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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A Comissão dos Assuntos Jurídicos apoia, em termos gerais, a proposta da Comissão que 
estabelece um novo sistema de supervisão financeira, a fim de garantir uma fiscalização e 
uma regulamentação mais eficazes e de identificar mais facilmente riscos no sistema 
financeiro. Tal como a crise financeira o prova, é necessária uma reforma dos mercados 
financeiros e das instituições da UE para aumentar a concorrência incentivando a igualdade de 
condições e assegurar a coerência dos acordos e da regulamentação. 

I. Artigo 7. º - Normas técnicas 

O parágrafo 1 do n.º 1 do artigo 7.º do regulamento proposto refere-se a directivas que 
definem o quadro jurídico no qual a Autoridade pode desenvolver normas técnicas (ver n.º 2 
do artigo 1.º do projecto de regulamento). As directivas mencionadas 2006/48/CE, 
2006/49/CE, 2002/87/CE, 2005/60/CE e 94/19/CE contêm disposições de comitologia1. A 
passagem do Tratado CE para o Tratado (de Lisboa) sobre o Funcionamento da União 
Europeia (TFUE) implica alterações no regime de comitologia, ou seja, mais precisamente, a 
sua abolição.

No que diz respeito às normas técnicas, a Comissão aprovou a abordagem de efectuar o 
alinhamento necessário pelo artigo 290.º do TFUE, principalmente na proposta Omnibus 
(2009/0161(COD)), ao passo que o artigo 7.º dos Regulamentos AES apenas se concentra 
sobre o procedimento entre a Comissão e a Autoridade.

II. Artigos 9.º, 10.º e 11.º

1. Delegação de competências 

O projecto de regulamento atribui competências específicas à nova Autoridade. O Tratado não 
permite especificamente este tipo de atribuição (cf. artigo 5.º do TUE). No entanto, a 
jurisprudência do Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade de as instituições da União 
delegarem poderes a executivos independentes ou entidades reguladoras, na medida em que a 
delegação só diz respeito a competências executivas claramente definidas, em particular, não 
é concedido ao órgão delegado poder para fazer escolhas políticas. Além disso, desde que a 
União só pode exercer os poderes que lhe foram conferidos pelo Tratado, em conformidade 
com os procedimentos previstos no Tratado, as instituições não podem delegar mais poderes 
do que aqueles conferidos pelo Tratado (ver TJCE, Processo Meroni, 9/56, (1958), p. 133 e 
157). 

2. A acção directa por parte da Autoridade 

Embora permitindo uma delimitação de competências específicas para a Autoridade, cabe à 
Comissão garantir o respeito do direito comunitário (pelo processo de infracção – o artigo 
258.° do TFUE). Todavia, os artigos 9.°, n.° 6, 10.°, n.º 3 e 11.°, n.º 4 da proposta de 
regulamento, conferem, "sem prejuízo das competências da Comissão nos termos do artigo 

                                               
1 Ver artigo 151.º da Directiva 2006/48/CE, artigo 42.º da Directiva 2006/49/CE, artigo 21.º da Directiva 
2002/87/CE, artigo 41.º da Directiva 2005/60 CE e a alínea a) do artigo 7.º-A da Directiva 94/19/CE.
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226.°" CE (novo artigo 258 do TFUE) poder para a Autoridade tomar – ignorando o 
autoridade nacional competente – as decisões individuais que ligam directamente um 
participante do mercado. Esta é uma extraordinária construção que estende o sistema de 
competências entre as instituições europeias e que, do ponto de vista do relator, exige uma 
justificação especial. Embora o artigo 10.° siga a vontade política para reagir rápida e 
eficiente em tempos de crise para garantir o funcionamento e a integridade do mercado 
financeiro e do sistema, os artigos 9. º e 11.° aplicam-se em condições normais todos os dias 
de situações. 

Com base num compromisso amplamente apoiado, a Comissão aprovou alterações 
relativamente às competências das Autoridades, destinadas a tratar da questão de decisões 
individuais dirigidas aos participantes no mercado nas situações do dia a dia (artigos 9.º, n.º 6 
e 11.º, n.º 4), propondo um processo a seguir entre a Autoridade e a Comissão, a fim de 
alinhar melhor as competências das Autoridades pelos poderes conferidos à Comissão pelo 
artigo 17.º, n.º 1, do TUE e pelo artigo 258.º do TFUE.

