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PR_COD_1am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(A base jurídica proposta no projecto de acto determina o processo a adoptar)

Alterações a um projecto de acto

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projecto de acto 
são assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do projecto de acto 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.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um acto existente, que o 
projecto de acto pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta 
linhas, que identificam, respectivamente, o acto existente e a disposição 
visada do acto em causa. As partes transcritas de uma disposição de um acto 
existente que o Parlamento pretende alterar, sem que o projecto de acto o 
tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a 
esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera as 
Directivas 2006/48/CE e 2006/49/CE no que diz respeito aos requisitos de fundos 
próprios para a carteira de negociação e as retitularizações, bem como à análise das 
políticas de remuneração pelas autoridades de supervisão
(COM(2009)0362 – C7-0096/2009 – 2009/0099(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2009)0362),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 251.º e o n.º 2 do artigo 47.º do Tratado CE, nos termos 
dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C7-0096/2009),

– 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 53.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia,

– Tendo em conta o parecer do Banco Central Europeu de 12 de Novembro de 20091,

– 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 do Emprego e dos Assuntos Sociais e da Comissão dos Assuntos 
Jurídicos (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.

                                               
1 JO C 291, de 1.12.2009, p. 1
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Alteração 1

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A assunção de riscos excessivos e 
imprudentes no sector bancário teve como 
consequências o colapso de instituições 
financeiras e problemas sistémicos nos 
Estados-Membros e a nível mundial. 
Embora as causas dessa assunção de riscos 
sejam inúmeras e complexas, é 
consensualmente reconhecido pelas 
autoridades de supervisão e pelos 
organismos de regulamentação, incluindo o 
G20 e o Comité das Autoridades Europeias 
de Supervisão Bancária, que as estruturas 
de remuneração inadequadas de algumas 
instituições financeiras foram um factor 
que contribuiu para essa situação. As 
políticas de remuneração, que dão 
incentivos à assunção de riscos que 
excedem o nível geral de risco tolerado 
pela instituição, podem comprometer uma 
gestão sã e eficaz dos riscos e exacerbar 
comportamentos de assunção de riscos 
excessivos. 

(1) A assunção de riscos excessivos e 
imprudentes no sector bancário teve como 
consequências o colapso de instituições 
financeiras e problemas sistémicos nos 
Estados-Membros e a nível mundial. 
Embora as causas dessa assunção de riscos 
sejam inúmeras e complexas, é 
consensualmente reconhecido pelas 
autoridades de supervisão e pelos 
organismos de regulamentação, incluindo o 
G20 e o Comité das Autoridades Europeias 
de Supervisão Bancária, que as estruturas 
de remuneração inadequadas de algumas 
instituições financeiras foram um factor 
que contribuiu para essa situação. As 
políticas de remuneração, que dão 
incentivos à assunção de riscos que 
excedem o nível geral de risco tolerado 
pela instituição, podem comprometer uma 
gestão sã e eficaz dos riscos e exacerbar 
comportamentos de assunção de riscos 
excessivos. Os princípios do Conselho de 
Estabilidade Financeira em matéria de 
Práticas Remuneratórias Sãs acordados e 
apoiados internacionalmente são, por 
conseguinte, de particular importância.

Or. en

Alteração 2

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Uma vez que a assunção de riscos 
excessivos e imprudentes pode 
comprometer a solidez das instituições 

(4) Uma vez que a assunção de riscos 
excessivos e imprudentes pode 
comprometer a solidez das instituições 
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financeiras e desestabilizar o sistema 
bancário, é importante que a nova 
obrigação em matéria de políticas e 
práticas de remuneração seja aplicada de 
uma forma coerente. É, por conseguinte, 
oportuno especificar os princípios 
fundamentais conducentes a políticas de 
remuneração sãs, a fim de garantir que a 
estrutura de remunerações não incentiva a 
assunção de riscos excessivos por parte de 
indivíduos e esteja alinhada com a 
apetência para o risco, os valores e os 
interesses a longo prazo da instituição. A 
fim de assegurar que a elaboração de 
políticas de remuneração seja integrada na 
gestão de riscos da instituição financeira, o 
órgão de direcção (função de supervisão) 
de cada instituição de crédito ou empresa 
de investimento deve estabelecer os 
princípios gerais a aplicar e as políticas 
devem estar sujeitas, pelo menos 
anualmente, a uma análise interna 
independente.

financeiras e desestabilizar o sistema 
bancário, é importante que a nova 
obrigação em matéria de políticas e 
práticas de remuneração seja aplicada de 
uma forma coerente. É, por conseguinte, 
oportuno especificar os princípios 
conducentes a políticas de remuneração 
sãs, a fim de garantir que a estrutura de 
remunerações não incentiva a assunção de 
riscos excessivos por parte de indivíduos 
ou riscos morais e esteja alinhada com a 
apetência para o risco, os valores e os 
interesses a longo prazo da instituição. A 
fim de assegurar que a elaboração de 
políticas de remuneração seja integrada na 
gestão de riscos da instituição financeira, o 
órgão de direcção (função de supervisão) 
de cada instituição de crédito ou empresa 
de investimento deve estabelecer os 
princípios gerais a aplicar e as políticas 
devem estar sujeitas, pelo menos 
anualmente, a uma análise interna 
independente.

Or. en

Alteração 3

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) A presente directiva estabelece os 
princípios fundamentais mínimos em 
matéria de políticas de remuneração. 
Esses princípios devem ser aplicados 
proporcionalmente à natureza, ao âmbito, 
à complexidade e ao risco das actividades, 
bem como à dimensão e estrutura interna 
da instituição de crédito ou empresa de 
investimento em causa. A presente 
directiva não deve impedir os 
Estados-Membros de adoptarem 
requisitos mais estritos ou adicionais ou 
de adoptarem medidas nacionais mais 
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rigorosas no contexto do apoio financeiro 
a determinados bancos.

Or. en

Justificação

Tendo em conta os condicionalismos das pequenas empresas, a proposta da Comissão aplica 
um teste de proporcionalidade às medidas em matéria de remuneração. Tal deveria ser 
revisto, a fim de assegurar que não conduza a condições não equitativas de concorrência, 
que poderiam ser exploradas para fins de arbitragem regulatória. Importante se afigura que 
a legislação não impeça a inovação pelos Estados-Membros ao regulamentarem as políticas 
de remuneração, pelo que importa clarificar que podem ir além destes requisitos mínimos.

Alteração 4

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-B) O mais tardar em Dezembro de 
2012, a Comissão deve rever os princípios 
aplicáveis às políticas de remuneração, no 
que respeita à necessidade de colmatar 
quaisquer lacunas, bem como a eficácia, 
implementação e aplicação dos princípios, 
tendo em conta a evolução a nível 
internacional.

Or. en

Justificação

O debate sobre as políticas apropriadas em matéria de remuneração encontra-se em rápido 
desenvolvimento, pelo que se afigura apropriado um breve período de revisão visando 
assegurar que quaisquer ajustamentos necessários possam ser considerados 
tempestivamente.

Alteração 5

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A fim de assegurarem um controlo (8) A fim de assegurarem um controlo 
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rápido e eficaz do cumprimento, as 
autoridades competentes devem também 
estar habilitadas a impor medidas ou 
sanções financeiras ou não financeiras no 
caso de infracções aos requisitos 
estabelecidos na Directiva 2006/48/CE, 
incluindo o requisito de adopção de 
políticas de remuneração consentâneas 
com uma gestão sã e eficaz dos riscos. 
Essas medidas e sanções devem ser 
eficazes, proporcionadas e dissuasivas.

rápido e eficaz do cumprimento, as 
autoridades competentes devem também 
estar habilitadas a impor medidas ou 
sanções financeiras ou não financeiras no 
caso de infracções aos requisitos 
estabelecidos na Directiva 2006/48/CE, 
incluindo o requisito de adopção de 
políticas de remuneração consentâneas 
com uma gestão sã e eficaz dos riscos. 
Essas medidas e sanções devem ser 
eficazes, proporcionadas e dissuasivas. A 
fim de assegurar a coerência e a 
existência de condições equitativas de 
concorrência, a Comissão deve rever a 
implementação dessa disposição no que se 
refere à coerência entre as medidas e 
sanções na União e apresentar propostas, 
quando apropriado.

Or. en

Justificação

A aplicação de sanções muito diferenciadas poderia comprometer condições equitativas de 
concorrência e conduzir à arbitragem regulatória. Dever-se-ia, por conseguinte, solicitar à 
Comissão que se debruçasse sobre as medidas ou sanções adoptadas pelos 
Estados-Membros.

Alteração 6

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) A fim de reforçar a transparência 
no tocante às práticas de remuneração 
das instituições de crédito e empresas de 
investimento, as autoridades competentes
dos Estados-Membros devem recolher 
informações sobre as remunerações, 
visando aferir os desempenhos, em 
conformidade com as categorias de 
informação quantitativa que essas 
instituições devem comunicar nos termos 
da presente directiva. As autoridades 
competentes devem fornecer essas 



PE439.301v01-00 10/59 PR\807519PT.doc

PT

informações à Autoridade Bancária 
Europeia (ABE), a fim de lhe possibilitar 
uma aferição semelhante a nível da 
União.

Or. en

Justificação

A fim de compreender plenamente os padrões e as tendências das políticas de remuneração, 
as autoridades de supervisão nacionais devem utilizar as informações que recolhem sobre as 
políticas de remuneração e pagamentos no intuito de aferirem o desempenho das instituições 
a nível nacional e remetê-las à Autoridade Bancária Europeia, por forma a permitir-lhe levar 
a cabo um exercício de aferição do desempenho à escala europeia.

Alteração 7

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A fim de promover convergências, a 
nível da supervisão, na avaliação das 
políticas e práticas de remuneração, o 
Comité das Autoridades Europeias de 
Supervisão Bancária deve garantir a 
existência de orientações relativas a 
políticas de remuneração sãs no sector 
bancário. O Comité das Autoridades de 
Regulamentação dos Mercados Europeus 
de Valores Mobiliários deve prestar a sua 
assistência na elaboração dessas 
orientações, na medida em que estas 
também são aplicáveis às políticas de 
remuneração relativas a pessoas envolvidas 
na prestação de serviços de investimento e 
no exercício de actividades de investimento 
por parte de instituições de crédito e de 
empresas de investimento na acepção da 
Directiva 2004/39/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 21 de Abril de 
2004, relativa aos mercados de 
instrumentos financeiros.

