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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Antecedentes

Com base nas recomendações do relatório de la Rosière, a Comissão formulou propostas para 
uma nova arquitectura da supervisão financeira europeia. Estas propostas legislativas, 
publicadas pela Comissão em 23 de Setembro de 2009, destinam-se a criar:

- um Sistema Europeu de Supervisão Financeira (SESF), para a supervisão de 
instituições financeiras individuais ("supervisão microprudencial"), que consistirá 
numa rede de autoridades nacionais de supervisão que trabalharão em conjunto com as 
novas Autoridades Europeias de Supervisão (AES)1, combinando assim um 
enquadramento global europeu de supervisão financeira com a especialização dos 
organismos locais de supervisão microprudencial;

- um Conselho Europeu do Risco Sistémico (CERS) para acompanhar e avaliar a 
ameaça de riscos para estabilidade do sistema financeiro no seu conjunto ("supervisão 
macroprudencial"). 

As AES serão organismos comunitários dotados de personalidade jurídica, sendo os seus 
objectivos contribuir para: (i) melhorar o nível da regulação e da supervisão no mercado 
interno, (ii) assegurar a integridade e o bom funcionamento dos mercados financeiros e (iii) 
preservar a estabilidade do sistema financeiro, reforçando entretanto a coordenação da 
supervisão a nível europeu e internacional. 

Posição do relator

O relator concorda com o principal intento da proposta e deseja que o parecer da Comissão 
dos Assuntos Jurídicos contribua construtivamente para o trabalho da comissão competente 
quanto à matéria de fundo. Considera que são necessárias reformas de longo alcance dos 
mercados financeiros da UE para aumentar a concorrência, incentivando a existência de um 
plano equitativo de actividade e garantindo a coerência dos acordos e da regulamentação tanto 
quanto possível. Considera que a proposta, com alguns acertos e inovações como os propostos 
no presente parecer, é essencial para assegurar uma supervisão e elaboração de regras mais 
eficiente, assim como para identificar melhor os riscos no sistema financeiro.

O relator considera firmemente que nenhuma competência de decisão da Autoridade deve ser 
exercida de forma susceptível de prejudicar a capacidade dos órgãos de supervisão nacionais 
de executarem as suas obrigações regulamentares ou que possa alimentar a incerteza

                                               
1 São elas a Autoridade Bancária Europeia (ABE), a Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões 
Complementares de Reforma (AESPC) e a Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados 
(AEVM).
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regulamentar relativamente às entidades individuais sujeitas à supervisão local1. 
Consequentemente, a possibilidade de a Autoridade aprovar decisões individuais que visem 
participantes no mercado financeiro deverá ser mantida para situações de emergência, como 
especificado no n.º 3 do artigo 10.º.

No que diz respeito a situações do dia-a-dia, a Comissão dos Assuntos Jurídicos, com base 
num compromisso amplamente apoiado, aprovou alterações sobre as competências das 
Autoridades parta tomarem decisões individuais aos participantes no mercado em situações 
do quotidiano (n.º 6 do artigo 9.º e n.º 4 do artigo 11.º), propondo um procedimento que a 
Autoridade e a Comissão deverão seguir para alinhar melhor as competências das autoridades 
com as competências conferidas à Comissão pelo n.º 1 do artigo 17.º do TUE e pelo artigo 
258.º do TFUE.

As normas vinculativas devem ser elaboradas exclusivamente a nível da UE, quer pelas 
instituições da UE, quer pelas AES, sob supervisão dessas instituições, respeitando assim o 
princípio da subsidiariedade. Não obstante, o relator considera vital evitar interpretações que 
não sejam proporcionadas relativamente ao objectivo, que sejam excessivamente 
pormenorizadas, ou mesmo inadequadas, pelo facto de terem sido elaboradas com urgência, 
sem qualquer diálogo real. Portanto, o relator apoia vivamente a participação dos actores de 
mercado durante o processo de decisão.

