de 
coordenação. A regularidade do fluxo de 
todas as informações entre as autoridades 
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quadro do Sistema Europeu de 
Supervisão Financeira. A regularidade do 
fluxo de todas as informações entre as 
autoridades nacionais de supervisão deverá 
merecer atenção especial no quadro das 
actividades da Autoridade.

nacionais de supervisão deverá merecer 
atenção especial no quadro das actividades 
da Autoridade.

Or. en

Alteração 25

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) A fim de salvaguardar a estabilidade 
financeira, será necessário identificar, logo 
numa fase inicial, as tendências e os 
potenciais riscos e vulnerabilidades 
resultantes da situação micro prudencial, 
tanto a nível transfronteiras quanto a nível 
intersectorial. A Autoridade deverá 
acompanhar e avaliar esses 
desenvolvimentos na sua esfera de 
competências e, quando necessário, 
informar o Parlamento Europeu, o 
Conselho, a Comissão, as restantes 
Autoridades Europeias de Supervisão e o 
Conselho Europeu do Risco Sistémico, 
numa base regular ou, se necessário, numa 
base ad hoc. A Autoridade deverá ainda 
coordenar testes de esforço a nível 
comunitário para avaliar a capacidade de 
resistência das instituições financeiras a 
uma evolução negativa dos mercados, 
garantindo a aplicação de uma metodologia 
tão coerente quanto possível, a nível 
nacional, na realização desses testes.

(28) A fim de salvaguardar a estabilidade 
financeira, será necessário identificar, logo 
numa fase inicial, as tendências e os 
potenciais riscos e vulnerabilidades 
resultantes da situação micro prudencial, 
tanto a nível transfronteiras quanto a nível 
intersectorial. A Autoridade deverá 
acompanhar e avaliar esses 
desenvolvimentos na sua esfera de 
competências e, quando necessário, 
informar o Parlamento Europeu, o 
Conselho, a Comissão, as restantes 
Autoridades Europeias de Supervisão e o 
Conselho Europeu do Risco Sistémico, 
numa base regular ou, se necessário, numa 
base ad hoc. A Autoridade deverá ainda 
dar início a, e coordenar testes de esforço a 
nível comunitário para avaliar a capacidade 
de resistência das instituições financeiras a 
uma evolução negativa dos mercados, 
garantindo a aplicação de uma metodologia 
tão coerente quanto possível, a nível 
nacional, na realização desses testes.

Or. en
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Alteração 26

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Tendo em conta a globalização dos 
serviços financeiros e a importância 
crescente das normas internacionais, a 
Autoridade deve promover o diálogo e a
cooperação com autoridades de supervisão 
exteriores à Comunidade. Nas relações 
com autoridades exteriores à Comunidade 
e nas instâncias internacionais, deverá 
respeitar integralmente as funções e 
competências das instituições europeias.

(29) Tendo em conta a globalização dos 
serviços financeiros e a importância 
crescente das normas internacionais, a 
Autoridade deve representar a União 
Europeia no diálogo e cooperação com 
autoridades de supervisão exteriores à 
Comunidade.

Or. en

Alteração 27

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Para garantir a optimização do 
funcionamento do Conselho Europeu do 
Risco Sistémico, bem como o seguimento 
dos seus alertas e recomendações, será 
necessária uma estreita cooperação entre 
este e a Autoridade. A Autoridade deverá 
partilhar todas as informações pertinentes 
com o Conselho Europeu do Risco 
Sistémico. Quaisquer dados referentes a 
instituições financeiras específicas só 
deverão ser divulgados mediante pedido 
fundamentado. Quando receber alertas ou 
recomendações endereçados pelo Conselho 
Europeu do Risco Sistémico à Autoridade 
ou a uma autoridade nacional de 
supervisão, a Autoridade deverá 
imediatamente adoptar medidas e garantir 
o respectivo seguimento.

(32) Para garantir a optimização do 
funcionamento do Conselho Europeu do 
Risco Sistémico, bem como o seguimento 
dos seus alertas e recomendações, será 
necessária uma estreita cooperação entre 
este e a Autoridade. A Autoridade deverá 
partilhar todas as informações pertinentes 
com o Conselho Europeu do Risco 
Sistémico. Quaisquer dados referentes a 
instituições financeiras específicas só 
deverão ser divulgados mediante pedido 
fundamentado. Quando receber alertas ou 
recomendações endereçados pelo Conselho 
Europeu do Risco Sistémico à Autoridade 
ou a uma autoridade nacional de 
supervisão, a Autoridade deverá, conforme 
adequado, garantir o respectivo 
seguimento.
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Or. en

Alteração 28

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) A Autoridade deverá, quando 
apropriado, consultar as partes 
interessadas em relação às recomendações, 
orientações e normas técnicas e dar-lhes 
uma possibilidade razoável de 
apresentarem observações sobre as 
medidas propostas. Por motivos de 
eficiência, deverá ser instituído para esse 
efeito um Grupo das Partes Interessadas do 
sector bancário que represente de forma 
equilibrada as instituições de crédito e as 
empresas de investimento da Comunidade 
(incluindo, conforme apropriado, os 
investidores e outras instituições 
financeiras que sejam também utilizadoras 
de serviços financeiros), os respectivos 
trabalhadores, os consumidores e outros 
pequenos utilizadores dos serviços 
bancários, nomeadamente PME. O Grupo 
das Partes Interessadas deverá trabalhar 
activamente como elo de ligação com 
outros grupos de utilizadores dos serviços 
financeiros instituídos pela Comissão ou 
pela legislação comunitária.

(33) A Autoridade deverá, quando 
apropriado, consultar as partes interessadas 
em relação às recomendações, orientações
e normas técnicas e dar-lhes uma 
possibilidade razoável de apresentarem 
observações sobre as medidas propostas. 
Antes de adoptar normas técnicas, 
orientações e recomendações, a 
Autoridade deve realizar um estudo de 
impacto. Por motivos de eficiência, deverá 
ser instituído para esse efeito um Grupo 
das Partes Interessadas do sector bancário 
que represente de forma equilibrada as 
instituições de crédito e as empresas de 
investimento da Comunidade (incluindo, 
conforme apropriado, os investidores e 
outras instituições financeiras que sejam 
também utilizadoras de serviços 
financeiros), os respectivos trabalhadores, 
instituições de ensino, os consumidores e 
outros pequenos utilizadores dos serviços 
bancários, nomeadamente PME. O Grupo 
das Partes Interessadas deverá trabalhar 
activamente como elo de ligação com 
outros grupos de utilizadores dos serviços 
financeiros instituídos pela Comissão ou 
pela legislação comunitária.