(10) A fim de promover convergências, a 
nível da supervisão, na avaliação das 
políticas e práticas de remuneração, a ABE
deve elaborar normas técnicas para 
facilitar a recolha de informações e a 
implementação coerente dos princípios 
relativos à remuneração no sector 
bancário. A Comissão deve ter poderes 
para adoptar actos delegados de acordo 
com o procedimento a que se refere o 
artigo 290.º do Tratado Sobre o 
Funcionamento da União Europeia 
relativamente ao estabelecimento dessas 
normas. A Autoridade Europeia dos 
Valores Mobiliários e dos Mercados deve 
prestar a sua assistência na elaboração 
dessas normas técnicas, na medida em que 
estas também são aplicáveis às políticas de 
remuneração relativas a pessoas envolvidas 
na prestação de serviços de investimento e 
no exercício de actividades de investimento 
por parte de instituições de crédito e de 
empresas de investimento na acepção da 
Directiva 2004/39/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 21 de Abril de 
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2004, relativa aos mercados de 
instrumentos financeiros.

Or. en

Alteração 8

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Uma vez que as políticas de 
remuneração e os regimes de incentivos 
inadequadamente concebidos podem 
aumentar, para níveis inaceitáveis, os 
riscos a que estão sujeitas as instituições de 
crédito e as empresas de investimento, é 
oportuno que as autoridades competentes 
imponham medidas qualitativas ou 
quantitativas às entidades relevantes, a fim 
de resolver problemas detectados em 
relação às políticas de remuneração no 
contexto da análise efectuada pelas 
autoridades de supervisão (pilar 2). Entre 
as medidas qualitativas ao dispor das 
autoridades competentes contam-se a 
possibilidade de exigir que as instituições 
de crédito ou empresas de investimento 
reduzam o risco inerente às suas 
actividades, produtos ou sistemas, 
incluindo estruturas de remuneração, na 
medida em que não sejam consentâneas 
com uma gestão eficaz dos riscos. As 
medidas quantitativas incluem um requisito 
de detenção de fundos próprios 
complementares.

(11) Uma vez que as políticas de 
remuneração e os regimes de incentivos 
inadequadamente concebidos podem 
aumentar para níveis inaceitáveis os riscos 
a que estão sujeitas as instituições de 
crédito e as empresas de investimento, deve 
haver uma pronta intervenção, e, se 
necessário, devem ser adoptadas de 
medidas correctivas adequadas. Por 
conseguinte, é oportuno assegurar que as 
autoridades competentes estejam 
habilitadas a impor medidas qualitativas 
ou quantitativas às entidades relevantes, a 
fim de resolver problemas detectados em 
relação às políticas de remuneração no 
contexto da análise efectuada pelas 
autoridades de supervisão (pilar 2). Entre 
as medidas qualitativas ao dispor das 
autoridades competentes contam-se a 
possibilidade de exigir que as instituições 
de crédito ou empresas de investimento 
reduzam o risco inerente às suas 
actividades, produtos ou sistemas, 
incluindo estruturas de remuneração, na 
medida em que não sejam consentâneas 
com uma gestão eficaz dos riscos. As 
medidas quantitativas incluem um requisito 
de detenção de fundos próprios 
complementares.

Or. en
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Alteração 9

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A fim de assegurar uma transparência 
adequada face ao mercado das suas 
estruturas de remuneração e do risco 
associado, as instituições de crédito e as 
empresas de investimento devem divulgar 
informações sobre as suas políticas e 
práticas de remuneração relativas ao 
pessoal cujas actividades profissionais têm 
um impacto significativo no perfil de risco 
da instituição. Contudo, esta obrigação em 
nada prejudica a aplicação da Directiva 
95/46/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 24 de Outubro de 1995, 
relativa à protecção das pessoas singulares 
no que diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais e à livre circulação desses dados.

(12) Para garantir sãs políticas de 
remuneração, são essenciais estruturas de 
boa governação, transparência e 
divulgação das informações. A fim de 
assegurar uma transparência adequada face 
ao mercado das suas estruturas de 
remuneração e do risco associado, as 
instituições de crédito e as empresas de 
investimento devem divulgar informações 
sobre as suas políticas e práticas de 
remuneração relativas ao pessoal cujas 
actividades profissionais têm um impacto 
significativo no perfil de risco da 
instituição. Contudo, esta obrigação em 
nada prejudica a aplicação da Directiva 
95/46/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 24 de Outubro de 1995, 
relativa à protecção das pessoas singulares 
no que diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais e à livre circulação desses dados.

Or. en

Alteração 10

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A fim de promover a convergência das 
práticas de supervisão no que se refere à 
supervisão da obrigação de devida 
diligência no caso de retitularizações 
altamente complexas, o Comité das 
Autoridades Europeias de Supervisão 
Bancária deve estabelecer orientações, as 
quais devem incluir uma definição dos 
tipos de retitularizações que devem ser 

(16) A fim de promover a convergência das 
práticas de supervisão no que se refere à 
supervisão da obrigação de devida 
diligência no caso de retitularizações 
altamente complexas, a Comissão deve ter 
poderes para adoptar actos delegados em 
conformidade com o disposto no artigo 
290.º do Tratado Sobre o Funcionamento 
da União Europeia para definir ou 
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consideradas «altamente complexas» para 
estes fins ou os critérios que lhes sejam 
aplicáveis. Essa definição ou esses critérios 
devem ser adaptados à evolução verificada 
nas práticas do mercado.

estabelecer critérios para os tipos de 
retitularizações que devem ser 
consideradas «altamente complexas» para 
estes fins e para adaptar essa definição 
aos critérios que lhes sejam aplicáveis.

Or. en

Justificação

A ausência da devida diligência por parte dos bancos conduziu a uma grande exposição a 
riscos, que não foram bem compreendidos, o que desempenhou um papel fulcral no contexto 
da crise. Há, pois, boas razões para exigir que seja testemunhada à autoridade de supervisão 
a diligência requerida. Não obstante, é essencial dispor de uma definição clara e rigorosa 
das retitularizações em causa, de molde a garantir a necessária certeza jurídica e a impedir 
que as autoridades de supervisão sejam ultrapassadas por uma aplicação excessivamente 
ampla da presente disposição. A definição deve, por conseguinte, ser sujeita a aprovação, em 
conformidade com o procedimento aplicável aos actos delegados.

Alteração 11

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A presente directiva estabelece isenções 
limitadas para certas actividades de 
negociação de correlação, contexto em 
que os bancos podem ser autorizados pela 
sua autoridade de supervisão a 
calcularem um encargo de capital de risco 
abrangente sujeito a requisitos mínimos 
estritos. Nesses casos, poderá ser 
apropriado estabelecer um limite mínimo 
para os requisitos mínimos de capital. 
Tendo em conta que o Comité de Basileia 
de Supervisão Bancária conduz 
actualmente um estudo de impacto sobre 
os encargos de capital para as posições de 
titularização na carteira de negociação, 
incluindo os que resultam do tratamento 
específico da negociação de correlação, a 
Comissão deve informar o Parlamento 
Europeu e o Conselho de quaisquer 
medidas acordadas a nível internacional 
relativas à metodologia e aos níveis 
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mínimos e a Comissão deve ter poderes 
para adoptar actos delegados, em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, para efeitos de estabelecimento 
desse limite mínimo.

Or. en

Justificação

Na sequência da publicação da proposta da Comissão, o Comité de Basileia concordou em 
isentar plenamente a negociação de correlação da aplicação das novas disposições. Basileia 
conduz actualmente uma avaliação de impacto para determinar a necessidade de 
estabelecimento de um limite mínimo para a negociação de correlação. A introdução de um 
tal requisito deve ser sujeita à aprovação do Parlamento e do Conselho através de um acto 
delegado.

Alteração 12

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 26-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(26-B) As medidas previstas na presente 
directiva inscrevem-se no processo de 
reforma em resposta à crise financeira. 
Em conformidade com as conclusões do 
G-20, Conselho de Estabilidade 
Financeira e Comité de Basileia de 
Supervisão Bancária, poderão ser 
necessárias novas reformas, incluindo a 
necessidade de criar "amortecedores” 
anti-cíclicos, "provisões dinâmicas", os 
fundamentos subjacentes ao cálculo dos 
requisitos de capital previstos na Directiva 
2006/48/CE e medidas suplementares aos 
requisitos com base no risco para as
instituições de crédito, para ajudar a 
impedir a alavancagem no sistema 
bancário. A fim de assegurar uma 
adequada supervisão democrática do 
processo, o Parlamento Europeu e o 
Conselho devem ser envolvidos efectiva e 
tempestivamente neste processo.
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Or. en

Justificação

As disposições da “DRFP 2” (Directiva 2009/111/CE) prevêem que a Comissão informe o 
Parlamento sobre estes dois aspectos da reforma. Importante se afigura assegurar que a 
Comissão negoceie em nome da UE no Comité de Basileia com base num adequado mandato 
democrático, em particular antes de negociar estas questões fundamentais.

Alteração 13

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 26-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(26-C) O artigo 152.º da Directiva 
2006/48/CE prevê que certas instituições 
de crédito devem deter fundos próprios 
pelo menos iguais a certos montantes 
mínimos especificados para os três 
períodos de doze meses compreendidos 
entre 31 de Dezembro de 2006 e 31 de 
Dezembro de 2009. À luz da actual 
situação no sector bancário e da 
prorrogação das disposições transitórias 
em matéria de requisitos mínimos de 
fundos próprios adoptadas pelo Comité de 
Basileia de Supervisão Bancária, é 
apropriado renovar esse requisito por um 
período limitado, até 31 de Dezembro de 
2011. 