A cooperação e o intercâmbio de informação entre os níveis micro e macro é essencial. 
Porém, importa que todas as competências da Autoridade neste domínio sejam coerentes com 
as obrigações de sigilo profissional estabelecidas na legislação comunitária, a fim de que as 
informações confidenciais continuem a não ser acessíveis por parte dos organismos e 
entidades que a elas não têm direito de acesso. Também é importante ter em conta o facto de 
que tornar anónimos dados agregados para acesso além das entidades competentes será 
difícil2. Assim, o relator considera ser necessário proteger os dados confidenciais de forma 
consistente e conforme com a legislação da UE.

Além dessas questões principais, o relator está firmemente convencido da necessidade de 
definir melhor o papel de mediação da Autoridade e de o melhorar mais. Além disso, a 
Autoridade deverá dispor de maior visibilidade internacional, mantendo embora o carácter 
não vinculativo das disposições. Deverão ser promovidas medidas adicionais para reforçar a 
transparência e para incentivar a utilização de normas administrativas.

Finalmente, o relator considera que deverá ser desenvolvida a reflexão no sentido de 
assegurar que a protecção dos consumidores e dos investidores nos mercados financeiros seja 
reflectida na proposta de forma satisfatória.

                                               
1 Como estabelecido pelo TJE no âmbito do processo Meroni (Meroni contra Alta Autoridade, C -9/56 e 10/56, 
Col. 133 e 157), uma instituição não pode delegar competências que ela própria não possui. Se forem atribuídos 
à Autoridade poderes para decidir se a autoridade nacional competente cumpriu ou não a legislação comunitária, 
como proposto no n.º 6 do artigo 9.º e no n.º 3 do artigo 11.º, isto implica conferir à autoridade uma competência 
que ultrapassa as competências de execução definidas, implicando decisões sobre questões em que a correcta 
aplicação da lei está em causa.

2 Por exemplo, em alguns Estados-Membros, os mercados limitam-se a um pequeno número de grandes actores, 
pelo que a publicação de quaisquer dados agregados equivale efectivamente a publicar informações sobre 
empresas individuais. 



AD\813230PT.doc 5/23 PE430.969v02-00

PT

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Assuntos Jurídicos insta a Comissão dos Assuntos Económicos e 
Monetários, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no 
seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A crise financeira de 2007/2008 veio 
expor importantes deficiências na 
supervisão financeira, tanto em casos 
específicos como em relação ao sistema 
financeiro no seu todo. Os modelos de 
supervisão numa base nacional não
acompanharam a realidade de integração e 
interligação entre os mercados financeiros 
europeus, nos quais diversas empresas do 
sector financeiro desenvolvem as suas 
operações além-fronteiras. A crise veio 
expor sérias deficiências na área da 
cooperação, coordenação e coerência de 
aplicação da legislação comunitária, bem 
como a nível da confiança entre as 
autoridades nacionais de supervisão.

(1) A crise financeira de 2007/2008 veio 
expor importantes deficiências na 
supervisão financeira, tanto em casos 
específicos como em relação ao sistema 
financeiro no seu todo. Os modelos de 
supervisão numa base nacional 
revelaram-se insuficientes para enfrentar 
a realidade de integração e interligação 
entre os mercados financeiros europeus, 
nos quais diversas empresas do sector 
financeiro desenvolvem as suas operações 
além-fronteiras. A crise veio expor sérias 
deficiências na área da cooperação, 
coordenação e coerência de aplicação da 
legislação comunitária, bem como a nível 
da confiança entre as autoridades nacionais 
de supervisão.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) A garantia de uma execução correcta e 
plena da legislação comunitária constitui 
um pré-requisito de base fundamental para 
a integridade, eficiência e bom 
funcionamento dos mercados financeiros, 
para a estabilidade do sistema financeiro e 
para a neutralidade das condições de 
concorrência entre entidades envolvida nos 
mercados financeiros na Comunidade. 

