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PR_COD_1amCom

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)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato).

Alterações a um projeto de ato

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projeto de ato são 
assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de itálico 
sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e tem 
por objetivo assinalar elementos do projeto de ato 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 correção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

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

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o 
Regulamento (CE) n.º 1060/2009 relativo às agências de notação de risco
(COM(2011)0747 – C7-0420/2011 – 2011/0361(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2011)0747),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 294.º e o artigo 114.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão 
(C7-0420/2011),

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

– Tendo em conta o parecer fundamentado apresentado pelo Parlamento sueco, no âmbito 
do Protocolo (n.º 2) relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da 
proporcionalidade, segundo o qual o projeto de ato legislativo não respeita o princípio da 
subsidiariedade,

– Tendo em conta o parecer do Banco Central Europeu de 1,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu de 2,

– 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 Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores e da 
Comissão dos Assuntos Jurídicos (A7-0000/2012),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

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

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

                                               
1 Ainda não foi publicado em Jornal Oficial.
2 Ainda não foi publicado em Jornal Oficial.
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Alteração 1

Proposta de regulamento – ato modificativo
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A importância das perspetivas de 
notação para os investidores e para os 
emitentes, bem como os seus efeitos sobre 
os mercados, são comparáveis à 
importância e aos efeitos das próprias 
notações de risco. Por conseguinte, todos 
os requisitos do Regulamento (CE) n.º 
1060/2009, cujo objetivo é assegurar que 
as ações de notação são isentas de conflitos 
de interesses, exatas e transparentes, devem 
ser igualmente aplicáveis às perspetivas de 
notação. De acordo com as atuais práticas 
de supervisão, diversos requisitos do 
regulamento são já aplicados às perspetivas 
de notação. O presente Regulamento 
introduz uma definição do conceito de 
perspetivas de notação e indica quais as 
disposições específicas a aplicar a essas 
perspetivas, o que clarifica as normas 
regulamentares e garante a segurança 
jurídica. A definição do conceito de 
perspetivas de notação para efeitos do 
presente regulamento deverá também 
incluir as opiniões emitidas quanto à 
evolução provável de uma notação de risco 
a curto prazo, geralmente referidas como 
«alertas de crédito» (credit watches).

(4) A importância das perspetivas de 
notação para os investidores e para os 
emitentes, bem como os seus efeitos sobre 
os mercados, são comparáveis à 
importância e aos efeitos das próprias 
notações de risco. Por conseguinte, todos 
os requisitos do Regulamento (CE) n.º 
1060/2009, cujo objetivo é assegurar que 
as ações de notação são isentas de conflitos 
de interesses, exatas e transparentes, devem 
ser igualmente aplicáveis às perspetivas de 
notação. De acordo com as atuais práticas 
de supervisão, diversos requisitos do 
regulamento são já aplicados às perspetivas 
de notação. O presente Regulamento 
introduz uma definição do conceito de 
perspetivas de notação e indica quais as 
disposições específicas a aplicar a essas 
perspetivas, o que clarifica as normas 
regulamentares e garante a segurança 
jurídica. A definição do conceito de 
perspetivas de notação para efeitos do 
presente regulamento deverá também 
incluir as opiniões emitidas quanto à 
evolução provável de uma notação de risco 
a curto prazo, geralmente referidas como 
«alertas de crédito» (credit watches). A 
Comissão deverá adotar projetos de 
normas técnicas de regulamentação, 
elaborados pela ESMA, a fim de incluir, 
se necessário, outras publicações das 
agências de notação de risco nas 
atividades supervisadas no âmbito do 
presente regulamento.

Or. en
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Alteração 2

Proposta de regulamento – ato modificativo
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O Regulamento (CE) N.º 1060/2009 
previa já um primeiro conjunto de medidas 
para acautelar a questão da independência 
e da integridade das agências de notação de 
risco e das respetivas atividades. Os 
objetivos de assegurar a independência das 
agências de notação de risco e de 
identificar, gerir e, na medida do possível, 
evitar quaisquer eventuais conflitos de 
interesses, estavam já subjacentes a várias 
disposições daquele Regulamento, em 
2009. Embora constituam uma boa base de 
trabalho, há que reconhecer que as normas 
atualmente em vigor não tiveram um efeito 
suficiente desta ponto de vista. As agências 
de notação de risco ainda não são vistas 
como agentes suficientemente 
independentes. O facto de as agências de 
notação de risco serem selecionadas e 
remuneradas pela entidade que é objeto de 
notação (modelo emitente-pagador) gera 
conflitos de interesses inerentes, que não 
são devidamente tidos em conta nas regras 
atualmente em vigor. Este modelo incita as 
agências a emitirem notações de risco 
favoráveis ao emitente para assegurar a 
perenidade da relação comercial, 
assegurando assim a estabilidade das suas 
receitas ou permitindo-lhe serviços e 
receitas adicionais. Além disso, as relações 
entre os acionistas das agências de notação 
de risco e as entidades que são objeto de 
notação podem desencadear conflitos de 
interesses que não estão suficientemente 
acautelados nas normas atuais, pelo que as 
notações de risco emitidas no âmbito do 
modelo emitente-pagador podem ser vistas 
como as notações que convêm ao emitente 
e não as de que o investidor necessita. Sem 
prejuízo das conclusões do relatório que a 
Comissão deverá apresentar sobre o 

(6) O Regulamento (CE) N.º 1060/2009 
previa já um primeiro conjunto de medidas 
para acautelar a questão da independência 
e da integridade das agências de notação de 
risco e das respetivas atividades. Os 
objetivos de assegurar a independência das 
agências de notação de risco e de 
identificar, gerir e, na medida do possível, 
evitar quaisquer eventuais conflitos de 
interesses, estavam já subjacentes a várias 
disposições daquele Regulamento, em 
2009. Embora constituam uma boa base de 
trabalho, há que reconhecer que as normas 
atualmente em vigor não tiveram um efeito 
suficiente deste ponto de vista. As agências 
de notação de risco ainda não são vistas 
como agentes suficientemente 
independentes. O facto de as agências de 
notação de risco serem selecionadas e 
remuneradas pela entidade que é objeto de 
notação (modelo emitente-pagador) gera 
conflitos de interesses inerentes, que não 
são devidamente tidos em conta nas regras 
atualmente em vigor. Este modelo incita as 
agências a emitirem notações de risco 
favoráveis ao emitente para assegurar a 
perenidade da relação comercial, 
assegurando assim a estabilidade das suas 
receitas ou permitindo-lhe serviços e 
receitas adicionais. Além disso, as relações 
entre os acionistas das agências de notação 
de risco e as entidades que são objeto de 
notação podem desencadear conflitos de 
interesses que não estão suficientemente 
acautelados nas normas atuais, pelo que as 
notações de risco emitidas no âmbito do 
modelo emitente-pagador podem ser vistas 
como as notações que convêm ao emitente 
e não as de que o investidor necessita. Sem 
prejuízo das conclusões do relatório que a 
Comissão deverá apresentar sobre o 
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modelo emitente-pagador até dezembro de 
2012, nos termos do Artigo 39.º, n.º 1, do 
Regulamento (CE) N.º 1060/2009, é 
essencial reforçar os requisitos de 
independência aplicáveis às agências de 
notação de risco por forma a consolidar a 
credibilidade das notações de risco 
emitidas ao abrigo do modelo emitente-
pagador.