Or. en
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Alteração 29

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) Os Estados-Membros são os principais 
responsáveis pela protecção da estabilidade 
financeira no contexto da gestão de crises, 
em especial no que respeita à estabilização 
e à resolução das dificuldades em que se 
poderão encontrar determinadas 
instituições financeiras. As medidas que 
forem adoptadas pela Autoridade em 
situações de emergência ou de diferendos 
que afectem a estabilidade de uma 
instituição financeira não deverão colidir 
com as competências orçamentais dos 
Estados-Membros. Deverá ser previsto um 
mecanismo pelo qual os Estados-Membros 
possam invocar essa salvaguarda e, em 
última análise, apresentar a questão ao 
Conselho para que este tome uma decisão.
Importa conferir ao Conselho um papel 
neste processo, dadas as responsabilidades 
específicas dos Estados-Membros neste 
contexto.

(34) Os Estados-Membros são os principais 
responsáveis por assegurar uma gestão 
coordenada das crises e pela protecção da 
estabilidade financeira em situações de
crise, em especial no que respeita à 
estabilização e à resolução das dificuldades 
em que se poderão encontrar determinadas 
instituições financeiras. As medidas que 
forem adoptadas pela Autoridade em 
situações de emergência ou de diferendos 
que afectem a estabilidade de uma 
instituição financeira não deverão colidir 
com as competências orçamentais dos 
Estados-Membros. Deverá ser previsto um 
mecanismo pelo qual os Estados-Membros 
possam invocar essa salvaguarda e, em 
última análise, apresentar a questão ao 
Conselho para que este tome uma decisão. 
Importa conferir ao Conselho um papel 
neste processo, dadas as responsabilidades 
específicas dos Estados-Membros neste 
contexto.

Or. en

Alteração 30

Proposta de regulamento
Considerando 34-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(34-A) Sem prejuízo das 
responsabilidades específicas dos 
Estados-Membros em situações de crise, é 
evidente que caso um Estado-Membro 
opte por invocar a salvaguarda, o 
Parlamento Europeu deve ser informado 
ao mesmo tempo que a Autoridade, o 
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Conselho e a Comissão. Além disso, o 
Estado-Membro deverá explicar os 
motivos por que invoca a salvaguarda. A 
Autoridade deve, em cooperação com a 
Comissão, estabelecer os próximos passos 
a dar.

Or. en

Alteração 31

Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) O principal órgão decisório da 
Autoridade será o Conselho de Autoridades 
de Supervisão, composto pelos dirigentes 
das autoridades nacionais de supervisão 
relevantes de cada Estado-Membro e 
presidido pelo Presidente da Autoridade. 
Os representantes da Comissão, o CERS, o 
BCE e as duas outras AES deverão 
participar nesse Conselho na qualidade de 
observadores. Os membros do Conselho de 
Autoridades de Supervisão deverão actuar 
de forma independente e sempre no 
interesse comunitário. No que respeita aos
actos de alcance geral, nomeadamente os 
relacionados com a adopção de 
orientações, recomendações e normas 
técnicas, bem como em matéria 
orçamental, importa aplicar a regra da 
maioria qualificada, conforme definida no 
Tratado, enquanto que para todas as outras 
decisões se deverá aplicar a regra da 
maioria simples. Os casos respeitantes à 
resolução de situações de desacordo entre 
autoridades nacionais de supervisão 
deverão ser analisados por um painel 
restrito.

(36) O principal órgão decisório da 
Autoridade será o Conselho de Autoridades 
de Supervisão, composto pelos dirigentes 
das autoridades nacionais de supervisão 
relevantes de cada Estado-Membro e 
presidido pelo Presidente da Autoridade. 
Os representantes da Comissão, o CERS, o 
BCE e a Autoridade Europeia de 
Supervisão (Seguros e Pensões) e da 
Autoridade Europeia de Supervisão 
(Bancária) deverão participar nesse 
Conselho na qualidade de observadores. Os 
membros do Conselho de Autoridades de 
Supervisão deverão actuar de forma 
independente e sempre no interesse 
comunitário. No que respeita aos actos de 
alcance geral, nomeadamente os 
relacionados com a adopção de 
orientações, recomendações e normas 
técnicas, bem como em matéria 
orçamental, importa aplicar a regra da 
maioria qualificada, conforme definida no 
artigo 16.º do Tratado, enquanto que para 
todas as outras decisões se deverá aplicar a 
regra da maioria simples. Os casos 
respeitantes à resolução de situações de 
desacordo entre autoridades nacionais de 
supervisão deverão ser analisados por um 
painel restrito.
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Or. en

Alteração 32

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Autoridade actuará também no 
domínio das actividades abrangidas pela 
legislação a que se refere o n.º 2, 
incluindo as questões relacionadas com os 
direitos dos accionistas, a governação da 
empresa, auditorias, informações 
financeiras, desde que essas actuações da 
autoridade sejam necessárias para 
assegurar a aplicação efectiva e coerente 
da legislação a que se refere o n.º 2. A 
Autoridade tomará também medidas 
adequadas no contexto de ofertas públicas 
de aquisição, questões de compensação, 
liquidação e derivados.

Or. en

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Autoridade faz parte integrante de um 
Sistema Europeu de Supervisores 
Financeiros (a seguir designado por 
"SESF") que funciona como uma rede de 
autoridades de supervisão, conforme 
explicitado no artigo 39.º.

5. A Autoridade faz parte integrante de um 
Sistema Europeu de Supervisão 
Financeira (a seguir designado por 
"SESF"), que inclui:

a) O Conselho Europeu do Risco 
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Sistémico;
b) A Autoridade Europeia de Supervisão 
(Bancária) instituída nos termos do 
Regulamento (EU) n.º …/….  [ABE] 
c) A Autoridade Europeia de Supervisão 
[Seguros e Pensões Complementares de 
Reforma] instituída nos termos do 
Regulamento (EU) n.º …/…. [AESPCR]; 
d) A Autoridade; 
e) O Comité Conjunto das Autoridades 
Europeias de Supervisão previsto no 
artigo 40.º instituído nos termos dos 
Regulamentos (EU) n.º …/…. [ABE], n.º 
.../... [AEVMM] e n.º …/…[AESPCR];
(f) As autoridades dos Estados Membros 
referidas no n.º 2 do artigo 1.º do 
Regulamento (EU) n.º …/….  [AEVMM], 
no n.º 2 do artigo 1.º do Regulamento 
(UE) n.º …/…. [AESPCR] e no n.º 2 do 
artigo 1.º do Regulamento (CE) n.º …/…. 
[ABE];
O SESF funciona como uma rede de 
autoridades de supervisão, conforme 
explicitado no artigo 39.º.

Or. en

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados coopera com 
o Comité Europeu do Risco Sistémico (a 
seguir designado "CERS") em 
conformidade com o artigo 21.º do 
presente regulamento.

6. Em conformidade com o princípio da 
cooperação leal consagrado no n.º 3 do 
artigo 4.º do Tratado União Europeia, as 
Partes no SESF cooperam entre si com 
confiança e respeito mútuo,
nomeadamente assegurando um fluxo de 
informações adequadas e fiáveis entre 
elas.
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Or. en

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

A Autoridade tem sede em Paris. A Autoridade tem sede em [...]. 