Or. en

Justificação

Após a publicação da proposta da Comissão, o Comité de Basileia concordou em manter os 
actuais limites mínimos de Basileia I por um período alargado, enquanto se debatem novas 
reformas.
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Alteração 14

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 26-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(26-D) Por forma a não dissuadir as 
instituições de crédito de adoptarem o 
Método das Notações Internas (MNI) ou 
o Método de Medição Avançada (MMA) 
para o cálculo dos requisitos de fundos 
próprios durante o período de transição 
devido a custos de aplicação irrazoáveis e 
desproporcionados, as instituições de 
crédito que adoptarem o MNI ou o MMA 
após 31 de Dezembro de 2009 e que, por 
conseguinte, tenham anteriormente 
calculado os seus requisitos de fundos 
próprios recorrendo a metodologias 
menos sofisticadas, poderão, sem prejuízo 
de aprovação pela autoridade de 
supervisão, ser autorizadas a usar as 
metodologias menos sofisticadas para o 
cálculo do limite mínimo transitório. As 
autoridades competentes devem 
acompanhar de perto os seus mercados e 
garantir condições equitativas de 
concorrência em todos os seus mercados e 
segmentos de mercado, evitando 
distorções do mercado interno.

Or. en

Justificação

Disposição decorrente da continuação dos limites mínimos de Basileia I.

Alteração 15

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 26-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

(26-E) Em conformidade com o ponto 34 
do Acordo Interinstitucional “Legislar 
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Melhor”1, os Estados-Membros devem 
elaborar para si próprios, e no interesse 
da União, os seus próprios quadros, que 
ilustrem, na medida do possível, a 
concordância entre a presente directiva e 
as medidas de transposição, e publicá-los.
_____
1 JO C 321, de 31.12.2003, p. 1.

Or. en

Justificação

Disposição-tipo relativa aos quadros de concordância.

Alteração 16

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea a-A) (nova)
Directiva 2006/48/CE
Artigo 22 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) É aditado o seguinte número:
“2-A As autoridades competentes do 
Estado-Membro de origem devem 
recolher informações para comparar as 
instituições em termos de desempenho, em 
conformidade com os critérios relativos à 
divulgação de informação estabelecidos 
no ponto 15 (e-A) da parte 2 do Anexo 
XII. A autoridade competente deve prestar 
essas informações à Autoridade Bancária 
Europeia (ABE)."

Or. en

Justificação

A fim de compreender plenamente os padrões e as tendências das políticas de remuneração, 
autoridades de supervisão nacionais devem utilizar as informações que recolhem sobre as 
políticas de remuneração e pagamentos, no intuito de compararem o desempenho das 
instituições a nível nacional e remetê-las à Autoridade Bancária Europeia, por forma a 
permitir-lhe levar a cabo um exercício de comparação do desempenho à escala europeia.
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Alteração 17

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea b)
Directiva 2006/48/CE
Artigo 22 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. O Comité das Autoridades Europeias de 
Supervisão Bancária deve garantir a 
existência de orientações relativas a 
políticas de remuneração sãs que 
respeitem os princípios estabelecidos no 
ponto 22 do Anexo V. O Comité das 
Autoridades de Regulamentação dos 
Mercados Europeus de Valores Mobiliários 
deve cooperar estreitamente com o Comité 
das Autoridades Europeias de Supervisão 
Bancária, com vista a garantir a 
existência de orientações sobre políticas 
de remuneração aplicáveis às categorias do 
pessoal envolvidas em actividades e 
prestações de serviços de investimento na 
acepção da Directiva 2004/39/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 
de Abril de 2004, relativa aos mercados de 
instrumentos financeiros.

3. A ABE pode elaborar normas técnicas 
a fim de facilitar a implementação e 
garantir a coerência das informações 
recolhidas ao abrigo do n.º 2-A do 
presente artigo e dos princípios em 
matéria de política de remuneração, 
estabelecidos nos pontos 22 e 22-A do 
Anexo V. A Comissão deve adoptar essas 
normas técnicas mediante actos 
delegados, nos termos dos artigos 151.º, 
151.º-A e 151-B.º. A Autoridade Europeia
dos Valores Mobiliários e dos Mercados 
deve cooperar estreitamente com a ABE 
na elaboração dessas normas técnicas
sobre políticas de remuneração aplicáveis 
às categorias do pessoal envolvidas em 
actividades e prestações de serviços de 
investimento na acepção da Directiva 
2004/39/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 21 de Abril de 2004, relativa 
aos mercados de instrumentos financeiros.

Or. en

Justificação

Dependendo da experiência da ABE no tocante à recolha de informações e à implementação 
dos princípios nos Estados-Membros, a ABE pode pretender estabelecer normas técnicas 
visando assegurar a consistência e coerência necessárias. Essas normas técnicas devem estar 
sujeitas à aprovação do Parlamento Europeu e do Conselho mediante actos delegados.

Alteração 18

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea b)
Directiva 2006/48/CE
Artigo 22 – n.º 3 – parágrafo 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

A ABE deve efectuar e publicar a 
avaliação comparativa das práticas de 
remuneração a nível da União com base 
nas informações prestadas pelas 
autoridades competentes, nos termos do 
n.º 2-A do presente artigo.

Or. en

Justificação

Requisito relativo á comparação do desempenho, como referido supra.

Alteração 19

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2006/48/CE
Artigo 122-B – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O n.º 1 é aplicável a posições em novas 
retitularizações emitidas após 31 de 
Dezembro de 2010. No que diz respeito a 
posições em retitularizações existentes, o 
n.º 1 é aplicável a partir de 31 de 
Dezembro de 2014, caso sejam 
acrescentadas ou substituídas novas 
posições subjacentes após essa data.»

2. O n.º1 não é aplicável enquanto não 
tiver sido adoptada uma definição de 
retitularizações altamente complexas, em 
consonância com o disposto no n.º 2, 
alínea e-A, do artigo 150.º. Sob reserva da 
adopção de uma tal definição, o n.º 1 é 
aplicável a partir de 31 de Dezembro de 
2014, caso sejam acrescentadas ou 
substituídas novas posições subjacentes 
após essa data. No que diz respeito a 
posições em retitularizações existentes, e 
sob reserva da adopção de uma tal 
definição, o n.º 1 é aplicável a partir de 31 
de Dezembro de 2014, caso sejam 
acrescentadas ou substituídas novas 
posições subjacentes após essa data.»

Or. en

Justificação

A ausência da devida diligência por parte dos bancos conduziu a uma grande exposição aos 
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riscos, que não foram bem compreendidos, o que desempenhou um papel fulcral no contexto 
da crise. Há, pois, boas razões para exigir que seja testemunhada à autoridade de supervisão 
a diligência requerida. Não obstante, afigura-se essencial dispor de uma definição clara e 
rigorosa das retitularizações em causa de molde a garantir a necessária certeza jurídica e a 
impedir que as autoridades de supervisão sejam submergidas por uma aplicação demasiado 
lata da presente disposição. A definição deve, por conseguinte, ser sujeita a aprovação, em 
conformidade com o procedimento aplicável aos actos delegados.

Alteração 20

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10-A (novo)
Directiva 2006/48/CE
Anexo VI – título

Texto da Comissão Alteração

(10-A) O título do Título VI passa a ter a 
seguinte redacção:
"ACTOS DELEGADOS E PODERES 
DE EXECUÇÃO"

Or. en

Justificação

Adaptação às disposições doTratado de Lisboa relativas aos actos delegados.

Alteração 21

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10-B (novo)
Directiva 2006/48/CE
Artigo 150 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

No n.º 1 do artigo 150.º, a parte 
introdutória passa a ter a seguinte 
redacção:
"1. Sem prejuízo, no que respeita aos 
fundos próprios, da proposta a 
apresentar pela Comissão nos termos do 
artigo 62.º, as adaptações técnicas 
relativas aos seguintes pontos devem ser 
adoptadas mediante actos delegados, nos 
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termos dos artigos 151.º, 151.º-A e 151-
B.º:”

Or. en

Justificação

Adaptação às disposições do Tratado de Lisboa relativas aos actos delegados.

Alteração 22

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10-C (novo)
Directiva 2006/48/CE
Artigo 150 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

 (10-C) No n.º 2 do artigo 150.º, a parte 
introdutória do primeiro parágrafo passa 
a ter a seguinte redacção:
A Comissão pode adoptar as seguintes 
medidas [...]:”

Or. en

Justificação

Adaptação às disposições do Tratado de Lisboa relativas aos actos delegados.

Alteração 23

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10-D (novo)
Directiva 2006/48/CE
Artigo 150 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

No artigo 150.º, ao primeiro parágrafo do 
n.º 2 é aditado a seguinte alínea:
"(f-A) definição ou critérios aplicáveis 
aos tipos de retitularizações que devem ser 
consideradas «altamente complexas», 
como previsto no artigo 122.º-B da 
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presente directiva."

Or. en

Justificação

Adaptação às disposições do Tratado de Lisboa relativas aos actos delegados.

Alteração 24

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10-E (novo)
Directiva 2006/48/CE
Artigo 150 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

(10-E) No n.º 2 do artigo 150.º, o segundo 
parágrafo passa a ter a seguinte 
redacção:
"Essas medidas[...] devem ser adoptadas
mediante actos delegados, nos termos dos 
Artigos 151.º, 151.º-A e 151.º-B."

Or. en

Justificação

Adaptação às disposições do Tratado de Lisboa relativas aos actos delegados.

Alteração 25

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10-F (novo)
Directiva 2006/48/CE
Artigo 151 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

O n.º 2 do artigo 151.º passa a ter a 
seguinte redacção:
"2. O poder de adoptar actos delegados a 
que se refere o artigo 150.º é conferido à 
Comissão por um período 
indeterminado.”
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Or. en

Justificação

Adaptação às disposições do Tratado de Lisboa relativas aos actos delegados.

Alteração 26

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10-G (novo)
Directiva 2006/48/CE
Artigo 151 – n.° -2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-G) No artigo 151.º, é aditado o 
seguinte número:
“-2-A Logo que adopte um acto delegado, 
a Comissão informará simultaneamente 
do facto o Parlamento Europeu e o 
Conselho.”

Or. en

Justificação

Adaptação às disposições do Tratado de Lisboa relativas aos actos delegados.

Alteração 27

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10-H (novo)
Directiva 2006/48/CE
Artigo 151 – n.º - 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-H) No artigo 151.º, é aditado o 
seguinte número:
"-2-B. O poder de adoptar actos delegados 
conferido à Comissão está sujeito às 
condições estabelecidas nos artigos 
151.º-A e 151.º-B.”