modelo emitente-pagador até dezembro de 
2012, nos termos do Artigo 39.º, n.º 1, do 
Regulamento (CE) N.º 1060/2009, é 
essencial reforçar os requisitos de 
independência aplicáveis às agências de 
notação de risco por forma a consolidar a 
credibilidade das notações de risco 
emitidas ao abrigo do modelo emitente-
pagador. Para o efeito, a ESMA deverá 
elaborar possíveis modelos de pagamento 
alternativos para garantir que a seleção e 
a remuneração da agência de notação de 
risco sejam totalmente independentes da 
entidade que é objeto de notação.

Or. en

Alteração 3

Proposta de regulamento – ato modificativo
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) A fim de reforçar a concorrência 
entre as agências de notação de risco, 
deverá estabelecer-se um limiar para cada 
um dos domínios de avaliação 
seguidamente indicados, para além do 
qual as agências de notação de risco não 
possam aumentar a cobertura de notações 
solicitadas. Em primeiro lugar, para os 
domínios de notação de bancos, 
companhias de seguros e empresas, a 
percentagem máxima de notações 
solicitadas de cada uma das três classes de 
ativos deve ser fixada em 25% do mercado 
em termos de montante nocional. Em 
segundo lugar, para os produtos 
financeiros estruturados, a percentagem 
máxima de notações solicitadas deve ser 
fixada em 25% do mercado em termos de 
montante nocional. A razão para a 
fixação deste limiar de 25% é dupla: por 
um lado, nenhuma agência de notação de 
risco deverá notar a maioria de emitentes 
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de obrigações/emissões de obrigações de 
uma determinada classe de ativos; por 
outro lado, uma vez que os emitentes de 
obrigações são notados habitualmente por 
duas agências de notação de risco, esta 
medida permitirá a um maior número de 
agências de notação de risco notar até 
25% de emitentes ou emissões de 
obrigações de uma determinada classe de 
ativos.

Or. en

Alteração 4

Proposta de regulamento – ato modificativo
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A independência das agências de 
notação de risco face às entidade que são 
objeto de notação é também afetada pela 
possibilidade de um conflito de interesses 
dos seus grandes acionistas relativamente à 
entidade que é objeto de notação. Um 
acionista de uma agência de notação de 
risco pode ser membro do órgão de 
administração ou de supervisão de uma 
entidade que é objeto de notação ou de um 
terceiro com ela relacionado. Os requisitos 
contidos no Regulamento (CE) N.º
1060/2009 fazem face a este tipo de 
situação mas apenas no que se refere aos 
conflitos de interesse causados pelos 
analistas de notação de risco, pelas pessoas 
que aprovam as notações ou por outros 
funcionários da agência de notação. O 
Regulamento é porém omisso no que toca a 
potenciais conflitos de interesses 
emergentes de acionistas ou membros das 
agências de notação de risco. Com vista a 
melhorar a perceção da independência das 
agências de notação de risco face às 
entidades que são objeto de notação, 
convém alargar as normas atualmente 

(13) A independência das agências de 
notação de risco face às entidade que são 
objeto de notação é também afetada pela 
possibilidade de um conflito de interesses 
dos seus grandes acionistas relativamente à 
entidade que é objeto de notação. Um 
acionista de uma agência de notação de 
risco pode ser membro do órgão de 
administração ou de supervisão de uma 
entidade ou de um terceiro com ela 
relacionado que tenha solicitado uma 
notação à agência de notação de risco. Os 
requisitos contidos no Regulamento (CE) 
N.º 1060/2009 fazem face a este tipo de 
situação mas apenas no que se refere aos
conflitos de interesse causados pelos 
analistas de notação de risco, pelas pessoas 
que aprovam as notações ou por outros 
funcionários da agência de notação. O 
Regulamento é porém omisso no que toca a 
potenciais conflitos de interesses 
emergentes de acionistas ou membros das 
agências de notação de risco. Com vista a 
melhorar a independência das agências de 
notação de risco face às entidades que são 
objeto de notação, convém alargar as 
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aplicadas aos conflitos de interesses 
levantados por funcionários das agências 
aos conflitos causados por acionistas ou 
membros que detenham uma posição 
importante dentro da agência. Assim, a 
agência de notação de risco deve abster-se 
de emitir notações, ou deve tornar público 
que a notação de risco pode ser afetada, 
quando um acionista ou membro que 
detenha 10% ou mais dos direitos de voto 
dessa agência for também membro do 
órgão de administração ou de supervisão 
da entidade que é objeto de notação ou
nela tenha investido. Além disso, quando 
um acionista ou membro estiver em 
posição de influenciar significativamente a 
atividade comercial da agência de notação 
de risco, essa pessoa não poderá prestar 
serviços de consultoria ou aconselhamento 
à entidade que é objeto de notação, nem a 
terceiros com ela relacionados, no que 
respeita à sua estrutura societária ou 
jurídica, ativos, passivos ou atividades.

normas atualmente aplicadas aos conflitos 
de interesses levantados por funcionários 
das agências aos conflitos causados por 
acionistas ou membros que detenham uma 
posição importante dentro da agência. 
Assim, a agência de notação de risco deve 
abster-se de emitir notações quando um 
acionista ou membro que detenha direitos 
de voto dessa agência for também membro 
do órgão de administração ou de 
supervisão da entidade que é objeto de 
notação, nela tenha investido ou tenha 
uma relação com a entidade que é objeto 
de notação ou com um terceiro com ela 
relacionado que seja suscetível de causar 
um conflito de interesses. Além disso, 
quando um acionista ou membro estiver 
em posição de influenciar 
significativamente a atividade comercial da 
agência de notação de risco, essa pessoa 
não poderá prestar serviços de consultoria 
ou aconselhamento à entidade que é objeto 
de notação, nem a terceiros com ela 
relacionados, no que respeita à sua 
estrutura societária ou jurídica, ativos, 
passivos ou atividades.