Or. en

Alteração 38

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 39

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

Texto da Comissão Alteração

f-A) Promover a protecção dos 
investidores;

Or. en

Alteração 40

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

Texto da Comissão Alteração

g-A) Disponibilizar uma base de dados 
das entidades envolvidas nos mercados 
registadas no âmbito da sua esfera de 
competências e, quando especificado na 
legislação referida no n.º 2 do artigo 1.º, a 
nível central.

Or. en

Alteração 41

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

Texto da Comissão Alteração

f-A) Recolher a informação necessária 
sobre as entidades envolvidas nos 
mercados;

Or. en
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Alteração 42

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

Texto da Comissão Alteração

f-B) Proibir o comércio de determinados 
produtos ou de determinados tipos de 
transacções para evitar que se possa pôr 
em causa a protecção dos investidores, o 
bom funcionamento e a integridade dos 
mercados financeiros ou a estabilidade de 
todo ou parte do sistema financeiro na 
União.

Or. en

Alteração 43

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

Texto da Comissão Alteração

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

Para tal, a Autoridade dispõe de poderes 
adequados de investigação e execução, 
conforme especificados na legislação 
pertinente, e pode cobrar taxas. A 
Autoridade pode utilizar as estruturas e 
poderes das autoridades competentes para 
exercer os seus poderes exclusivos de 
supervisão e realizar investigações.

Or. en

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Autoridade exerce os poderes 
exclusivos de supervisão em relação às 
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agências de notação de risco em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 1060/2009 do Parlamento Europeu e 
do Conselho relativo às agências de 
notação de risco1

1 JO L 302 de 17.11.2009, p. 1.

Or. en

Alteração 45

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. A Autoridade pode desenvolver normas 
técnicas para completar e alterar 
elementos que não sejam essenciais para 
os actos legislativos referidos no artigo 1.º, 
n.º 2. As normas técnicas não representam 
decisões estratégicas e o seu conteúdo 
pode ser limitado pela legislação na qual 
se baseiam. 

Or. en

Alteração 46

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. A Autoridade conduz consultas públicas 
abertas sobre os projectos de normas 
técnicas e analisa os potenciais custos e 
benefícios que lhes estejam associados
antes de adoptar projectos de normas 
técnicas. A Autoridade solicita igualmente 
a apresentação de pareceres ou de 
aconselhamento ao Grupo das Partes 
Interessadas do sector bancário referido 
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no artigo 22.º.

Or. en

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Autoridade apresenta os seus 
projectos de normas à Comissão, para 
aprovação, e, simultaneamente, ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

Or. en

Alteração 48

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

Texto da Comissão Alteração

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

4. No prazo de três meses a contar da 
recepção dos projectos de normas, a 
Comissão decide da sua aprovação, 
rejeição ou alteração. A Comissão pode 
prorrogar esse prazo por mais um mês. A 
Comissão informa o Parlamento Europeu 
e o Conselho da sua decisão, indicando as 
razões que a ditaram.

Or. en
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Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

5. Para estabelecer as normas técnicas 
referidas no n.º 1, a Comissão adopta 
actos delegados, em conformidade com os 
artigos 7.º-A a 7.º-D. Esses actos são 
aprovados pela Comissão sob a forma de 
regulamentos ou decisões.

Or. en

Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-A
Exercício da delegação

1. O poder de adoptar actos delegados a 
que se refere o artigo 7.º é conferido à 
Comissão por um período indeterminado. 
2. Assim que adoptar um acto delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.
3. O poder de adoptar actos delegados 
conferido à Comissão está sujeito às 
condições estabelecidas nos artigos 7.º-B e 
7.º-C.
4. No seu relatório anual, a Autoridade 
explicita quais são as autoridades 
nacionais que não cumprem as normas 
técnicas.

Or. en
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Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 7-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-B
Revogação da delegação

1. A delegação de poderes referida no 
artigo 7.º pode ser revogada pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho.
2. A instituição que tenha iniciado um 
procedimento interno para decidir da 
revogação da delegação de poderes deve 
diligenciar por informar a outra 
instituição e a Comissão num prazo 
razoável antes de aprovar a decisão 
definitiva, indicando os poderes delegados 
que podem ser objecto de revogação e as 
possíveis razões que justificam essa 
revogação.
3. A decisão de revogação indica os 
motivos da revogação e põe termo à 
delegação dos poderes especificados nessa 
decisão. A decisão entra imediatamente 
em vigor ou em data posterior nela 
especificada. A decisão de revogação não 
afecta a validade dos actos delegados que 
já estejam em vigor. A decisão é publicada 
no Jornal Oficial da União Europeia.

Or. en

Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 7-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-C
Objecções aos actos delegados
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1. O Parlamento Europeu e o Conselho 
podem formular objecções ao acto 
delegado no prazo de quatro meses a 
contar da data de notificação. Por 
iniciativa do Parlamento Europeu ou do 
Conselho, este prazo pode ser prorrogado 
por mais dois meses.
2. Se, no termo deste prazo, nem o 
Parlamento Europeu nem o Conselho 
tiverem formulado objecções ao acto 
delegado, o acto delegado é publicado no 
Jornal Oficial da União Europeia e entra 
em vigor na data prevista nas suas 
disposições. 
Antes do termo desse período e em casos 
excepcionais e devidamente justificados, o 
Parlamento Europeu e o Conselho podem 
ambos informar a Comissão de que não 
tencionam levantar objecções a um acto 
delegado. Em tais casos, o acto delegado 
será publicada no Jornal Oficial da União 
Europeia e entra em vigor na data nele 
indicada.
3. Se o Parlamento Europeu ou o 
Conselho formularem objecções ao acto 
delegado, este não entra em vigor. A 
instituição que formula objecções ao acto 
delegado deve expor as razões que 
justificaram as suas objecções.

Or. en

Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 7-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

de actos delegados
1. Nos casos em que a Comissão não 
aprove ou altere o projecto de normas 
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técnicas, a Comissão deve informar a 
Autoridade, o Parlamento Europeu e o 
Conselho, expondo as razões que 
motivaram a sua decisão. 
2. O Parlamento Europeu ou o Conselho 
podem convocar, no prazo de um mês, o 
Comissário responsável, juntamente com 
o Presidente da Autoridade, para uma 
reunião "ad hoc" da comissão 
competente do Parlamento Europeu para 
expor as suas divergências.  O Conselho 
pode convocar, no prazo de um mês, o 
Comissário responsável, juntamente com 
o Presidente da Autoridade, para uma 
reunião "ad hoc" a fim de expor as suas 
divergências. 

Or. en

Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Com vista à definição de práticas de 
supervisão coerentes, eficientes e efectivas 
no âmbito do SESF, bem como para 
garantir uma aplicação comum, uniforme e 
coerente da legislação da UE, a Autoridade 
emite orientações e recomendações 
endereçadas às autoridades competentes ou 
a entidades envolvidas nos mercados 
financeiros. 