(17) A garantia de uma execução correcta e 
plena da legislação da União constitui um
pré-requisito de base fundamental para a 
integridade, eficiência e bom 
funcionamento dos mercados financeiros, 
para a estabilidade do sistema financeiro e 
para a neutralidade das condições de 
concorrência entre entidades envolvidas
nos mercados financeiros na União. Assim, 
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Assim, deverá ser estabelecido um 
mecanismo pelo qual a Autoridade possa 
actuar em caso de aplicação incorrecta ou
insuficiente da legislação comunitária. 
Esse mecanismo deverá ser aplicável nas 
áreas em que a legislação comunitária
defina obrigações claras e incondicionais.

deverá ser estabelecido um mecanismo 
pelo qual a Autoridade possa actuar em 
caso de não aplicação da legislação 
comunitária. Esse mecanismo deverá ser 
aplicável nas áreas em que a legislação da 
União defina obrigações claras e 
incondicionais.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A fim de ultrapassar as situações 
excepcionais de inacção persistente por 
parte da autoridade competente em causa, a 
Autoridade deverá dispor de poderes para, 
em última instância, adoptar decisões 
endereçadas a determinadas instituições 
financeiras. Este poder deverá ser limitado 
às circunstâncias excepcionais em que uma 
autoridade competente não cumpra as 
decisões que lhe sejam endereçadas e em 
que exista legislação comunitária 
directamente aplicável às instituições 
financeiras, por força de regulamentos 
comunitários existentes ou a adoptar 
futuramente.

(20) A fim de ultrapassar as situações 
excepcionais de inacção persistente por 
parte da autoridade competente em causa, a 
Autoridade deverá dispor de poderes para, 
em última instância e unicamente em 
situações de urgência, adoptar decisões 
endereçadas a determinadas instituições 
financeiras. Este poder deverá ser limitado 
às circunstâncias excepcionais em que uma 
autoridade competente não cumpra as 
decisões que lhe sejam endereçadas e em 
que exista legislação comunitária 
directamente aplicável às instituições 
financeiras, por força de regulamentos 
comunitários existentes ou a adoptar 
futuramente.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) A Autoridade deverá encorajar 
activamente a convergência da supervisão 
em toda a Comunidade, com o objectivo 
de criar uma cultura comum de supervisão.

(25) A Autoridade deverá encorajar 
activamente a convergência da supervisão 
em toda a União, com o objectivo de criar 
uma cultura comum de supervisão, 
entretanto respeitando plenamente as 
responsabilidades dos Estados-Membros 
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em matéria de fiscalização.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

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

(28) A fim de salvaguardar a estabilidade 
financeira, será necessário identificar, logo 
numa fase inicial, as tendências e os 
potenciais riscos e vulnerabilidades 
resultantes da situação microprudencial, 
tanto a nível transfronteiras quanto a nível 
intersectorial. A Autoridade deverá 
acompanhar e avaliar esses 
desenvolvimentos na sua esfera de 
competências e, numa base regular, 
informar o Parlamento Europeu, o 
Conselho, a Comissão, as restantes 
Autoridades Europeias de Supervisão e o 
Conselho Europeu do Risco Sistémico, 
assim como as autoridades nacionais 
competentes. A Autoridade deverá ainda 
coordenar testes de esforço a nível da 
União para avaliar a capacidade de 
resistência das entidades envolvidas nos 
mercados financeiros a uma evolução 
negativa dos mercados, garantindo a 
aplicação de uma metodologia tão coerente 
quanto possível, a nível nacional, na 
realização desses testes.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Tendo em conta a globalização dos 
serviços financeiros e a importância 
crescente das normas internacionais, a 
Autoridade deve promover o diálogo e a 
cooperação com autoridades de supervisão 

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

exteriores à Comunidade. Nas relações 
com autoridades exteriores à União e 
instâncias internacionais, deverá respeitar 
integralmente as funções e competências 
das instituições europeias. A Autoridade 
deverá também poder beneficiar da 
cooperação de que a Comissão já dispõe 
nos fóruns internacionais.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) A fim de que possa executar 
efectivamente as suas funções, a 
Autoridade deverá dispor do direito de 
solicitar todas as informações necessárias. 
Para evitar a duplicação das obrigações de 
apresentação de informações que 
incumbem às entidades envolvida nos 
mercados financeiros, essas informações 
deverão normalmente ser prestadas pelas 
autoridades nacionais de supervisão, mais 
próximas dos mercados e dessas 
instituições. A Autoridade deverá, contudo 
dispor de poderes para solicitar 
directamente essa informação às entidades 
envolvida nos mercados financeiros ou a 
outras partes, nos casos em que as 
autoridades nacionais de supervisão não 
prestem ou não possam prestar essas 
informações atempadamente. As 
autoridades dos Estados-Membros deverão 
ser obrigadas a assistir a Autoridade na 
resposta a esses pedidos directos.