Or. en

Alteração 5

Proposta de regulamento – ato modificativo
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A perceção da independência das 
agências de notação de risco seria
particularmente afetada caso os mesmos 
acionistas ou membros investissem em 
diferentes agências não pertencentes ao 
mesmo grupo, pelo menos se este 
investimento atingisse uma dimensão 
suscetível de permitir a esses acionistas ou 
membros exercerem uma certa influência 
nas atividades comerciais da agência. Por 

(15) A independência das agências de 
notação de risco poderia ser
particularmente afetada caso os mesmos 
acionistas ou membros investissem em 
diferentes agências não pertencentes ao 
mesmo grupo. Por conseguinte, e com vista 
a evitar conflitos de interesses, reais ou 
potenciais, e assegurar a independência (e 
a imagem de independência) das agências 
de notação de risco, convém definir normas 
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conseguinte, e com vista a assegurar a 
independência (e a imagem de 
independência) das agências de notação de 
risco, convém definir normas mais 
rigorosas no que respeita às relações entre 
as agências e os respetivos acionistas.
Assim, nenhuma pessoa poderá deter
simultaneamente uma participação igual 
ou superior a 5 % em mais do que uma
agência de notação de risco, a menos que 
as agências em questão pertençam ao 
mesmo grupo.

mais rigorosas no que respeita às relações 
entre as agências e os respetivos acionistas.
Assim, um acionista ou membro de uma 
agência de notação de risco não poderá 
investir simultaneamente noutra agência 
de notação de risco, a menos que esta 
última pertença ao mesmo grupo.

Or. en

Alteração 6

Proposta de regulamento – ato modificativo
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) Eventuais fusões de agências de 
notação de risco registadas, em particular 
as que envolvam grandes agências, 
implicariam uma redução da capacidade 
de escolha dos emitentes entre as agências 
presentes no mercado e o 
desaparecimento de concorrentes. Poderá 
ser, assim, dificultada a tarefa dos 
emitentes quando tenham de designar 
uma ou mais agências de notação de risco 
novas. Por conseguinte, é oportuno 
proibir as agências de notação de risco de 
investir noutras agências de notação de 
risco e, temporariamente, proibir as 
fusões entre grandes agências de notação 
de risco e as suas concorrentes.

Or. en
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Alteração 7

Proposta de regulamento – ato modificativo
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Se se pretende assegurar a necessária 
independência das agências de notação de 
risco os investidores não deverão deter em 
simultaneamente investimentos superiores 
a 5 % em mais de uma agência. A 
Diretiva 2004/109/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho de 15 de 
dezembro de 2004 relativa à 
harmonização dos requisitos de 
transparência no que se refere às 
informações respeitantes aos emitentes 
cujos valores mobiliários estão admitidos 
à cotação num mercado regulamentado 
exige que as pessoas que controlam 5 % 
dos direitos de voto de uma sociedade 
cotada devem tornar público esse facto, 
em virtude, entre outros motivos, do 
interesse de os investidores em serem 
informados sobre quaisquer alterações da 
estrutura dos direitos de voto dessa 
sociedade. Considera-se assim que 5 % 
dos direitos de voto constitui uma 
participação importante, suscetível de 
influenciar a estrutura dos direitos de 
voto de uma sociedade. Convém pois 
utilizar o nível de 5 % para restringir o 
investimento simultâneo em mais de uma 
agência de notação de risco. Esta medida 
não pode considerar-se desproporcionada, 
dado que todas as agências de notação de 
risco registadas na União são sociedades 
não cotadas e por conseguinte não estão 
sujeitas às normas processuais e de 
transparência que se aplicam às 
sociedades cotadas na UE. As sociedades 
não cotadas são frequentemente 
governadas por protocolos ou acordos de 
acionistas e o número de acionistas ou de 
membros é, habitualmente, reduzido. Por 
conseguinte, até mesmo uma posição 
minoritária numa agência de notação de 

Suprimido
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risco não cotada pode ter uma influência 
preponderante. Todavia, e para garantir a 
possibilidade de se fazerem investimentos 
puramente económicos nas agências de 
notação de risco, esta limitação ao 
investimento simultâneo em mais do que 
uma agência não será alargada aos 
investimentos realizados através de 
organismos de investimento coletivo 
geridos por terceiros independentes do 
investidor e que não sejam sujeitos à 
influência deste último.

Or. en

Alteração 8

Proposta de regulamento – ato modificativo
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) A utilização de notações de risco 
não deve causar reações automáticas em 
caso de redução da nota de instrumentos 
de dívida, sejam estes instrumentos 
públicos ou privados. Em caso de 
depreciação da dívida soberana, a nota 
das autoridades locais e das empresas 
estabelecidas no Estado-Membro em 
questão é também reduzida 
automaticamente, mesmo em caso de boa 
situação financeira. Uma redução 
automática da notação não deve dar 
origem a uma venda automática do título, 
pois são os investidores que devem avaliar 
o emitente. 

Or. en
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Alteração 9

Proposta de regulamento – ato modificativo
Considerando 29-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(29-A) No que diz respeito às notações da 
dívida soberana, é importante evitar os 
efeitos procíclicos no mercado 
unicamente com base no anúncio de uma 
possível revisão da notação de um Estado-
Membro. Consequentemente, não devem 
ser publicadas perspetivas de notação 
relativas à dívida soberana. Se ocorrerem 
fatores importantes que justifiquem uma 
revisão, a agência de notação de risco em 
causa deve publicar uma notação que 
exponha as razões objetivas que 
justificam uma atualização da notação.

Or. en

Alteração 10

Proposta de regulamento – ato modificativo
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Tendo em conta as características 
específicas das notações soberanas, e com 
vista a reduzir o risco de volatilidade, 
convém exigir às agências de notação de 
risco que só publiquem estas notações após 
o fecho das plataformas de negociação 
estabelecidas na União e no mínimo uma 
hora antes da sua abertura.

(32) Tendo em conta as características 
específicas das notações soberanas, e com 
vista a reduzir o risco de volatilidade, 
convém exigir às agências de notação de 
risco que só publiquem estas notações após 
o fecho das plataformas de negociação 
estabelecidas na União e no mínimo uma 
hora antes da sua abertura. Além disso, é 
importante reforçar as regras sobre o 
tratamento das informações 
confidenciais. As agências de notação de 
risco devem ter a possibilidade de atrasar 
a divulgação de informações 
confidenciais, desde que tal atraso não 
seja suscetível de induzir o público em 
erro e que o emitente possa garantir 
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efetivamente a confidencialidade das 
informações. A lista de pessoas que 
podem receber informações segundo a 
regra das 12 horas deve ser igualmente 
limitada e claramente definida pela 
entidade que é objeto de notação. 