Or. en
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Alteração 55

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Autoridade realiza consultas 
públicas abertas sobre as orientações e 
recomendações e analisa os potenciais 
custos e benefícios que lhes estejam 
associados. A Autoridade solicita 
igualmente a apresentação de pareceres 
ou de aconselhamento ao Grupo das 
Partes Interessadas do sector dos valores 
mobiliários e dos mercados referido no 
artigo 22.º.

Or. en

Alteração 56

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

1-B. No prazo de dois meses a contar da 
emissão de uma orientação ou 
recomendação, cada autoridade 
competente decide se tenciona dar 
cumprimento a essa orientação ou 
recomendação. Caso não tencione dar 
cumprimento a essa orientação ou 
recomendação, a autoridade em causa 
deve informar a Autoridade, indicando as 
razões da sua decisão. A Autoridade 
publicará as razões invocadas.

Or. en
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Alteração 57

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Nos casos em que a autoridade 
competente não aplique as referidas 
orientações e recomendações, deve 
informar a Autoridade das razões da sua 
decisão.

1-C. No seu relatório anual, a Autoridade 
especifica quais as autoridades nacionais 
que não observaram as orientações e 
recomendações por ela formuladas, 
indicando também claramente de que 
forma tenciona a Autoridade garantir que 
essas autoridades observem, no futuro, as 
suas recomendações e orientações.

Or. en

Alteração 58

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 entidade 
envolvida nos mercados financeiros 
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 estabelecidas nos termos do 
artigo 7.º, nomeadamente não se 
assegurando de que uma entidade 
envolvida nos mercados financeiros 
respeite os requisitos definidos nessa 
legislação, a Autoridade dispõe dos 
poderes previstos nos n.ºs 2, 3 e 6 do 
presente artigo. 

Or. en
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Alteração 59

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. A pedido de uma ou mais autoridades 
nacionais de supervisão, do Parlamento 
Europeu, da Comissão, do Conselho ou de 
um membro Grupo das Partes 
Interessadas do sector dos valores 
mobiliários e dos mercados, ou por sua 
própria iniciativa, e após informação à 
autoridade nacional de supervisão em 
questão, a Autoridade pode investigar o 
alegado não cumprimento da legislação da 
União.

Or. en

Alteração 60

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

Texto da Comissão Alteração

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

4. Nos casos em que a autoridade nacional 
de supervisão não cumpra a legislação da 
UE no prazo de 10 dias úteis, previsto no 
n.º 3 do presente artigo, a contar da 
recepção da recomendação da Autoridade, 
a Autoridade adopta uma decisão que exija 
à autoridade nacional de supervisão a 
adopção das medidas necessárias para dar 
cumprimento à legislação da UE.

Or. en
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Alteração 61

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 62

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 63

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

Texto da Comissão Alteração

A Autoridade e as autoridades competentes 
fornecem à Comissão toda a informação 
necessária. 

As autoridades nacionais competentes 
fornecem à Autoridade toda a informação 
necessária. 

Or. en
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Alteração 64

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 competente 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 competente informa a 
Comissão e a Autoridade das medidas que 
adoptou ou pretende adoptar para dar 
cumprimento à decisão da Autoridade.

Or. en

Alteração 65

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

Texto da Comissão Alteração

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

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 adopta, em 
conformidade com a legislação referida no 
artigo 1.º, n.º 2, uma decisão específica 
endereçada a uma entidade envolvida nos 
mercados financeiros exigindo-lhe a 
adopção das medidas necessárias para dar 
cumprimento às suas obrigações nos 
termos da legislação da União, 
nomeadamente através da cessação de 
determinadas práticas.
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cessação de determinadas práticas.

Or. en

Alteração 66

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 67

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

Texto da Comissão Alteração

No caso de o destinatário da decisão se 
negar a cumprir o direito da União ou 
uma decisão específica adoptada pela 
Autoridade, a Autoridade pode recorrer 
para os órgãos jurisdicionais nacionais, 
incluindo para solicitar a aplicação de 
medidas cautelares.

Or. en

Alteração 68

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 69

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, a protecção dos 
investidores ou a estabilidade de todo ou 
de parte do sistema financeiro na União, o 
CERS, por sua própria iniciativa ou no 
seguimento de um pedido da Autoridade, 
do Parlamento Europeu, do Conselho ou 
da Comissão, pode emitir um alerta 
declarando a existência de uma situação de 
emergência, a fim de habilitar a 
Autoridade a adoptar, sem mais 
exigências suplementares, as decisões 
individuais referidas no n.º 3.

Or. en

Alteração 70

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Assim que emitir um alerta de risco, 
o CERS notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho e à 
Comissão.
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Or. en

Alteração 71

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 entidades 
envolvida nos mercados financeiros e as 
autoridades nacionais de supervisão 
cumpram os requisitos definidos por essa 
legislação.

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

Or. en

Alteração 72

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 
entidades envolvida nos mercados 

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, esta última adopta, 
em conformidade com os requisitos 
pertinentes da legislação referida no artigo 
1.º, n.º 2 uma decisão específica 
endereçada a uma entidade envolvida nos 
mercados financeiros, exigindo-lhe a 
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financeiros, adoptar uma decisão 
específica endereçada a uma entidade 
envolvida nos mercados financeiros, 
exigindo-lhe a adopção das medidas 
necessárias para dar cumprimento às suas 
obrigações nos termos dessa legislação, 
nomeadamente através da cessação de 
determinadas práticas.

adopção das medidas necessárias para dar 
cumprimento às suas obrigações nos 
termos dessa legislação, nomeadamente 
através da cessação de determinadas 
práticas.

Or. en

Alteração 73

Proposta de regulamento
Artigo 10 – ponto 3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No caso de o destinatário da decisão se 
negar a cumprir o direito da União ou 
uma decisão específica adoptada pela 
Autoridade, a Autoridade pode recorrer 
para os órgãos jurisdicionais nacionais, 
incluindo para solicitar a aplicação de 
medidas cautelares.

Or. en

Alteração 74

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. O CERS analisa a decisão referida 
no n.º1 periodicamente e a pedido do 
Parlamento Europeu ou da Autoridade.

Or. en
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Alteração 75

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 76

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 em conformidade 
com o procedimento definido no n.º 2 e no 
n.º 4.

Or. en
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Alteração 77

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Autoridade define um prazo para a 
conciliação entre as autoridades nacionais 
de supervisão, tomando em conta os 
eventuais prazos aplicáveis especificados 
na legislação referida no artigo 1.º, n.º 2, e 
o grau de complexidade e urgência da 
questão. 

2. A Autoridade define um prazo para a 
conciliação entre as autoridades nacionais 
de supervisão, tomando em conta os 
eventuais prazos aplicáveis especificados 
na legislação referida no artigo 1.º, n.º 2, e 
o grau de complexidade e urgência da 
questão. Nesta fase, a Autoridade assume 
a função de mediador.