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 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A Comunidade atingiu os limites do 
que pode ser feito no quadro do actual 
estatuto dos comités europeus de 
autoridades de supervisão, que continuam 
a ser órgãos consultivos da Comissão. A 
Comunidade não pode continuar numa 
situação em que não existe qualquer 
mecanismo para garantir que as 
autoridades nacionais de supervisão 
adoptem as melhores decisões no que 
respeita à supervisão das instituições que 
desenvolvem operações transfronteiras, em 
que a cooperação e o intercâmbio de 
informações entre as autoridades nacionais 
de supervisão são insuficientes, em que 
qualquer acção conjunta por parte dessas 
autoridades exige mecanismos 
complicados para tomar em consideração a 
grande complexidade das exigências 

(6) A União atingiu os limites do que pode 
ser feito no quadro do actual estatuto dos 
comités europeus de autoridades de 
supervisão. A União não pode continuar 
numa situação em que não existe qualquer 
mecanismo para garantir que as 
autoridades nacionais de supervisão 
adoptem as melhores decisões no que 
respeita à supervisão das instituições que 
desenvolvem operações transfronteiras, em 
que a cooperação e o intercâmbio de 
informações entre as autoridades nacionais 
de supervisão são insuficientes, em que 
qualquer acção conjunta por parte dessas 
autoridades exige mecanismos 
complicados para tomar em consideração a 
grande complexidade das exigências 
regulamentares e de supervisão, em que as 
soluções a nível nacional constituem 
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regulamentares e de supervisão, em que as 
soluções a nível nacional constituem 
muitas vezes a única opção praticável para 
dar resposta aos problemas da Europa e em 
que existem diferentes interpretações dos 
mesmos textos legais. O SESF será 
estruturado de modo a ultrapassar essas 
deficiências e definir um sistema que seja 
conforme com o objectivo de garantir um 
mercado de serviços financeiros estável e 
único para toda a Comunidade, associando 
as autoridades nacionais de supervisão 
numa rede reforçada a nível comunitário.

muitas vezes a única opção praticável para 
dar resposta aos problemas da Europa e em 
que existem diferentes interpretações dos 
mesmos textos legais. O SESF será 
estruturado de modo a ultrapassar essas 
deficiências e definir um sistema que seja 
conforme com o objectivo de garantir um 
mercado de serviços financeiros estável e 
único para toda a União, associando as 
autoridades nacionais de supervisão numa 
rede reforçada a nível da União.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) É necessário introduzir um 
instrumento eficaz para a definição de 
normas técnicas harmonizadas para os 
serviços financeiros que garantam, 
nomeadamente através de um conjunto 
único de regras, uma situação de igualdade 
de condições de concorrência e a protecção 
adequada dos segurados, dos outros 
beneficiários e dos consumidores em toda a 
Europa. Na medida em que se trata de um 
organismo com competências técnicas 
altamente especializadas, ganhar-se-á em 
eficácia e será apropriado confiar à 
Autoridade, nas áreas definidas pela 
legislação comunitária, a elaboração dos 
projectos de normas técnicas, que não 
envolvem decisões políticas. Em 
conformidade com a legislação 
comunitária, a Comissão deverá dar o seu 
apoio a esses projectos de normas técnicas 
para que as mesmas produzam efeitos 
jurídicos vinculativos. As propostas de 
normas técnicas terão de ser adoptadas 
pela Comissão. Poderão ser alteradas se, 
por exemplo, forem incompatíveis com a 
legislação comunitária, não respeitarem o 

(14) É necessário introduzir um 
instrumento eficaz para a definição de 
normas técnicas harmonizadas para os 
serviços financeiros que garantam, 
nomeadamente através de um conjunto 
único de regras, uma situação de igualdade 
de condições de concorrência e a protecção 
adequada dos segurados, dos outros 
beneficiários e dos consumidores em toda a 
Europa. Na medida em que se trata de um 
organismo com competências técnicas 
altamente especializadas, ganhar-se-á em 
eficácia e será apropriado confiar à 
Autoridade, nas áreas definidas pela 
legislação da União, a elaboração dos 
projectos de normas técnicas, que não 
envolvem decisões políticas. Em 
conformidade com a legislação da União, a 
Comissão deverá dar o seu apoio a esses 
projectos de normas técnicas para que as 
mesmas produzam efeitos jurídicos 
vinculativos. A Comissão deve ter poderes 
para, em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia, aprovar as normas 
técnicas através de actos delegados. A 
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princípio da proporcionalidade ou forem 
contrárias aos princípios fundamentais do 
mercado interno dos serviços financeiros, 
em conformidade com o acervo 
comunitário na área dos serviços 
financeiros. A fim de facilitar e acelerar o 
processo de adopção das normas, a 
Comissão deverá ficar obrigada a tomar a 
sua decisão em relação à aprovação das 
normas num determinado prazo.