Or. en

Alteração 11

Proposta de regulamento – ato modificativo
Considerando 32-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(32-A) Tendo em conta as especificidades 
das notações da dívida soberana e o seu 
impacto significativo não só no mercado, 
mas também na economia do Estado-
Membro em causa, as agências de 
notação de risco devem ser proibidas de 
fornecer dotações de dívida soberana que 
não sejam solicitadas. Se um Estado-
Membro não desejar ser notado, os 
investidores dispõem de documentação 
fiável para poder avaliar a dívida, 
nomeadamente os relatórios da Comissão, 
do Banco Central Europeu (BCE) e do 
Fundo Monetário Internacional (FMI).

Or. en

Alteração 12

Proposta de regulamento – ato modificativo
Considerando 32-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(32-B) Para uma melhor abordagem da 
questão da dívida soberana, a Comissão 
deverá apresentar um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho com 
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vista a criar uma agência de notação de 
risco europeia pública totalmente 
independente com a missão específica de 
avaliar a qualidade creditícia da dívida 
soberana dos Estados-Membros.  Esse 
relatório deve determinar se uma 
instituição já existente está apta a 
desempenhar a tarefa de notar dívidas 
soberanas. O relatório deverá ser 
acompanhado, se for caso disso, de uma 
proposta legislativa. A nova agência de 
notação de risco europeia pública deverá 
ser dotada dos recursos humanos e 
financeiros necessários para garantir 
uma avaliação de alta qualidade.

Or. en

Alteração 13

Proposta de regulamento – ato modificativo
Considerando 32-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(32-C) Tendo em conta o caráter 
específico da notação da dívida soberana 
e a fim de evitar um risco de contágio 
entre os Estados-Membros, devem ser 
proibidas as declarações anunciando a 
revisão de um determinado grupo de 
países, mesmo que sejam acompanhadas 
de relatórios específicos por país.

Or. en

Alteração 14

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 1060/2009
Artigo 1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento introduz uma 
abordagem regulamentar comum destinada 
a reforçar a integridade, a transparência, a 
responsabilidade, o bom governo e a 
fiabilidade das atividades das agências de 
notação de risco, contribuindo para a 
qualidade das notações de risco emitidas na 
União, e dessa forma para o funcionamento 
eficiente do mercado interno, garantindo 
simultaneamente um elevado nível de 
proteção dos consumidores e dos 
investidores. O presente regulamento 
define condições para a emissão de 
notações de risco e normas aplicáveis à 
organização e à conduta das agências de 
notação de risco, incluindo os respetivos 
acionistas e membros, a fim de promover a 
sua independência, evitar conflitos de 
interesses e consolidar a proteção dos 
consumidores e dos investidores.

O presente regulamento introduz uma 
abordagem regulamentar comum destinada 
a reforçar a integridade, a transparência, a 
responsabilidade e o bom governo das 
atividades das agências de notação de 
risco, contribuindo para a qualidade das 
notações de risco emitidas na União, e 
dessa forma para o funcionamento eficiente 
do mercado interno, garantindo 
simultaneamente um elevado nível de 
proteção dos consumidores e dos 
investidores. O presente regulamento 
define condições para a emissão de 
notações de risco e normas aplicáveis à 
organização e à conduta das agências de 
notação de risco, incluindo os respetivos 
acionistas e membros, a fim de promover a 
sua independência, evitar conflitos de 
interesses e consolidar a proteção dos 
consumidores e dos investidores.

Or. en

Alteração 15

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 1 – ponto 3 – alínea -a) (nova)
Regulamento (CE) n.º 1060/2009
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

-a) A alínea a) passa a ter a seguinte 
redação:
"a) "Notação de risco", um serviço de 
informação prestado aos investidores e 
aos consumidores relativo à qualidade de 
crédito de uma entidade, de uma 
obrigação de dívida ou obrigação 
financeira, de títulos de dívida, de ações 
preferenciais ou outros instrumentos 
financeiros, ou do emitente de tais 
obrigações de dívida ou obrigações 
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financeiras, títulos de dívida, ações 
preferenciais ou outros instrumentos 
financeiros, emitido através de um 
sistema de classificação estabelecido e 
definido com diferentes categorias de 
notação e sujeito a um regime de 
responsabilidade;"

Or. en

Alteração 16

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 11 – ponto 3-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 1060/2009
Artigo 3 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Ao artigo 3.º é aditado um 
parágrafo com a seguinte redação:
"2-A. A ESMA apresentará, com base 
numa avaliação periódica, normas 
técnicas de regulamentação que 
desenvolvam, e adaptem se necessário, a 
definição de notação de risco, 
estabelecida no n.º 1, alínea a), e as 
exceções enunciadas no n.º 2. 
É delegado na Comissão o poder de 
adotar as normas técnicas de 
regulamentação a que se refere o 
primeiro parágrafo, nos termos do 
procedimento previsto nos  artigos 10.º 
a 14.º do Regulamento (UE) 
n.º 1095/2010."

Or. en
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Alteração 17

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 1 – ponto 3 – alínea -a-A) (nova)
Regulamento (CE) n.º 1060/2009
Artigo 3 – n.º 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

-a-A) É inserida uma alínea com a 
seguinte redação:
"e-A) "Analista de notação auxiliar", 
uma pessoa cuja incumbência é apoiar o 
trabalho do analista principal";

Or. en

Alteração 18

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 1 – ponto 3 – alínea c)
Regulamento (CE) n.º 1060/2009
Artigo 3 – n.º 1 – alínea w)

Texto da Comissão Alteração

w) «Perspetiva de notação», um parecer 
relativo à evolução provável de uma 
notação de crédito a curto e médio prazo;

w) "Perspetiva de notação", uma 
declaração relativa à evolução provável de 
uma notação de crédito a curto e médio 
prazo, incluindo alertas de crédito, com 
base em critérios objetivos;

Or. en

Alteração 19

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 1 – ponto 3 – alínea c)
Regulamento (CE) n.º 1060/2009
Artigo 3 – n.º 1 – alínea w-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

w-A) "Notação não solicitada", uma 
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notação de risco fornecida pelas agências 
de notação de risco sem que a mesma 
tenha sido solicitada pelo emitente;

Or. en

Alteração 20

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 1 – ponto 3 – alínea c)
Regulamento (CE) n.º 1060/2009
Artigo 3 – nº 1 – alínea w-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

w-C) "Quociente de precisão", o 
quociente que mede a capacidade de uma 
agência de notação de risco para atribuir 
notas elevadas aos emitentes cumpridores 
e notas baixas aos emitentes não 
cumpridores;

Or. en

Alteração 21

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 1 – ponto 4-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 1060/2009
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) É inserido um artigo com a seguinte 
redação:

"Artigo 4.º-A
Notação da dívida pública

1. Uma agência de notação de risco que 
emite uma notação sobre uma dívida 
soberana deve ter devidamente em conta a 
especificidade dessa notação e o seu 
impacto na estabilidade financeira em 
geral.
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2. Um Estado-Membro pode decidir não 
autorizar que a sua dívida seja objeto de 
notação. São proibidas as notações de 
dívida soberana não solicitadas.
3. As notações de dívida soberana 
solicitadas devem respeitar plenamente o 
disposto no artigo 8.º, n.º 5."

