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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Contexto

A Comissão Europeia propôs a criação de uma nova arquitectura para a regulação financeira 
da UE com vista a melhorar a qualidade e a consistência da supervisão, a assegurar uma maior 
eficácia da regulamentação e respectiva aplicação e a identificar melhor os riscos no sistema 
financeiro. Propõe-se a criação de um Sistema Europeu de Autoridades de Supervisão 
Financeira (SEASF), que consistirá numa rede de autoridades nacionais de supervisão 
financeira que trabalharão em conjunto com três Autoridades Europeias de Supervisão (AES): 
uma Autoridade Bancária Europeia (ABE); uma Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões 
Complementares de Reforma (AESPCR); e uma Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados (AEVMM). Será igualmente criado um Conselho Europeu do 
Risco Sistémico (CERS), que acompanhará e avaliará as potenciais ameaças à estabilidade 
financeira. 

A Comissão dos Assuntos Jurídicos aprovou o seu parecer, no qual apoia, em linhas gerais, os 
objectivos da Comissão acima descritos e a estrutura proposta, considerando, porém, 
importante que o princípio da subsidiariedade seja respeitado e que os Estados-Membros e as 
autoridades nacionais de supervisão financeira mantenham a sua competência quando tal for 
apropriado.  

Principais preocupações

As principais preocupações do relator quanto ao âmbito dos poderes legislativos das AES e da 
Comissão, à delegação de poderes decisórios vinculativos nas AES e ao papel das AES na 
mediação de possíveis situações de desacordo entre autoridades nacionais de supervisão 
financeira foram tidas em conta no parecer final. 

Uma vez que a directiva em causa remete para outras 11 directivas, algumas das quais ainda 
não foram aplicadas e podem ser substancialmente alteradas, teria sido preferível dispor de 
mais tempo para uma análise jurídica aprofundada. Contudo, o parecer da Comissão dos 
Assuntos Jurídicos pretende aproveitar de forma construtiva o trabalho da comissão 
competente.

Normas técnicas

De acordo com as propostas, as AES poderão desenvolver projectos de normas técnicas, a 
aprovar pela Comissão. Embora o considerando refira que "As normas técnicas não devem 
[...] implicar opções políticas", o âmbito das actuais disposições parece ser 
desnecessariamente vasto, sendo a flexibilidade identificada como um dos princípios 
subjacentes à exposição de motivos. Apesar de reconhecer que é necessária alguma 
flexibilidade para as AES elaborarem normas técnicas com eficácia, o relator considera que 
são necessárias alterações em casos específicos em que a criação de normas técnicas 
implicaria opções políticas.

Visto que a proposta foi apresentada pela Comissão antes de o Tratado de Lisboa entrar em 
vigor, foi necessário harmonizar o procedimento proposto para a adopção de normas técnicas 
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com o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Em conformidade com a 
abordagem do relator, segundo a qual a adopção de normas técnicas deveria ser uma 
competência a atribuir à Comissão nos termos do artigo 290.º do TFUE enquanto actos 
delegados, a comissão aprovou um pacote de alterações. Essas alterações destinam-se a alterar 
as 11 directivas, alteradas pela proposta da Comissão, apenas no que concerne às normas 
técnicas e às novas Autoridades. Todas as restantes disposições de comitologia das directivas 
alteradas não são ainda afectadas por estas alterações, como refere o novo considerando 14-A 
proposto, mas terão de ser alteradas, do ponto de vista da comissão, o mais brevemente 
possível, em conformidade com os princípios estabelecidos no relatório Szajer1 (ver, 
nomeadamente, o ponto 18), dando preferência, na medida do possível, a actos delegados. 

O pacote das alterações aprovadas pretende seguir de perto as propostas do relatório Szajer, 
propondo a delegação de poderes na Comissão, nos termos do artigo 290.º do TFUE, por um 
período limitado (neste caso, 5 anos), que pode ser prorrogado a pedido da Comissão por 
períodos de cinco anos, revogado pelo Parlamento ou pelo Conselho a qualquer momento e 
objecto de oposição por parte do Parlamento ou do Conselho num prazo de 3 meses. 

No que diz respeito à elaboração das normas pelas Autoridades e à adopção das mesmas pela 
Comissão, é feita referência ao procedimento previsto no artigo 7.º dos três regulamentos das 
AES.

Resolução de situações de desacordo entre autoridades nacionais de supervisão

Nas directivas individuais relativas às AES, são propostos mecanismos que permitem à AES 
decidir quando uma autoridade nacional de supervisão financeira não cumpriu uma das suas 
recomendações e a resolução por uma AES de litígios entre autoridades nacionais de 
supervisão financeira. As preocupações do relator no sentido de que a delegação de 
competências discricionárias nestas novas agências possa infringir a jurisprudência do TJE2, 
que estabelece que uma agência da Comunidade não pode exorbitar de poderes executivos 
claramente definidos nem exercer poderes discricionários e que uma instituição não pode 
delegar competências que não possui, são reflectidas em alterações específicas sobre a 
resolução de problemas pelas AES. Estas incidem especialmente sobre a resolução de 
situações de desacordo. 

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:

Alteração1

                                               
1 Relatório da Comissão dos Assuntos Jurídicos de 29.3.2010, relator Jozsef Szajer, PE439.171v03-00.
2 Acórdãos do Tribunal de Justiça de 13 de Junho de 1958, Meroni contra Alta Autoridade, processos 9-56 e 10-
56, Colectânea da Jurisprudência, 1958, páginas 133 e 157.
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Proposta de directiva – acto modificativo
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 nacionais 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 e oferecem serviços 
financeiros às empresas e aos 
consumidores. 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 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 da União, bem 
como a nível da confiança entre as 
autoridades nacionais de supervisão.

Alteração 2

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6)  A fim de assegurar um bom 
funcionamento do Sistema Europeu de 
Autoridades de Supervisão Financeira, é 
necessário prever alterações à legislação 
comunitária no domínio do funcionamento 
das três Autoridades. Estas alterações 
dizem respeito à definição do âmbito de 
determinadas competências das 
Autoridades Europeias de Supervisão, à 
integração de determinadas competências
em processos em vigor estabelecidos na 
legislação comunitária pertinente e a 
alterações que garantam um funcionamento 
correcto e eficaz no âmbito do Sistema 
Europeu de Autoridades de Supervisão 

(6) A fim de assegurar um bom 
funcionamento do Sistema Europeu de 
Autoridades de Supervisão Financeira, é 
necessário prever alterações à legislação 
da União no domínio do funcionamento 
das três Autoridades. Estas alterações 
dizem respeito à definição do âmbito de 
determinadas competências das 
Autoridades Europeias de Supervisão, à 
integração de determinadas competências
estabelecidas na legislação da União e a 
alterações que garantam um funcionamento 
correcto e eficaz no âmbito do Sistema 
Europeu de Autoridades de Supervisão 
Financeira.
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Financeira.

Alteração 3

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A instituição das três Autoridades 
Europeias de Supervisão (AES) deverá ser 
acompanhada da elaboração de um 
conjunto único de regras harmonizadas, 
por forma a garantir uma aplicação 
uniforme e, assim, contribuir para um 
funcionamento mais eficaz do mercado 
interno. Os regulamentos que instituem o 
SEASF prevêem que as AES possam 
elaborar projectos de normas técnicas nos 
domínios especificamente definidos na 
legislação pertinente, os quais serão 
submetidos à Comissão para aprovação por 
meio de regulamentos ou decisões. A 
legislação pertinente deverá definir os 
domínios em que as AES têm competência 
para elaborar projectos de normas 
técnicas.

(7) A instituição das três Autoridades 
Europeias de Supervisão (AES) deverá ser 
acompanhada da elaboração de um 
conjunto único de regras harmonizadas, 
por forma a garantir uma aplicação 
uniforme e, assim, contribuir para um 
funcionamento mais eficaz do mercado 
interno. Os regulamentos que instituem o 
SEASF prevêem que as AES possam 
elaborar projectos de normas técnicas nos 
domínios especificamente definidos na 
legislação pertinente, não incluindo 
decisões políticas, os quais serão 
submetidos à Comissão para aprovação por 
meio de actos delegados em conformidade 
com o artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia. A 
legislação pertinente deverá definir os 
domínios em que a Comissão tem
competência para adoptar normas 
técnicas por meio de actos delegados.

Justificação

Deve ser clarificado em termos jurídicos que os projectos de normas técnicas não devem 
incluir decisões políticas, como especificam as directivas ABE, AEVMM e AESPCR.

Alteração 4

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 8 

Texto da Comissão Alteração

(8) A identificação dos domínios a 
abranger pelas normas técnicas deverá 

(8) A identificação dos domínios a 
abranger pelas normas técnicas deverá 
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estabelecer um justo equilíbrio na criação 
de um conjunto único de regras 
harmonizadas, evitando a introdução de 
complicações desnecessárias na 
regulamentação. Apenas deverão ser 
seleccionados os domínios em que normas 
técnicas coerentes contribuam de forma 
significativa para a estabilidade financeira, 
a protecção dos depositantes, dos 
segurados e dos investidores, a eficiência e 
integridade dos mercados, e eliminem as 
distorções da concorrência e os riscos de 
arbitragem regulamentar.

estabelecer um justo equilíbrio na criação 
de um conjunto único de regras 
harmonizadas, evitando a introdução de 
complicações desnecessárias na 
regulamentação. Apenas deverão ser 
seleccionados os domínios em que normas 
técnicas coerentes contribuam de forma 
significativa para a estabilidade financeira, 
a protecção dos depositantes, dos 
segurados e dos investidores, a eficiência e 
integridade dos mercados, e eliminem as 
distorções da concorrência e os riscos de 
arbitragem regulamentar, assegurando ao 
mesmo tempo que sejam tomadas decisões 
políticas, em conformidade com os 
procedimentos correntes, pelo Parlamento 
Europeu, o Conselho e a Comissão.

Justificação

As normas técnicas não devem, portanto, implicar opções políticas. O relator salienta que as 
decisões políticas devem ser objecto de controlo legislativo.

Alteração 5

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) As matérias que sejam objecto de 
normas técnicas devem ter um carácter 
verdadeiramente técnico, sendo que a sua 
elaboração exige os conhecimentos 
especializados de peritos de supervisão. As 
normas técnicas devem determinar as 
condições de aplicação das normas 
incluídas nos actos de base adoptados 
pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho 
e, se for o caso, nas medidas de execução 
da Comissão, sem alterar os elementos 
não essenciais desses actos, 
nomeadamente suprimindo alguns desses 
elementos ou completando o acto 
mediante o aditamento de novos 
elementos não essenciais. As normas 
técnicas não devem, portanto, implicar 

(9) As matérias que sejam objecto de 
normas técnicas devem ter um carácter 
verdadeiramente técnico, sendo que a sua 
elaboração exige os conhecimentos 
especializados de peritos de supervisão. As 
normas técnicas de aplicação geral devem 
limitar-se a completar ou alterar 
determinados elementos não essenciais do 
acto legislativo de base. As normas 
técnicas não devem, portanto, implicar 
opções políticas. Em conformidade com o 
artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, a 
Comissão deve ter competência para 
aprovar essas normas técnicas através de 
actos delegados. A Comissão deve poder 
usar os conhecimentos especializados das 
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opções políticas. Nos casos em que visem 
determinar as condições de aplicação de 
uma medida de execução da Comissão, 
essas normas só devem ser elaboradas 
depois de a medida de execução em causa 
ter sido aprovada. Em determinados 
casos, em que a Comissão tenha 
actualmente competência para aprovar 
medidas de execução em conformidade 
com os procedimentos de comitologia na 
acepção da Decisão 1999/468/CE do 
Conselho, de 28 de Junho de 1999, que 
fixa as regras de exercício das 
competências de execução atribuídas à 
Comissão, e em que o conteúdo dessas 
medidas de execução se limite à 
determinação das condições de aplicação 
das regras contidas nos actos de base, sem 
exigir nenhum complemento dos mesmos, 
é conveniente, por razões de coerência, 
incluir o procedimento de aprovação de 
normas técnicas previsto no artigo 7.º dos 
Regulamentos (CE) n.º …/…[ABE], n.º 
…/… [AEVMM], e n.º …/… [AESPCR].

AES em conformidade com os 
regulamentos que instituem o SEASF. Por 
razões de coerência, é, portanto, 
conveniente incluir o procedimento de 
aprovação de normas técnicas previsto no 
artigo 7.º dos Regulamentos (CE) n.º 
…/…[ABE], n.º …/… [AEVMM], e n.º 
…/… [AESPCR].

Justificação

Quando a legislação estiver a ser revista, devem ser utilizados procedimentos co-legislativos 
adequados para assegurar uma absoluta certeza sobre o conteúdo desejável dos projectos de 
normas técnicas, a fim de que possam ser feitos os ajustes necessários através dos 
procedimentos adequados.

Alteração 6

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) A presente directiva deve, portanto, 
identificar situações onde um assunto 
processual ou substancial de 
conformidade com a legislação da União 
possa precisar de ser solucionado e as 
autoridades de supervisão possam não 
conseguir solucionar o assunto elas 
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mesmas. Em tal situação, uma das 
autoridades de supervisão envolvidas deve 
poder submeter o assunto à AES 
competente. A AES deve agir em 
conformidade com o procedimento 
previsto na presente directiva. Também 
deve poder requerer às autoridades 
competentes em questão que tomem 
medidas específicas ou que se abstenham 
de medidas com vista a resolver a questão 
e a assegurar a conformidade com a 
legislação da União, com efeitos 
vinculativos para as autoridades 
competentes em causa.
Nos casos em que a legislação da UE 
pertinente confere competência 
discricionária aos Estados-Membros, as 
decisões tomadas pela AES não deverão 
substituir o exercício da competência 
discricionária das autoridades nacionais 
de supervisão em conformidade com a 
legislação da União.

Justificação

A fim de assegurar o cumprimento da jurisprudência do TJE (processos 9-56 e 10-56, Meroni 
contra Alta Autoridade, Colectânea da Jurisprudência, [1958], páginas 133 e 157), importa 
que as decisões tomadas pelas AES não substituam o exercício legal de julgamento que 
compete aos supervisores nacionais. Ao abrigo do estabelecido pelo TJCE no âmbito do 
processo Meroni, uma instituição não pode delegar poderes que ela própria não possui.

Alteração 7

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A Directiva 2006/48/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 
de Junho de 2006, relativa ao acesso à 
actividade das instituições de crédito e ao 
seu exercício, prevê a mediação ou a 
tomada de decisões conjuntas no que se 
refere à determinação das sucursais 
importantes, para efeitos da participação 

(13) A Directiva 2006/48/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 
de Junho de 2006, relativa ao acesso à 
actividade das instituições de crédito e ao 
seu exercício, prevê a mediação ou a 
tomada de decisões conjuntas no que se 
refere à determinação das sucursais 
importantes, para efeitos da participação 



PE438.379v02-00 10/78 AD\813235PT.doc

PT

nos colégios de autoridades de supervisão, 
da validação dos modelos e da avaliação 
dos riscos do grupo em questão. Em todos 
estes domínios, é conveniente uma 
alteração que indique claramente que em 
caso de desacordo durante o prazo 
especificado, a Autoridade Bancária 
Europeia poderá resolver essa situação 
recorrendo ao processo enunciado no 
Regulamento …/… [ABE]. Esta 
abordagem deixa claro que será possível 
sanar as situações de desacordo e reforçar a 
cooperação antes da tomada de uma 
decisão final ou da sua comunicação a uma 
determinada instituição.

nos colégios de autoridades de supervisão, 
da validação dos modelos e da avaliação 
dos riscos do grupo em questão. Em todos 
estes domínios, é conveniente uma 
alteração que indique claramente que em 
caso de desacordo durante o prazo 
especificado, a Autoridade Bancária 
Europeia poderá resolver essa situação 
recorrendo ao processo enunciado no 
Regulamento …/… [ABE]. Esta 
abordagem deixa claro que, embora a 
Autoridade Bancária Europeia não possa 
substituir-se às competências 
discricionárias das autoridades de 
supervisão, será possível sanar as situações 
de desacordo e reforçar a cooperação antes 
da tomada de uma decisão final ou da sua 
comunicação a uma determinada 
instituição.