delegação deve ser feita no acto legislativo 
de base e deve poder ser revogada pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho. O 
período de delegação deve ser prorrogado 
a pedido da Comissão, salvo se o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
formularem objecções. As normas devem 
ser aprovadas pela Comissão através de 
regulamentos ou decisões, enquanto actos 
delegados, em conformidade com o artigo 
290.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia. A palavra "delegado" 
deve ser inserida no título dos referidos 
actos. As normas aprovadas nos termos do 
procedimento visado no artigo 7.º do 
presente Regulamento apenas entram em 
vigor se o Parlamento ou o Conselho não 
tiverem formulado objecções, no prazo de 
três meses.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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Alteração 4

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 instituições financeiras 
específicas. 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 apenas em situações 
de urgência, adoptar decisões endereçadas 
a instituições financeiras específicas que 
tenham impacto sobre o mercado interno. 
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 da União
directamente aplicável às instituições 
financeiras, por força de regulamentos 
comunitários existentes ou a adoptar 
futuramente.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) Os Estados-Membros são os principais 
responsáveis pela protecção da estabilidade 
financeira no contexto da gestão de crises, 
em especial no que respeita à estabilização 
e à resolução das dificuldades em que se 
poderão encontrar determinadas 
instituições financeiras. As medidas que 
forem adoptadas pela Autoridade em 
situações de emergência ou de diferendos 
que afectem a estabilidade de uma 
instituição financeira não deverão colidir 
com as competências orçamentais dos 
Estados-Membros. Deverá ser previsto um 
mecanismo pelo qual os Estados-Membros 
possam invocar essa salvaguarda e, em 

(34) Os Estados-Membros são os principais 
responsáveis pela protecção da estabilidade 
financeira no contexto de situações de 
crise, em especial no que respeita à 
estabilização e à resolução das dificuldades 
em que se poderão encontrar determinadas 
instituições financeiras. As medidas que 
forem adoptadas pela Autoridade em 
situações de emergência ou de diferendos 
que afectem a estabilidade de uma 
instituição financeira não deverão colidir 
com as competências orçamentais dos 
Estados-Membros. Deverá ser previsto um 
mecanismo pelo qual os Estados-Membros 
possam solicitar a reapreciação da decisão 



PE438.267v02-00 8/15 AD\813232PT.doc

PT

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.

da Autoridade.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) Para garantir a sua total autonomia e 
independência, a Autoridade deverá ser 
dotada de um orçamento autónomo,
fundamentalmente proveniente de 
contribuições obrigatórias das 
autoridades nacionais de supervisão e do 
orçamento comunitário. Os procedimentos 
orçamentais da Comunidade deverão ser 
aplicáveis à contribuição comunitária. A 
revisão das contas deve ser realizada pelo 
Tribunal de Contas.

(41) Para garantir a sua total autonomia e 
independência, a Autoridade deverá ser 
dotada de um orçamento autónomo do 
orçamento comunitário Os procedimentos 
orçamentais da União deverão ser 
aplicáveis. A revisão das contas deve ser 
realizada pelo Tribunal de Contas.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 7 – título

Texto da Comissão Alteração

Normas técnicas Normas técnicas – actos delegados

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 7 - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. As normas são aprovadas pela Comissão 
através de regulamentos ou decisões, 
enquanto actos delegados, em 
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Europeia. conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia.

Alteração 9

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 10

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

Texto da Comissão Alteração

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

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 no mercado interno, a 
Autoridade pode, quando os requisitos 
pertinentes da legislação referida na 
legislação referida no artigo 1.º, n.º 2 forem 
directamente aplicáveis às instituições 
financeiras, adoptar uma decisão específica 
endereçada a uma instituição financeira 
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cumprimento às suas obrigações nos 
termos da legislação comunitária, 
nomeadamente através da cessação de 
determinadas práticas.