Or. en

Alteração 22

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 1 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 1060/2009
Artigo 5-A

Texto da Comissão Alteração

"Artigo 5.º-A "Artigo 5.º-A
Dependência excessiva das instituições 
financeiras relativamente às notações de 

risco

Dependência excessiva das instituições 
financeiras relativamente às notações de 

risco

As instituições de crédito, as empresas de 
investimento, as empresas de seguros e 
resseguros, as instituições de gestão de 
planos de pensões profissionais, as 
sociedades de gestão e investimento, os 
gestores de fundos de investimento 
alternativos e as contrapartes centrais, 
conforme definidos no Regulamento (UE) 
n.º xx/201x do Parlamento Europeu e do 
Conselho de xx de xxx de 201x relativo 
aos instrumentos derivados do mercado de 
balcão, contrapartes centrais e repositórios 
de transações, devem fazer as suas próprias 
análises de risco e não depender única e 
sistematicamente de notações de risco para 
avaliarem a qualidade creditícia de uma 
entidade ou instrumento financeiro. As 
autoridades competentes responsáveis pela 
supervisão destas empresas deverão 
verificar rigorosamente a adequação dos 
seus processos de análise de risco.

As instituições de crédito, as empresas de 
investimento, as empresas de seguros e 
resseguros, as instituições de gestão de 
planos de pensões profissionais, as 
sociedades de gestão e investimento, os 
gestores de fundos de investimento 
alternativos e as contrapartes centrais, 
conforme definidos no Regulamento (UE) 
n.º xx/201x do Parlamento Europeu e do 
Conselho de xx de xxx de 201x relativo 
aos instrumentos derivados do mercado de 
balcão, contrapartes centrais e repositórios 
de transações, devem fazer as suas próprias 
análises de risco e não depender 
unicamente de notações de risco para 
avaliarem a qualidade creditícia de uma 
entidade ou instrumento financeiro. As 
autoridades competentes responsáveis pela 
supervisão destas empresas deverão 
verificar rigorosamente a adequação dos 
seus processos de análise de risco.
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Or. en

Alteração 23

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 1 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 1060/2009
Artigo 5-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

"Artigo 5.º-C
Nulidade das disposições contratuais que 
impliquem uma dependência excessiva 
das notações externas na gestão de 
carteiras individuais ou coletivas  
1. É considerada nula toda a disposição 
contratual num produto de gestão de 
carteira coletiva ou individual que 
imponha uma seleção dos valores 
mobiliários que compõem a carteira 
baseada unicamente em notações 
externas.
2. É considerada nula toda a disposição 
contratual que permita que um credor 
exija ao emitente o reembolso das 
obrigações antes do prazo normal em caso 
de redução da notação externa atribuída 
ao título."

Or. en

Alteração 24

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 1 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 1060/2009
Artigo 5-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

"Artigo 5.º-D
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Dependência excessiva das notações de 
risco na legislação da União Europeia

O direito da União não deve fazer 
referência às notações de risco para fins 
regulamentares; serão revogadas todas as 
disposições contidas em legislação setorial 
que estabeleçam a obrigação de ter em 
conta as notações antes da realização de 
investimentos ou da prestação de 
aconselhamento a terceiros sobre 
investimentos. Até ...*, a Comissão deverá 
apresentar ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho um relatório circunstanciado 
sobre a aplicação do presente artigo ao 
direito da União, acompanhado, se 
necessário, de propostas legislativas. Este 
relatório deverá conter recomendações 
sobre o desenvolvimento de capacidades 
autónomas de notação a fim de evitar 
reações procíclicas automáticas às 
alterações das notações."
____________
*JO: data a inserir: seis meses a contar 
da data de entrada em vigor.

Or. en

Alteração 25

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 1 – ponto 7-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 1060/2009
Artigo 6 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(7-A) No n.º 3 do artigo 6.º, a frase 
introdutória passa a ter a seguinte 
redação:
"3. A ESMA pode isentar uma agência 
de notação de risco, a pedido desta, do 
cumprimento dos requisitos 
estabelecidos nos pontos 2, 5, 6 e 9 da 
secção A do Anexo I e nos n.ºs 2 e 4 do 
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artigo 7.º, se a agência de notação 
demonstrar que tais requisitos não são 
proporcionados tendo em conta a 
natureza, a escala e a complexidade das 
suas atividades e a natureza e a gama da 
sua emissão de notações de risco e que:"

Or. en

Alteração 26

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 1 – ponto 7-B (novo)
Regulamento (CE) n.º 1060/2009
Artigo 6 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(7-B) No n.º 3 do artigo 6.º, a alínea a) 
passa a ter a seguinte redação:
"a) A agência de notação de risco tem 
menos de 50 analistas de notação de 
risco;"

Or. en

Alteração 27

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 1 – ponto 7-C (novo)
Regulamento (CE) n.º 1060/2009
Artigo 6 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-C) Ao artigo 6.º é aditado um número 
com a seguinte redação:
"3-A. A ESMA deve elaborar, nos termos 
do artigo 16.º, alínea a), do Regulamento 
(UE) n.º 1095/2010, orientações para a 
definição de novos modelos de 
pagamento, de molde a garantir que a 
seleção e a remuneração das agências de 
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notação de risco sejam totalmente 
independentes da entidade que é objeto de 
notação, enquanto se aguardam as 
conclusões do relatório a apresentar pela 
Comissão sobre o modelo emitente-
pagador, nos termos do artigo 39, n.º 1."