Justificação

Em domínios de desacordo entre as autoridades nacionais de supervisão financeira, a 
capacidade das AES para ajudar à obtenção de um acordo não deve ser alargada por forma 
a substituir-se às competências discricionárias das autoridades de supervisão nacionais, a 
fim de assegurar o cumprimento da jurisprudência do TJE.

Alteração 8

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) O alinhamento dos procedimentos 
de comitologia com, respectivamente, os 
artigos 290.º (actos delegados) e 291.º 
(actos de execução) do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia 
(TFUE) deve ser efectuado passo a passo. 
A presente directiva deve adaptar aos 
artigos 290.º e 291.º do TFUE as 
disposições pertinentes das directivas 
alteradas referidas no considerando 20 
apenas na medida em que as novas AES 
estejam envolvidas e só até onde disserem 
respeito a normas técnicas. Esse 
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alinhamento, bem como ulteriores 
alinhamentos de outras disposições de 
comitologia incluídas nas directivas 
alteradas, não deve limitar-se às medidas 
previamente tratadas ao abrigo do 
procedimento de regulamentação com 
controlo, antes devendo abranger todas as 
medidas adequadas de âmbito geral 
independentemente do processo de 
tomada de decisões ou de comitologia que 
lhes fosse aplicável antes da entrada em 
vigor do Tratado de Lisboa. A fim de 
assegurar a coerência, ulteriores 
alinhamentos com os artigos 290.º e 291.º 
do TFUE de outros procedimentos de 
comitologia incluídos nas directivas 
alteradas referidas no considerando 20 
devem ser efectuados de acordo com as 
disposições da presente directiva.

Alteração 9

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) As informações confidenciais 
transmitidas ou objecto de intercâmbio 
entre as autoridades competentes e a 
Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados ou o Comité 
Europeu do Risco Sistémico deverão estar 
sujeitas à obrigação de sigilo profissional 
a que estão submetidas as pessoas que 
sejam ou tenham sido empregadas pelas 
autoridades competentes que recebem as 
informações.
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Alteração 10

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Nos domínios em que as Autoridades 
tenham a obrigação de elaborar projectos 
de normas técnicas, estes devem ser 
apresentados à Comissão no prazo de três 
anos a contar da data de criação das 
Autoridades.

Suprimido

Alteração 11

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – n.º 3
Directiva 2002/87/CE
Capítulo III – título

Texto da Comissão Alteração

COMPETÊNCIAS ATRIBUÍDAS E 
PROCESSOS DE COMITOLOGIA

COMPETÊNCIAS DELEGADAS

Alteração 12

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2 – n.º 6
Directiva 2002/87/CE
Artigo 21-A – título e n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Normas técnicas Normas técnicas – actos delegados
1. A fim de assegurar a aplicação 
uniforme da presente directiva, as 
Autoridades Europeias de Supervisão, em 
conformidade com os artigos 42.º do 
Regulamento …/… [ABE], do 
Regulamento …/… [AESPCR], e do 
Regulamento …/… [AEVMM] podem 
elaborar projectos de normas técnicas, no 

1. A Comissão tem competência para 
aprovar, através de actos delegados em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, normas técnicas relativas ao n.º 
2 do artigo 6.º, a fim de clarificar os 
métodos de cálculo constantes do anexo I, 
parte II, mas sem prejuízo do disposto no 
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que respeita: n.º 4 do artigo 6.º.
A delegação de poderes tem uma duração 
de cinco anos a partir da data de entrada 
em vigor da Directiva 2010/.../UE em ... e 
é prorrogada por períodos de cinco anos 
mediante pedido apresentado pela 
Comissão o mais tardar três meses antes 
do termo da delegação, a menos que o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
formulem objecções à prorrogação antes
do termo da delegação.
Não obstante o acima exposto, o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
podem revogar a delegação de poderes a 
qualquer momento.
Um acto delegado adoptado nos termos do 
presente artigo só entrará em vigor se não 
tiver sido manifestada oposição por parte 
do Parlamento Europeu ou do Conselho 
no prazo de três meses.

a) Ao n.º 11 do artigo 2.º, a fim de 
determinar as condições de aplicação do 
artigo 17.º da Directiva 78/660/CEE do 
Conselho no contexto da presente 
directiva;
b) Ao n.º 17 do artigo 2.º, a fim de 
determinar as condições de aplicação dos 
procedimentos relativos à determinação 
das «autoridades competentes 
relevantes»;
c) Ao n.º 5 do artigo 3.º, a fim de 
determinar as condições de aplicação dos 
parâmetros alternativos para a 
identificação de um conglomerado 
financeiro;
d) Ao n.º 2 do artigo 6.º, a fim de 
determinar as condições de aplicação dos 
métodos de cálculo constantes do Anexo I, 
parte II, mas sem prejuízo do disposto no 
n.º 4 do artigo 6.º;
e) Ao n.º 2 do artigo 7.º, a fim de 
determinar as modalidades de inclusão 
dos elementos que se enquadram no 
âmbito da definição das «concentrações 
de riscos» na supervisão a que se refere o 
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segundo parágrafo;
f) Ao n.º 2 do artigo 8.º, a fim de 
determinar as modalidades de inclusão 
dos elementos que se enquadram no 
âmbito da definição das «operações 
intragrupo» na supervisão a que se refere 
o terceiro parágrafo.
A Comissão pode aprovar os projectos de
normas técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto nos artigos 7.º do 
Regulamento …/… [ABE], do 
Regulamento …/… [AESPCR], e do 
Regulamento …/… [AEVMM].

A Comissão pode aprovar as normas 
técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto nos artigos 7.º do 
Regulamento …/… [ABE], do 
Regulamento …/… [AESPCR], e do 
Regulamento …/… [AEVMM].

Justificação

Dado que a Directiva 78/660/CEE do Conselho está actualmente em revisão, o relator 
considera que as normas técnicas não devem ser elaboradas antes de dispormos dos 
resultados finais da revisão.

A legislação existente já prevê uma definição de "autoridades competentes relevantes", sem 
qualquer referência a medidas de execução ou a exigência de uma definição adicional. Por 
conseguinte, a disposição só deve ser alterada após a revisão global da directiva, incluindo 
uma avaliação de impacto.

A determinação das condições de aplicação destes parâmetros constituiria uma decisão 
política e deve situar-se fora do âmbito das normas técnicas.

Redacção confusa. A expressão "determinar as condições de aplicação" deve ser substituída 
pelo termo "clarificar". O relator pensa que esta redacção é bastante mais clara e evita a 
percepção incorrecta de que o nível 3 completa os níveis 1 ou 2.

A determinação do que se insere no âmbito das "concentrações de riscos" não é um cálculo 
meramente técnico e, provavelmente, exigiria algum tipo de decisões políticas. Por 
conseguinte, não se trata de um conteúdo adequado para uma norma técnica.

O âmbito da definição de "operações intragrupo" está já incluído na directiva inicial, e a 
modificação desta definição constituiria, quase seguramente, uma decisão política. Caso se 
considere necessária, esta alteração deverá ter lugar através de uma revisão adequada da 
directiva.
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Alteração 13

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 3 – n.º 3
Directiva 2003/6/CE
Artigo 16 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

A fim de assegurar a aplicação uniforme 
dos n.ºs 2 e 4, a Autoridade Europeia dos 
Valores Mobiliários e dos Mercados pode 
elaborar projectos de normas técnicas com 
vista a determinar as condições de 
aplicação relativas à transmissão dos 
pedidos de intercâmbio de informações e 
de inspecções transfronteiriças.

5. A Comissão tem competência para 
aprovar, através de actos delegados, em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, normas técnicas relativas à 
transmissão dos pedidos de intercâmbio de 
informações e de inspecções 
transfronteiriças.

A delegação de poderes tem uma duração 
de cinco anos a partir da data de entrada 
em vigor da Directiva 2010/.../UE em ... e 
é prorrogada por períodos de cinco anos 
mediante pedido apresentado pela 
Comissão o mais tardar três meses antes 
do termo da delegação, a menos que o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
formulem objecções à prorrogação antes 
do termo da delegação.
Não obstante o acima exposto, o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
podem revogar a delegação de poderes a 
qualquer momento.
Um acto delegado adoptado nos termos do 
presente artigo só entrará em vigor se não 
tiver sido manifestada oposição por parte 
do Parlamento Europeu ou do Conselho 
no prazo de três meses.

A Comissão pode aprovar os projectos de
normas técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../…. [AEVMM].

A Comissão pode aprovar as normas 
técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../....  [AEVMM].
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Alteração 14

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b)
Directiva 2003/41/CE
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A fim de assegurar a aplicação 
uniforme da presente directiva, a 
Autoridade Europeia dos Seguros e 
Pensões Complementares de Reforma 
instituída pelo Regulamento…/…do 
Parlamento Europeu e do Conselho 
elabora projectos de normas técnicas 
respeitantes às informações prestadas às 
autoridades competentes. A Autoridade 
deve apresentar à Comissão esses 
projectos de normas técnicas até 1 de 
Janeiro de 2014.

2. A Comissão tem competência para 
aprovar, através de actos delegados, em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, normas técnicas respeitantes às 
informações prestadas às autoridades 
competentes.

A delegação de poderes tem uma duração 
de cinco anos a partir da data de entrada 
em vigor da Directiva 2010/.../UE em ... e 
é prorrogada por períodos de cinco anos 
mediante pedido apresentado pela 
Comissão o mais tardar três meses antes 
do termo da delegação, a menos que o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
formulem objecções à prorrogação antes 
do termo da delegação.
Não obstante o acima exposto, o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
podem revogar a delegação de poderes a 
qualquer momento.
Um acto delegado adoptado nos termos do 
presente artigo só entrará em vigor se não 
tiver sido manifestada oposição por parte 
do Parlamento Europeu ou do Conselho 
no prazo de três meses.

A Comissão pode aprovar os projectos de
normas técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../.… [AESPCR]

A Comissão pode aprovar as normas 
técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../.... [AESPCR]
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Alteração 15

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 4 – n.º 2
Directiva 2003/41/CE
Artigo 20 – n.º 11 – parágrafos 1 e 2

Texto da Comissão Alteração

11. A fim de assegurar a aplicação 
uniforme da presente directiva, a 
Autoridade Europeia dos Seguros e 
Pensões Complementares de Reforma 
elabora projectos de normas técnicas que 
enumerem, para cada Estado-Membro, as 
disposições de natureza prudencial 
relevantes em matéria de regimes de 
pensões profissionais, não abrangidas pela 
referência à legislação social e laboral 
nacional constante do n.º 1. A Autoridade 
deve apresentar à Comissão esses 
projectos de normas técnicas até 1 de 
Janeiro de 2014.

11. A Comissão tem competência para 
aprovar, através de actos delegados, em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, normas técnicas que enumerem, 
para cada Estado-Membro, as disposições 
de natureza prudencial relevantes em 
matéria de regimes de pensões 
profissionais, não abrangidas pela 
referência à legislação social e laboral 
nacional constante do n.º 1.

A delegação de poderes tem uma duração 
de cinco anos a partir da data de entrada 
em vigor da Directiva 2010/.../UE em ... e 
é prorrogada por períodos de cinco anos 
mediante pedido apresentado pela 
Comissão o mais tardar três meses antes 
do termo da delegação, a menos que o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
formulem objecções à prorrogação antes
do termo da delegação.
Não obstante o acima exposto, o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
podem revogar a delegação de poderes a 
qualquer momento.
Um acto delegado adoptado nos termos do 
presente artigo só entrará em vigor se não 
tiver sido manifestada oposição por parte 
do Parlamento Europeu ou do Conselho 
no prazo de três meses.

A Comissão pode aprovar os projectos de
normas técnicas a que se refere o primeiro 

A Comissão pode aprovar as normas 
técnicas a que se refere o primeiro 
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parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../…. [AESPCR].

parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../.... [AESPCR].

Alteração 16

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 5 – n.º 1
Directiva 2003/71/CE
Artigo 8 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

1. No artigo 8.º, é aditado o seguinte n.º 5: Suprimido
«5. A fim de assegurar a aplicação 
uniforme do n.º 2 e de ter em conta a 
evolução técnica dos mercados 
financeiros, a Autoridade Europeia dos 
Valores Mobiliários e dos Mercados 
instituída pelo Regulamento…/…do 
Parlamento Europeu e do Conselho 
elabora projectos de normas técnicas com 
vista a determinar as condições de 
aplicação das medidas de execução 
adoptadas pela Comissão nos termos do 
n.º 4. A Autoridade deve apresentar à 
Comissão esses projectos de normas 
técnicas até 1 de Janeiro de 2014.
A Comissão pode aprovar os projectos de 
normas técnicas a que se refere o 
primeiro parágrafo em conformidade com 
o procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../…. [AEVMM].

Alteração 17

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 5 – n.º 4
Directiva 2003/71/CE
Artigo 16 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. A fim de assegurar a aplicação 
uniforme do presente artigo e de ter em 
conta a evolução técnica dos mercados 
financeiros, a Autoridade Europeia dos 
Valores Mobiliários e dos Mercados 
elabora projectos de normas técnicas com 
vista a determinar as condições de 
aplicação da obrigação de fornecer uma 
adenda ao prospecto no caso de um factor 
novo significativo, erro ou inexactidão 
importantes respeitantes à informação 
incluída no prospecto. A Autoridade deve 
apresentar à Comissão esses projectos de 
normas técnicas até 1 de Janeiro de 2014.

3. A fim de ter em conta a evolução técnica 
dos mercados financeiros, a Comissão tem 
competência para aprovar, através de 
actos delegados, em conformidade com o 
artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia,
normas técnicas com vista a determinar as 
condições de aplicação da obrigação de 
fornecer uma adenda ao prospecto no caso 
de um factor novo significativo, erro ou 
inexactidão importantes respeitantes à 
informação incluída no prospecto.

A delegação de poderes tem uma duração 
de cinco anos a partir da data de entrada 
em vigor da Directiva 2010/.../UE em ... e 
é prorrogada por períodos de cinco anos 
mediante pedido apresentado pela 
Comissão o mais tardar três meses antes 
do termo da delegação, a menos que o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
formulem objecções à prorrogação antes 
do termo da delegação.
Não obstante o acima exposto, o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
podem revogar a delegação de poderes a 
qualquer momento.
Um acto delegado adoptado nos termos do 
presente artigo só entrará em vigor se não 
tiver sido manifestada oposição por parte 
do Parlamento Europeu ou do Conselho 
no prazo de três meses.

A Comissão pode aprovar os projectos de
normas técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../…. [AEVMM].