(31) A fim de que possa executar 
efectivamente as suas funções, a 
Autoridade deverá dispor do direito de 
solicitar todas as informações necessárias. 
Para evitar a duplicação das obrigações de 
apresentação de informações que 
incumbem às entidades envolvida nos 
mercados financeiros, essas informações 
deverão normalmente ser prestadas pelas 
autoridades nacionais de supervisão, mais 
próximas dos mercados e dessas 
instituições, na condição de as 
informações de carácter confidencial não 
serem disponibilizadas a organismos ou
entidades que não tenham direito de 
acesso a tais dados. A Autoridade deverá, 
contudo dispor de poderes para solicitar 
directamente essa informação às entidades 
envolvida nos mercados financeiros ou a 
outras partes, nos casos em que as 
autoridades nacionais de supervisão não 
prestem ou não possam prestar essas 
informações atempadamente. As 
autoridades dos Estados-Membros deverão 
ser obrigadas a assistir a Autoridade na 
resposta a esses pedidos directos.
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Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) Os Estados-Membros são os principais 
responsáveis pela protecção da estabilidade 
financeira no contexto da gestão de crises, 
em especial no que respeita à estabilização 
e à resolução das dificuldades em que se 
poderão encontrar determinadas entidades 
envolvida nos mercados financeiros. As 
medidas que forem adoptadas pela 
Autoridade em situações de emergência ou 
de diferendos que afectem a estabilidade de 
uma entidade envolvida nos mercados 
financeiros não deverão colidir com as 
competências orçamentais dos 

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

um mecanismo pelo qual os 
Estados-Membros possam solicitar que a 
decisão da Autoridade seja reconsiderada.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As actividades da Autoridade são 
regidas pelas Directivas 97/9/CE, 
98/26/CE, 2001/34/CE, 2002/47/CE, 
2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/71/CE, 
2004/25/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 
2005/60/CE, 2009/65/CE, 2002/65/CE, 
2006/49/CE (em prejuízo das competências 
da Autoridade Bancária Europeia em 
termos de supervisão macroprudencial), 
Directiva …/…. [a futura Directiva GFIA] 
e pelo Regulamento (CE) n.º …/…. [o 
futuro Regulamento QNC] incluindo todas 
as directivas, regulamentos e decisões 
baseados nesses actos, bem como por 
qualquer outro acto comunitário que 
confira funções à Autoridade.

2. As actividades da Autoridade são 
regidas pelas Directivas 97/9/CE, 
98/26/CE, 2001/34/CE, 2002/47/CE, 
2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/71/CE, 
2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 
2009/65/CE, 2002/65/CE, 2006/49/CE (em 
prejuízo das competências da Autoridade 
Bancária Europeia em termos de 
supervisão macroprudencial), Directiva 
…/…. [a futura Directiva GFIA] e pelo 
Regulamento (CE) n.º …/…. [o futuro 
Regulamento QNC] incluindo todas as 
directivas, regulamentos e decisões 
baseados nesses actos, bem como por 
qualquer outro acto comunitário que 
confira funções à Autoridade.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O objectivo da Autoridade é contribuir 
para: i) melhorar o funcionamento do 
mercado interno, nomeadamente através de 
um nível elevado, eficaz e coerente de 
regulação e supervisão; ii) proteger os 

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

investidores; iii) garantir a integridade, a 
eficiência e o bom funcionamento dos 
mercados financeiros; iv) salvaguardar a 
estabilidade do sistema financeiro; v) 
reforçar a coordenação internacional no 
domínio da supervisão tendo 
simultaneamente em consideração a 
necessidade de aumentar a concorrência e 
a inovação no mercado interno e de 
assegurar a competitividade a nível 
global. Para tal, a Autoridade contribui 
para garantir uma aplicação coerente, 
eficiente e efectiva da legislação 
comunitária referida no n.º 2, facilitando a 
convergência no domínio da supervisão e 
fornecendo pareceres ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho e à Comissão.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Emitir orientações e recomendações, em 
conformidade com o artigo 8.º;

b) Emitir orientações e recomendações, 
não vinculativas, em conformidade com o 
artigo 8.º;