Or. en

Alteração 28

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Regulamento (CE) n.º 1060/2009
Artigo 6-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Um acionista ou membro de uma 
agência de notação de risco que detenha 
uma participação igual ou superior a 5 % 
do capital ou dos direitos de voto nessa 
agência não poderá

1. Um acionista ou membro de uma 
agência de notação de risco não poderá

a) Deter uma participação igual ou 
superior a 5 % do capital em qualquer 
outra agência de notação de risco. Esta 
interdição não se aplica às participações 
em organismos de investimento coletivo 
diversificados, incluindo fundos geridos, 
como por exemplo fundos de pensões ou 
seguros de vida, desde que essa 
participação não o coloque em posição de 
exercer uma influência significativa sobre 
a atividade comercial daqueles 
organismos;

a) Ser acionista ou membro de outra
agência de notação de risco ou deter 
qualquer outro interesse de propriedade 
direto ou indireto nessa agência 
denotação de risco;

b) Ter o direito ou o poder de exercer 5 % 
ou mais dos direitos de voto em qualquer 
outra agência de notação de risco;
c) Ter o direito ou o poder de nomear ou 
destituir membros de um órgão de 
administração, direção ou supervisão de 
qualquer outra agência de notação de risco;

c) Ter o direito ou o poder de nomear ou 
destituir membros de um órgão de 
administração, direção ou supervisão de 
qualquer outra agência de notação de risco;

d) Ser membro de um órgão de 
administração, de direção ou supervisão de 

d) Ser membro de um órgão de 
administração, de direção ou supervisão de 
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qualquer outra agência de notação de risco; qualquer outra agência de notação de risco;
e) Ter o poder de exercer, ou exercer de 
facto, uma influência dominante ou um 
controlo sobre qualquer outra agência de 
notação de risco.

e) Ter o poder de exercer, ou exercer de 
facto, uma influência dominante ou um 
controlo sobre qualquer outra agência de 
notação de risco.

Or. en

Alteração 29

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Regulamento (CE) n.º 1060/2009
Artigo 6-AA (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º-AA
Proibição das fusões e aquisições de 
determinadas agências de notação de 

risco
Uma agência de notação de risco 
registada em que mais de 20% do seu 
volume de negócios anual provêm de 
atividades de notação de risco na União 
ou que pertence a um grupo de agências 
de notação que gerou essas receitas não 
será autorizada a adquirir ou a fundir-se 
com qualquer outra agência de notação 
de risco registada durante um período de 
10 anos a contar de ... *, a menos que 
pertençam ao mesmo grupo de agências 
de notação de risco desde ... *.
____________
*JO: inserir data de entrada em vigor.

Or. en
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Alteração 30

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Regulamento (CE) n.º 1060/2009
Artigo 6-BA (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º-BA
Percentagem máxima de notações de risco 

solicitadas
Para os domínios de notação de bancos, 
companhias de seguros e empresas, a 
percentagem máxima de notações 
solicitadas para cada uma das classes de 
ativos deve ser fixada em 25% do mercado 
em termos de montante nocional.
Para os produtos financeiros 
estruturados, a percentagem máxima de 
notações solicitadas deve ser fixada em 
25% do mercado em termos de montante 
nocional.

Or. en

Alteração 31

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Regulamento (CE) n.º 1060/2009
Artigo 7 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Em cada uma das classes de ativos, 
um analista de notação principal e um 
analista de notação auxiliar podem 
acompanhar, respetivamente, oito e dez 
emitentes, no máximo.

Or. en
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Alteração 32

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 1 – ponto 10 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 1060/2009
Artigo 8.º – n.º 5 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Não serão publicadas perspetivas de 
notação respeitantes a dívidas soberanas. 
Se ocorrerem fatores importantes que 
justifiquem uma revisão, a agência de 
notação de risco em causa deve publicar 
uma notação que exponha as razões 
objetivas que justificam uma atualização 
da notação.

Or. en

Alteração 33

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 1 – ponto 10 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 1060/2009
Artigo 8 – n.º 5 – parágrafo 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

As notações solicitadas de uma dívida 
soberana devem ser emitidas de molde a 
garantir que a especificidade do país foi 
analisada. São proibidas as declarações 
anunciando a revisão de um determinado 
grupo de países, mesmo que sejam 
acompanhadas de relatórios específicos 
por país. 

Or. en
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Alteração 34

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Regulamento (CE) n.º 1060/2009
Artigo 10.º – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As agências de notação de risco devem 
assegurar que as notações de risco e as 
perspetivas de notação são apresentadas e 
processadas de acordo com os requisitos 
estabelecidos na Secção D do Anexo I."

2. As agências de notação de risco devem 
assegurar que as notações de risco e as 
perspetivas de notação, são apresentadas e 
processadas de acordo com os requisitos 
estabelecidos na Secção D do Anexo I. As 
agências de notação de risco devem 
apresentar apenas fatores relacionados 
com as notações e devem abster-se de 
juízos ou análises que não se enquadrem 
nesse âmbito."

Or. en

Alteração 35

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Regulamento (CE) n.º 1060/2009
Artigo 10 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A agência de notação de risco deverá 
manter a confidencialidade das 
informações relativas à notação até à sua 
divulgação ao mercado. A agência de 
notação de risco deve manter uma lista 
atualizada das pessoas que têm acesso a 
essas informações antes da divulgação e 
uma lista das pessoas a quem as 
informações são comunicadas antes da 
divulgação.
A lista das pessoas às quais a notação é 
comunicada em primeiro lugar deve ser 
limitada às pessoas designadas para esse 
fim pela entidade que é objeto de notação.
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É aplicável o artigo 6.º da Diretiva 
2003/6/CE relativo ao tratamento de 
informação confidencial e à lista das 
pessoas com acesso a informação 
privilegiada.

Or. en

Alteração 36

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Regulamento (CE) n.º 1060/2009
Artigo 11-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.º-B
Desempenho das agências de notação de 

risco
1. As agências de notação de risco 
registadas ou certificadas devem publicar 
as suas taxas de incumprimento para 
cada classe de ativos em cada categoria de 
notação, bem como os quocientes de 
precisão para cada classe de ativos. A 
ESMA formula observações sobre estas 
taxas, salientando os pontos fortes e 
fracos de cada agência de notação de 
risco.

2. A ESMA analisa e avalia o 
desempenho das agências de notação de 
risco baseando-se nos dados constantes do 
seu repositório central. A ESMA procede 
à comparação das taxas de 
incumprimento das agências de notação 
de risco e dos quocientes de precisão em 
cada classe de ativos. A ESMA publica 
um relatório anual em que expõe a sua 
avaliação comparativa, incluindo um 
sistema de notação do desempenho.
3. O relatório anual é publicado no sítio 
Web da ESMA.
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Or. en

Alteração 37

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 1 – ponto 20
Regulamento (CE) n.º 1060/2009
Artigo 35-A – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. O regime de responsabilidade civil 
aplicável será o do país em que o 
investidor prejudicado tinha a sua 
residência habitual no momento da 
ocorrência do dano.