A Comissão pode aprovar as normas 
técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../.... [AEVMM].
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Alteração 18

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 5 – n.º 6
Directiva 2003/71/CE
Artigo 18 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A fim de assegurar a aplicação 
uniforme da presente directiva e de ter em 
conta a evolução técnica dos mercados 
financeiros, a Autoridade Europeia dos 
Valores Mobiliários e dos Mercados pode 
elaborar projectos de normas técnicas com 
vista a determinar as condições de 
aplicação relativas aos procedimentos de 
notificação do certificado de aprovação, à 
cópia do prospecto, à tradução do sumário 
e a qualquer adenda ao prospecto.

4. A fim de ter em conta a evolução técnica 
dos mercados financeiros, a Comissão tem 
competência para aprovar, através de 
actos delegados, em conformidade com o 
artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia,
normas técnicas relativas aos 
procedimentos de notificação do 
certificado de aprovação, à cópia do 
prospecto, à tradução do sumário e a 
qualquer adenda ao prospecto.

A delegação de poderes tem uma duração 
de cinco anos a partir da data de entrada 
em vigor da Directiva 2010/.../UE em ... e 
é prorrogada por períodos de cinco anos 
mediante pedido apresentado pela 
Comissão o mais tardar três meses antes 
do termo da delegação, a menos que o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
formulem objecções à prorrogação antes 
do termo da delegação.

Não obstante o acima exposto, o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
podem revogar a delegação de poderes a 
qualquer momento.
Um acto delegado adoptado nos termos do 
presente artigo só entrará em vigor se não 
tiver sido manifestada oposição por parte 
do Parlamento Europeu ou do Conselho 
no prazo de três meses.

A Comissão pode aprovar os projectos de
normas técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../…. [AEVMM].

A Comissão pode aprovar as normas 
técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../.... [AEVMM].
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Alteração 19

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 5 – n.º 8 – alínea b)
Directiva 2003/71/CE
Artigo 22 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A fim de assegurar a aplicação 
uniforme do n.º 2 e de ter em conta a 
evolução técnica dos mercados financeiros, 
a Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados pode elaborar 
projectos de normas técnicas com vista a 
especificar as condições de cooperação e 
intercâmbio de informações entre as 
autoridades competentes, incluindo a 
elaboração dos formulários ou modelos 
necessários para tal cooperação e 
intercâmbio de informações.

4. A fim de ter em conta a evolução técnica 
dos mercados financeiros, a Comissão tem 
competência para aprovar, através de 
actos delegados, em conformidade com o 
artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia,
normas técnicas que especifiquem as 
condições de cooperação e intercâmbio de 
informações entre as autoridades 
competentes, incluindo a elaboração dos 
formulários ou modelos necessários para 
tal cooperação e intercâmbio de 
informações.

A delegação de poderes tem uma duração 
de cinco anos a partir da data de entrada 
em vigor da Directiva 2010/.../UE em ... e 
é prorrogada por períodos de cinco anos 
mediante pedido apresentado pela 
Comissão o mais tardar três meses antes 
do termo da delegação, a menos que o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
formulem objecções à prorrogação antes 
do termo da delegação.
Não obstante o acima exposto, o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
podem revogar a delegação de poderes a 
qualquer momento.
Um acto delegado adoptado nos termos do 
presente artigo só entrará em vigor se não 
tiver sido manifestada oposição por parte 
do Parlamento Europeu ou do Conselho 
no prazo de três meses.

A Comissão pode aprovar os projectos de
normas técnicas a que se refere o primeiro 

A Comissão pode aprovar as normas 
técnicas a que se refere o primeiro 
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parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../…. [AEVMM].

parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../.... [AEVMM].

Alteração 20

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 6 – n.º 2
Directiva 2004/39/CE
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A fim de assegurar a aplicação 
uniforme do presente artigo, bem como do 
artigo 7.º, dos n.ºs 2 a 4 do artigo 9.º, dos 
n.ºs 1 e 2 do artigo 10.º e do artigo 12.º, a 
Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados pode elaborar 
projectos de normas técnicas com vista a 
determinar as condições de aplicação dos
requisitos e procedimentos para essa 
autorização, tal como definidos no presente 
artigo e no artigo 7.º, nos n.ºs 2 a 4 do 
artigo 9.º, nos n.ºs 1 e 2 do artigo 10.º e no 
artigo 12.º.

4. A Comissão tem competência para 
aprovar, através de actos delegados, em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, normas técnicas relativas aos
requisitos e procedimentos para essa 
autorização, tal como definidos no presente 
artigo e no artigo 7.º, nos n.ºs 2 a 4 do 
artigo 9.º, nos n.ºs 1 e 2 do artigo 10.º e no 
artigo 12.º.

A delegação de poderes tem uma duração 
de cinco anos a partir da data de entrada 
em vigor da Directiva 2010/.../UE em ... e 
é prorrogada por períodos de cinco anos 
mediante pedido apresentado pela 
Comissão o mais tardar três meses antes 
do termo da delegação, a menos que o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
formulem objecções à prorrogação antes 
do termo da delegação.
Não obstante o acima exposto, o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
podem revogar a delegação de poderes a 
qualquer momento.
Um acto delegado adoptado nos termos do 
presente artigo só entrará em vigor se não 
tiver sido manifestada oposição por parte 
do Parlamento Europeu ou do Conselho 
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no prazo de três meses.
A Comissão pode aprovar os projectos de
normas técnicas a que se refere o primeiro
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../…. [AEVMM].

A Comissão pode aprovar as normas 
técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../.... [AEVMM].

Alteração 21

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 6 – n.º 3
Directiva 2004/39/CE
Artigo 10-A – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. A fim de assegurar a aplicação 
uniforme do presente artigo, a Autoridade 
Europeia dos Valores Mobiliários e dos 
Mercados deve elaborar projectos de
normas técnicas com vista a determinar as 
condições de aplicação relativas à lista das 
informações exigidas para a avaliação de 
uma aquisição a que se refere o n.º 1, e às 
modalidades do processo de consulta entre 
as autoridades competentes a que se refere 
o n.º 4 do artigo 10.º. A Autoridade deve 
apresentar à Comissão esses projectos de 
normas técnicas até 1 de Janeiro de 2014.

8. A Comissão tem competência para 
aprovar, através de actos delegados, em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, normas técnicas relativas à lista 
das informações exigidas para a avaliação 
de uma aquisição a que se refere o n.º 1, e 
às modalidades do processo de consulta 
entre as autoridades competentes a que se 
refere o n.º 4 do artigo 10.º.

A delegação de poderes tem uma duração 
de cinco anos a partir da data de entrada 
em vigor da Directiva 2010/.../UE em ... e 
é prorrogada por períodos de cinco anos 
mediante pedido apresentado pela 
Comissão o mais tardar três meses antes 
do termo da delegação, a menos que o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
formulem objecções à prorrogação antes 
do termo da delegação.
Não obstante o acima exposto, o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
podem revogar a delegação de poderes a 
qualquer momento.
Um acto delegado adoptado nos termos do 
presente artigo só entrará em vigor se não 
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tiver sido manifestada oposição por parte 
do Parlamento Europeu ou do Conselho 
no prazo de três meses.

A Comissão pode aprovar os projectos de
normas técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../…. [AEVMM].

A Comissão pode aprovar as normas 
técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../.... [AEVMM].

Alteração 22

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 6 – n.º 4
Directiva 2004/39/CE
Artigo 31 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A fim de assegurar a aplicação 
uniforme do presente artigo e de
estabelecer um procedimento de 
notificação uniforme, a Autoridade 
Europeia dos Valores Mobiliários e dos 
Mercados pode elaborar projectos de
normas técnicas com vista a determinar as 
condições de aplicação relativas à 
obrigação de notificar as informações em 
conformidade com os n.ºs 2 e 4, bem como 
ao processo de transmissão destas 
informações em conformidade com os n.ºs 
3 e 6, incluindo a elaboração de 
formulários e modelos.

7. A fim de estabelecer um procedimento 
de notificação uniforme, a Comissão tem 
competência para aprovar, através de 
actos delegados, em conformidade com o 
artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia,
normas técnicas relativas à obrigação de 
notificar as informações em conformidade 
com os n.ºs 2 e 4, bem como ao processo 
de transmissão destas informações em 
conformidade com os n.ºs 3 e 6, incluindo 
a elaboração de formulários e modelos.

A delegação de poderes tem uma duração 
de cinco anos a partir da data de entrada 
em vigor da Directiva 2010/.../UE em ... e 
é prorrogada por períodos de cinco anos 
mediante pedido apresentado pela 
Comissão o mais tardar três meses antes 
do termo da delegação, a menos que o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
formulem objecções à prorrogação antes 
do termo da delegação.
Não obstante o acima exposto, o 
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Parlamento Europeu ou o Conselho 
podem revogar a delegação de poderes a 
qualquer momento.
Um acto delegado adoptado nos termos do 
presente artigo só entrará em vigor se não 
tiver sido manifestada oposição por parte 
do Parlamento Europeu ou do Conselho 
no prazo de três meses.

A Comissão pode aprovar os projectos de
normas técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../…. [AEVMM].

A Comissão pode aprovar as normas 
técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../.... [AEVMM].

Alteração 23

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 6 – n.º 5
Directiva 2004/39/CE
Artigo 32 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. A fim de assegurar a aplicação 
uniforme do presente artigo e de
estabelecer um procedimento de 
notificação uniforme, a Autoridade 
Europeia dos Valores Mobiliários e dos 
Mercados pode elaborar projectos de
normas técnicas com vista a determinar as 
condições de aplicação relativas à 
obrigação de notificar as informações em 
conformidade com os n.ºs 2 e 4, bem como 
ao processo de transmissão destas 
informações em conformidade com o n.º 3, 
incluindo a elaboração de formulários e 
modelos.

10. A fim de estabelecer um procedimento 
de notificação uniforme, a Comissão tem 
competência para aprovar, através de 
actos delegados, em conformidade com o 
artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia,
normas técnicas relativas à obrigação de 
notificar as informações em conformidade 
com os n.ºs 2 e 4, bem como ao processo 
de transmissão destas informações em 
conformidade com o n.º 3, incluindo a 
elaboração de formulários e modelos.

A delegação de poderes tem uma duração 
de cinco anos a partir da data de entrada 
em vigor da Directiva 2010/.../UE em ... e 
é prorrogada por períodos de cinco anos 
mediante pedido apresentado pela 
Comissão o mais tardar três meses antes 
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do termo da delegação, a menos que o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
formulem objecções à prorrogação antes 
do termo da delegação.
Não obstante o acima exposto, o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
podem revogar a delegação de poderes a 
qualquer momento.
Um acto delegado adoptado nos termos do 
presente artigo só entrará em vigor se não 
tiver sido manifestada oposição por parte 
do Parlamento Europeu ou do Conselho 
no prazo de três meses.

A Comissão pode aprovar os projectos de
normas técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../…. [AEVMM].

A Comissão pode aprovar as normas 
técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../.... [AEVMM].

Alteração 24

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 6 – n.º 9
Directiva 2004/39/CE
Artigo 56 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A fim de assegurar a aplicação 
uniforme dos n.ºs 1 e 2, a Autoridade 
Europeia dos Valores Mobiliários e dos 
Mercados pode elaborar projectos de
normas técnicas com vista a determinar as 
condições de aplicação relativas à 
obrigação de cooperação por parte das 
autoridades competentes a que se refere o 
n.º 1 e ao conteúdo dos acordos de 
cooperação a que se refere o n.º 2, 
incluindo a elaboração de formulários e 
modelos.

6. A Comissão tem competência para 
aprovar, através de actos delegados, em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, normas técnicas relativas à 
obrigação de cooperação por parte das 
autoridades competentes a que se refere o 
n.º 1 e ao conteúdo dos acordos de 
cooperação a que se refere o n.º 2, 
incluindo a elaboração de formulários e 
modelos.

A delegação de poderes tem uma duração 
de cinco anos a partir da data de entrada 
em vigor da Directiva 2010/.../UE em ... e 



AD\813235PT.doc 27/78 PE438.379v02-00

PT

é prorrogada por períodos de cinco anos 
mediante pedido apresentado pela 
Comissão o mais tardar três meses antes 
do termo da delegação, a menos que o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
formulem objecções à prorrogação antes 
do termo da delegação.
Não obstante o acima exposto, o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
podem revogar a delegação de poderes a 
qualquer momento.
Um acto delegado adoptado nos termos do 
presente artigo só entrará em vigor se não 
tiver sido manifestada oposição por parte 
do Parlamento Europeu ou do Conselho 
no prazo de três meses.

A Comissão pode aprovar os projectos de
normas técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../…. [AEVMM].

A Comissão pode aprovar as normas 
técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../.... [AEVMM].

Alteração 25

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 6 – n.º 10 – alínea b)
Directiva 2004/39/CE
Artigo 57 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A fim de assegurar a aplicação 
uniforme do n.º 1, a Autoridade Europeia 
dos Valores Mobiliários e dos Mercados 
pode elaborar projectos de normas 
técnicas com vista a determinar as 
condições de aplicação relativas à 
obrigação de cooperação por parte das 
autoridades competentes nas actividades de 
supervisão, nas verificações no local ou nas 
investigações.

2. A Comissão tem competência para 
aprovar, através de actos delegados, em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, normas técnicas relativas à 
obrigação de cooperação por parte das 
autoridades competentes nas actividades de 
supervisão, nas verificações no local ou nas 
investigações.

A delegação de poderes tem uma duração 
de cinco anos a partir da data de entrada 



PE438.379v02-00 28/78 AD\813235PT.doc

PT

em vigor da Directiva 2010/.../UE em ... e 
é prorrogada por períodos de cinco anos 
mediante pedido apresentado pela 
Comissão o mais tardar três meses antes 
do termo da delegação, a menos que o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
formulem objecções à prorrogação antes 
do termo da delegação.
Não obstante o acima exposto, o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
podem revogar a delegação de poderes a 
qualquer momento.
Um acto delegado adoptado nos termos do 
presente artigo só entrará em vigor se não 
tiver sido manifestada oposição por parte 
do Parlamento Europeu ou do Conselho 
no prazo de três meses.

A Comissão pode aprovar os projectos de
normas técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../…. [AEVMM].

A Comissão pode aprovar as normas 
técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../.... [AEVMM].

Alteração 26

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 6 – n.º 11 – alínea a)
Directiva 2004/39/CE
Artigo 58 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A fim de assegurar a aplicação 
uniforme dos n.ºs 1 e 2, a Autoridade 
Europeia dos Valores Mobiliários e dos 
Mercados pode elaborar projectos de
normas técnicas com vista a determinar as 
condições de aplicação da obrigação de 
proceder à troca de informações, incluindo 
a elaboração de formulários e modelos.

4. A Comissão tem competência para 
aprovar, através de actos delegados, em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, normas técnicas relativas à
obrigação de proceder à troca de 
informações, incluindo a elaboração de 
formulários e modelos.

A delegação de poderes tem uma duração 
de cinco anos a partir da data de entrada 
em vigor da Directiva 2010/.../UE em ... e 
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é prorrogada por períodos de cinco anos 
mediante pedido apresentado pela 
Comissão o mais tardar três meses antes 
do termo da delegação, a menos que o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
formulem objecções à prorrogação antes 
do termo da delegação.
Não obstante o acima exposto, o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
podem revogar a delegação de poderes a 
qualquer momento.
Um acto delegado adoptado nos termos do 
presente artigo só entrará em vigor se não 
tiver sido manifestada oposição por parte 
do Parlamento Europeu ou do Conselho 
no prazo de três meses.