Or. en

Alteração 78

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 competentes em questão não 
tiverem chegado a acordo, a Autoridade 
adopta, nos termos do no n.º 1, segundo 
parágrafo, do artigo 29.º, uma decisão 
para resolver a situação de desacordo e 
lhes exigir que resolvam a situação, em 
conformidade com a legislação da União 
Europeia, com efeitos vinculativos para as 
autoridades competentes envolvidas. 

Or. en
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Alteração 79

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 entidade envolvida nos 
mercados financeiros 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 entidade envolvida nos mercados 
financeiros exigindo-lhe a adopção das 
medidas necessárias para dar cumprimento 
às suas obrigações nos termos da legislação 
comunitária, nomeadamente através da 
cessação de determinadas práticas. 

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

Or. en

Alteração 80

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 4 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No caso de o destinatário da decisão se 
negar a cumprir o direito da União ou 
uma decisão específica adoptada pela 
Autoridade, a Autoridade pode recorrer 
para os órgãos jurisdicionais nacionais, 
incluindo para solicitar a aplicação de 
medidas cautelares.

Or. en
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Alteração 81

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. As decisões adoptadas ao abrigo do 
n.º 4 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 do n.º 3 ou do n.º 
4 deve ser compatível com essas decisões.

Or. en

Alteração 82

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

Texto da Comissão Alteração

4-B. 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

Alteração 83

Proposta de regulamento
Artigo 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.º-A
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Resolução das situações de desacordo 
entre autoridades competentes a nível 

intersectorial
A Autoridade Europeia de Supervisão 
(Comité Conjunto) resolve, nos termos do 
artigo 11.º, as situações de desacordo que 
possam surgir entre as autoridades que 
actuam ao abrigo do artigo 42.º. 

Or. en

Alteração 84

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que o considere adequado, a 
Autoridade participa, na qualidade de 
observador, nas reuniões dos colégios de 
autoridades de supervisão. Para efeitos 
dessa participação, deve ser considerada 
uma "autoridade competente" 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, a 
Autoridade participa nas reuniões dos 
colégios de autoridades de supervisão. Para 
efeitos dessa participação, deve ser 
considerada uma "autoridade competente" 
na acepção da legislação pertinente e, a seu 
pedido, recebe toda a informação relevante 
partilhada com qualquer membro do
colégio. 

Or. en

Alteração 85

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. No que se refere à supervisão das 
instituições financeiras com uma 
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dimensão à escala da UE que operam no 
território da União Europeia, a 
Autoridade agirá como autoridade 
competente principal. A Autoridade 
exerce a sua acção através das 
autoridades nacionais competentes, as 
quais actuam na qualidade de autoridade 
delegada. 
2. Para definir as características das 
instituições financeiras com uma 
dimensão à escala da UE, a Comissão 
adopta actos delegados, em conformidade 
com os artigos 7.º-A a 7.º-D. Estes actos 
revestem a forma de decisão e contêm a 
lista das instituições consideradas como 
instituições financeiras com uma 
dimensão à escala da UE que operam no 
território da União Europeia.
3. Os critérios de identificação destas 
instituições financeiras compreendem, no 
mínimo: a parte de mercado detida nos 
Estados-Membros nos quais a instituição 
financeira opera; os activos globais; a 
parte de mercado detida nos activos 
globais da União Europeia e a 
propriedade efectiva no interior e no 
exterior da União Europeia.
Caso uma instituição financeira deste tipo 
opere em diferentes sectores, a Autoridade 
Europeia de Supervisão (Comité 
Conjunto) decide que pilar da Autoridade 
deve agir na qualidade de autoridade 
competente principal.

Or. en

Alteração 86

Proposta de regulamento
Artigo 12-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12.º-B
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Supervisão de instituições financeiras 
transfronteiras

1. Para assegurar a co-responsabilidade 
das instituições financeiras com uma 
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 (Fundo). O Fundo 
desempenha 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. Essas contribuições 
podem substituir as contribuições feitas 
para fundos nacionais de natureza 
idêntica.
2. Caso os recursos acumulados pelo 
Fundo através das contribuições 
efectuadas pelos intervenientes do 
mercado 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 3.
3. 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 
seguintes critérios: o impacto económico 
da crise nos Estados-Membros afectados e 
os depósitos, os activos e a distribuição 
dos fluxos de receitas das instituições 
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afectadas. 
4. 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 será gerido por um 
Conselho nomeado pela Autoridade 
Europeia de Supervisão (Valores 
Mobiliários e Mercados) 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.

Or. en

Alteração 87

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. Não serão celebrados acordos 
bilaterais de delegação com instituições 
que tenham sido identificados como 
instituições financeiras transfronteiras 
significativas, nos termos do artigo 12.º.

Or. en

Alteração 88

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 



PE438.409v01-00 56/83 PR\803317PT.doc

PT

normas de informação; normas de informação e de contabilidade;

Or. en

Alteração 89

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 90

Proposta de regulamento
Artigo 16 - n.º 2 - introdução

Texto da Comissão Alteração

A Autoridade deve promover uma resposta 
comunitária coordenada, nomeadamente:

A Autoridade deve promover uma resposta 
coordenada e consolidada da União, 
nomeadamente:

Or. en
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Alteração 91

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1. A Autoridade representa a União 
Europeia em todas as instâncias 
internacionais relativas à regulação e 
supervisão das instituições abrangidas 
pelo âmbito de aplicação da legislação 
referida no n.º 2 do artigo 1.º.

Or. en

Alteração 92

Proposta de regulamento
Artigo 18 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo das competências das 
instituições comunitárias, a Autoridade 
pode desenvolver contactos com as 
autoridades de supervisão de países 
terceiros e celebrar acordos de carácter 
administrativo com organizações 
internacionais e com as administrações de 
países terceiros.

1. A Autoridade desenvolve contactos com 
as autoridades de supervisão de países 
terceiros e pode celebrar acordos de 
carácter administrativo com organizações 
internacionais e com as administrações de 
países terceiros.

Or. en

Alteração 93

Proposta de regulamento
Artigo 18 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Autoridade dá apoio à preparação de 
decisões de equivalência relativas aos 
regimes de supervisão de países terceiros, 
em conformidade com a legislação referida 

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

Or. en

Alteração 94

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos das avaliações de 
equivalência referidas no segundo 
parágrafo, a Comissão adopta actos 
delegados, em conformidade com os 
artigos 7.º-A a 7.º-D.

Or. en

Alteração 95

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. No seu relatório anual, a Autoridade 
explica os acordos de carácter 
administrativo e as decisões equivalentes 
acordados com as organizações 
internacionais ou com países terceiros.

Or. en

Alteração 96

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Autoridade Europeia dos Valores 1. A Autoridade coopera com o CERS.
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Mobiliários e dos Mercados coopera com 
o CERS.

Or. en

Alteração 97

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 98

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

Texto da Comissão Alteração

2. O Grupo das Partes Interessadas do 
sector dos valores mobiliários e dos 
mercados é composto por 30 membros que 
representam de forma equilibrada as 
entidades envolvida nos mercados 
financeiros da Comunidade, os seus 
trabalhadores e ainda os consumidores, 
investidores e utilizadores dos serviços 
financeiros.