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 específica, a Autoridade deve 
informar a Comissão desse facto.
A Comissão garantirá que o direito de ser 
ouvido dos destinatários da decisão será 
respeitado.
A Autoridade e as autoridades 
competentes facilitarão à Comissão toda a 
informação necessária.
Num prazo de duas semanas a contar da 
data em que receber o projecto de decisão 
da Autoridade, a Comissão decidirá se 
aprova ou não este último. A Comissão 
não poderá prolongar esse prazo. Poderá 
aprovar a decisão apenas em parte ou 
com alterações se o interesse da União tal 
o requerer.
Se a Comissão não aprovar o projecto de 
decisão, ou se o aprovar apenas 
parcialmente ou com alterações, 
informará imediatamente desse facto a 
Autoridade sob a forma de parecer 
formal. 
No prazo de uma semana a contar da data 
da recepção do parecer formal, a 
Autoridade reverá e adaptará a sua 
decisão ao parecer formal da Comissão, 
transmitindo-a imediatamente a esta 
última.
No prazo de uma semana a contar da data 
da recepção da decisão alterada da 
Autoridade, a Comissão decidirá se a 
aprova ou a rejeita.
Se for rejeitada pela Comissão, a decisão 
será considerada como não aprovada.
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Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Caso ocorram acontecimentos adversos 
que possam pôr seriamente em causa o 
bom funcionamento e a integridade dos 
mercados financeiros ou a estabilidade de 
todo ou de parte do sistema financeiro na 
Comunidade, a Comissão, por sua própria 
iniciativa ou no seguimento de um pedido 
da Autoridade, do Conselho ou do CERS, 
pode adoptar uma decisão endereçada à 
Autoridade declarando a existência de uma 
situação de emergência para efeitos do 
presente regulamento.

1. Caso ocorram acontecimentos adversos 
que possam pôr seriamente em causa o 
bom funcionamento e a integridade dos 
mercados financeiros ou a estabilidade de 
todo ou de parte do sistema financeiro na 
União, a Comissão, por sua própria 
iniciativa ou no seguimento de um pedido 
da Autoridade, do Parlamento Europeu, 
do Conselho ou do CERS, pode adoptar 
uma decisão endereçada à Autoridade 
declarando a existência de uma situação de 
emergência para efeitos do presente 
regulamento.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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 instituição 
financeira cumpra determinados requisitos 
que lhe sejam directamente aplicáveis por 
força da legislação referida no artigo 1.º, 
n.º 2, a Autoridade pode adoptar uma 
decisão específica, nos termos do 
procedimento estabelecido no n.º 6 do 
artigo 9.º, endereçada a um participante 
no mercado, exigindo-lhe a adopção das 
medidas necessárias para dar cumprimento 
às suas obrigações nos termos da legislação 
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da União, nomeadamente através da 
cessação de determinadas práticas.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 14

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 directamente 
com as suas competências orçamentais,
pode notificar a Autoridade, a Comissão e 
o Conselho no prazo de três dias úteis a 
contar da notificação da decisão da 
Autoridade à autoridade competente.

Alteração 15

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 16

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.

Alteração 17

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.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Nos casos em que um Estado Membro 
considere que uma decisão adoptada ao 
abrigo do artigo 10.º, n.º 2, colide com as 
suas competências orçamentais, pode 
notificar a Autoridade, a Comissão e o 
Conselho, no prazo de três dias a contar da 
notificação da decisão da Autoridade à 
autoridade competente, de que esta não vai 

3. Nos casos em que um Estado Membro 
considere que uma decisão adoptada ao 
abrigo do artigo 10.º, n.º 2, colide 
directamente com as suas competências 
orçamentais, pode notificar a Autoridade, a 
Comissão e o Conselho, no prazo de três 
dias a contar da notificação da decisão da 
Autoridade à autoridade competente, de 
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aplicar essa decisão. que esta não vai aplicar essa decisão.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 20

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

Texto da Comissão Alteração

a) Das contribuições obrigatórias 
provenientes das autoridades públicas 
nacionais responsáveis pela supervisão 
das instituições financeiras;

Suprimido
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