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 7 – título

Texto da Comissão Alteração

Normas técnicas Normas técnicas – actos delegados
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Alteração 14

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

Texto da Comissão Alteração

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

Antes dessa apresentação à Comissão, a 
Autoridade conduz, quando necessário, 
consultas públicas abertas sobre os 
projectos de normas técnicas, associando 
os participantes do mercado financeiro à 
elaboração de quaisquer normas que lhes 
venham a ser impostas, a fim de garantir 
que sejam proporcionadas aos seus 
objectivos e que não sejam excessivas, e 
analisa os potenciais custos e benefícios 
que lhes estejam associados.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. As normas são aprovadas pela Comissão 
através de regulamentos ou decisões sob a 
forma de actos delegados de acordo com o 
artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 8

Texto da Comissão Alteração

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

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

nacionais de supervisão ou a entidades 
envolvidas nos mercados financeiros.

A Autoridade realizará, consultas 
públicas abertas sobre as orientações e 
recomendações e analisará os potenciais 
custos e benefícios que lhes estejam 
associados. As orientações serão 
publicadas no sítio Web da Autoridade.

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

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

Nos casos em que uma autoridade nacional 
de supervisão não as aplique, deve 
informar a Autoridade das razões da sua 
decisão.

Nos casos em que uma autoridade nacional 
de supervisão não as aplique, deve 
informar a Autoridade das razões da sua 
decisão. A Autoridade publicará essas 
razões, informando devida e 
antecipadamente essa autoridade de que 
tenciona fazê-lo.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

Aplicação coerente das regras 
comunitárias

Não aplicação da legislação da União 
Europeia

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

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

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

2. A pedido de uma ou mais autoridades 
nacionais de supervisão, do Parlamento 
Europeu, do Conselho ou da Comissão ou 
por sua própria iniciativa, e após 
informação à autoridade nacional de 
supervisão em questão, a Autoridade pode 
investigar o alegado incumprimento da 
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legislação da União.
Sem prejuízo dos poderes definidos no 
artigo 20.º, a autoridade nacional de 
supervisão fornece sem demora à 
Autoridade toda a informação que esta 
considere necessária para a sua 
investigação.

Sem prejuízo dos poderes definidos no 
artigo 20.º, a autoridade nacional de 
supervisão fornece sem demora à 
Autoridade toda a informação que esta 
considere necessária para a sua 
investigação.

3. A Autoridade pode, o mais tardar 2 
meses após o lançamento da sua 
investigação, endereçar à autoridade 
nacional de supervisão em questão uma 
recomendação em que define as medidas 
necessárias para dar cumprimento à 
legislação comunitária.

3. A Autoridade pode, o mais tardar 2 
meses após o lançamento da sua 
investigação, endereçar à autoridade 
nacional de supervisão em questão uma 
recomendação em que define as medidas 
necessárias para dar cumprimento à 
legislação da União.

No prazo de 10 dias úteis a contar da 
recepção dessa recomendação, a autoridade 
nacional de supervisão informa a 
Autoridade das medidas que adoptou ou 
pretende adoptar para garantir esse 
cumprimento. 

No prazo de 10 dias úteis a contar da 
recepção dessa recomendação, a autoridade 
nacional de supervisão informa a 
Autoridade das medidas que adoptou ou 
pretende adoptar para garantir esse 
cumprimento. 

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

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

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

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

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

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

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

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

5. No prazo máximo de 10 dias úteis a 
contar da recepção da decisão referida no 
n.º 4, a autoridade nacional de supervisão 
informa a Comissão e a Autoridade das

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

medidas que adoptou ou pretende adoptar 
para dar cumprimento à decisão da 
Comissão.