A Comissão pode aprovar os projectos de
normas técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../…. [AEVMM].

A Comissão pode aprovar as normas 
técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../.... [AEVMM].

Alteração 27

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 6 – n.º 12
Directiva 2004/39/CE
Artigo 60 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A fim de assegurar a aplicação 
uniforme do presente artigo, a Autoridade 
Europeia dos Valores Mobiliários e dos 
Mercados pode elaborar projectos de
normas técnicas com vista a determinar as 
condições de aplicação da obrigação de 
consultar as outras autoridades 
competentes previamente à concessão de 
uma autorização, incluindo a elaboração de 
formulários ou modelos.

4. A Comissão tem competência para 
aprovar, através de actos delegados, em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, normas técnicas relativas à
obrigação de consultar as outras 
autoridades competentes previamente à 
concessão de uma autorização, incluindo a 
elaboração de formulários ou modelos.

A delegação de poderes tem uma duração 
de cinco anos a partir da data de entrada 
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em vigor da Directiva 2010/.../UE em ... e 
é prorrogada por períodos de cinco anos 
mediante pedido apresentado pela 
Comissão o mais tardar três meses antes 
do termo da delegação, a menos que o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
formulem objecções à prorrogação antes 
do termo da delegação.
Não obstante o acima exposto, o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
podem revogar a delegação de poderes a 
qualquer momento.
Um acto delegado adoptado nos termos do 
presente artigo só entrará em vigor se não 
tiver sido manifestada oposição por parte 
do Parlamento Europeu ou do Conselho 
no prazo de três meses.

A Comissão pode aprovar os projectos de
normas técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../.… [AEVMM].

A Comissão pode aprovar as normas 
técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../.... [AEVMM].

Alteração 28

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 7 – n.º 1 – alínea b)
Directiva 2004/109/CE
Artigo 12 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. A fim de assegurar a aplicação 
uniforme do n.º 1 do presente artigo e de
ter em conta a evolução técnica dos 
mercados financeiros, a Autoridade 
Europeia dos Valores Mobiliários e dos 
Mercados instituída pelo 
Regulamento…/…do Parlamento 
Europeu e do Conselho deve elaborar 
projectos de normas técnicas com vista à 
elaboração de um formulário normalizado 

9. A fim de ter em conta a evolução técnica
dos mercados financeiros, a Comissão tem 
competência para aprovar, através de 
actos delegados, em conformidade com o 
artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia,
normas técnicas com vista à elaboração de 
um formulário normalizado para efeitos de 
notificação ao emitente das informações 
exigidas nos termos do n.º 1 do presente 
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para efeitos de notificação ao emitente das 
informações exigidas nos termos do n.º 1 
do presente artigo ou para apresentação de 
informações em conformidade com o n.º 3 
do artigo 19.º.

artigo ou para apresentação de informações 
em conformidade com o n.º 3 do artigo 
19.º.

A delegação de poderes tem uma duração 
de cinco anos a partir da data de entrada 
em vigor da Directiva 2010/.../UE em ... e 
é prorrogada por períodos de cinco anos 
mediante pedido apresentado pela 
Comissão o mais tardar três meses antes 
do termo da delegação, a menos que o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
formulem objecções à prorrogação antes 
do termo da delegação.
Não obstante o acima exposto, o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
podem revogar a delegação de poderes a 
qualquer momento.
Um acto delegado adoptado nos termos do 
presente artigo só entrará em vigor se não 
tiver sido manifestada oposição por parte 
do Parlamento Europeu ou do Conselho 
no prazo de três meses.

A Autoridade deve apresentar à Comissão 
os projectos de normas técnicas a que se 
refere o primeiro parágrafo até 1 de 
Janeiro de 2014. A Comissão pode 
aprovar os projectos de normas técnicas a 
que se refere o primeiro parágrafo em 
conformidade com o procedimento 
previsto no artigo 7.º do Regulamento
.../.… [AEVMM].

A Comissão pode aprovar as normas 
técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../.... [AEVMM].

Alteração 29

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 7 – n.º 2 – alínea b)
Directiva 2004/109/CE
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A fim de assegurar a aplicação 3. A fim de ter em conta a evolução técnica 
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uniforme do n.º 1 e de ter em conta a 
evolução técnica dos mercados financeiros, 
a Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados deve elaborar 
projectos de normas técnicas com vista à 
elaboração de um formulário normalizado
para efeitos de notificação ao emitente das 
informações exigidas nos termos do n.º 1 
ou para apresentação de informações em 
conformidade com o n.º 3 do artigo 19.º.

dos mercados financeiros, a Comissão tem 
competência para aprovar, através de 
actos delegados, em conformidade com o 
artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia,
normas técnicas com vista à elaboração de 
um formulário normalizado relativo à
notificação ao emitente das informações 
exigidas nos termos do n.º 1 ou para 
apresentação de informações em 
conformidade com o n.º 3 do artigo 19.º.

A delegação de poderes tem uma duração 
de cinco anos a partir da data de entrada 
em vigor da Directiva 2010/.../UE em ... e 
é prorrogada por períodos de cinco anos 
mediante pedido apresentado pela 
Comissão o mais tardar três meses antes 
do termo da delegação, a menos que o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
formulem objecções à prorrogação antes 
do termo da delegação.
Não obstante o acima exposto, o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
podem revogar a delegação de poderes a 
qualquer momento.
Um acto delegado adoptado nos termos do 
presente artigo só entrará em vigor se não 
tiver sido manifestada oposição por parte 
do Parlamento Europeu ou do Conselho 
no prazo de três meses.

A Autoridade deve apresentar à Comissão 
os projectos de normas técnicas a que se 
refere o primeiro parágrafo até 1 de 
Janeiro de 2014. A Comissão pode 
aprovar esses projectos de normas técnicas
em conformidade com o procedimento 
previsto no artigo 7.º do Regulamento
.../…. [AEVMM].

A Comissão pode aprovar as normas 
técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../.... [AEVMM].
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Alteração 30

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 8 – n.º 1
Directiva 2005/60/CE
Artigo 31 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A fim de assegurar a aplicação 
uniforme do presente artigo e de ter em 
conta a evolução técnica no combate ao 
branqueamento de capitais e ao 
financiamento do terrorismo, a Autoridade 
Bancária Europeia, a Autoridade 
Europeia dos Valores Mobiliários e dos 
Mercados e a Autoridade Europeia dos 
Seguros e Pensões Complementares de 
Reforma podem elaborar projectos de
normas técnicas em conformidade com os 
artigos 42.º do Regulamento …/…, do 
Regulamento …/… e do Regulamento 
…/… do Parlamento Europeu e do 
Conselho com vista a determinar o tipo de 
medidas suplementares a que se refere o n.º 
3 do artigo 31.º e as medidas mínimas a 
tomar pelas instituições de crédito e 
instituições financeiras caso a legislação do 
país terceiro não permita a aplicação das 
medidas exigidas nos termos do primeiro 
parágrafo do n.º 1.

4. A fim de ter em conta a evolução técnica 
no combate ao branqueamento de capitais e 
ao financiamento do terrorismo, a 
Comissão tem competência para aprovar, 
através de actos delegados, em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, normas técnicas em 
conformidade com os artigos 42.º do 
Regulamento …/…, do Regulamento …/… 
e do Regulamento …/… do Parlamento 
Europeu e do Conselho com vista a 
determinar o tipo de medidas 
suplementares a que se refere o n.º 3 do 
artigo 31.º e as medidas mínimas a tomar 
pelas instituições de crédito e instituições 
financeiras caso a legislação do país 
terceiro não permita a aplicação das 
medidas exigidas nos termos do primeiro 
parágrafo do n.º 1.

A delegação de poderes tem uma duração 
de cinco anos a partir da data de entrada 
em vigor da Directiva 2010/.../UE em ... e 
é prorrogada por períodos de cinco anos 
mediante pedido apresentado pela 
Comissão o mais tardar três meses antes 
do termo da delegação, a menos que o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
formulem objecções à prorrogação antes 
do termo da delegação.
Não obstante o acima exposto, o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
podem revogar a delegação de poderes a 
qualquer momento.
Um acto delegado adoptado nos termos do 
presente artigo só entrará em vigor se não 



PE438.379v02-00 34/78 AD\813235PT.doc

PT

tiver sido manifestada oposição por parte 
do Parlamento Europeu ou do Conselho 
no prazo de três meses.

A Comissão pode aprovar os projectos de
normas técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto nos artigos 7.º do 
Regulamento .../… [ABE], …/…, do 
Regulamento …/… [AEVMM] e …/…, do 
Regulamento …/….[ AESPCR].

A Comissão pode aprovar as normas 
técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto nos artigos 7.º do 
Regulamento .../... [ABE], …/…, do 
Regulamento …/… [AEVMM] e …/…, do 
Regulamento …/….[ AESPCR].

Alteração 31

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 8 – n.º 2
Directiva 2005/60/CE
Artigo 34 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A fim de assegurar a aplicação 
uniforme do presente artigo e de ter em 
conta a evolução técnica no combate ao 
branqueamento de capitais e ao 
financiamento do terrorismo, a Autoridade 
Bancária Europeia, a Autoridade 
Europeia dos Valores Mobiliários e dos 
Mercados e a Autoridade Europeia dos 
Seguros e Pensões Complementares de 
Reforma podem elaborar projectos de
normas técnicas em conformidade com os 
artigos 42.º do Regulamento …/…, do 
Regulamento …/… e do Regulamento 
…/… do Parlamento Europeu e do 
Conselho com vista a determinar as 
condições de aplicação relativas ao 
conteúdo mínimo da comunicação a que se 
refere o n.º 2.

4. A fim de ter em conta a evolução técnica 
no combate ao branqueamento de capitais e 
ao financiamento do terrorismo, a 
Comissão tem competência para aprovar, 
através de actos delegados, em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, normas técnicas em 
conformidade com os artigos 42.º do 
Regulamento …/…, do Regulamento …/… 
e do Regulamento …/… do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativas ao 
conteúdo mínimo da comunicação a que se 
refere o n.º 2.

A delegação de poderes tem uma duração 
de cinco anos a partir da data de entrada 
em vigor da Directiva 2010/.../UE em ... e 
é prorrogada por períodos de cinco anos 
mediante pedido apresentado pela 
Comissão o mais tardar três meses antes 
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do termo da delegação, a menos que o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
formulem objecções à prorrogação antes 
do termo da delegação.
Não obstante o acima exposto, o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
podem revogar a delegação de poderes a 
qualquer momento.
Um acto delegado adoptado nos termos do 
presente artigo só entrará em vigor se não 
tiver sido manifestada oposição por parte 
do Parlamento Europeu ou do Conselho 
no prazo de três meses.

A Comissão pode aprovar os projectos de
normas técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../... [ABE], …/…, do 
Regulamento …/… [AEVMM] e …/…, do 
Regulamento …/….[ AESPCR].

A Comissão pode aprovar as normas 
técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../... [ABE], …/…, do 
Regulamento …/… [AEVMM] e …/…, do 
Regulamento …/….[ AESPCR].

Alteração 32

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 9 – n.º 1
Directiva 2006/48/CE
Artigo 6 – n.ºs 2 e 3

Texto da Comissão Alteração

A fim de assegurar a aplicação uniforme 
do presente artigo, a Autoridade Bancária 
Europeia instituída pelo Regulamento 
…/… do Parlamento Europeu e do 
Conselho pode elaborar projectos de
normas técnicas com vista a determinar as 
condições de aplicação dos requisitos e 
procedimentos relativos à autorização 
prevista nos artigos 7.º, 8.º, 10.º, 11.º e 
12.º, com excepção das condições 
estabelecidas no segundo período do n.º 1 
do artigo 11.º.

A Comissão tem competência para 
aprovar, através de actos delegados, em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, normas técnicas relativas aos
requisitos e procedimentos para essa
autorização, tal como definidos nos 
artigos 7.º, 8.º, 10.º, 11.º e 12.º, com 
excepção das condições estabelecidas no 
segundo período do n.º 1 do artigo 11.º.

A delegação de poderes tem uma duração 
de cinco anos a partir da data de entrada 
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em vigor da Directiva 2010/.../UE em ... e 
é prorrogada por períodos de cinco anos 
mediante pedido apresentado pela 
Comissão o mais tardar três meses antes 
do termo da delegação, a menos que o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
formulem objecções à prorrogação antes 
do termo da delegação.
Não obstante o acima exposto, o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
podem revogar a delegação de poderes a
qualquer momento.
Um acto delegado adoptado nos termos do 
presente artigo só entrará em vigor se não 
tiver sido manifestada oposição por parte 
do Parlamento Europeu ou do Conselho 
no prazo de três meses.

A Comissão pode aprovar os projectos de
normas técnicas a que se refere o primeiro
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../….  [ABE].

A Comissão pode aprovar as normas 
técnicas a que se refere o segundo
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../.... [ABE].

Alteração 33

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 9 – n.º 3
Directiva 2006/48/CE
Artigo 19 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. A fim de assegurar a aplicação 
uniforme do presente artigo, a Autoridade 
Bancária Europeia deve elaborar 
projectos de normas técnicas relativas à 
lista das informações exigidas para a 
avaliação de uma aquisição na acepção do 
n.º 1 e ao processo de consulta entre as 
autoridades competentes na acepção do n.º 
1 do artigo 19.º-B. A Autoridade deve 
apresentar à Comissão esses projectos de 

9. A Comissão tem competência para 
aprovar, através de actos delegados, em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, normas técnicas relativas à lista 
das informações exigidas para a avaliação 
de uma aquisição na acepção do n.º 1 e ao 
processo de consulta entre as autoridades 
competentes na acepção do n.º 1 do artigo 
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normas técnicas até 1 de Janeiro de 2014. 19.º-B.

A delegação de poderes tem uma duração 
de cinco anos a partir da data de entrada 
em vigor da Directiva 2010/.../UE em ... e 
é prorrogada por períodos de cinco anos 
mediante pedido apresentado pela 
Comissão o mais tardar três meses antes 
do termo da delegação, a menos que o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
formulem objecções à prorrogação antes 
do termo da delegação.
Não obstante o acima exposto, o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
podem revogar a delegação de poderes a 
qualquer momento.
Um acto delegado adoptado nos termos do 
presente artigo só entrará em vigor se não 
tiver sido manifestada oposição por parte 
do Parlamento Europeu ou do Conselho 
no prazo de três meses.

A Comissão pode aprovar os projectos de
normas técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../…. [ABE].

A Comissão pode aprovar as normas 
técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../.... [ABE].

Alteração 34

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 9 – n.º 4
Directiva 2006/48/CE
Artigo 26 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A fim de assegurar a aplicação 
uniforme do artigo 25.º e do presente 
artigo, bem como de estabelecer um 
procedimento de notificação uniforme por 
via electrónica, a Autoridade Bancária 
Europeia deve elaborar projectos de
normas técnicas com vista a determinar as 
condições de aplicação relativas às 

5. A fim de estabelecer um procedimento 
de notificação uniforme por via 
electrónica, a Comissão tem competência 
para aprovar, através de actos delegados, 
em conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, normas técnicas relativas às 
informações a que se referem o artigo 25.º 
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informações a que se referem o artigo 25.º 
e o presente artigo, bem como ao processo 
de transmissão destas informações. A 
Autoridade deve apresentar à Comissão 
esses projectos de normas técnicas até 1 
de Janeiro de 2014.

e o presente artigo, bem como ao processo 
de transmissão destas informações.