Or. en
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Justificação

Adaptação às disposições do Tratado de Lisboa relativas aos actos delegados.

Alteração 28

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – Ponto 10-I (novo)
Directiva 2006/48/CE
Artigo 151 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(10-I) O n.º 3 do artigo 151.º é suprimido.

Or. en

Justificação

Adaptação às disposições do Tratado de Lisboa relativas aos actos delegados.

Alteração 29

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10-J (novo)
Directiva 2006/48/CE
Artigo 151-A (novo) (no título VI)

Texto da Comissão Alteração

(10-J) Após o artigo 151.º, é inserido o 
seguinte artigo:

"Artigo 151.º-A
Revogação da delegação

1. A delegação de poderes referida no 
artigo 150.º pode ser revogada pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho.
2. A instituição que der início a um 
procedimento interno para decidir se 
tenciona revogar a delegação de poderes 
informa a outra instituição e a Comissão, 
indicando os poderes delegados que 
poderão ser objecto de revogação.
3. A decisão de revogação põe termo à 
delegação dos poderes nela especificados, 
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entrando em vigor imediatamente ou 
numa data posterior nela estabelecida. 
Não afectará a validade dos actos 
delegados já em vigor. É publicada no 
Jornal Oficial da União Europeia.

Or. en

Justificação

Adaptação às disposições do Tratado de Lisboa relativas aos actos delegados.

Alteração 30

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 10-K (novo)
Directiva 2006/48/CE
Artigo 151-B (novo) (no título VI)

Texto da Comissão Alteração

10-K. Após o artigo 151.º, é aditado o 
seguinte artigo:

"Artigo 151.º-B
Objecções aos actos delegados

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 é prolongado por 
dois meses.
2. Se, expirado este prazo, nem o 
Parlamento Europeu, nem o Conselho 
tiverem formulado objecções ao acto 
delegado, este entrará em vigor na data 
prevista nas suas disposições. Se o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
formularem objecções ao acto delegado, 
este não entra em vigor."

Or. en

Justificação

Adaptação às disposições do Tratado de Lisboa relativas aos actos delegados.
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Alteração 31

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 10-L (novo)
Directiva 2006/48/CE
Artigo 152 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

10-L. É aditado o seguinte número ao 
artigo 152.º:
“5-A. As instituições de crédito que 
calculem os montantes ponderados das 
posições de risco nos termos dos artigos 
84.º a 89.º devem deter, até 31 de 
Dezembro de 2011, fundos próprios 
constantemente superiores ou iguais aos 
montantes indicados no n.º 5-C ou no n.º 
5-D, se aplicáveis."

Or. en

Justificação

Após a publicação da proposta da Comissão, o Comité de Basileia concordou em manter os 
actuais limites mínimos de Basileia I por um período alargado enquanto se debatem novas 
reformas.

Alteração 32

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 10-M (novo)
Directiva 2006/48/CE
Artigo 152 – n.º 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

10-M. É aditado o seguinte número ao 
artigo 152.º:
"5-B. As instituições de crédito que 
utilizem o Método de Medição Avançada 
(MMA), conforme indicado o artigo 105°, 
para o cálculo dos requisitos de fundos 
próprios para o risco operacional devem
deter, até 31 de Dezembro de 2011, fundos 
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próprios constantemente iguais, pelo 
menos, aos montantes indicados no n.º 5-
C ou no n.º 5-D, se aplicáveis."

Or. en

Justificação

Após a publicação da proposta da Comissão, o Comité de Basileia concordou em manter os 
actuais limites mínimos de Basileia I por um período alargado enquanto se debatem novas 
reformas.

Alteração 33

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 10-N (novo)
Directiva 2006/48/CE
Artigo 152 – n.º 5-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

10-N. É aditado o seguinte número ao 
artigo 152.º:
"5-C. O montante referido nos n.ºs 5-A e 
5-B deve corresponder a 80% do 
montante total mínimo de fundos próprios 
que a instituição de crédito deveria deter 
nos termos do artigo 4.º da Directiva 
93/6/CEE e nos termos da Directiva 
2000/12/CE, conforme aplicável antes de 
1 de Janeiro de 2007.

Or. en

Justificação

Após a publicação da proposta da Comissão, o Comité de Basileia concordou em manter os 
actuais limites mínimos de Basileia I por um período alargado enquanto se debatem novas 
reformas.

Alteração 34

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 10-O (novo)
Directiva 2006/48/CE
Artigo 152 – n.º 5-D (novo)
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Texto da Comissão Alteração

10-O. É aditado o seguinte número ao 
artigo 152.º:
"5-D. Sob reserva de aprovação pelas 
autoridades competentes, para as 
instituições de crédito referidas no 
n.º 5-E, o montante referido nos n.ºs 5-A e 
5-B pode corresponder a 80% do 
montante total mínimo de fundos próprios 
que a instituição de crédito deveria deter 
nos termos dos artigos 78.º a 83.º, do 
artigo 103º ou 104º e da Directiva 
2006/49/CE, conforme aplicável antes de 
1 de Janeiro de 2011."

Or. en

Justificação

Após a publicação da proposta da Comissão, o Comité de Basileia concordou em manter os 
actuais limites mínimos de Basileia I por um período alargado enquanto se debatem novas 
reformas.

Alteração 35

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 10-P (novo)
Directiva 2006/48/CE
Artigo 152 – n.º 5-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

10-P. É aditado o seguinte número ao 
artigo 152.º:
"5-E. Uma instituição de crédito só 
poderá aplicar o disposto no n.º 5-D se 
tiver começado a utilizar o Método das 
Notações Internas ou o Método de 
Medição Avançada para o cálculo dos 
seus requisitos de fundos próprios em 1 de 
Janeiro de 2010 ou após esta data."

Or. en
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Justificação

Após a publicação da proposta da Comissão, o Comité de Basileia concordou em manter os 
actuais limites mínimos de Basileia I por um período alargado enquanto se debatem novas 
reformas.

Alteração 36

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 10-Q (novo)
Directiva 2006/48/CE
Artigo 156 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

10-Q. No artigo 156.º, após o n.º 3 é 
inserido o seguinte número:
Até Dezembro de 2012 a Comissão 
procede à revisão das disposições relativas 
a remunerações e elabora um relatório 
sobre as mesmas, incluindo as definidas 
nos Anexos V e XII, em particular, 
relativamente à sua eficácia, aplicação e 
execução, tendo em conta a evolução 
internacional. Essa revisão deve 
identificar quaisquer lacunas decorrentes 
da aplicação do princípio da
proporcionalidade a estas disposições. A 
Comissão deverá apresentar este relatório 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho, 
juntamente com quaisquer propostas 
necessárias adequadas."

Or. en

Justificação

O debate sobre as políticas apropriadas em material de remuneração encontra-se em rápido 
desenvolvimento, pelo que se afigura apropriado um breve período de revisão visando 
assegurar quaisquer ajustamentos necessários possam ser considerados tempestivamente.
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Alteração 37

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 10-R (novo)
Directiva 2006/48/CE
Artigo 156 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

10-R. No artigo 156.º, após o n.º 3-A é 
inserido o seguinte número:
"A fim de assegurar a coerência e 
condições equitativas de concorrência, a 
Comissão deve rever a implementação do 
artigo 54.º no que se refere à coerência 
entre as medidas e sanções na União e 
apresentar propostas, quando 
apropriado."

Or. en

Justificação

A aplicação de sanções muito variadas criaria o risco de comprometer condições equitativas 
de concorrência e poderia conduzir à arbitragem regulatória. Dever-se-ia, por conseguinte, 
solicitar à Comissão que se debruçasse sobre as medidas ou sanções adoptadas pelos 
Estados-Membros.

Alteração 38

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – n.º 3-A (novo)
Directiva 2006/49/CE
Capítulo VIII – Secção 2 – Título 

Texto da Comissão Alteração

3-A. O título da Secção 2 do Capítulo VIII 
passa a ter a seguinte redacção:
"Actos delegados e poderes de execução"

Or. en

Justificação

Adaptação às disposições do Tratado de Lisboa relativas aos actos delegados.
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Alteração 39

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – n.º 3-B (novo)
Directiva 2006/49/CE
Artigo 41 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

3-B. No artigo 41.º, o n.º 2 passa a ter a 
seguinte redacção:
"2. "As medidas referidas no n.º 1[...] 
devem ser adoptadas mediante actos 
delegados, nos termos dos Artigos 42.º, 
42.º-A e 42.º-B."

Or. en

Justificação

Adaptação às disposições do Tratado de Lisboa relativas aos actos delegados.

Alteração 40

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – n.º 3-C (novo)
Directiva 2006/49/CE
Artigo 42 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

3-C. No artigo 42.º, o n.º 2 passa a ter a 
seguinte redacção:
"2. O poder de adoptar actos delegados a 
que se refere o artigo 41.º é conferido à 
Comissão por um período 
indeterminado."

Or. en

Justificação

Adaptação às disposições do Tratado de Lisboa relativas aos actos delegados.
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Alteração 41

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – n.º 3-D (novo)
Directiva 2006/49/CE
Artigo 42 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-D. Ao artigo 42.º é aditado o seguinte 
número:
“2-A. Logo que adoptar um acto 
delegado, a Comissão informará 
simultaneamente do facto o Parlamento 
Europeu e o Conselho."

Or. en

Justificação

Adaptação às disposições do Tratado de Lisboa relativas aos actos delegados.

Alteração 42

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – n.º 3-E (novo)
Directiva 2006/49/CE
Artigo 42 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-E. Ao artigo 42.º é aditado o seguinte 
número:
"2-B. O poder de adoptar actos delegados 
conferido à Comissão está sujeito às 
condições estabelecidas nos artigos 42.º-A 
e 42.º-B."