Or. en

Alteração 38

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 1 – ponto 24 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 1060/2009
Artigo 39 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A UE deve proceder a uma avaliação 
interna da qualidade creditícia dos 
Estados-Membros da União Europeia. 
Para o efeito, será instituída uma agência 
europeia de notação de risco pública 
independente, ou será confiada a uma 
instituição europeia independente já 
existente a tarefa de avaliar a qualidade 
creditícia da dívida soberana dos 
Estados-Membros. Até ...*, a Comissão 
apresentará ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho um relatório em que se avalie a 
oportunidade de confiar a tarefa referida 
no presente artigo a uma nova instituição 
ou a uma instituição existente e se faça 
uma recomendação, acompanhada de 
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uma proposta legislativa. A Comissão 
avaliará igualmente as necessidades de 
recursos humanos e financeiros para 
assegurar a total independência da 
instituição. 
___________
*JO, data a inserir: seis meses a contar da 
data de entrada em vigor.

Or. en

Alteração 39

Proposta de regulamento – ato modificativo
Artigo 1 – ponto 24-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 1060/2009
Artigo 39-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(24-A) É inserido um artigo com a 
seguinte redação:

"Artigo 39.º-A
Recursos humanos e financeiros da 

ESMA
Até ...*, a ESMA avalia as necessidades 
de recursos humanos e financeiros que 
decorrem dos poderes e das tarefas que 
lhe incumbem por força do presente 
regulamento e apresenta um relatório 
sobre o assunto ao Parlamento Europeu, 
ao Conselho e à Comissão."
___________
*JO, data a inserir: 12 meses a contar da 
data de entrada em vigor.

Or. en
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Alteração 40

Proposta de regulamento – ato modificativo
Anexo I – ponto 1 – alínea b) – subalínea ii)
Regulamento (CE) n.º 1060/2009
Anexo I – secção B – ponto 3 – alínea aa) (nova)

Texto da Comissão Alteração

"a-A) um acionista ou membro de uma 
agência de notação de risco que detém, 
direta ou indiretamente, 10 % ou mais do 
seu capital ou direitos de voto ou que está 
por outra forma em posição de exercer 
uma influência significativa sobre as 
atividades comerciais da mesma, detém 
direta ou indiretamente instrumentos 
financeiros da entidade notada ou de um 
terceiro com ela relacionado ou detém 
qualquer outro interesse de propriedade 
direto ou indireto nessa entidade ou parte, 
que não participações em organismos de 
investimento coletivo diversificado, 
incluindo fundos geridos como por 
exemplo fundos de pensões ou seguros de 
vida, que não o coloquem em posição de 
exercer influência significativa sobre as 
atividades comerciais desse organismo;"

"a-A) um acionista ou membro de uma 
agência de notação de risco detém direta ou 
indiretamente instrumentos financeiros da 
entidade notada ou de um terceiro com ela 
relacionado ou detém qualquer outro 
interesse de propriedade direto ou indireto 
nessa entidade ou parte, que não 
participações em organismos de 
investimento coletivo diversificado, 
incluindo fundos geridos como por 
exemplo fundos de pensões ou seguros de 
vida, que não o coloquem em posição de 
exercer influência significativa sobre as 
atividades comerciais desse organismo;"

Or. en

Alteração 41

Proposta de regulamento – ato modificativo
Anexo I – ponto 1 – alínea b) – subalínea iii)
Regulamento (CE) n.º 1060/2009
Anexo I – secção B – ponto 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

"b-A) A notação de risco é emitida 
relativamente a uma entidade ou a um 
terceiro com ela relacionado que, direta ou 
indiretamente, detém 10 % ou mais do 
capital ou dos direitos de voto dessa 
agência de notação de risco;"

"b-A) A notação de risco é emitida 
relativamente a uma entidade ou a um 
terceiro com ela relacionado que, direta ou 
indiretamente, capital ou direitos de voto 
dessa agência de notação de risco;"
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Or. en

Alteração 42

Proposta de regulamento – ato modificativo
Anexo I – ponto 1 – alínea b) – subalínea iv)
Regulamento (CE) n.º 1060/2009
Anexo I – secção B – ponto 3 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

"c-A) um acionista ou membro de uma 
agência de notação de risco que detém, 
direta ou indiretamente, 10 % ou mais do 
seu capital ou direitos de voto, ou está por 
outra forma em posição de exercer uma 
influência significativa sobre as 
atividades comerciais da mesma, é 
membro do órgão de administração ou de 
supervisão da entidade notada ou de um 
terceiro com ela relacionado;"

"c-A) um acionista ou membro de uma 
agência de notação de risco é membro do 
órgão de administração ou de supervisão 
da entidade notada ou de um terceiro com 
ela relacionado;"

Or. en

Alteração 43

Proposta de regulamento – ato modificativo
Anexo I – ponto 4 – alínea f)
Regulamento (CE) n.º 1060/2009
Anexo I – secção D – ponto 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

f) O primeiro parágrafo do ponto 5 passa a 
ter a seguinte redação:

f) O primeiro parágrafo do ponto 5 é 
suprimido.

"5. Aquando da divulgação de uma 
notação de risco ou perspetiva de notação, 
as agências de notação de risco 
explicarão, nas suas notas à imprensa ou 
nos seus relatórios, os elementos 
fundamentais que serviram de base a essa 
notação ou perspetiva de notação."

Or. en
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

1. Contexto da proposta

A atividade das agências de notação de risco tem um impacto relevante no comportamento 
dos agentes económicos e financeiros e na vida das instituições públicas, continuando a 
suscitar um interesse considerável junto da opinião pública e um aceso debate político. A 
regulamentação destas agências representa, portanto, um aspeto específico e muito sensível do 
processo mais geral de reforma do funcionamento dos mercados financeiros.

A questão foi tratada pelas instituições europeias em data relativamente recente com o 
Regulamento (CE) n.º 1060/2009 e com um ato modificativo posterior, o Regulamento (CE) 
n.º 513/2011, relacionado com a reforma da supervisão do setor financeiro e destinado, em 
particular, a atribuir competências específicas à autoridade recém-instituída (ESMA). O PE 
voltou a abordar o assunto numa resolução legislativa adotada em junho de 2011 (relativa a 
uma Comunicação da Comissão de junho de 2010), na qual apela a um reforço do quadro 
normativo e refere a necessidade de reduzir a dependência excessiva das agências de notação 
de risco. 

O facto de o assunto ser abordado pela terceira vez no espaço de pouco mais de dois anos 
reflete a complexidade da questão, bem como a necessidade de se encontrar uma resposta 
mais eficaz para problemas que continuam por resolver. 

2. Principais elementos da proposta da Comissão
a) Extensão do âmbito de aplicação do Regulamento de modo a abranger as perspetivas de 
notação de risco
A proposta de regulamento (COM(2011)0747) que altera o Regulamento (CE) n.º 1060/2009 
centra-se, em particular, no problema da dependência excessiva das notações externas das 
ANR por parte dos investidores e dos emitentes de obrigações, incentivando o recurso a 
notações de risco internas.