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

6. Sem prejuízo dos poderes atribuídos à 
Comissão ao abrigo do artigo 258.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, nos casos em que uma 
autoridade nacional de supervisão não 
cumpra a decisão referida no n.º 4 no prazo 
aí estabelecido e em que seja necessário 
sanar em tempo útil essa situação de 
incumprimento para manter ou repor no 
mercado interno as condições de 
neutralidade concorrencial ou para garantir 
o bom funcionamento e a integridade do 
sistema financeiro em actividades 
transfronteiras, a Autoridade pode, 
quando os requisitos pertinentes da 
legislação referida na legislação referida no 
artigo 1.º, n.º 2 forem directamente 
aplicáveis às entidades envolvida nos 
mercados financeiros, adoptar uma decisão 
específica endereçada a uma entidade 
envolvida nos mercados financeiros 
exigindo-lhe a adopção das medidas 
necessárias para dar cumprimento às suas 
obrigações nos termos da legislação da 
União, nomeadamente através da cessação 
de determinadas práticas. Antes de adoptar 
uma decisão individual, a Autoridade 
informará do facto a Comissão.
A Comissão certificar-se-á de que o 
direito dos destinatários da decisão a 
serem ouvidos é respeitado. 
A Autoridade e as autoridades 
competentes fornecerão à Comissão toda 
a informação necessária.
No prazo de duas semanas a contar da 
recepção do projecto de decisão da 
Autoridade, a Comissão decide da sua 
aprovação. A Comissão não pode 
prorrogar esse prazo. A Comissão pode 
aprovar o projecto de decisão apenas 
parcialmente ou com alterações, quando 
tal for exigido pelo interesse da União.
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Nos casos em que a Comissão não aprove 
o projecto de decisão ou só o aprove 
parcialmente ou com alterações, deve 
informar imediatamente a Autoridade 
desse facto através de um parecer formal.
No prazo de uma semana a contar da 
recepção desse parecer formal, a 
Autoridade procederá à revisão da sua 
decisão, adaptando-a ao parecer formal 
da Comissão, transmitindo-a 
imediatamente a esta última.
Caso a Comissão rejeite a decisão 
alterada, considera-se que esta não foi 
adoptada.

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

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

7. As decisões adoptadas ao abrigo do 
n.º 6 prevalecem sobre qualquer decisão 
anteriormente adoptada pelas autoridades 
nacionais de supervisão em relação à 
mesma questão.
Qualquer medida adoptada pelas 
autoridades nacionais de supervisão em 
relação aos factos que sejam objecto de 
uma decisão nos termos dos n.os 4 ou 6 
deve ser compatível com essas decisões.

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

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 11 – título

Texto da Comissão Alteração

Resolução das situações de desacordo entre 
autoridades nacionais de supervisão

Resolução das situações de desacordo entre 
autoridades nacionais de supervisão em 

situações transfronteiras
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Alteração 219

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 20

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Para poder desempenhar o seu papel 
de facilitação e de coordenação, a 
Autoridade deve ser plenamente 
informada de todos os acontecimentos 
importantes e deve ser convidada a 
participar, na qualidade de observador, 
nos encontros relevantes das autoridades 
nacionais de supervisão competentes.
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Alteração 21

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. As decisões adoptadas ao abrigo do 
n.º 3 prevalecem sobre qualquer decisão 
anteriormente adoptada pelas autoridades 
nacionais de supervisão em relação à 
mesma questão. Ao tomar medidas em 
relação a questões que sejam objecto de 
uma decisão nos termos do n.º 3, as 
autoridades competentes devem dar 
cumprimento a essa decisão.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. Sem prejuízo dos poderes atribuídos à 
Comissão ao abrigo do artigo 258.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, nos casos em que uma 
autoridade nacional de supervisão não 
cumpra a decisão da Autoridade, não se 
assegurando assim de que uma entidade 
envolvida nos mercados financeiros 
cumpra determinados requisitos que lhe 
sejam directamente aplicáveis por força da 
legislação referida no artigo 1.º, n.º 2, a 
Autoridade pode adoptar uma decisão 
específica, em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 9.º, n.º 6,
endereçada a uma entidade envolvida nos 
mercados financeiros exigindo-lhe a 
adopção das medidas necessárias para dar 
cumprimento às suas obrigações nos 
termos da legislação da União, 
nomeadamente através da cessação de 
determinadas práticas.
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Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 2 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Sem prejuízo do artigo 11.º, actuando 
na qualidade de mediador, a pedido das 
autoridades nacionais de supervisão ou por 
sua própria iniciativa;