Or. en

Justificação

Adaptação às disposições do Tratado de Lisboa relativas aos actos delegados.
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Alteração 43

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – n.º 3-F (novo)
Directiva 2006/49/CE
Artigo 42-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-F. Após o artigo 42.º é inserido o 
seguinte artigo:

"Artigo 42.º-A
Revogação da delegação

1. A delegação de poderes referida no 
artigo 41.º pode ser revogada pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho.
2. A instituição que der início a um 
procedimento interno para decidir se 
tenciona revogar a delegação de poderes 
informa a outra instituição e a Comissão, 
indicando os poderes delegados que 
poderão ser objecto de revogação.
3. A decisão de revogação põe termo à 
delegação dos poderes nela especificados. 
Ela entra em vigor imediatamente ou 
numa data posterior nela estabelecida. 
Não afectará a validade dos actos 
delegados já em vigor. É publicada no 
Jornal Oficial da União Europeia."

Or. en

Justificação

Adaptação às disposições do Tratado de Lisboa relativas aos actos delegados.

Alteração 44

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – n.º 3-G (novo)
Directiva 2006/49/CE
Artigo 42-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-G. Após o artigo 42.º-A é inserido o 
seguinte artigo:

"Artigo 42.º-B
Objecções aos actos delegados

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 é prolongado por 
dois meses.
2. Se, expirado este prazo, nem o 
Parlamento Europeu, nem o Conselho 
tiverem formulado objecções ao acto 
delegado, este entrará em vigor na data 
prevista nas suas disposições. Se o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
formularem objecções ao acto delegado, 
este não entra em vigor."

Or. en

Justificação

Adaptação às disposições do Tratado de Lisboa relativas aos actos delegados.

Alteração 45

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 3-H (novo)
Directiva 2006/49/CE
Artigo 51 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-H) No artigo 51.º, é aditado o seguinte 
parágrafo:
"A Comissão deve informar o Parlamento 
Europeu e o Conselho de todas as 
medidas acordadas a nível internacional 
sobre a metodologia e os níveis mínimos 
dos requisitos de fundos próprios 
resultantes do tratamento aplicável à 
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carteira de negociação de correlação, 
incluindo a fixação de um limite inferior 
mínimo. No caso de existir um acordo 
internacional sobre esse limite mínimo, a 
Comissão adopta um acto delegado em 
conformidade com os artigos 42.º, 42.º-A e 
42.º-B."

Or. en

Justificação

Na sequência da decisão de excluir da presente directiva a carteira de negociação de 
correlação, o Comité de Basileia está a levar a cabo uma avaliação para aferir a necessidade 
de fixar um limite mínimo aplicável à carteira de negociação de correlação. A introdução de 
um tal limite deverá ser sujeita à aprovação do Parlamento e do Conselho através de um acto 
delegado.

Alteração 46

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I – ponto 1
Directiva 2006/48/CE
Anexo V – Secção 11 – ponto 22 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

22. No estabelecimento e aplicação de 
políticas de remuneração relativas a 
categorias de pessoal cujas actividades 
profissionais têm um impacto significativo 
no respectivo perfil de risco, as instituições 
de crédito devem respeitar os princípios a 
seguir enunciados de uma forma adequada 
à sua dimensão e organização interna e à 
natureza, âmbito e complexidade das suas 
actividades:

22. No estabelecimento e aplicação de 
políticas de remuneração relativas a 
categorias de pessoal, incluindo o órgão de 
direcção, cujas actividades profissionais 
têm um impacto significativo no respectivo 
perfil de risco, as instituições de crédito 
devem respeitar os princípios a seguir 
enunciados de uma forma adequada à sua 
dimensão e organização interna e à 
natureza, âmbito e complexidade das suas 
actividades:

Or. en

Justificação

Alinhamento pelos princípios do CEF sancionados pelo G-20.
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Alteração 47

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I – ponto 1
Directiva 2006/48/CE
Anexo V – Secção 11 – ponto 22 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A política de remuneração deve estar em 
conformidade com a estratégia empresarial 
e os objectivos, valores e interesses a longo 
prazo da instituição de crédito;

b) A política de remuneração deve estar em 
conformidade com a estratégia empresarial 
e os objectivos, valores e interesses a longo 
prazo da instituição de crédito, e incluir 
medidas destinadas a evitar conflitos de 
interesses;

Or. en

Justificação

Alinhamento pelos princípios do CEF sancionados pelo G-20.

Alteração 48

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I – ponto 1
Directiva 2006/48/CE
Anexo V – Secção 11 – ponto 22 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) O órgão de direcção (função de 
supervisão) da instituição de crédito deve
estabelecer os princípios gerais da política 
de remuneração e é responsável pela sua 
aplicação;

c) O órgão de direcção (função de 
supervisão) da instituição de crédito deve
adoptar e rever periodicamente os 
princípios gerais da política de 
remuneração e é responsável pela sua 
aplicação;

Or. en

Justificação

Alinhamento pelos princípios do CEF sancionados pelo G-20.
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Alteração 49

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I – ponto 1
Directiva 2006/48/CE
Anexo V – Secção 11 – ponto 22 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) A aplicação da política de remuneração 
deve estar sujeita, no mínimo com uma 
periodicidade anual, uma análise interna 
central e independente para fins de 
cumprimento das políticas e procedimentos 
de remuneração definidos pelo órgão de 
direcção (função de supervisão);

d) A aplicação da política de remuneração 
deve estar sujeita, no mínimo com uma 
periodicidade anual, uma análise interna 
central e independente para fins de 
cumprimento das políticas e procedimentos 
de remuneração adoptados pelo órgão de 
direcção (função de supervisão);

Or. en

Justificação

Alinhamento pelos princípios do CEF sancionados pelo G-20.

Alteração 50

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I – ponto 1
Directiva 2006/48/CE
Anexo V – Secção 11 – ponto 22 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Os trabalhadores que exercem 
funções de controlo devem ser 
independentes dos departamentos 
empresariais que superintendem, dispor 
da autoridade adequada e ser 
remunerados em conformidade com a 
realização dos objectivos associados às 
suas funções, independentemente do 
desempenho dos sectores de actividade 
sob o seu controlo;

Or. en
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Justificação

Alinhamento pelos princípios do CEF sancionados pelo G-20.

Alteração 51

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I – ponto 1
Directiva 2006/48/CE
Anexo V – Secção 11 – ponto 22 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) A avaliação do desempenho deve 
processar-se num quadro plurianual, a 
fim de assegurar que o processo de 
avaliação se baseie num desempenho a 
mais longo prazo e que o pagamento 
efectivo das componentes da remuneração 
dependentes do desempenho seja 
repartido ao longo de um período que 
tenha em conta o ciclo económico 
subjacente da instituição de crédito e os 
seus riscos empresariais; 

Or. en

Justificação

Alinhamento pelos princípios do CEF sancionados pelo G-20.

Alteração 52

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I – ponto 1
Directiva 2006/48/CE
Anexo V – Secção 11 – ponto 22 – alínea e-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-B) O total da remuneração variável não 
deve limitar a capacidade da instituição 
de crédito para reforçar a sua base de 
fundos próprios; 

Or. en
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Justificação

Alinhamento pelos princípios do CEF sancionados pelo G-20.

Alteração 53

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I – ponto 1
Directiva 2006/48/CE
Anexo V – Secção 11 – ponto 22 – alínea e-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-C) No caso das instituições de crédito 
que actualmente beneficiam da 
intervenção excepcional do Estado, não é 
paga nenhuma remuneração variável aos 
seus administradores;

Or. en

Justificação

Visto que os administradores são responsáveis pelo desempenho global da empresa, e de 
acordo com a determinação do CEF segundo a qual os prémios devem reflectir o 
desempenho, não há nenhuma justificação para que recebam prémios enquanto a empresa 
continua a precisar do apoio excepcional do Estado. Esta medida previne igualmente a 
responsabilidade moral em relação aos pagamentos em causa e garante que o reforço da 
instituição, e, em particular, a sua base de fundos próprios, é colocado em primeiro plano, 
para reembolsar os contribuintes e atenuar a necessidade de apoio do Estado.

Alteração 54

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I – ponto 1
Directiva 2006/48/CE
Anexo V – Secção 11 – ponto 22 – alínea e-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-D) A remuneração variável garantida 
deve ter um carácter excepcional, 
aplicar-se exclusivamente no contexto da 
contratação de novos efectivos e limitar-se 
ao primeiro ano de actividade;
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Or. en

Justificação

Alinhamento pelos princípios do CEF sancionados pelo G-20.

Alteração 55

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I – ponto 1
Directiva 2006/48/CE
Anexo V – Secção 11 – ponto 22 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) As componentes fixas e variáveis da 
remuneração total devem estar 
adequadamente equilibradas; a componente 
fixa deve representar uma proporção 
suficientemente elevada da remuneração 
total, a fim de permitir a aplicação de uma 
política de prémios plenamente flexível, 
incluindo a possibilidade de não 
pagamento de qualquer prémio;

f) As componentes fixas e variáveis da 
remuneração total devem estar 
adequadamente equilibradas; a componente 
fixa deve representar uma proporção 
suficientemente elevada da remuneração 
total, a fim de permitir a aplicação de uma 
política plenamente flexível de 
componentes variáveis da remuneração, 
incluindo a possibilidade de não 
pagamento de qualquer componente 
variável da remuneração e, em qualquer 
caso, a componente variável da 
remuneração não deve exceder 50 % da 
remuneração total do indivíduo em causa;

Or. en

Justificação

De acordo com a forma como são abordadas outras disposições dos princípios do CEF, o 
princípio que prevê um equilíbrio apropriado entre as componentes fixa e variável da 
remuneração deverá ser acompanhado de uma norma mínima para garantir a sua aplicação 
eficaz. 

Alteração 56

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I – ponto 1
Directiva 2006/48/CE
Anexo V – Secção 11 – ponto 22 – alínea h)
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Texto da Comissão Alteração

h) A aferição do desempenho utilizada 
para calcular os prémios ou conjuntos de 
prémios deve incluir um ajustamento face 
aos riscos actuais e futuros e tomar em 
consideração o custo dos fundos próprios 
e da liquidez necessários para o efeito;

h) A dimensão do conjunto de 
componentes variáveis da remuneração e 
a sua distribuição na instituição de 
crédito devem tomar em consideração 
toda a série de riscos actuais e potenciais 
e, em particular:
– o custo e a quantidade de fundos 
próprios necessários para suportar os 
riscos assumidos;
– o custo e a quantidade do risco de
liquidez assumido no exercício da 
actividade; e
– a coerência com o calendário e a 
probabilidade dos proveitos futuros 
potenciais integrados nos resultados 
correntes;

Or. en

Justificação

Alinhamento pelos princípios do CEF sancionados pelo G-20.