A delegação de poderes tem uma duração 
de cinco anos a partir da data de entrada 
em vigor da Directiva 2010/.../UE em ... e 
é prorrogada por períodos de cinco anos 
mediante pedido apresentado pela 
Comissão o mais tardar três meses antes 
do termo da delegação, a menos que o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
formulem objecções à prorrogação antes 
do termo da delegação.
Não obstante o acima exposto, o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
podem revogar a delegação de poderes a 
qualquer momento.
Um acto delegado adoptado nos termos do 
presente artigo só entrará em vigor se não 
tiver sido manifestada oposição por parte 
do Parlamento Europeu ou do Conselho 
no prazo de três meses.

A Comissão pode aprovar os projectos de
normas técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../…. [ABE].

A Comissão pode aprovar as normas 
técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../.... [ABE].

Alteração 35

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 9 – n.º 5
Directiva 2006/48/CE
Artigo 28 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A fim de assegurar a aplicação 
uniforme do presente artigo e de

4. A fim de estabelecer um procedimento 
de notificação uniforme por via 
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estabelecer um procedimento de 
notificação uniforme por via electrónica, a 
Autoridade Bancária Europeia deve 
elaborar projectos de normas técnicas com 
vista a determinar as condições de 
aplicação relativas às informações a que se 
refere o presente artigo, bem como ao 
processo de transmissão destas 
informações. A Autoridade deve 
apresentar à Comissão esses projectos de 
normas técnicas até 1 de Janeiro de 2014.

electrónica, a Comissão tem competência 
para aprovar, através de actos delegados, 
em conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, normas técnicas relativas às 
informações a que se refere o presente 
artigo, bem como ao processo de 
transmissão destas informações.

A delegação de poderes tem uma duração 
de cinco anos a partir da data de entrada 
em vigor da Directiva 2010/.../UE em ... e 
é prorrogada por períodos de cinco anos 
mediante pedido apresentado pela 
Comissão o mais tardar três meses antes 
do termo da delegação, a menos que o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
formulem objecções à prorrogação antes 
do termo da delegação.
Não obstante o acima exposto, o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
podem revogar a delegação de poderes a 
qualquer momento.
Um acto delegado adoptado nos termos do 
presente artigo só entrará em vigor se não 
tiver sido manifestada oposição por parte 
do Parlamento Europeu ou do Conselho 
no prazo de três meses.

A Comissão pode aprovar os projectos de
normas técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../…. [ABE].

A Comissão pode aprovar as normas 
técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../.... [ABE].

Alteração 36

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 9 – n.º 7
Directiva 2006/48/CE
Artigo 42 – n.ºs 2 e 3



PE438.379v02-00 40/78 AD\813235PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

A fim de assegurar a aplicação uniforme 
do presente artigo, a Autoridade Bancária 
Europeia deve elaborar projectos de
normas técnicas com vista a determinar os
procedimentos, os métodos e as condições
de aplicação dos requisitos de partilha de 
informação relativos às informações 
susceptíveis de facilitar o controlo das 
instituições de crédito. A Autoridade deve 
apresentar à Comissão esses projectos de 
normas técnicas até 1 de Janeiro de 2014.

A Comissão tem competência para 
aprovar, através de actos delegados, em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, normas técnicas relativas aos
procedimentos, métodos e condições dos 
requisitos de partilha de informação 
relativos às informações susceptíveis de 
facilitar o controlo das instituições de 
crédito.

A delegação de poderes tem uma duração 
de cinco anos a partir da data de entrada 
em vigor da Directiva 2010/.../UE em ... e 
é prorrogada por períodos de cinco anos 
mediante pedido apresentado pela 
Comissão o mais tardar três meses antes 
do termo da delegação, a menos que o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
formulem objecções à prorrogação antes 
do termo da delegação.
Não obstante o acima exposto, o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
podem revogar a delegação de poderes a 
qualquer momento.
Um acto delegado adoptado nos termos do 
presente artigo só entrará em vigor se não 
tiver sido manifestada oposição por parte 
do Parlamento Europeu ou do Conselho 
no prazo de três meses.

A Comissão pode aprovar os projectos de
normas técnicas a que se refere o primeiro
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../.… [ABE].  

A Comissão pode aprovar as normas 
técnicas a que se refere o segundo
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../....  [ABE].

Alteração 37



AD\813235PT.doc 41/78 PE438.379v02-00

PT

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 9 – n.º 8
Directiva 2006/48/CE
Artigo 42-A – n.º 1 – parágrafo 4-A

Texto da Comissão Alteração

Se, no final do período de quatro meses, a 
autoridade competente tiver remetido o 
assunto para a Autoridade Bancária 
Europeia em conformidade com o artigo 
11.º do Regulamento …/… [ABE], a 
autoridade de supervisão numa base 
consolidada deve aguardar qualquer 
decisão que a Autoridade Bancária 
Europeia possa tomar nos termos do n.º 3 
do artigo 11.º do referido regulamento e
actuar em conformidade com essa 
decisão. O período de dois meses será 
considerado o período de conciliação, na 
acepção do referido regulamento. A 
Autoridade Bancária Europeia tomará a sua 
decisão no prazo de um mês. O assunto não 
será submetido à Autoridade uma vez 
decorrido o período de dois meses ou na 
sequência da adopção de uma decisão 
conjunta.

Se, no final do período inicial de dois
meses, qualquer das autoridades 
competentes em causa tiver remetido o 
assunto para a Autoridade Bancária 
Europeia em conformidade com o artigo 
11.º do Regulamento …/… [ABE], as 
autoridades competentes do 
Estado-Membro de acolhimento devem 
adiar a sua decisão e aguardar a decisão
que a Autoridade Bancária Europeia possa 
tomar nos termos do n.º 3 do artigo 11.º do 
referido regulamento e tomar a sua 
decisão em conformidade com a decisão 
da Autoridade. O período de dois meses 
será considerado o período de conciliação, 
na acepção do referido regulamento. A 
Autoridade Bancária Europeia tomará a sua 
decisão no prazo de um mês. O assunto não 
será submetido à Autoridade uma vez 
decorrido o período inicial de dois meses
ou na sequência da adopção de uma 
decisão conjunta. As decisões tomadas 
pela Autoridade Bancária Europeia não 
deverão substituir o exercício legítimo do 
poder de apreciação pelas autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
acolhimento de acordo com a presente 
directiva.

Justificação

A fim de assegurar o cumprimento da jurisprudência do TJE (processos 9-56 e 10-56, Meroni 
contra Alta Autoridade, Colectânea da Jurisprudência, [1958], páginas 133 e 157), importa 
que as decisões tomadas pelas AES não substituam o exercício legal de julgamento que 
compete aos supervisores nacionais. Ao abrigo do estabelecido pelo TJCE no âmbito do 
processo Meroni, uma instituição não pode delegar poderes que ela própria não possui.
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Alteração 38

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 9 – n.º 13 – alínea b)
Directiva 2006/48/CE
Artigo 63-A – n.º 6 – parágrafos 1 e 2

Texto da Comissão Alteração

6. A fim de assegurar a aplicação 
uniforme do n.º 1 do presente artigo e a 
convergência das práticas de supervisão, a 
Autoridade Bancária Europeia deve 
elaborar projectos de normas técnicas com 
vista a determinar as condições de 
aplicação das disposições que regem os 
instrumentos a que se refere o n.º 1 do 
presente artigo. A Autoridade deve 
apresentar à Comissão esses projectos de 
normas técnicas até 1 de Janeiro de 2014.

6. A fim de assegurar a convergência das 
práticas de supervisão, a Comissão tem 
competência para aprovar, através de 
actos delegados, em conformidade com o 
artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia,
normas técnicas relativas às disposições 
que regem os instrumentos a que se refere 
o n.º 1 do presente artigo.

A delegação de poderes tem uma duração 
de cinco anos a partir da data de entrada 
em vigor da Directiva 2010/.../UE em ... e 
é prorrogada por períodos de cinco anos 
mediante pedido apresentado pela 
Comissão o mais tardar três meses antes 
do termo da delegação, a menos que o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
formulem objecções à prorrogação antes 
do termo da delegação.
Não obstante o acima exposto, o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
podem revogar a delegação de poderes a 
qualquer momento.
Um acto delegado adoptado nos termos do 
presente artigo só entrará em vigor se não 
tiver sido manifestada oposição por parte 
do Parlamento Europeu ou do Conselho 
no prazo de três meses.

A Comissão pode aprovar os projectos de
normas técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../…. [ABE].

A Comissão pode aprovar as normas 
técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../.... [ABE].
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Alteração 39

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 9 – n.º 14
Directiva 2006/48/CE
Artigo 74 – n.º 2 – parágrafos 2 e 3

Texto da Comissão Alteração

Na comunicação destes cálculos pelas 
instituições de crédito, as autoridades 
competentes aplicam, a partir de 31 de 
Dezembro de 2012, formatos, frequências, 
línguas e datas dos relatórios de notificação 
uniformes. A fim de assegurar a aplicação 
uniforme da presente directiva, a 
Autoridade Bancária Europeia deve 
elaborar, antes de 1 de Janeiro de 2012, 
projectos de normas técnicas com vista a 
introduzir na Comunidade formatos, 
frequências, línguas e datas dos relatórios 
de notificação uniformes. Os modelos de 
notificação devem ser adequados à 
natureza, escala e complexidade das 
actividades das instituições de crédito.

Na comunicação destes cálculos pelas 
instituições de crédito, as autoridades 
competentes aplicam, a partir de 31 de 
Dezembro de 2012, formatos, frequências, 
línguas e datas dos relatórios de notificação 
uniformes. A Comissão tem competência 
para aprovar, através de actos delegados, 
em conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da 
União, normas técnicas com vista a 
introduzir na União Europeia, antes de 1 
de Janeiro de 2012, formatos, frequências, 
línguas e datas dos relatórios de notificação 
uniformes. Os modelos de notificação 
devem ser adequados à natureza, escala e 
complexidade das actividades das 
instituições de crédito.

A delegação de poderes tem uma duração 
de cinco anos a partir da data de entrada 
em vigor da Directiva 2010/.../UE em ... e 
é prorrogada por períodos de cinco anos 
mediante pedido apresentado pela 
Comissão o mais tardar três meses antes 
do termo da delegação, a menos que o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
formulem objecções à prorrogação antes 
do termo da delegação.
Não obstante o acima exposto, o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
podem revogar a delegação de poderes a 
qualquer momento.
Um acto delegado adoptado nos termos do 
presente artigo só entrará em vigor se não 
tiver sido manifestada oposição por parte 
do Parlamento Europeu ou do Conselho 
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no prazo de três meses.
A Comissão pode aprovar os projectos de
normas técnicas a que se refere o primeiro
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../…. [ABE].

A Comissão pode aprovar as normas 
técnicas a que se refere o segundo
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../.... [ABE].

Alteração 40

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 9 – n.º 15
Directiva 2006/48/CE
Artigo 81 – n.º 2 – parágrafos 2 e 3

Texto da Comissão Alteração

A fim de assegurar a aplicação uniforme 
do presente artigo, a Autoridade Bancária 
Europeia, em consulta com a Autoridade 
Europeia dos Mercados Financeiros, deve 
elaborar projectos de normas técnicas 
com vista a determinar as condições de 
aplicação da metodologia de avaliação 
respeitante às notações de crédito. A 
Autoridade deve apresentar à Comissão 
esses projectos de normas técnicas até 1 
de Janeiro de 2014.

A Comissão tem competência para 
aprovar, através de actos delegados, em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, normas técnicas relativas à 
metodologia de avaliação respeitante às 
notações de crédito.

A delegação de poderes tem uma duração 
de cinco anos a partir da data de entrada 
em vigor da Directiva 2010/.../UE em ... e 
é prorrogada por períodos de cinco anos 
mediante pedido apresentado pela 
Comissão o mais tardar três meses antes 
do termo da delegação, a menos que o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
formulem objecções à prorrogação antes 
do termo da delegação.
Não obstante o acima exposto, o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
podem revogar a delegação de poderes a 
qualquer momento.
Um acto delegado adoptado nos termos do 
presente artigo só entrará em vigor se não 
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tiver sido manifestada oposição por parte 
do Parlamento Europeu ou do Conselho 
no prazo de três meses.

A Comissão pode aprovar os projectos de
normas técnicas a que se refere o segundo 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../….  [ABE].

A Comissão pode aprovar as normas 
técnicas a que se refere o segundo 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../....  [ABE].

Alteração 41

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 9 – n.º 16
Directiva 2006/48/CE
Artigo 84 – n.º 2 – parágrafos 3 e 4

Texto da Comissão Alteração

A fim de assegurar a aplicação uniforme 
do presente número, a Autoridade 
Bancária Europeia pode elaborar 
projectos de normas técnicas com vista a 
determinar a aplicação prática e processual 
das condições em que as autoridades 
competentes autorizam as instituições de 
crédito a utilizar a abordagem do Método 
das Notações Internas.

A Comissão tem competência para 
aprovar, através de actos delegados, em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, normas técnicas relativas à
aplicação prática e processual das 
condições em que as autoridades 
competentes autorizam as instituições de 
crédito a utilizar a abordagem do Método 
das Notações Internas.

A delegação de poderes tem uma duração 
de cinco anos a partir da data de entrada 
em vigor da Directiva 2010/.../UE em ... e 
é prorrogada por períodos de cinco anos 
mediante pedido apresentado pela 
Comissão o mais tardar três meses antes 
do termo da delegação, a menos que o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
formulem objecções à prorrogação antes 
do termo da delegação.
Não obstante o acima exposto, o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
podem revogar a delegação de poderes a 
qualquer momento.
Um acto delegado adoptado nos termos do 
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presente artigo só entrará em vigor se não 
tiver sido manifestada oposição por parte 
do Parlamento Europeu ou do Conselho 
no prazo de três meses.

A Comissão pode aprovar os projectos de
normas técnicas a que se refere o terceiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento.../.…  [ABE].

A Comissão pode aprovar as normas 
técnicas a que se refere o terceiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../.... [ABE].

Alteração 42

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 9 – n.º 17
Directiva 2006/48/CE
Artigo 97 – n.º 2 – parágrafos 2 e 3

Texto da Comissão Alteração

A fim de assegurar a aplicação uniforme 
do presente artigo, a Autoridade Bancária 
Europeia, em consulta com a Autoridade 
Europeia dos Mercados Financeiros, deve 
elaborar projectos de normas técnicas 
com vista a determinar as condições de 
aplicação da metodologia de avaliação 
respeitante às notações de crédito. A 
Autoridade deve apresentar à Comissão 
esses projectos de normas técnicas até 1 
de Janeiro de 2014. A Autoridade deve 
apresentar à Comissão esses projectos de 
normas técnicas até 1 de Janeiro de 2014.

A Comissão tem competência para 
aprovar, através de actos delegados, em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, após consultar a Autoridade 
Bancária Europeia e a Autoridade 
Europeia dos Mercados Financeiros, 
normas técnicas relativas à metodologia 
de avaliação para notações de crédito.