(3) Sem prejuízo do artigo 11.º, realizando 
uma mediação não vinculativa, a pedido 
das autoridades nacionais de supervisão;

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 18 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

Sem prejuízo das competências das 
instituições da UE, a Autoridade pode 
desenvolver contactos com as autoridades 
de supervisão de países terceiros e celebrar 
acordos de carácter administrativo com 
organizações internacionais e com as 
administrações de países terceiros. Tais
acordos não podem criar obrigações 
jurídicas no que respeita à União e aos 
seus Estados-Membros.

Alteração 325

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. A pedido da Autoridade, as autoridades 
nacionais de supervisão e outras 
autoridades públicas dos Estados-Membros 
prestam-lhe toda a informação necessária 
para a execução das funções que lhe são 
conferidas pelo presente regulamento.

1. A pedido da Autoridade, as autoridades 
nacionais de supervisão e outras 
autoridades públicas dos Estados-Membros 
prestam-lhe toda a informação necessária 
para a execução das funções que lhe são 
conferidas pelo presente regulamento, 
respeitando plenamente as disposições 
aplicáveis em matéria de 
confidencialidade e protecção de dados, 
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tal como estabelecidas na legislação 
relevante da União.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 –parágrafo 2)

Texto da Comissão Alteração

A Autoridade pode também solicitar a 
prestação de informações a intervalos 
regulares.

A Autoridade pode também solicitar a 
prestação de informações a intervalos 
regulares. Tais pedidos devem, sempre que 
possível, ser elaborados recorrendo a um 
formato comum de comunicação.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 22 – Título

Texto da Comissão Alteração

Grupo das Partes Interessadas do sector 
dos valores mobiliários e dos mercados

Estabelecimento de um Grupo das Partes 
Interessadas do sector dos valores 

mobilários e mercados

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos da consulta com as partes 
interessadas nos domínios relevantes para 
as funções da Autoridade, é instituído um 
Grupo das Partes Interessadas do sector 
dos valores mobiliários e dos mercados.

1. A Autoridade estabelecerá um Grupo 
das Partes Interessadas no sector dos 
valores mobiliários e dos mercados para
efeitos da consulta com as partes 
interessadas nos domínios relevantes para 
as funções da Autoridade.
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Alteração 29

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Nos casos em que um Estado-Membro 
considere que uma decisão adoptada ao 
abrigo do artigo 11.º colide com as suas 
competências orçamentais, pode notificar a 
Autoridade e a Comissão, no prazo de um 
mês a contar da notificação da decisão da 
Autoridade à autoridade nacional de 
supervisão, de que esta não vai aplicar 
essa decisão.

2. Nos casos em que um Estado-Membro 
considere que uma decisão adoptada ao 
abrigo do artigo 11.º colide com as suas 
competências orçamentais, pode notificar a 
Autoridade, o Conselho e a Comissão, no 
prazo de três dias úteis a contar da 
notificação da decisão da Autoridade à 
autoridade nacional de supervisão.
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Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

No prazo de um mês a contar da 
notificação pelo Estado-Membro, a 
Autoridade informa-o sobre se mantém, 
altera ou revoga a sua decisão.

No prazo de uma semana a contar da 
notificação pelo Estado-Membro, a 
Autoridade informa-o sobre se mantém, 
altera ou revoga a sua decisão. Se a 
decisão for mantida ou alterada, a 
Autoridade declara que as competências 
orçamentais não são afectadas.

Alteração 33

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

Texto da Comissão Alteração

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

Nos casos em que a Autoridade mantenha a 
sua decisão, o Conselho, deliberando por 
maioria qualificada nos termos do artigo 
238.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, decide, no prazo de 
um mês, se a decisão da Autoridade deve 
ser mantida ou se deve ser revogada.
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