A proposta da Comissão alarga o âmbito das normas relativas às notações de risco de modo a 
abrangerem também as perspetivas de notação. O texto alterado requer, em particular, que as 
agências de notação de risco divulguem o horizonte temporal durante o qual se pode esperar 
uma variação da notação de risco.

b) Alterações relativas à utilização das notações de risco
O artigo 5.º-A do novo regulamento proíbe determinadas instituições financeiras de basearem 
as suas avaliações da qualidade creditícia em notações de risco externas. Esta norma é 
coerente com os princípios estabelecidos em outubro de 2010 pelo Conselho de Estabilidade 
Financeira para a redução da dependência relativamente às notações das ANR. Outras 
alterações visam acautelar o risco de excessiva dependência dos participantes no mercado 
financeiro relativamente às notações de risco no que toca aos instrumentos financeiros 
estruturados. Os emitentes de instrumentos financeiros estruturados deverão contratar duas 
agências de notação de risco diferentes para obter duas notações em paralelo.

Por último, no que se refere aos OICVM e aos gestores de fundos de investimento 
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alternativos, os legisladores nacionais deverão velar por que o princípio de evitar a excessiva 
dependência relativamente às notações de risco seja integrado na legislação nacional de 
transposição da legislação europeia.

c) Independência das ANR
O conjunto de alterações sobre este ponto visa evitar conflitos de interesses decorrentes do 
modelo do emitente-pagador e da estrutura acionista das ANR. São instituídos diversos 
princípios: a) o limite máximo das participações, não podendo um membro ou acionista de 
uma agência de notação de risco ter uma participação superior a 5% em qualquer outra ANR; 
b) a regra de rotatividade (aplicável às notações solicitadas) para as ANR contratadas pelo 
emitente, que estabelece que uma ANR contratada não poderá manter esse vínculo durante 
mais de três anos, ou durante mais de um ano se classificar mais de dez instrumentos de 
dívida consecutivos do emitente. A rotatividade obrigatória das agências de notação de risco 
destina-se a reforçar a concorrência no mercado da notação de risco.

d) Divulgação de informações
A proposta intensifica as obrigações de divulgação das notações aos emitentes para dar à 
entidade que é objeto de notação o tempo e a oportunidade de detetar eventuais erros e rebatê-
los.

e) Notações de risco de dívidas soberanas
As notações de risco das dívidas soberanas constituem, sem dúvida, uma questão específica. 
Pela primeira vez, a tónica é colocada nesta questão para salientar o facto de que as normas 
que se aplicam às notações de risco de dívidas soberanas devem ser reforçadas para melhorar 
a qualidade dessas notações. O artigo 8.º, n.º 2, estabelece que as agências de notação de risco 
devem calcular dotações soberanas de seis em seis meses, em vez de doze em doze meses. As 
notações soberanas só devem ser publicadas após o encerramento e pelo menos uma hora 
antes da abertura das plataformas de negociação na UE. São impostas novas obrigações de 
transparência às ANR, em particular no que se refere aos recursos humanos afetos à emissão 
das notações.

f) Agência europeia de notação
Contrariamente ao requerido pelo Parlamento na sua proposta de resolução de 8 de junho de 
2011, a proposta da Comissão que altera o Regulamento (CE) n.º 1060/2009 não contém 
qualquer proposta relativa à instituição de um instrumento europeu de notação. Trata-se, 
contudo, de um debate que deve ser relançado no contexto do presente relatório.

g) A proposta contém outras inovações significativas, nomeadamente a verificação das 
metodologias de notação utilizadas pelas ANR por parte da ESMA e o regime de 
responsabilidade civil para as ANR, com base no princípio da inversão do ónus da prova.

De um modo geral, as propostas apresentadas revestem grande importância e podem em 
grande parte ser acolhidas favoravelmente, embora contenham aspetos que necessitam de ser 
clarificados e reforçados a fim de evitar efeitos indesejáveis aquando da sua aplicação. 

3. Propostas do relator
Por conseguinte, algumas das alterações apresentadas pelo relator ao texto da Comissão 
respondem a esta necessidade, enquanto que outras visam colocar questões que não são 
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tratadas no novo regulamento proposto, mediante a formulação de sugestões inovadoras e a 
indicação de possíveis soluções alternativas.

 As alterações abordam os seguintes aspetos:
1) Abandono da definição da "notação de risco" como um "parecer", para a conceber 

como um "serviço de informação";
2) Proibição das notações da dívida soberana não solicitadas e, paralelamente, 

designação ou instituição pela Comissão de uma entidade independente incumbida de 
avaliar a qualidade creditícia dos Estados-Membros da União Europeia;

3) Necessidade de proceder a um exame pormenorizado das normas em vigor, que não se 
limite a quanto já previsto pela nova proposta de regulamento, para revogar todas as 
disposições que obriguem os intervenientes públicos e privados a ter automaticamente 
em conta as notações e as suas consequências (com particular referência às cláusulas 
contratuais que preveem a venda automática de valores mobiliários em caso de 
degradação da nota ou o reembolso antecipado se a notação descer abaixo de um 
determinado limiar);

4) Proibição de participações cruzadas que impliquem o controlo ou a gestão de mais do 
que uma agência de notação; proibição de participações ou de outros interesses 
financeiros da agência de notação nas entidades que são objeto de notação;

5) Limitação das possibilidades de aquisição ou de fusão por parte de agências de 
notação que já tenham atingido um volume de negócios significativo no domínio da 
notação na União Europeia;

6) Possibilidade de fixar um limite de quotas de mercado em função da quantidade e/ou 
do valor das notações de operadores financeiros ou de produtos estruturados;

7) Atribuição à ESMA da incumbência de apresentar uma avaliação anual da eficácia e 
da oportunidade do trabalho das ANR com base em critérios precisos;

8) Possibilidade de a ESMA elaborar novas propostas respeitantes aos modelos de 
pagamento que tornem a seleção e a remuneração das agências de notação de risco 
totalmente independentes das entidades que são objeto de notação.

O objetivo principal é, por conseguinte, lançar um debate que tenha em conta as diferentes 
abordagens e pontos de vista, mas sirva, contudo, para conferir às ANR uma dimensão 
adequada, o que implica que as suas avaliações sejam tratadas como informação a ter em 
conta, sem que as agências beneficiem de um estatuto especial e tenham consequências 
determinantes nas atividades dos operadores económicos e financeiros e das instituições 
públicas através de efeitos procíclicos negativos. Nesta ótica, é necessário pôr termo a uma 
situação em que o momento e as modalidades de comunicação são muito frequentemente 
decididas unilateralmente pelas agências de notação de risco sem que as informações 
comunicadas sejam verdadeiramente novas e originais, sobretudo no que se refere à análise do 
estado e das perspetivas das administrações públicas.