A delegação de poderes tem uma duração 
de cinco anos a partir da data de entrada 
em vigor da Directiva 2010/.../UE em ... e 
é prorrogada por períodos de cinco anos 
mediante pedido apresentado pela 
Comissão o mais tardar três meses antes 
do termo da delegação, a menos que o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
formulem objecções à prorrogação antes 
do termo da delegação.
Não obstante o acima exposto, o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
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podem revogar a delegação de poderes a 
qualquer momento.
Um acto delegado adoptado nos termos do 
presente artigo só entrará em vigor se não 
tiver sido manifestada oposição por parte 
do Parlamento Europeu ou do Conselho 
no prazo de três meses.

A Comissão pode aprovar os projectos de
normas técnicas a que se refere o segundo 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../….  [ABE].

A Comissão pode aprovar as normas 
técnicas a que se refere o segundo 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../.... [ABE].

Alteração 43

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 9 – n.º 18
Directiva 2006/48/CE
Artigo 105 – n.º 1 – parágrafos 2 e 3

Texto da Comissão Alteração

A fim de assegurar a aplicação uniforme 
do presente artigo, a Autoridade Bancária 
Europeia pode elaborar projectos de
normas técnicas com vista a determinar a
aplicação prática e processual das 
condições em que as autoridades 
competentes autorizam as instituições de 
crédito a utilizar os Métodos de Medição 
Avançada.

A Comissão tem competência para 
aprovar, através de actos delegados, em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, normas técnicas relativas à
aplicação prática e processual das 
condições em que as autoridades 
competentes autorizam as instituições de 
crédito a utilizar os Métodos de Medição 
Avançada.

A delegação de poderes tem uma duração 
de cinco anos a partir da data de entrada 
em vigor da Directiva 2010/.../UE em ... e 
é prorrogada por períodos de cinco anos 
mediante pedido apresentado pela 
Comissão o mais tardar três meses antes 
do termo da delegação, a menos que o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
formulem objecções à prorrogação antes 
do termo da delegação.
Não obstante o acima exposto, o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
podem revogar a delegação de poderes a 
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qualquer momento.
Um acto delegado adoptado nos termos do 
presente artigo só entrará em vigor se não 
tiver sido manifestada oposição por parte 
do Parlamento Europeu ou do Conselho 
no prazo de três meses.

A Comissão pode aprovar os projectos de
normas técnicas a que se refere o segundo 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../….  [ABE].

A Comissão pode aprovar as normas 
técnicas a que se refere o segundo 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../....  [ABE].

Alteração 44

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 9 – n.º 19
Directiva 2006/48/CE
Artigo 106 – n.º 2 – parágrafo 2 e 3

Texto da Comissão Alteração

A fim de assegurar a aplicação uniforme 
do presente número, a Autoridade 
Bancária Europeia deve elaborar 
projectos de normas técnicas com vista a 
determinar as condições de aplicação das 
excepções previstas nas alíneas c) e d). A 
Autoridade deve apresentar à Comissão 
esses projectos de normas técnicas até 1 
de Janeiro de 2014.

A Comissão tem competência para 
aprovar, através de actos delegados, em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, normas técnicas relativas às 
excepções previstas nas alíneas c) e d).

A delegação de poderes tem uma duração 
de cinco anos a partir da data de entrada 
em vigor da Directiva 2010/.../UE em ... e 
é prorrogada por períodos de cinco anos 
mediante pedido apresentado pela 
Comissão o mais tardar três meses antes 
do termo da delegação, a menos que o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
formulem objecções à prorrogação antes 
do termo da delegação.
Não obstante o acima exposto, o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
podem revogar a delegação de poderes a 
qualquer momento.
Um acto delegado adoptado nos termos do 



AD\813235PT.doc 49/78 PE438.379v02-00

PT

presente artigo só entrará em vigor se não 
tiver sido manifestada oposição por parte 
do Parlamento Europeu ou do Conselho 
no prazo de três meses.

A Comissão pode aprovar os projectos de
normas técnicas a que se refere o segundo 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../…. [ABE].

A Comissão pode aprovar as normas 
técnicas a que se refere o segundo 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../....  [ABE].

Alteração 45

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 9 – n.º 20
Directiva 2006/48/CE
Artigo 110 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem garantir a 
apresentação de relatórios de notificação 
pelo menos duas vezes por ano. As 
autoridades competentes devem aplicar, a 
partir de 31 de Dezembro de 2012, 
formatos, frequências, línguas e datas dos 
relatórios de notificação uniformes. A fim 
de assegurar a aplicação uniforme da 
presente directiva, a Autoridade Bancária 
Europeia deve elaborar projectos de
normas técnicas com vista à introdução na
Comunidade, antes de 1 de Janeiro de 
2012, de formatos, frequências, línguas e 
datas dos relatórios de notificação 
uniformes. Os modelos de notificação 
devem ser adequados à natureza, escala e 
complexidade das actividades das 
instituições de crédito.

2. Os Estados-Membros devem garantir a 
apresentação de relatórios de notificação 
pelo menos duas vezes por ano. As 
autoridades competentes devem aplicar, a 
partir de 31 de Dezembro de 2012, 
formatos, frequências, línguas e datas dos 
relatórios de notificação uniformes. A 
Comissão tem competência para aprovar, 
através de actos delegados, em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da 
União, normas técnicas com vista à 
introdução na União Europeia, antes de 1 
de Janeiro de 2012, de formatos, 
frequências, línguas e datas dos relatórios 
de notificação uniformes. Os modelos de 
notificação devem ser adequados à 
natureza, escala e complexidade das 
actividades das instituições de crédito.

A delegação de poderes tem uma duração 
de cinco anos a partir da data de entrada 
em vigor da Directiva 2010/.../UE em ... e 
é prorrogada por períodos de cinco anos 
mediante pedido apresentado pela 
Comissão o mais tardar três meses antes 
do termo da delegação, a menos que o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
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formulem objecções à prorrogação antes 
do termo da delegação.
Não obstante o acima exposto, o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
podem revogar a delegação de poderes a 
qualquer momento.
Um acto delegado adoptado nos termos do 
presente artigo só entrará em vigor se não 
tiver sido manifestada oposição por parte 
do Parlamento Europeu ou do Conselho 
no prazo de três meses.

A Comissão pode aprovar os projectos de
normas técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../…. [ABE].

A Comissão pode aprovar as normas 
técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../....  [ABE].

Alteração 46

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 9 – n.º 21
Directiva 2006/48/CE
Artigo 122-A – n.º 10 – parágrafos 2 e 3

Texto da Comissão Alteração

A fim de assegurar a aplicação uniforme 
do presente artigo, a Autoridade Bancária 
Europeia deve elaborar projectos de 
normas técnicas com vista a determinar 
as condições de aplicação do presente 
artigo, incluindo as medidas tomadas em 
caso de incumprimento das obrigações de 
diligência e de gestão de riscos. A 
Autoridade deve apresentar à Comissão 
esses projectos de normas técnicas até 1 
de Janeiro de 2014.

A Comissão tem competência para 
aprovar, através de actos delegados, em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, normas técnicas relativas às 
medidas a serem tomadas no caso de 
incumprimento das obrigações de 
diligência e de gestão de riscos.

A delegação de poderes tem uma duração 
de cinco anos a partir da data de entrada 
em vigor da Directiva 2010/.../UE em ... e 
é prorrogada por períodos de cinco anos 
mediante pedido apresentado pela 
Comissão o mais tardar três meses antes 
do termo da delegação, a menos que o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
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formulem objecções à prorrogação antes 
do termo da delegação.
Não obstante o acima exposto, o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
podem revogar a delegação de poderes a 
qualquer momento.
Um acto delegado adoptado nos termos do 
presente artigo só entrará em vigor se não 
tiver sido manifestada oposição por parte 
do Parlamento Europeu ou do Conselho 
no prazo de três meses.

A Comissão pode aprovar os projectos de
normas técnicas a que se refere o segundo 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../….  [ABE].

A Comissão pode aprovar as normas 
técnicas a que se refere o segundo 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../....  [ABE].

Alteração 47

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 9 – n.º 22
Directiva 2006/48/CE
Artigo 124 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A fim de assegurar a aplicação 
uniforme do presente artigo, a Autoridade 
Bancária Europeia deve elaborar 
projectos de normas técnicas com vista a 
determinar as suas condições de aplicação 
e um procedimento comum de avaliação 
do risco. A Autoridade deve apresentar à 
Comissão esses projectos de normas 
técnicas até 1 de Janeiro de 2014.

6. A Comissão tem competência para 
aprovar, através de actos delegados, em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, normas técnicas para 
determinar um procedimento comum de 
avaliação do risco.

A delegação de poderes tem uma duração 
de cinco anos a partir da data de entrada 
em vigor da Directiva 2010/.../UE em ... e 
é prorrogada por períodos de cinco anos 
mediante pedido apresentado pela 
Comissão o mais tardar três meses antes 
do termo da delegação, a menos que o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
formulem objecções à prorrogação antes 
do termo da delegação.
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Não obstante o acima exposto, o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
podem revogar a delegação de poderes a 
qualquer momento.
Um acto delegado adoptado nos termos do 
presente artigo só entrará em vigor se não 
tiver sido manifestada oposição por parte 
do Parlamento Europeu ou do Conselho 
no prazo de três meses.

A Comissão pode aprovar os projectos de
normas técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../….  [ABE].

A Comissão pode aprovar as normas 
técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../....  [ABE].

Alteração 48

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 9 – n.º 23
Directiva 2006/48/CE
Artigo 129 – n.º 2 – parágrafo 6

Texto da Comissão Alteração

Se, no final do período de seis meses, a 
autoridade competente tiver remetido o 
assunto para a Autoridade Bancária 
Europeia em conformidade com o artigo 
11.º do Regulamento …/… [ABE], a 
autoridade de supervisão numa base 
consolidada deve aguardar qualquer 
decisão que a Autoridade Bancária 
Europeia possa tomar nos termos do n.º 3 
do artigo 11.º do referido regulamento e
actuar em conformidade com essa 
decisão. O período de seis meses será 
considerado o período de conciliação na 
acepção do referido regulamento. A 
Autoridade Bancária Europeia tomará a sua 
decisão no prazo de um mês. O assunto não 
será submetido à Autoridade uma vez 
decorrido o período de seis meses ou na 
sequência da adopção de uma decisão 
conjunta.

Se, no final do período de seis meses,
qualquer das autoridades competentes em 
causa tiver remetido o assunto para a 
Autoridade Bancária Europeia em 
conformidade com o artigo 11.º do 
Regulamento …/… [ABE], a autoridade de 
supervisão numa base consolidada deve
adiar a sua decisão e aguardar qualquer 
decisão que a Autoridade Bancária 
Europeia possa tomar nos termos do n.º 3 
do artigo 11.º do referido regulamento
quanto à sua decisão e deverá tomar a sua 
decisão em conformidade com a decisão 
da Autoridade Bancária Europeia. O 
período de seis meses será considerado o 
período de conciliação na acepção do 
referido regulamento. A Autoridade 
Bancária Europeia tomará a sua decisão no 
prazo de um mês. O assunto não será 
submetido à Autoridade uma vez decorrido 
o período de seis meses ou na sequência da 
adopção de uma decisão conjunta. As 
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decisões tomadas pela Autoridade 
Bancária Europeia não deverão substituir 
o exercício legítimo do poder de 
apreciação pelas autoridades competentes 
da autoridade de supervisão numa base 
consolidada de acordo com a presente 
directiva.

Justificação

A fim de assegurar o cumprimento da jurisprudência do TJE (processos 9-56 e 10-56, Meroni 
contra Alta Autoridade, Colectânea da Jurisprudência, [1958], páginas 133 e 157), importa 
que as decisões tomadas pelas AES não substituam o exercício legal de julgamento que 
compete aos supervisores nacionais. Ao abrigo do estabelecido pelo TJCE no âmbito do 
processo Meroni, uma instituição não pode delegar poderes que ela própria não possui.

Alteração 49

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 9 – n.º 24 – alínea b) 
Directiva 2006/48/CE
Artigo 129 – n.º 3 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Na falta de uma decisão conjunta das 
autoridades competentes no prazo de 
quatro meses, a decisão relativa à aplicação 
dos artigos 123.º e 124.º e do n.º 2 do 
artigo 136.º deve ser tomada numa base 
consolidada pela autoridade de supervisão 
numa base consolidada depois de ter 
examinado devidamente as avaliações de 
risco das filiais efectuadas pelas 
autoridades competentes relevantes. Se, no 
final do período de quatro meses, a 
autoridade competente tiver remetido o 
assunto para a Autoridade Bancária 
Europeia em conformidade com o artigo 
11.º do Regulamento …/… [ABE], a 
autoridade de supervisão numa base 
consolidada deve aguardar qualquer 
decisão que a Autoridade Bancária 
Europeia possa tomar nos termos do n.º 3 
do artigo 11.º do referido regulamento e
actuar em conformidade com essa 

Na falta de uma decisão conjunta das 
autoridades competentes no prazo de 
quatro meses, a decisão relativa à aplicação 
dos artigos 123.º e 124.º e do n.º 2 do 
artigo 136.º deve ser tomada numa base 
consolidada pela autoridade de supervisão 
numa base consolidada depois de ter 
examinado devidamente as avaliações de 
risco das filiais efectuadas pelas 
autoridades competentes relevantes. Se, no 
final do período de quatro meses, qualquer 
das autoridades competentes em causa
tiver remetido o assunto para a Autoridade 
Bancária Europeia em conformidade com o 
artigo 11.º do Regulamento …/… [ABE], a 
autoridade de supervisão numa base 
consolidada deve adiar a sua decisão e
aguardar qualquer decisão que a 
Autoridade Bancária Europeia possa tomar
nos termos do n.º 3 do artigo 11.º do 
referido regulamento quanto à sua decisão
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decisão. O período de quatro meses será 
considerado o período de conciliação na 
acepção do referido regulamento. A 
Autoridade Bancária Europeia tomará a sua 
decisão no prazo de um mês. O assunto não 
será submetido à Autoridade uma vez 
decorrido o período de quatro meses ou na 
sequência da adopção de uma decisão 
conjunta.

e deverá tomar a sua decisão em 
conformidade com a decisão da 
Autoridade Bancária Europeia. O período 
de quatro meses será considerado o período 
de conciliação na acepção do referido 
regulamento. A Autoridade Bancária 
Europeia tomará a sua decisão no prazo de 
um mês. O assunto não será submetido à 
Autoridade uma vez decorrido o período de 
quatro meses ou na sequência da adopção 
de uma decisão conjunta. As decisões 
tomadas pela Autoridade Bancária 
Europeia não deverão substituir o 
exercício legítimo do poder de apreciação 
pelas autoridades competentes da 
autoridade de supervisão numa base 
consolidada de acordo com a presente 
directiva.

Justificação

Em domínios de desacordo entre as autoridades nacionais de supervisão financeira, a 
capacidade das AES para ajudar à obtenção de um acordo não deve ser alargada por forma 
a substituir-se às competências discricionárias das autoridades de supervisão nacionais. 
Quando a AES determinar que a decisão proposta pela autoridade de supervisão não é 
conforme, a decisão final da autoridade de supervisão nacional deve ser tomada em 
conformidade com a decisão da AES.