2. O Grupo das Partes Interessadas do 
sector dos valores mobiliários e dos 
mercados é composto por 30 membros que 
representam de forma equilibrada as 
entidades envolvidas nos mercados 
financeiros da União, os seus trabalhadores 
e ainda os consumidores, investidores e 
utilizadores dos serviços financeiros. No 
mínimo, 5 dos seus membros são 
personalidades académicas independentes 
de alto nível. No máximo, 10 dos seus 
membros representam as entidades 
envolvidas nos mercados.

Or. en
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Alteração 99

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 100

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 101

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

Texto da Comissão Alteração

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

Na sua notificação, o Estado-Membro 
motiva a sua decisão e apresenta uma 
avaliação dos efeitos da decisão da 
Autoridade que colide com as suas 
competências orçamentais.
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Or. en

Alteração 102

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 103

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 104

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Antes de adoptar uma decisão nos 
termos do artigo 9.º, n.º 6, do artigo 10.º, 
n.os 2 e 3 e do artigo 11.º, n.os 3 e 4, a 

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

sua intenção, estabelecendo um prazo 
durante o qual este pode apresentar as suas 
observações sobre a questão, tomando 
inteiramente em consideração a sua 
urgência.

Or. en

Alteração 105

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Para os efeitos decorrentes da Directiva 
97/9/CE, o membro do Conselho de 
Autoridades de Supervisão referido no n.º 
1, alínea b), pode, quando necessário, ser 
acompanhado por um representante dos 
organismos pertinentes responsáveis pela 
gestão dos regimes de compensação dos 
investidores em cada Estado Membro, 
sem direito a voto. 

Suprimido

Or. en

Alteração 106

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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



PR\803317PT.doc 63/83 PE438.409v01-00

PT

no conflito.

Or. en

Alteração 107

Proposta de regulamento
Artigo 27

Texto da Comissão Alteração

Na execução das funções que lhe são 
conferidas pelo presente regulamento, o 
Presidente e os membros com direito a 
voto do Conselho de Autoridades de 
Supervisão actuam de forma independente 
e objectiva em defesa do interesse
comunitário e não devem procurar obter 
nem receber instruções das instituições ou 
organismos comunitários, do Governo de 
um Estado-Membro ou de qualquer outro 
organismo público ou privado.

Na execução das funções que lhe são 
conferidas pelo presente regulamento, o 
Presidente e os membros com direito a 
voto do Conselho de Autoridades de 
Supervisão actuam de forma independente 
e objectiva em defesa do interesse da 
União no seu conjunto e não devem 
procurar obter nem receber instruções das 
instituições ou organismos da União, do 
Governo de um Estado-Membro ou de 
qualquer outro organismo público ou 
privado.

Or. en

Alteração 108

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

Texto da Comissão Alteração

Nem os Estados-Membros, nem as 
instituições da União, nem outros 
organismos públicos ou privados 
procurarão influenciar os membros do 
Conselho de Autoridades de Supervisão 
na execução das suas tarefas relacionadas 
com a Autoridade.

Or. en
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Alteração 109

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 110

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. O Conselho de Administração é 
composto por seis membros: o Presidente, 
um representante da Comissão e quatro 
membros eleitos pelo Conselho de 
Autoridades de Supervisão de entre os seus 
membros com direito a voto. 

Or. en

Alteração 111

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

Texto da Comissão Alteração

Cada um dos membros, com excepção do 
Presidente, terá um suplente, que os 
poderá substituir na qualidade de membro 
do Conselho de Administração se o 

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

reunião. O suplente do Presidente será 
eleito em conformidade com o n.º 2 do 
artigo 33.º.

Or. en

Alteração 112

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

Texto da Comissão Alteração

2. O Conselho de Administração adopta as 
suas decisões por maioria dos membros 
presentes. Cada membro dispõe de um 
voto.

2. O Conselho de Administração adopta as 
suas decisões por maioria dos membros
eleitos pelo Conselho de Autoridades de 
Supervisão presentes. Cada um destes 
membros dispõe de um voto.

Or. en

Alteração 113

Proposta de regulamento
Artigo 31

Texto da Comissão Alteração

Artigo 31.º Suprimido
Independência

Os membros do Conselho de 
Administração actuam de forma 
independente e objectiva em defesa do 
interesse comunitário e não devem 
procurar obter nem receber instruções das 
instituições ou organismos comunitários, 
do Governo de um Estado-Membro ou de 
qualquer outro organismo público ou 
privado

Or. en
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Alteração 114

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 115

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. O Presidente é nomeado pelo Conselho 
de Autoridades de Supervisão, através de 
concurso organizado e gerido pela 
Comissão, com base no seu mérito, 
competências e conhecimento das 
entidades envolvidas nos mercados 
financeiros e desses mercados, bem como 
na sua experiência no domínio da 
supervisão e regulação financeiras.

Or. en

Alteração 116

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

Texto da Comissão Alteração

A Comissão apresenta uma lista de três 
candidatos pré-seleccionados ao 
Parlamento Europeu. Após a audição 
destes candidatos, o Parlamento Europeu 
selecciona um deles. O candidato 
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seleccionado é nomeado pelo Conselho de 
Autoridades de Supervisão. 

Or. en

Alteração 117

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

Texto da Comissão Alteração

Caso o Parlamento Europeu entenda que 
nenhum dos candidatos pré-seleccionados 
corresponde suficientemente às 
qualificações constantes do primeiro 
parágrafo, o concurso recomeçará.

Or. en

Alteração 118

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 119

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

Texto da Comissão Alteração

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

elege ainda, de entre os seus membros, um 
suplente que executa as funções do 
Presidente na sua ausência. Este suplente 
não é membro do Conselho de 
Administração.

Or. en

Alteração 120

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

Texto da Comissão Alteração

Nem os Estados-Membros, nem as 
instituições da União Europeia, nem 
nenhum outro organismo público ou 
privado procurarão influenciar o 
Presidente na execução das suas tarefas.

Or. en

Alteração 121

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Parlamento Europeu pode, 
respeitando plenamente a sua 
independência, convidar o Presidente ou o 
seu suplente a proferir regularmente uma 
declaração perante a sua comissão 
competente e a responder às perguntas dos 
respectivos membros.

1. O Presidente profere uma declaração 
perante o Parlamento Europeu e responde 
a quaisquer perguntas dos respectivos 
membros.

Or. en
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Alteração 122

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. O Parlamento Europeu pode ainda
convidar o Presidente a apresentar um 
relatório sobre a execução das suas tarefas 
ao Parlamento Europeu, quando 
solicitado e, no mínimo, 15 dias antes de 
proferir a declaração referida no n.º 1.