Alteração 57

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I – ponto 1
Directiva 2006/48/CE
Anexo V – Secção 11 – ponto 22 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-A) Em caso de regressão do 
desempenho ou de desempenho negativo 
da instituição de crédito, o total da sua 
remuneração variável deve de um modo 
geral ser fortemente reduzido, tendo em 
consideração tanto a compensação 
corrente como as reduções nos 
desembolsos de montantes ganhos 
anteriormente, nomeadamente através de 
regimes de agravamentos ("malus") ou de 
recuperação ("clawback");
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Or. en

Justificação

Alinhamento pelos princípios do CEF sancionados pelo G-20.

Alteração 58

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I – ponto 1
Directiva 2006/48/CE
Anexo V – Secção 11 – ponto 22 – alínea h-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-B) Uma parte substancial da 
componente variável da remuneração 
deve ser paga em acções, ou instrumentos 
ligados a acções, da instituição de crédito, 
em função da estrutura jurídica da 
instituição de crédito em causa ou, no 
caso das instituições de crédito não 
cotadas em bolsa, ser paga, sempre que 
adequado, sob a forma de outros 
instrumentos não pecuniários, e essa 
parte deve corresponder a pelo menos 
50%; essas acções, instrumentos ligados a 
acções e instrumentos não pecuniários 
devem estar sujeitos a uma política de 
retenção adequada destinada a alinhar os 
incentivos pelos interesses a longo prazo 
da instituição de crédito, e o período de 
retenção deve ser de pelo menos três anos;

Or. en

Justificação

Alinhamento pelos princípios do CEF sobre o pagamento sob a forma de acções. Esta forma 
de abordar esta questão alinha os incentivos e reforça a posição da empresa em termos dos 
seus fundos próprios. Os princípios do CEF determinam a aplicação de um período de 
retenção apropriado para garantir a eficácia desta medida. De acordo com a forma como 
são abordados outros pontos, é conveniente garantir a fixação de um valor mínimo aplicável 
para efeitos do período de retenção em questão. De harmonia com a Recomendação 
(2009)3177 da Comissão e as regras do CEF sobre o diferimento de prémios, é conveniente 
fixar este período mínimo em três anos.



PR\807519PT.doc 43/59 PE439.301v01-00

PT

Alteração 59

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I – ponto 1
Directiva 2006/48/CE
Anexo V – Secção 11 – ponto 22 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) O pagamento de uma parte importante 
de um prémio de montante significativo 
deve ser diferido durante um período 
adequado e estar ligado ao desempenho 
futuro da empresa.

i) Uma parte substancial da componente 
variável da remuneração deve ser diferida 
durante um período suficiente; a 
dimensão da parte diferida e a duração do 
período de diferimento devem ser 
estabelecidas em função do ciclo 
económico, da natureza da empresa, dos 
seus riscos e das actividades do 
trabalhador em questão; os direitos à 
remuneração a pagar em regime diferido 
são adquiridos numa base estritamente 
proporcional; pelo menos 40% da 
componente variável da remuneração 
deve ser diferida; no caso de uma 
componente de remuneração variável de 
valor particularmente elevado, pelo menos 
60% do montante será pago em diferido, e 
este período de diferimento não deve ser 
inferior a três anos;

Or. en

Justificação

Alinhamento pelos princípios do CEF sobre o diferimento de prémios. Esta alteração está 
redigida de modo a resultar claro que a prioridade deve ser que o montante e o período de 
diferimento sejam estabelecidos em função do ciclo económico e das actividades do 
interessado, do serviço a que este pertence e da empresa, e que, portanto, um período de 
diferimento de três anos é apenas um mínimo, podendo ser apropriado um período mais 
longo.

Alteração 60

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I – ponto 1
Directiva 2006/48/CE
Anexo V – secção 11 – ponto 22 – alínea i-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

i-A) A remuneração variável, incluindo a 
parte diferida dessa remuneração, só deve 
ser paga ou constituir um direito 
adquirido se for sustentável à luz da 
situação financeira da instituição de 
crédito no seu todo, e se se justificar à luz 
do desempenho da instituição de crédito, 
do departamento empresarial e do 
indivíduo em causa;

Or. en

Justificação

Alinhamento pelos princípios do CEF aprovados pelo G20.

Alteração 61

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I – ponto 1
Directiva 2006/48/CE
Anexo V – secção 11 – ponto 22 – alínea i-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i-B) Os membros do pessoal devem 
comprometer-se a não utilizar estratégias 
de cobertura de risco ou seguros de 
garantia da remuneração ou de cobertura 
de responsabilidades que se destinem a 
contornar os efeitos de alinhamento do 
risco inerentes às suas modalidades de 
remuneração.

Or. en

Justificação

Alinhamento pelos princípios do CEF aprovados pelo G20.
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Alteração 62

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I – ponto 1
Directiva 2006/48/CE
Anexo V – secção 11 – ponto 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

22-A. As instituições de crédito cujas 
dimensão, organização interna e 
natureza, âmbito e complexidade das 
actividades sejam significativas devem 
instituir um comité de remuneração. O 
comité de remuneração deve ser 
constituído de forma que lhe permita 
formular juízos informados e 
independentes sobre as políticas e práticas 
de remuneração e sobre os incentivos 
criados para a gestão de riscos, de capital 
e de liquidez. 
O comité de remuneração deve ser 
responsável pela preparação das decisões 
relativas à remuneração, incluindo as 
decisões com incidências em termos de 
riscos e gestão dos riscos da instituição de 
crédito em causa, que devem ser tomadas 
pelo órgão de direcção na sua função de 
supervisão. O presidente e a maioria dos 
membros do comité de remuneração 
devem ser membros do órgão de direcção 
que não desempenhe quaisquer funções 
executivas na instituição de crédito em 
causa. Ao preparar essas decisões, o 
comité de remuneração deve ter em conta 
os interesses a longo prazo dos 
accionistas, dos investidores e de outras 
partes interessadas na instituição de 
crédito.

Or. en

Justificação

Para assegurar que a política de remuneração tenha em conta os interesses a longo prazo da 
empresa, dos seus accionistas, investidores e outras partes interessadas, a maioria dos 
membros do comité e o seu presidente devem ser directores não executivos.
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Alteração 63

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I – ponto 3-A (novo)
Directiva 2006/48/CE
Anexo XII – título

Texto da Comissão Alteração

(3-A) O título do Anexo XII passa a ter a 
seguinte redacção:
CRITÉRIOS TÉCNICOS RELATIVOS 
À TRANSPARÊNCIA E À 
DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES

Or. en

Justificação

A presente alteração tem em conta os novos requisitos de transparência introduzidos para 
adaptar a directiva aos princípios do CEF.

Alteração 64

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I – ponto 4 – alínea c)
Directiva 2006/48/CE
Anexo XII – parte 2 – ponto 15 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

15. Devem ser divulgadas as informações a 
seguir indicadas relativamente à política e 
práticas de remuneração da instituição de 
crédito aplicáveis às categorias de pessoal 
cujas actividades profissionais têm um 
impacto significativo no respectivo perfil 
de risco:

Devem ser divulgadas ao público as 
informações a seguir indicadas, incluindo 
actualizações regulares que sejam pelo 
menos anuais, relativamente à política e 
práticas de remuneração da instituição de 
crédito aplicáveis às categorias de pessoal 
cujas actividades profissionais têm um 
impacto significativo no respectivo perfil 
de risco. As instituições de crédito devem 
respeitar esses requisitos de uma forma 
consentânea com a sua dimensão e 
organização interna e a natureza, âmbito 
e complexidade das suas actividades.

Or. en
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Justificação

Alinhamento pelos princípios do CEF aprovados pelo G20.

Alteração 65

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I – ponto 4 – alínea c)
Directiva 2006/48/CE
Anexo XII – parte 2 – ponto 15 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Informações sobre os critérios utilizados 
na medição do desempenho para o 
ajustamento face aos riscos;

c) Características mais importantes da 
estrutura do sistema de remuneração, 
incluindo informações sobre os critérios 
utilizados na medição do desempenho para 
o ajustamento face aos riscos, a política de 
diferimento e os critérios de aquisição de 
direitos;

Or. en

Justificação

Alinhamento pelos princípios do CEF aprovados pelo G20.

Alteração 66

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I – ponto 4 – alínea c)
Directiva 2006/48/CE
Anexo XII – parte 2 – ponto 15 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Os principais parâmetros e fundamentos 
de qualquer sistema de prémios e de 
quaisquer outros benefícios não 
pecuniários.

e) Os principais parâmetros e fundamentos 
de qualquer sistema de componentes 
variáveis e de quaisquer outros benefícios 
não pecuniários.

Or. en
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Alteração 67

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I – ponto 4 – alínea c)
Directiva 2006/48/CE
Anexo XII – parte 2 – ponto 15 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Dados quantitativos agregados sobre 
as remunerações, discriminados por 
sectores de actividade, órgãos de direcção 
e trabalhadores, cujas actividades tenham 
um impacto significativo no perfil de risco 
da instituição de crédito, devendo ser 
indicados os seguintes elementos:
(i) montantes das remunerações do 
exercício financeiro, repartidos entre 
remuneração fixa e remuneração 
variável, e número de beneficiários;
(ii) montantes e forma da remuneração 
variável, repartidos entre remuneração 
pecuniária, acções e instrumentos 
relacionados com acções e outras formas 
de remuneração;
(iii) montantes de remuneração diferida a 
pagar, repartidos entre direitos adquiridos 
e direitos não adquiridos;
(iv) montantes de remuneração diferida 
concedidos durante o exercício 
financeiro, pagos e objecto de reduções 
resultantes de ajustamentos em função do 
desempenho;
(v) novos subsídios por início e 
indemnizações por cessação de funções 
pagos durante o exercício financeiro, e 
número de beneficiários desses 
pagamentos; e ainda
(vi) montantes das indemnizações por 
cessação de funções concedidas durante o 
exercício financeiro, número de 
beneficiários, e montante mais elevado 
pago a um só beneficiário.
No caso dos directores da instituição de 
crédito, as informações quantitativas a 
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que é feita referência neste ponto deves 
ser igualmente disponibilizadas ao 
público a nível do director em questão.