Alteração 50

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 9 – n.º 24 – alínea e)
Directiva 2006/48/CE
Artigo 129 – n.º 3 – parágrafos 10 e 11

Texto da Comissão Alteração

A fim de assegurar a aplicação uniforme 
do presente artigo, a Autoridade Bancária 
Europeia deve elaborar projectos de
normas técnicas com vista a determinar as 
condições de aplicação do processo de 
decisão conjunta a que se refere o presente 
número no que respeita à aplicação dos 
artigos 123.º, 124.º e do n.º 2 do artigo 
132.º e a facilitar as decisões conjuntas. A 
Autoridade deve apresentar à Comissão 

A Comissão tem competência para 
aprovar, através de actos delegados, em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, normas técnicas com vista a 
determinar as condições de aplicação do 
processo de decisão conjunta a que se 
refere o presente número no que respeita à 
aplicação dos artigos 123.º, 124.º e do n.º 2 
do artigo 132.º e a facilitar as decisões 
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esses projectos de normas técnicas até 1 
de Janeiro de 2014.

conjuntas.

A delegação de poderes tem uma duração 
de cinco anos a partir da data de entrada 
em vigor da Directiva 2010/.../UE em ... e 
é prorrogada por períodos de cinco anos 
mediante pedido apresentado pela 
Comissão o mais tardar três meses antes 
do termo da delegação, a menos que o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
formulem objecções à prorrogação antes 
do termo da delegação.
Não obstante o acima exposto, o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
podem revogar a delegação de poderes a 
qualquer momento.
Um acto delegado adoptado nos termos do 
presente artigo só entrará em vigor se não 
tiver sido manifestada oposição por parte 
do Parlamento Europeu ou do Conselho 
no prazo de três meses.

A Comissão pode aprovar os projectos de
normas técnicas a que se refere o décimo 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../.... [ABE]

A Comissão pode aprovar as normas 
técnicas a que se refere o décimo parágrafo 
em conformidade com o procedimento 
previsto no artigo 7.º do Regulamento .../....
[ABE].

Alteração 51

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 9 – n.º 27 – alínea a)
Directiva 2006/48/CE
Artigo 131-A – n.º 2 – parágrafos 2 e 3

Texto da Comissão Alteração

A fim de assegurar a aplicação uniforme 
do presente artigo e do n.º 3 do artigo 
42.º-A, a Autoridade Bancária Europeia 
deverá elaborar projectos de normas 
técnicas para o funcionamento 
operacional dos colégios, incluindo em 
relação ao n.º 3 do artigo 42.º-A. A 
Autoridade deve apresentar à Comissão 
esses projectos de normas técnicas até 1 

A Comissão tem competência para 
aprovar, através de actos delegados, em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, normas técnicas relativas ao 
funcionamento operacional dos colégios 
em relação ao presente artigo e ao n.º 3 do 
artigo 42.º-A.
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de Janeiro de 2014.
A delegação de poderes tem uma duração 
de cinco anos a partir da data de entrada 
em vigor da Directiva 2010/.../UE em ... e 
é prorrogada por períodos de cinco anos 
mediante pedido apresentado pela 
Comissão o mais tardar três meses antes 
do termo da delegação, a menos que o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
formulem objecções à prorrogação antes 
do termo da delegação.
Não obstante o acima exposto, o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
podem revogar a delegação de poderes a 
qualquer momento.
Um acto delegado adoptado nos termos do 
presente artigo só entrará em vigor se não 
tiver sido manifestada oposição por parte 
do Parlamento Europeu ou do Conselho 
no prazo de três meses.

A Comissão pode aprovar os projectos de
normas técnicas a que se refere o segundo 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../…. [ABE].

A Comissão pode aprovar as normas 
técnicas a que se refere o segundo 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../....  [ABE].

Alteração 52

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 9 – n.º 29
Directiva 2006/48/CE
Artigo 144 – parágrafos 3 e 4

Texto da Comissão Alteração

A fim de assegurar a aplicação uniforme 
do presente artigo, a Autoridade Bancária
Europeia deve elaborar projectos de
normas técnicas com vista a determinar os 
aspectos fundamentais da divulgação dos 
dados estatísticos agregados, bem como o 
formato, estrutura, lista do conteúdo e data 
de publicação anual das divulgações de 
informações previstas no presente artigo. A 
Autoridade deve apresentar à Comissão 

A Comissão tem competência para 
aprovar, através de actos delegados, em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, normas técnicas com vista a 
determinar os aspectos fundamentais da 
divulgação dos dados estatísticos 
agregados, bem como o formato, estrutura, 
lista do conteúdo e data de publicação 
anual das divulgações de informações 
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esses projectos de normas técnicas até 1 
de Janeiro de 2014.

previstas no presente artigo.

A delegação de poderes tem uma duração 
de cinco anos a partir da data de entrada 
em vigor da Directiva 2010/.../UE em ... e 
é prorrogada por períodos de cinco anos 
mediante pedido apresentado pela 
Comissão o mais tardar três meses antes 
do termo da delegação, a menos que o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
formulem objecções à prorrogação antes 
do termo da delegação.
Não obstante o acima exposto, o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
podem revogar a delegação de poderes a 
qualquer momento.
Um acto delegado adoptado nos termos do 
presente artigo só entrará em vigor se não 
tiver sido manifestada oposição por parte 
do Parlamento Europeu ou do Conselho 
no prazo de três meses.

A Comissão pode aprovar os projectos de
normas técnicas a que se refere o terceiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../…. [ABE].

A Comissão pode aprovar as normas 
técnicas a que se refere o terceiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../... [ABE].

Alteração 53

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 9 – n.º 30 – alínea b)
Directiva 2006/48/CE
Artigo 150 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Autoridade Bancária Europeia deve 
elaborar projectos de normas técnicas com 
vista a determinar:

3. A Comissão tem competência para 
aprovar, através de actos delegados, em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União
Europeia, normas técnicas com vista a 
determinar:

a) As condições de aplicação dos pontos 15 
a 17 do Anexo V;

a) As condições de aplicação dos pontos 15 
a 17 do Anexo V;

b) As condições de aplicação da Parte 2 do b) As condições de aplicação da Parte 2 do 
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Anexo VI no que respeita aos factores 
quantitativos a que se refere o ponto 12, 
aos factores qualitativos a que se refere o 
ponto 13 e ao ponderador a que se refere o 
ponto 14;

Anexo VI no que respeita aos factores 
quantitativos a que se refere o ponto 12, 
aos factores qualitativos a que se refere o 
ponto 13 e ao ponderador a que se refere o 
ponto 14;

A Autoridade deve apresentar à Comissão 
esses projectos de normas técnicas até 1 
de Janeiro de 2014.

A delegação de poderes tem uma duração 
de cinco anos a partir da data de entrada 
em vigor da Directiva 2010/.../UE em ... e 
é prorrogada por períodos de cinco anos 
mediante pedido apresentado pela 
Comissão o mais tardar três meses antes 
do termo da delegação, a menos que o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
formulem objecções à prorrogação antes 
do termo da delegação.
Não obstante o acima exposto, o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
podem revogar a delegação de poderes a 
qualquer momento.
Um acto delegado adoptado nos termos do 
presente artigo só entrará em vigor se não 
tiver sido manifestada oposição por parte 
do Parlamento Europeu ou do Conselho 
no prazo de três meses.

A Comissão pode aprovar os projectos de
normas técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../….  [ABE].

A Comissão pode aprovar as normas 
técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../....  [ABE].

Alteração 54

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 10
Directiva 2006/49/CE
Artigo 18 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A fim de assegurar a aplicação 
uniforme do n.º 1, a Autoridade Bancária 
Europeia instituída pelo 

5. A Comissão tem competência para 
aprovar, através de actos delegados, em 
conformidade com o artigo 290.º do 
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Regulamento…/…do Parlamento 
Europeu e do Conselho pode elaborar 
projectos de normas técnicas, para 
aprovação pela Comissão, com vista a 
determinar a aplicação prática e processual 
das condições em que as autoridades 
competentes autorizam as instituições de 
crédito a utilizar modelos internos para 
efeitos de cálculo dos requisitos de fundos 
próprios nos termos da presente Directiva.

Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, normas técnicas com vista a 
determinar a aplicação prática e processual 
das condições em que as autoridades 
competentes autorizam as instituições de 
crédito a utilizar modelos internos para 
efeitos de cálculo dos requisitos de fundos 
próprios nos termos da presente Directiva.

A delegação de poderes tem uma duração 
de cinco anos a partir da data de entrada 
em vigor da Directiva 2010/.../UE em ... e 
é prorrogada por períodos de cinco anos 
mediante pedido apresentado pela 
Comissão o mais tardar três meses antes 
do termo da delegação, a menos que o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
formulem objecções à prorrogação antes 
do termo da delegação.
Não obstante o acima exposto, o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
podem revogar a delegação de poderes a 
qualquer momento.
Um acto delegado adoptado nos termos do 
presente artigo só entrará em vigor se não 
tiver sido manifestada oposição por parte 
do Parlamento Europeu ou do Conselho 
no prazo de três meses.

A Comissão pode aprovar os projectos de
normas técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../.… [ABE].

A Comissão pode aprovar as normas 
técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../....  [ABE].

Alteração 55

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 11 – n.º 1
Directiva 2009/65/CE
Artigo 5 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. A fim de assegurar a aplicação 8. A Comissão tem competência para 
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uniforme do presente artigo, a Autoridade 
Europeia dos Valores Mobiliários e dos 
Mercados instituída pelo 
Regulamento…/…do Parlamento 
Europeu e do Conselho pode elaborar 
projectos de normas técnicas com vista a 
determinar as condições de aplicação 
relativas às informações a prestar às 
autoridades competentes no pedido de 
autorização de um OICVM.

aprovar, através de actos delegados, em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, normas técnicas respeitantes às 
informações a prestar às autoridades 
competentes no pedido de autorização de 
um OICVM.

A delegação de poderes tem uma duração 
de cinco anos a partir da data de entrada 
em vigor da Directiva 2010/.../UE em ... e 
é prorrogada por períodos de cinco anos 
mediante pedido apresentado pela 
Comissão o mais tardar três meses antes 
do termo da delegação, a menos que o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
formulem objecções à prorrogação antes 
do termo da delegação.
Não obstante o acima exposto, o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
podem revogar a delegação de poderes a 
qualquer momento.
Um acto delegado adoptado nos termos do 
presente artigo só entrará em vigor se não 
tiver sido manifestada oposição por parte 
do Parlamento Europeu ou do Conselho 
no prazo de três meses.

A Comissão pode aprovar os projectos de
normas técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../…. [AEVMM].

A Comissão pode aprovar as normas 
técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../.... [AEVMM].

Alteração 56

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 11 – n.º 2
Directiva 2009/65/CE
Artigo 7 – n.º 6
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Texto da Comissão Alteração

6. A fim de assegurar a aplicação 
uniforme do presente artigo, a Autoridade 
Europeia dos Valores Mobiliários e dos 
Mercados pode elaborar projectos de
normas técnicas com vista a melhor 
determinar as condições de aplicação dos 
requisitos de autorização da sociedade 
gestora, com excepção dos requisitos 
estabelecidos na alínea b) do n.º 1 do 
presente artigo.

6. A Comissão tem competência para 
aprovar, através de actos delegados, em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, normas técnicas com vista a 
melhor determinar as condições de 
aplicação dos requisitos de autorização da 
sociedade gestora, com excepção dos 
requisitos estabelecidos na alínea b) do n.º 
1 do presente artigo.

A delegação de poderes tem uma duração 
de cinco anos a partir da data de entrada 
em vigor da Directiva 2010/.../UE em ... e 
é prorrogada por períodos de cinco anos 
mediante pedido apresentado pela 
Comissão o mais tardar três meses antes 
do termo da delegação, a menos que o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
formulem objecções à prorrogação antes 
do termo da delegação.
Não obstante o acima exposto, o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
podem revogar a delegação de poderes a 
qualquer momento.
Um acto delegado adoptado nos termos do 
presente artigo só entrará em vigor se não 
tiver sido manifestada oposição por parte 
do Parlamento Europeu ou do Conselho 
no prazo de três meses.

A Comissão pode aprovar os projectos de
normas técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../.… [AEVMM].

A Comissão pode aprovar as normas 
técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../.... [AEVMM].

Alteração 57

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 11 – n.º 3
Directiva 2009/65/CE
Artigo 12 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. A fim de assegurar a aplicação 
uniforme do presente artigo, a Autoridade 
Europeia dos Valores Mobiliários e dos 
Mercados pode elaborar projectos de
normas técnicas com vista a determinar as 
condições de aplicação das medidas de 
execução adoptadas pela Comissão no que 
respeita aos procedimentos, regras, 
estruturas e requisitos organizativos 
referidos no n.º 3 do presente artigo.

4. A Comissão tem competência para 
aprovar, através de actos delegados, em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, normas técnicas no que respeita 
aos procedimentos, regras, estruturas e 
requisitos organizativos referidos no n.º 3 
do presente artigo.

A delegação de poderes tem uma duração 
de cinco anos a partir da data de entrada 
em vigor da Directiva 2010/.../UE em ... e 
é prorrogada por períodos de cinco anos 
mediante pedido apresentado pela 
Comissão o mais tardar três meses antes 
do termo da delegação, a menos que o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
formulem objecções à prorrogação antes 
do termo da delegação.
Não obstante o acima exposto, o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
podem revogar a delegação de poderes a 
qualquer momento.
Um acto delegado adoptado nos termos do 
presente artigo só entrará em vigor se não 
tiver sido manifestada oposição por parte 
do Parlamento Europeu ou do Conselho 
no prazo de três meses.

A Comissão pode aprovar os projectos de
normas técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../.… [AEVMM].

A Comissão pode aprovar as normas 
técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../.... [AEVMM].

Alteração 58

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 11 – n.º 4
Directiva 2009/65/CE
Artigo 14 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. A fim de assegurar a aplicação 
uniforme do presente artigo, a Autoridade 
Europeia dos Valores Mobiliários e dos 
Mercados pode elaborar projectos de
normas técnicas com vista a determinar as 
condições de aplicação das medidas de 
execução adoptadas pela Comissão no que 
respeita aos critérios, princípios e fases 
referidos nas alíneas a), b), e c) do 
primeiro parágrafo do presente artigo.

3. A Comissão tem competência para 
aprovar, através de actos delegados, em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, normas técnicas no que respeita 
aos critérios, princípios e fases referidos 
nas alíneas a), b) e c) do n.º 1 do presente 
artigo.

A delegação de poderes tem uma duração 
de cinco anos a partir da data de entrada 
em vigor da Directiva 2010/.../UE em ... e 
é prorrogada por períodos de cinco anos 
mediante pedido apresentado pela 
Comissão o mais tardar três meses antes 
do termo da delegação, a menos que o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
formulem objecções à prorrogação antes 
do termo da delegação.
Não obstante o acima exposto, o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
podem revogar a delegação de poderes a 
qualquer momento.
Um acto delegado adoptado nos termos do 
presente artigo só entrará em vigor se não 
tiver sido manifestada oposição por parte 
do Parlamento Europeu ou do Conselho 
no prazo de três meses.

A Comissão pode aprovar os projectos de
normas técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../….  [AEVMM].

A Comissão pode aprovar as normas 
técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../.... [AEVMM].

Alteração 59

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 11 – n.º 6
Directiva 2009/65/CE
Artigo 29 – n.º 5



PE438.379v02-00 64/78 AD\813235PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

5. A fim de assegurar a aplicação 
uniforme do presente artigo, a Autoridade 
Europeia dos Valores Mobiliários e dos 
Mercados pode elaborar projectos de
normas técnicas com vista a determinar as 
condições de aplicação dos requisitos de
autorização da sociedade de investimento 
autogerida, com excepção dos requisitos 
estabelecidos na alínea b) do n.º 1 do 
presente artigo.