Or. en

Alteração 123

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. O Director Executivo é nomeado pelo 
Conselho de Autoridades de Supervisão, 
através de concurso organizado e gerido 
pela Comissão, e após confirmação pelo 
Parlamento Europeu, com base no seu 
mérito, competências e conhecimento das 
entidades envolvidas nos mercados 
financeiros e desses mercados, bem como
na sua experiência no domínio da 
supervisão e regulação financeiras e na sua 
experiência de gestão.

Or. en



PE438.409v01-00 70/83 PR\803317PT.doc

PT

Alteração 124

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

Texto da Comissão Alteração

Nem os Estados-Membros, nem as 
instituições da UE, nem nenhum outro 
organismo público ou privado procurarão 
influenciar o Director Executivo na 
execução das suas tarefas.

Or. en

Alteração 125

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. O Comité Conjunto serve como 
instância onde a Autoridade coopera 
regular e estreitamente para garantir a 
coerência intersectorial em todos os pilares 
da Autoridade Europeia de Supervisão, 
em particular quanto aos seguintes 
pontos:
- conglomerados financeiros;
- contabilidade e auditoria;
- análises microprudenciais para a 
estabilidade financeira;
- produtos de investimento de retalho; e
- medidas de luta contra o branqueamento 
de capitais.

Or. en
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Alteração 126

Proposta de regulamento
Artigo 40-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 40.º-A
Supervisão

1. O Comité Conjunto executa as tarefas 
da autoridade de supervisão incumbida da 
consolidação em relação a todas as 
entidades envolvidas nos mercados 
financeiros e entidades-chave envolvidas 
nos mercados financeiros em 
conformidade com o artigo 12.º-A.
2. O Comité Conjunto financia estas 
actividades de supervisão por meio de 
uma taxa cobrada a cada entidade 
envolvida nos mercados por si 
supervisionada, com base no risco de a 
entidade em questão entrar em 
liquidação.

Or. en

Alteração 127

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. O Comité Conjunto é composto por 
cada um dos Presidentes das Autoridades 
Europeias de Supervisão e, quando 
aplicável, pelo Presidente de um subcomité 
instituído nos termos do artigo 43.º. 

Or. en
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Alteração 128

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 129

Proposta de regulamento
Artigo 44

Texto da Comissão Alteração

Artigo 44.º Suprimido
Composição

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

Or. en
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Alteração 130

Proposta de regulamento
Artigo 45

Texto da Comissão Alteração

Artigo 45.º Suprimido
Independência e imparcialidade

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

Or. en

Alteração 131

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Câmara de Recurso aprova uma decisão 
sobre o recurso no prazo de dois meses a 
contar da apresentação do mesmo.

O Comité Conjunto aprova uma decisão 
sobre o recurso no prazo de dois meses a 
contar da apresentação do mesmo.

Or. en
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Alteração 132

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 2 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Nos casos em que uma decisão que é 
objecto de recurso esteja abrangida pelo 
âmbito de aplicação do presente 
regulamento, o Presidente da Autoridade 
não fica em minoria. 

Or. en

Alteração 133

Proposta de regulamento
Artigo 47 – título

Texto da Comissão Alteração

Recursos perante o Tribunal de Primeira 
Instância e perante o Tribunal de Justiça

Recursos perante o Tribunal Geral e 
perante o Tribunal de Justiça

(Esta alteração aplica-se ao texto todo.)

Or. en

Alteração 134

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 135

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Nos casos em que a Autoridade esteja 
obrigada a actuar e não adopte uma 
decisão, pode ser interposto recurso por 
omissão perante o Tribunal de Primeira 
Instância ou o Tribunal de Justiça, em 
conformidade com o artigo 232.º do 
Tratado.

2. Nos casos em que a Autoridade esteja 
obrigada a actuar e não adopte uma 
decisão, pode ser interposto recurso por 
omissão perante o Tribunal de Primeira 
Instância ou o Tribunal de Justiça, em 
conformidade com o artigo 265.º do 
Tratado.

Or. en

Alteração 136

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 137

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As despesas da Autoridade abrangem 
pelo menos as despesas de pessoal, as 
remunerações e as despesas 
administrativas, de infra-estruturas e de 
funcionamento.

2. As despesas da Autoridade abrangem 
pelo menos as despesas de pessoal, as 
remunerações e as despesas 
administrativas, de infra-estruturas, de 
formação profissional e de funcionamento.
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Or. en

Alteração 138

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Com base no mapa previsional, a
Comissão inscreve no anteprojecto de 
Orçamento Geral da União Europeia as 
previsões que considera necessárias no que 
respeita ao quadro de pessoal e o montante 
da subvenção a imputar ao referido 
Orçamento Geral em conformidade com o 
artigo 272.º do Tratado.

3. Com base no mapa previsional, a 
Comissão inscreve no anteprojecto de 
Orçamento Geral da União Europeia as 
previsões que considera necessárias no que 
respeita ao quadro de pessoal e o montante 
da subvenção a imputar ao referido 
Orçamento Geral em conformidade com os 
artigos 313.º e 314.º do Tratado.

Or. en

Alteração 139

Proposta de regulamento
Artigo 56 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os membros do Conselho de 
Autoridades de Supervisão e do Conselho 
de Administração, o Director Executivo e 
os membros do pessoal da Autoridade, 
incluindo os funcionários destacados pelos 
Estados-Membros numa base temporária, 
ficam sujeitos às obrigações de segredo 
profissional decorrentes do artigo 287.º do 
Tratado e das disposições pertinentes 
constantes da legislação comunitária
relevante, mesmo após a cessação das suas 
funções. 

1. Os membros do Conselho de 
Autoridades de Supervisão e do Conselho 
de Administração, o Director Executivo e 
os membros do pessoal da Autoridade, 
incluindo os funcionários destacados pelos 
Estados-Membros numa base temporária, 
ficam sujeitos às obrigações de segredo 
profissional decorrentes do artigo 339.º do 
Tratado e das disposições pertinentes 
constantes da legislação da UE relevante, 
mesmo após a cessação das suas funções. 

Or. en
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Alteração 140

Proposta de regulamento
Artigo 58 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As decisões tomadas pela Autoridade em 
aplicação do artigo 8.º do Regulamento 
(CE) n.º 1049/2001 podem dar lugar à 
apresentação de uma queixa junto do 
Provedor de Justiça Europeu ou ser 
impugnadas no Tribunal de Justiça das 
Comunidades Europeias, no seguimento de 
um recurso perante a Câmara de Recursos, 
quando aplicável, e nas condições 
previstas, respectivamente, nos artigos 
195.º e 230.º do Tratado.

3. As decisões tomadas pela Autoridade em 
aplicação do artigo 8.º do Regulamento 
(CE) n.º 1049/2001 podem dar lugar à 
apresentação de uma queixa junto do 
Provedor de Justiça Europeu ou ser 
impugnadas no Tribunal de Justiça das 
Comunidades Europeias, no seguimento de 
um recurso perante a Câmara de Recursos, 
quando aplicável, e nas condições 
previstas, respectivamente, nos artigos 
228.º e 263.º do Tratado.