Or. en

Justificação

Alignment to the FSB principles as endorsed by the G20. As transparency is a key tool in 
allowing stakeholders to hold a firm to account and thus prevent unacceptable practices that 
can contribute to risk the required quantitative aggregate information  should also be broken 
down by business area of the firm to enable remuneration practices to be linked to different 
activities. The directors of a firm are ultimately responsible for the management decisions 
taken and therefore, in line with Commission Recommendation 2004/913/EC, the required 
remuneration information should be published on an individual basis.

Alteração 68

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo II – ponto 1 – alínea a-A) (novo)
Directiva 2006/49/CE
Anexo I – ponto 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

a-A) É inserido o seguinte ponto:
«14-A. Em derrogação ao ponto 14, uma 
instituição pode determinar o requisito de 
fundos próprios para o risco específico 
para a carteira de negociação de 
correlação do seguinte modo: A 
instituição calcula i) a totalidade dos 
requisitos de fundos próprios para o risco 
específico que se aplicariam apenas às 
posições longas líquidas da carteira de 
negociação de correlação e ii) a totalidade 
dos requisitos de fundos próprios para o 
risco específico que se aplicariam apenas 
às posições curtas líquidas da carteira de 
negociação de correlação. O maior destes 
montantes totais constitui o requisito de 
fundos próprios para o risco específico 
para a carteira de negociação de 
correlação.
Para efeitos da presente directiva, a
carteira de negociação de correlação 
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consiste nas posições de titularização e 
nos derivados de crédito do tipo "n-ésimo 
incumprimento" que satisfazem os 
seguintes critérios:
a) As posições não são nem posições de 
retitularização, nem opções sobre uma 
"tranche" de retitularização, nem 
quaisquer outros derivados de posições 
em risco titularizadas que não oferecem 
uma parte proporcional nos proventos de 
uma "tranche" de titularização 
(excluindo, nomeadamente, uma 
"tranche" super-preferencial 
sinteticamente alavancada); e

b) Todos os instrumentos de referência 
são instrumentos de entidades únicas, 
incluindo derivados de crédito de 
entidades únicas, para os quais existe um 
mercado líquido. Isto inclui os índices 
correntemente negociados baseados nas 
mencionadas entidades de referência. 
Considera-se que existe um mercado 
líquido e activo quando há ofertas 
independentes e de boa fé para a compra 
e a venda, para que o carácter razoável 
dos preços relacionado com o último 
preço das vendas ou com a actual oferta 
competitiva de boa fé e com as ofertas de 
câmbio possam ser determinadas no prazo 
de um dia e liquidadas num prazo 
relativamente curto, de acordo com as 
normas da profissão.»

Or. en

Justificação

Adaptação à decisão do Comité de Basileia sobre a exclusão da negociação de correlação.

Alteração 69

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo II – ponto 1 – alínea a-B) (nova)
Directiva 2006/49/CE
Anexo I – ponto 14-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

a-B) É inserido o seguinte ponto:
«14-B. As posições que remetam para 
qualquer dos seguintes elementos não 
podem fazer parte da carteira de 
negociação de correlação:
a) um instrumento subjacente que possa 
ser imputado às classes de risco referidas 
no artigo 79.º, n.º 1, alíneas i) e h) da 
Directiva 2006/48/CE, não incluído na 
carteira de negociação de uma instituição 
de crédito; ou
b) um crédito sobre uma entidade com 
objecto específico.
Uma instituição pode incluir na carteira 
de negociação de correlação posições que 
não sejam nem posições de titularização 
nem derivados de crédito do tipo "n-ésimo 
incumprimento" mas que cubram outras 
posições da referida carteira, desde que 
exista para esse instrumento ou para os 
seus subjacentes o mercado líquido 
descrito na alínea b) do ponto 14-A.»

Or. en

Justificação

Adaptação à decisão do Comité de Basileia sobre a exclusão da negociação de correlação.

Alteração 70

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo II – ponto 3 – alínea d)
Directiva 2006/49/CE
Anexo V – ponto 5-K-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

«5-K-A. As autoridades competentes 
reconhecem a utilização de um método 
interno para o cálculo de um requisito de 
fundos próprios adicional em vez de um 
requisito de fundos próprios para a 
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carteira de negociação de correlação em 
conformidade com o Anexo I, ponto 14-A, 
na condição de serem cumpridas todas as 
condições previstas nesse ponto. Esse 
método interno deve ter em conta de 
forma adequada todos os riscos de preço 
com um intervalo de confiança de 99,9% 
no horizonte de um ano relativamente aos 
fundos próprios no pressuposto de um 
nível de risco constante, e ajustado 
sempre que adequado a fim de reflectir o 
impacto da liquidez, das concentrações, 
da cobertura e da opcionalidade. A 
instituição pode incorporar neste método 
quaisquer posições que sejam geridas 
conjuntamente com posições da carteira 
de negociação de correlação, podendo 
nesse caso excluir tais posições do método 
exigido nos termos do ponto 5-A do 
presente anexo.
Os seguintes riscos, em especial, devem 
ser tidos em devida conta:
(i) Os riscos cumulativos resultantes de 
incumprimentos múltiplos, incluindo a 
ordenação dos incumprimentos, em 
produtos sob a forma de "tranches";
(ii) O risco do "spread" de crédito, 
incluindo os efeitos gama e gama 
cruzados;
(iii) A volatilidade das correlações 
implícitas, incluindo o efeito cruzado 
entre "spreads" e correlações;
(iv) O risco de base, incluindo tanto
– a base entre o "spread" de um índice e 
os "spreads"das suas entidades únicas 
constituintes; como
– a base entre a correlação implícita de 
um índice e a das carteiras previstas;
(v) A volatilidade da taxa de recuperação, 
que tem a ver com a propensão para as 
taxas de recuperação afectarem os preços 
de "tranches"; e
(vi) Na medida em que a medida do risco 
global incorpore benefícios da cobertura 



PR\807519PT.doc 53/59 PE439.301v01-00

PT

dinâmica, o risco de "deslizamento" da 
cobertura e os custos potenciais do 
reequilíbrio de tais coberturas.
Para efeitos do presente ponto, uma 
instituição deve possuir dados de mercado 
suficientes para assegurar que tem 
plenamente em conta os riscos 
significativos destas posições em risco no 
seu método interno de acordo com os 
padrões enunciados no presente ponto, 
que demonstra através de verificações a 
posteriori ou de outros meios adequados 
que as suas medidas de risco podem 
explicar de forma adequada a variação de 
preços histórica desses produtos e que 
assegura a sua capacidade para separar 
as posições para as quais dispõe de 
aprovação a fim de as incorporar no 
requisito de fundos próprios, de acordo 
com o presente ponto das posições para as 
quais não dispõe de aprovação.
No que diz respeito às carteiras que são 
objecto do presente ponto, a instituição 
deve aplicar regularmente um conjunto de 
cenários de tensão específicos e 
predeterminados. Estes cenários de tensão 
devem analisar os efeitos de tensão de 
taxas de incumprimento, taxas de 
recuperação, "spreads" de crédito e 
correlações sobre os ganhos e perdas do 
balcão de negociação de correlação. A 
instituição deve aplicar estes cenários de 
tensão pelo menos semanalmente e 
reportar pelo menos trimestralmente às 
autoridades competentes os respectivos 
resultados, incluindo as comparações com 
o requisito de fundos próprios da 
instituição, de acordo com o presente 
ponto. Todos os casos em que os testes de 
esforço apontem para uma insuficiência 
material deste requisito de fundos 
próprios devem ser reportados 
atempadamente às autoridades 
competentes. Com base nos resultados 
destes testes de esforço, as autoridades 
competentes devem ponderar um requisito 
de fundos próprios suplementar 
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relativamente à carteira de negociação de 
correlação, nos termos do n.º 2 do artigo 
136.º da Directiva 2006/48/CE. A 
instituição deve calcular o requisito de 
fundos próprios necessário para ter em 
conta todos os riscos de preço pelo menos 
semanalmente.»

Or. en

Justificação

Adaptação à decisão do Comité de Basileia sobre a exclusão da negociação de correlação.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Síntese

A terceira revisão da Directiva Fundos Próprios foi adoptada pela Comissão em 13 de Julho 
de 2009. Os principais elementos desta proposta são os seguintes:

 introdução de regras explícitas e medidas de supervisão e sanções adequadas no que se 
refere às políticas de remuneração, nomeadamente aos prémios, a fim de impedir a 
aplicação de políticas que incentivem a assunção de riscos inaceitáveis;

 requisitos mais exigentes em matéria de fundos próprios para elementos da carteira 
de negociação1;

 requisitos reforçados de fundos próprios para retitularizações2.

A crise financeira e a necessidade de um amplo apoio dos contribuintes revelaram a existência 
de importantes deficiências nas práticas bancárias a nível mundial.

A insuficiência de fundos próprios no sistema bancário foi fulcral para a crise. Os modelos de 
risco utilizados pelos bancos sugeriam de forma crescente que era necessária uma quantidade 
menor de fundos próprios para grande parte das suas actividades de negociação.

À medida que a crise se acentuou, a insuficiência de fundos próprios tornou-se rapidamente 
visível e os governos tiveram de conceder um apoio importante, tanto directa como 
indirectamente. Na UE, a intervenção directa do Estado ascendeu a cerca de 3,9 biliões de 
euros.

Os contribuintes não voltarão a aceitar que os bancos privatizem os lucros, mas socializem os 
prejuízos, em particular após um ano em que os lucros e os prémios elevados se deveram ao 
apoio excepcional do Estado.

As políticas de remuneração no sector bancário, em particular os prémios excessivos, 
incentivaram a procura de lucros a curto prazo em detrimento da estabilidade a longo prazo. 
Dado que os incentivos a operadores e directores são essenciais para o processo de decisão de 
uma empresa, estas políticas exacerbaram os riscos para as empresas e para o sistema 
financeiro na sua globalidade.

O G20 e a UE lançaram um amplo programa de reformas para impedir futuras crises, pôr 
termo aos incentivos pela assunção excessiva de riscos e assegurar que os contribuintes não 
sejam responsáveis por futuras operações de salvamento de bancos. A relatora apoia a 
proposta da Comissão como parte desse processo de reforma, embora proponha medidas para 
reforçar as disposições em matéria de remunerações e assegurar o controlo parlamentar do 
processo de Basileia.

                                               
1 Activos detidos por bancos e empresas de investimento, a curto prazo, com vista à sua venda.
2 Titularizações que incluem posições de titularização subjacentes.
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Remuneração

Na sequência da crise financeira, a Comissão debruçou-se atentamente sobre a remuneração 
variável. O relatório Larosière recomenda que os prémios reflictam o desempenho, não sejam 
garantidos e sejam repartidos ao longo de vários anos. Estes princípios foram retomados na 
recomendação da Comissão, de 30 de Abril de 2009, referente às políticas de remuneração no 
sector dos serviços financeiros, a qual está na base das disposições relativas às remunerações 
que figuram na presente proposta. A proposta prevê sanções, em termos de medidas 
financeiras e não financeiras, e uma penalização sob a forma de aumento dos requisitos de 
fundos próprios. O texto da Comissão prevê igualmente um reforço dos requisitos em matéria 
de transparência e divulgação de informações.

Em Setembro de 2009, o Conselho de Estabilidade Financeira (CEF) publicou os seus 
princípios de práticas remuneratórias sólidas, os quais foram aprovados pelos líderes do G20 
em Pittsburgh. Estes princípios destinam-se a pôr termo às estruturas de remuneração que 
incentivam uma assunção excessiva de riscos ou debilitam as instituições financeiras. Expõem 
os elementos necessários a práticas remuneratórias sólidas em cinco áreas:

o governação

o compensação e fundos próprios
o estrutura de remuneração e alinhamento dos risco

o divulgação de informações
o supervisão

Novos princípios para políticas de remuneração sólidas

As alterações apresentadas pela relatora visam incorporar e reforçar os princípios do CEF na 
proposta em apreciação, com vista à obtenção de um sistema remuneratório sólido e justo. Os 
Estados-Membros poderão adoptar outros requisitos para além dos estabelecidos na proposta, 
mas é importante evitar o risco da arbitragem regulamentar, fixando requisitos mínimos 
fortes. A relatora propõe, por conseguinte, os seguintes requisitos:

 Os prémios devem ser concedidos com base no desempenho a longo prazo e não devem 
existir "pára-quedas dourados" para compensar o fracasso;

 A manutenção da estabilidade de uma empresa deve ser a sua prioridade, pelo que os 
prémios não devem limitar a sua capacidade para reforçar a sua base de fundos próprios;

 Os princípios do CEF prevêem a aplicação de medidas especiais a bancos que recebem 
apoio excepcional do Estado. A fim de evitar riscos morais, as empresas deveriam ser 
obrigadas a reembolsar os contribuintes e reforçar a sua base de fundos próprios e só então 
conceder prémios aos seus directores;
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 Deve existir um equilíbrio adequado entre prémios e salários. Em particular, os prémios 
concedidos a um indivíduo não devem ser superiores a 50% da sua remuneração anual 
total;

 Pelo menos 50% de um prémio deve ser pago em acções. De acordo com a Recomendação 
(2009)3177 da Comissão, as acções devem ser mantidas durante um período mínimo de 
três anos;

 Uma parte substancial de qualquer prémio deve ser diferida durante um período que tenha 
em conta o ciclo económico dos produtos comercializados e a parte diferida deve ser 
recuperada em caso de desempenho insuficiente;

 Em qualquer caso, é necessário diferir pelo menos 40% do prémio (60% em caso de 
prémios particularmente importantes). O período de diferimento não deve ser inferior a três 
anos.

Disposições que visam melhorar a governação das sociedades, a transparência e a 
divulgação de informações

As medidas regulamentares e a supervisão não substituem a governação eficaz das 
sociedades, nem a transparência. Não há dúvida de que, no período que precedeu a crise, os 
accionistas não fiscalizaram eficazmente as políticas de remuneração dos bancos. A relatora 
propõe o seguinte:

 As empresas devem criar um comité de remuneração para fiscalizar as suas políticas;

 O presidente e a maioria dos membros do comité devem ser directores não executivos;

 Os membros devem ser incumbidos de defender os interesses a longo prazo dos 
accionistas, dos investidores e de outras partes interessadas;

 As empresas devem divulgar publicamente informações sobre as suas políticas de 
remuneração e pagamentos, incluindo os pagamentos por departamento empresarial e 
director.

Comparação do desempenho à escala nacional e da UE

Estas medidas destinam-se claramente a combater os factores de risco nas políticas de 
remuneração. A relatora receia, no entanto, que as práticas remuneratórias no sector 
financeiro distorçam os incentivos na economia em geral. As autoridades nacionais de 
supervisão deveriam usar as informações que recolhem sobre as políticas de remuneração e 
pagamentos, no intuito de compararem o desempenho das instituições a nível nacional, e a 
Autoridade Bancária Europeia deveria levar a cabo um exercício semelhante a nível europeu. 
A comparação dos desempenhos, uma governação mais forte das sociedades, a participação 
das partes interessadas e o reforço da transparência ajudarão o público, os investidores e os 
responsáveis políticos a retirar conclusões sobre as práticas remuneratórias no sector 
financeiro.
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Aplicação de Basileia: requisitos de fundos próprios para a carteira de negociação e as 
retitularizações

Os debates internacionais sobre requisitos de fundos próprios são organizados pelo Comité de 
Basileia de Supervisão Bancária. A UE já adoptou uma série de modificações acordadas em 
Basileia1, as quais serão aplicadas a partir de 31 de Dezembro de 2010. A proposta actual 
reflecte outras medidas adoptadas pelo Comité de Basileia para serem aplicadas na mesma 
data. Ainda estão a ser debatidas outras reformas fundamentais. A proposta em apreciação 
deve, por isso, ser vista como uma etapa do processo de reforma.

Bancos mais estáveis

Os bancos aceitaram o princípio de aumento dos fundos próprios, embora procurando adiar a 
introdução destas medidas ou a salvaguarda dos activos existentes. Na sua argumentação, os 
bancos insistem nos potenciais efeitos na capacidade de empréstimo e na economia real. A 
relatora reconhece a importância central de fomentar uma forte retoma e ouviu atentamente 
estas preocupações. É, contudo, necessário ter em conta três factos importantes:

1. Estas medidas destinam-se a corrigir a actual subvalorização dos riscos na carteira de 
negociação e nas retitularizações. Se esta situação não for corrigida, surgirão novas 
vulnerabilidades nos balanços dos bancos e as vulnerabilidades existentes continuarão a 
não ser suficientemente cobertas. Não há qualquer dúvida de que é necessário efectuar 
rapidamente progressos na aplicação destas medidas, sob pena de os bancos poderem 
voltar a deparar-se com graves dificuldades.

2. Em comparação com os empréstimos na carteira bancária, os activos na carteira de 
negociação têm sido subvalorizados em termos de custos de fundos próprios que 
comportam, o que encoraja uma concentração excessiva em actividades de negociação de 
risco mais elevado. De um modo geral, o ajustamento destes custos reduzirá tais excessos 
em vez de encorajar uma redução da actividade de empréstimo.

3. Os principais elementos da proposta foram adoptados em Basileia no primeiro semestre de 
2009, o que deu aos bancos mais de 18 meses para respeitarem a data de aplicação 
prevista. Desde então, os bancos desembolsaram, embora com alguma moderação, uma 
parte considerável das suas receitas de 2009 sob a forma de dividendos e prémios ao 
pessoal, o que é sinal de que eles próprios acreditam que podem respeitar os compromissos 
de Basileia.

A relatora aprova, por conseguinte, as propostas da Comissão que visam dar aplicação aos 
acordos de Basileia. A relatora propõe alterações em três áreas:

Em primeiro lugar, é necessário ter em conta a decisão de Basileia de excluir a negociação de 
correlação dos novos requisitos da carteira de negociação.
                                               
1 Directiva 2009/111/CE, "DRFP 2".
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Em segundo lugar, estão a decorrer em Basileia debates que têm por objecto a fixação de um 
requisito mínimo de fundos próprios para a negociação de correlação. Dado que este aspecto 
ainda não foi totalmente avaliado, é prematuro introduzir tal disposição. A relatora propõe, 
por conseguinte, poderes delegados para a aplicação de um requisito mínimo, se este for 
aprovado em Basileia.

Em terceiro lugar, a proposta da Comissão no sentido de a obrigação de devida diligência no 
caso de retitularizações altamente complexas ser sujeita à aprovação prévia por parte da 
autoridade de supervisão tem todo o fundamento. O incumprimento da obrigação de devida 
diligência por parte dos bancos conduziu a uma grande exposição a riscos que não foram bem 
compreendidos, o que desempenhou um papel fulcral na crise. Não obstante, afigura-se 
essencial dispor de uma definição clara e rigorosa das retitularizações em causa de molde a 
garantir a necessária segurança jurídica e impedir que as autoridades de supervisão sejam 
submergidas por um volume de trabalho acrescido. Esta medida deve, por conseguinte, ser 
sujeita à aprovação de uma definição pelo Parlamento, em conformidade com o procedimento 
aplicável aos actos delegados.

Controlo parlamentar mais forte

A Comissão negoceia, em Basileia, acordos em nome da UE. É inaceitável que as instituições 
democráticas da UE não possam contribuir de forma significativa para este processo, em 
particular no âmbito da negociação de reformas políticas fundamentais, e não tanto de 
reformas técnicas, como as que estão actualmente a ser debatidas em Basileia. A DRFP 2 
incluiu uma cláusula de revisão que previa que a Comissão prestasse informações sobre estas 
amplas reformas até ao fim de 2009. Está em curso uma avaliação exaustiva. É essencial que, 
com base nas conclusões desta avaliação, mas antes de obter um acordo sobre estas questões 
em Basileia, a Comissão dê início a um diálogo sério com o Parlamento, a fim de assegurar 
que negoceia com base num mandato democrático claro.