Or. en

Alteração 141

Proposta de regulamento
Artigo 61 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os trabalhos da Autoridade são abertos à 
participação de países que não sejam 
membros da União Europeia e que tenham 
concluído acordos com a Comunidade
pelos quais adoptaram ou aplicam a 
legislação comunitária na esfera de 
competências da Autoridade, em 
conformidade com o artigo 1.º, n.º 2.

1. Os trabalhos da Autoridade são abertos à 
participação de países que não sejam 
membros da União Europeia e que tenham 
concluído acordos com a União pelos quais 
adoptaram ou aplicam a legislação da 
União na esfera de competências da 
Autoridade, em conformidade com o 
artigo 1.º, n.º 2.

Or. en
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Alteração 142

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os trabalhos da Autoridade em que 
têm interesse directo são também abertos 
à participação de países terceiros que 
aplicam legislação reconhecida como 
equivalente nas esferas de competências 
da Autoridade referidas no n.º 2 do artigo 
1.º, mediante a conclusão de acordos com 
a União.

Or. en

Alteração 143

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. A Comissão, em estreita cooperação 
com o Comité das Autoridades de 
Regulamentação dos Mercados Europeus 
de Valores Mobiliários instituído pela 
Decisão 2009/77/CE da Comissão (comité 
de nível 3), é responsável pela instituição a 
nível administrativo e pela entrada em 
funções da Autoridade enquanto esta não 
tiver capacidade operacional para executar 
o seu próprio orçamento

Or. en
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Alteração 144

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 145

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Antecedentes

Desde o lançamento do Plano de Acção para os Serviços Financeiros, o Parlamento Europeu 
tem sido um actor central na construção de um mercado único para os serviços financeiros, 
promovendo activamente a harmonização, a transparência e a concorrência leal, e 
assegurando simultaneamente a protecção dos investidores e dos consumidores.

Muito antes da eclosão da crise financeira, já o Parlamento vinha solicitando regularmente a 
criação de reais condições de igualdade de concorrência para todos os actores a nível europeu, 
ao mesmo tempo que assinalava importantes falhas na supervisão europeia de mercados 
financeiros cada vez mais integrados (ver o relatório García-Margallo y Marfil sobre a 
Comunicação da Comissão "Aplicação de um enquadramento para os mercados financeiros: 
Plano de acção" (2000)1, o relatório Van den Burg sobre as regras de supervisão prudencial na 
União Europeia (2002)2, o relatório Van den Burg sobre a política de serviços financeiros 
(2005-2010) – Livro Branco (2007)3 e o relatório Van den Burg e Daianu, que contém 
recomendações à Comissão sobre o seguimento do processo Lamfalussy: futura estrutura de 
supervisão (2008)4). Além disso, alguns actos legislativos específicos indicaram já em termos 
gerais os princípios fundamentais ou as grandes linhas que deverão enformar a futura 
arquitectura do sistema de supervisão da UE (Skinner – relatório Solvência II (2009); Gauzès 
– regulamento ANC (2009)).

Em todos os seus relatórios, o Parlamento Europeu instou a Comissão a estudar modos 
possíveis de se avançar para uma estrutura de supervisão mais integrada, em paralelo com o 
processo de construção de um mercado único integrado de serviços financeiros. Registou-se 
igualmente a necessidade de um controlo eficaz dos riscos sistémicos e prudenciais dos 
principais agentes económicos. A análise macroprudencial e a gestão de crises devem fazer 
parte do mandato de defesa da estabilidade financeira. O Parlamento Europeu apoia o 
estabelecimento de uma Autoridade Europeia de Supervisão única para as instituições 
transfronteiras a nível da UE e o estabelecimento de um mecanismo europeu para a solução 
das crises que as afectem.

A Comissão Europeia decidiu convocar um grupo de peritos de alto nível para apresentar 
propostas tendentes a reforçar os mecanismos europeus de supervisão. O grupo De Larosière 
apresentou o seu relatório em Fevereiro de 2009, e, em 23 de Setembro do mesmo ano, a 
Comissão apresentou propostas legislativas concretas com vista à criação de:

– uma rede de autoridades nacionais de supervisão que trabalharão em conjunto com uma
nova Autoridade Europeia de Supervisão (AES). Esta Autoridade terá três pilares. Cada 
pilar é uma emanação dos comités europeus de supervisão5, conduzindo, assim, a um pilar 

                                               
1 JO C 40 de 7.2.2001, p. 453.
2 JO C 25E de 29.1.2004, p. 394.
3 Não publicado no Jornal Oficial.
4 JO C 9E de 15.1.2010, p. 48.
5 Comité das Autoridades Europeias de Supervisão Bancária (CAESB), Comité das Autoridades Europeias de 
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para os Bancos (AES (B)), a um pilar para os Seguros e Pensões Complementares de 
Reforma (AES (SPCR)) e a um pilar para os Valores Mobiliários e os Mercados (AES 
(VMM)), enquanto um "Comité Conjunto das Autoridades Europeias de Supervisão" deve 
assegurar uma regulação apropriadamente consolidada e a supervisão dos mercados 
financeiros europeus;

– um Conselho Europeu do Risco Sistémico (CERS), que acompanhará e avaliará as 
ameaças potenciais para a estabilidade financeira decorrentes da evolução da situação 
macroeconómica e do sistema financeiro no seu todo. Para tal, o CERS disponibilizará um 
mecanismo de alerta rápido para o eventual surgimento de riscos que afectam a totalidade 
do sistema e, quando necessário, formulará recomendações de medidas para enfrentar esses 
riscos1.

Segundo o Tribunal de Justiça2, o artigo 95.º do Tratado (actual artigo 114º do Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia), relativo à adopção de medidas para a aproximação das 
disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros que tenham 
por objecto o estabelecimento e o funcionamento do mercado interno, constitui uma base 
jurídica apropriada para a criação de um "organismo comunitário encarregue de contribuir 
para a realização de um processo de harmonização", quando as tarefas conferidas a esse 
organismo estejam estreitamente associadas ao objecto dos actos de aproximação das 
legislações nacionais.

A estas propostas legislativas seguiu-se, em 26 de Outubro de 2009, uma primeira directiva 
modificativa que altera 11 directivas, a fim de definir com maior clareza as missões do 
sistema de supervisão proposto. Nos próximos meses, esse exercício ficará concluído com a 
apresentação de uma segunda proposta de directiva modificativa.

                                                                                                                                                  
Supervisão dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma (CAESSPCR) e Comité das Autoridades de 
Regulamentação dos Mercados Europeus de Valores Mobiliários (CARMEVM).
1 Cabe aqui notar que a presente exposição de motivos está centrada nas propostas de criação do SESF através da 
transformação dos comités de supervisão existentes em AES. A proposta relativa à criação do CERS é discutida 
num outro documento.
2 Ver o Processo C-217/04 do TJCE, pt. 44.