5. A Comissão tem competência para 
aprovar, através de actos delegados, em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, normas técnicas com vista a 
determinar as condições de autorização da 
sociedade de investimento autogerida, com 
excepção dos requisitos estabelecidos na 
alínea b) do n.º 1 do presente artigo.

A delegação de poderes tem uma duração 
de cinco anos a partir da data de entrada 
em vigor da Directiva 2010/.../UE em ... e 
é prorrogada por períodos de cinco anos 
mediante pedido apresentado pela 
Comissão o mais tardar três meses antes 
do termo da delegação, a menos que o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
formulem objecções à prorrogação antes 
do termo da delegação.
Não obstante o acima exposto, o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
podem revogar a delegação de poderes a 
qualquer momento.
Um acto delegado adoptado nos termos do 
presente artigo só entrará em vigor se não 
tiver sido manifestada oposição por parte 
do Parlamento Europeu ou do Conselho 
no prazo de três meses.

A Comissão pode aprovar os projectos de
normas técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../.… [AEVMM].

A Comissão pode aprovar as normas 
técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../.... [AEVMM].

Alteração 60

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 11 – n.º 7
Directiva 2009/65/CE
Artigo 43 – n.º 6
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Texto da Comissão Alteração

6. A fim de assegurar a aplicação 
uniforme do presente artigo, a Autoridade 
Europeia dos Valores Mobiliários e dos 
Mercados pode elaborar projectos de
normas técnicas com vista a determinar as 
condições de aplicação das medidas de 
execução adoptadas pela Comissão no que 
respeita ao conteúdo, formato e método 
através dos quais podem ser prestadas as 
informações referidas nos n.ºs 1 e 3 do 
presente artigo.

6. A Comissão tem competência para 
aprovar, através de actos delegados, em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, normas técnicas no que respeita 
ao conteúdo, formato e método através dos 
quais podem ser prestadas as informações 
referidas nos n.ºs 1 e 3 do presente artigo.

A delegação de poderes tem uma duração 
de cinco anos a partir da data de entrada 
em vigor da Directiva 2010/.../UE em ... e 
é prorrogada por períodos de cinco anos
mediante pedido apresentado pela 
Comissão o mais tardar três meses antes 
do termo da delegação, a menos que o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
formulem objecções à prorrogação antes 
do termo da delegação.
Não obstante o acima exposto, o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
podem revogar, a qualquer momento, a 
delegação de poderes a que se refere o 
primeiro parágrafo.
Um acto delegado adoptado nos termos do 
presente artigo só entrará em vigor se não 
tiver sido manifestada oposição por parte 
do Parlamento Europeu ou do Conselho 
no prazo de três meses.

A Comissão pode aprovar os projectos de
normas técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../…. [AEVMM].

A Comissão pode aprovar as normas 
técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../.... [AEVMM].

Alteração 61
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Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 11 – n.º 8
Directiva 2009/65/CE
Artigo 50 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A fim de assegurar a aplicação 
uniforme do presente artigo, a Autoridade 
Europeia dos Valores Mobiliários e dos 
Mercados pode elaborar projectos de
normas técnicas com vista a determinar as 
condições de aplicação das disposições 
relativas às categorias de activos em que o 
OICVM pode investir nos termos do 
presente artigo.

4. A Comissão tem competência para 
aprovar, através de actos delegados, em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, normas técnicas relativas às 
categorias de activos em que o OICVM 
pode investir nos termos do presente artigo.

A delegação de poderes tem uma duração 
de cinco anos a partir da data de entrada 
em vigor da Directiva 2010/.../UE em ... e 
é prorrogada por períodos de cinco anos 
mediante pedido apresentado pela 
Comissão o mais tardar três meses antes 
do termo da delegação, a menos que o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
formulem objecções à prorrogação antes 
do termo da delegação.
Não obstante o acima exposto, o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
podem revogar a delegação de poderes a 
qualquer momento.
Um acto delegado adoptado nos termos do
presente artigo só entrará em vigor se não 
tiver sido manifestada oposição por parte 
do Parlamento Europeu ou do Conselho 
no prazo de três meses.

A Comissão pode aprovar os projectos de
normas técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../….  [AEVMM].

A Comissão pode aprovar as normas 
técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../.... [AEVMM].

Alteração 62
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Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 11 – n.º 9
Directiva 2009/65/CE
Artigo 51 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A fim de assegurar a aplicação 
uniforme do presente artigo, a Autoridade 
Europeia dos Valores Mobiliários e dos 
Mercados pode elaborar projectos de 
normas técnicas com vista a determinar 
as condições de aplicação das medidas de 
execução adoptadas pela Comissão no 
que respeita aos critérios e regras 
referidos nas alíneas a), b) e c) do n.º 4.

5. A Comissão tem competência para 
aprovar, através de actos delegados, em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, normas técnicas no que 
respeita aos critérios e às regras referidos 
nas alíneas a), b) e c) do n.º 4 do presente 
artigo.

A delegação de poderes tem uma duração 
de cinco anos a partir da data de entrada 
em vigor da Directiva 2010/.../UE em ... e 
é prorrogada por períodos de cinco anos 
mediante pedido apresentado pela 
Comissão o mais tardar três meses antes 
do termo da delegação, a menos que o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
formulem objecções à prorrogação antes 
do termo da delegação.
Não obstante o acima exposto, o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
podem revogar a delegação de poderes a 
qualquer momento.
Um acto delegado adoptado nos termos do 
presente artigo só entrará em vigor se não 
tiver sido manifestada oposição por parte 
do Parlamento Europeu ou do Conselho 
no prazo de três meses.

A Comissão pode aprovar os projectos de
normas técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../….  [AEVMM].

A Comissão pode aprovar as normas 
técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../....  [AEVMM].

Alteração 63
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Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 11 – n.º 10
Directiva 2009/65/CE
Artigo 60 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A fim de assegurar a aplicação 
uniforme do presente artigo, a Autoridade 
Europeia dos Valores Mobiliários e dos 
Mercados pode elaborar projectos de 
normas técnicas com vista a determinar 
as condições de aplicação das medidas de 
execução adoptadas pela Comissão no 
que respeita aos acordos, medidas e 
procedimentos referidos nas alíneas a), b) 
e c) do n.º 6.

7. A Comissão tem competência para 
aprovar, através de actos delegados, em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, normas técnicas no que 
respeita aos acordos, medidas e 
procedimentos referidos nas alíneas a), b) 
e c) do n.º 6 do presente artigo.

A delegação de poderes tem uma duração 
de cinco anos a partir da data de entrada 
em vigor da Directiva 2010/.../UE em ... e 
é prorrogada por períodos de cinco anos 
mediante pedido apresentado pela 
Comissão o mais tardar três meses antes 
do termo da delegação, a menos que o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
formulem objecções à prorrogação antes 
do termo da delegação.
Não obstante o acima exposto, o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
podem revogar, a qualquer momento, a 
delegação de poderes a que se refere o 
primeiro parágrafo.
Um acto delegado adoptado nos termos do 
presente artigo só entrará em vigor se não 
tiver sido manifestada oposição por parte 
do Parlamento Europeu ou do Conselho 
no prazo de três meses.

A Comissão pode aprovar os projectos de
normas técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../…. [AEVMM].

A Comissão pode aprovar as normas 
técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../....  [AEVMM].
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Alteração 64

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 11 – n.º 11
Directiva 2009/65/CE
Artigo 61 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A fim de assegurar a aplicação 
uniforme do presente artigo, a Autoridade 
Europeia dos Valores Mobiliários e dos 
Mercados pode elaborar projectos de
normas técnicas com vista a determinar as 
condições de aplicação das medidas de 
execução adoptadas pela Comissão no que 
respeita ao acordo e aos tipos de 
irregularidades referidos nas alíneas a) e b) 
do n.º 3.

4. A Comissão tem competência para 
aprovar, através de actos delegados, em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, normas técnicas no que respeita 
ao acordo e aos tipos de irregularidades 
referidos nas alíneas a) e b) do n.º 3 do 
presente artigo.

A delegação de poderes tem uma duração 
de cinco anos a partir da data de entrada 
em vigor da Directiva 2010/.../UE em ... e 
é prorrogada por períodos de cinco anos 
mediante pedido apresentado pela 
Comissão o mais tardar três meses antes 
do termo da delegação, a menos que o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
formulem objecções à prorrogação antes 
do termo da delegação.
Não obstante o acima exposto, o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
podem revogar a delegação de poderes a 
qualquer momento.
Um acto delegado adoptado nos termos do 
presente artigo só entrará em vigor se não 
tiver sido manifestada oposição por parte 
do Parlamento Europeu ou do Conselho 
no prazo de três meses.

A Comissão pode aprovar os projectos de
normas técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../…. [AEVMM].

A Comissão pode aprovar as normas 
técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../....  [AEVMM].

Alteração 65
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Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 11 – n.º 12
Directiva 2009/65/CE
Artigo 64 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A fim de assegurar a aplicação 
uniforme do presente artigo, a Autoridade 
Europeia dos Valores Mobiliários e dos 
Mercados pode elaborar projectos de
normas técnicas com vista a determinar as 
condições de aplicação das medidas de 
execução adoptadas pela Comissão no que 
respeita às informações e ao procedimento 
referidos nas alíneas a) e b) do n.º 4.

5. A Comissão tem competência para 
aprovar, através de actos delegados, em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, normas técnicas no que respeita 
às informações e ao procedimento referidos 
nas alíneas a) e b) do n.º 4 do presente 
artigo.

A delegação de poderes tem uma duração 
de cinco anos a partir da data de entrada 
em vigor da Directiva 2010/.../UE em ... e 
é prorrogada por períodos de cinco anos 
mediante pedido apresentado pela 
Comissão o mais tardar três meses antes 
do termo da delegação, a menos que o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
formulem objecções à prorrogação antes 
do termo da delegação.
Não obstante o acima exposto, o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
podem revogar a delegação de poderes a 
qualquer momento.
Um acto delegado adoptado nos termos do 
presente artigo só entrará em vigor se não 
tiver sido manifestada oposição por parte 
do Parlamento Europeu ou do Conselho 
no prazo de três meses.

A Comissão pode aprovar os projectos de
normas técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../….  [AEVMM].

A Comissão pode aprovar as normas 
técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../.... [AEVMM].

Alteração 66
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Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 11 – n.º 13
Directiva 2009/65/CE
Artigo 69 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A fim de assegurar a aplicação 
uniforme do presente artigo, a Autoridade 
Europeia dos Valores Mobiliários e dos 
Mercados pode elaborar projectos de
normas técnicas com vista a determinar as 
condições de aplicação das disposições
relativas ao conteúdo do prospecto, ao 
relatório anual e ao relatório semestral 
referidos no Anexo I, bem como ao 
formato destes documentos.

5. A Comissão tem competência para 
aprovar, através de actos delegados, em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, normas técnicas relativas ao 
conteúdo do prospecto, ao relatório anual e 
ao relatório semestral referidos no Anexo I,
bem como ao formato destes documentos.

A delegação de poderes tem uma duração 
de cinco anos a partir da data de entrada 
em vigor da Directiva 2010/.../UE em ... e 
é prorrogada por períodos de cinco anos 
mediante pedido apresentado pela 
Comissão o mais tardar três meses antes 
do termo da delegação, a menos que o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
formulem objecções à prorrogação antes 
do termo da delegação.
Não obstante o acima exposto, o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
podem revogar a delegação de poderes a 
qualquer momento.
Um acto delegado adoptado nos termos do 
presente artigo só entrará em vigor se não 
tiver sido manifestada oposição por parte 
do Parlamento Europeu ou do Conselho 
no prazo de três meses.

A Comissão pode aprovar os projectos de
normas técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../.… [AEVMM].

A Comissão pode aprovar as normas 
técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../....  [AEVMM].
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Alteração 67

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 11 – n.º 14
Directiva 2009/65/CE
Artigo 78 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. A fim de assegurar a aplicação 
uniforme do presente artigo, a Autoridade 
Europeia dos Valores Mobiliários e dos 
Mercados pode elaborar, para aprovação 
pela Comissão, projectos de normas 
técnicas com vista a determinar as 
condições de aplicação das medidas de 
execução adoptadas pela Comissão no 
que respeita às informações referidas no 
n.º 3.

8. A Comissão tem competência para 
aprovar, através de actos delegados, em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, normas técnicas no que 
respeita às informações referidas no n.º 3 
do presente artigo.

A delegação de poderes tem uma duração 
de cinco anos a partir da data de entrada 
em vigor da Directiva 2010/.../UE em ... e 
é prorrogada por períodos de cinco anos 
mediante pedido apresentado pela 
Comissão o mais tardar três meses antes 
do termo da delegação, a menos que o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
formulem objecções à prorrogação antes 
do termo da delegação.
Não obstante o acima exposto, o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
podem revogar a delegação de poderes a 
qualquer momento.
Um acto delegado adoptado nos termos do 
presente artigo só entrará em vigor se não 
tiver sido manifestada oposição por parte 
do Parlamento Europeu ou do Conselho 
no prazo de três meses.

A Comissão pode aprovar os projectos de
normas técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../….  [AEVMM].

A Comissão pode aprovar as normas 
técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../....  [AEVMM].
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Alteração 68

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 11 – n.º 15
Directiva 2009/65/CE
Artigo 84 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A fim de assegurar a aplicação 
uniforme do presente artigo, a Autoridade 
Europeia dos Valores Mobiliários e dos 
Mercados pode elaborar projectos de
normas técnicas com vista a determinar as 
condições de aplicação dos requisitos 
aplicáveis à suspensão provisória da 
reaquisição ou do reembolso das unidades 
de participação do OICVM a que se refere 
a alínea a) do n.º 2, uma vez decidida a 
suspensão.

4. A Comissão tem competência para 
aprovar, através de actos delegados, em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, normas técnicas relacionadas
com as condições de aplicação dos 
requisitos aplicáveis à suspensão provisória 
da reaquisição ou do reembolso das 
unidades de participação do OICVM a que 
se refere a alínea a) do n.º 2 do presente 
artigo, uma vez decidida a suspensão.

A delegação de poderes tem uma duração 
de cinco anos a partir da data de entrada 
em vigor da Directiva 2010/.../UE em ... e 
é prorrogada por períodos de cinco anos 
mediante pedido apresentado pela 
Comissão o mais tardar três meses antes 
do termo da delegação, a menos que o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
formulem objecções à prorrogação antes 
do termo da delegação.
Não obstante o acima exposto, o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
podem revogar a delegação de poderes a 
qualquer momento.
Um acto delegado adoptado nos termos do 
presente artigo só entrará em vigor se não 
tiver sido manifestada oposição por parte 
do Parlamento Europeu ou do Conselho 
no prazo de três meses.

A Comissão pode aprovar os projectos de
normas técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../…. [AEVMM].

A Comissão pode aprovar as normas 
técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../.... [AEVMM].
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Alteração 69

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 11 – n.º 16
Directiva 2009/65/CE
Artigo 95 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A fim de assegurar a aplicação 
uniforme do artigo 93.º, a Autoridade 
Europeia dos Valores Mobiliários e dos 
Mercados pode elaborar projectos de
normas técnicas com vista a determinar as 
condições de aplicação no que respeita:

2. A Comissão tem competência para 
aprovar, através de actos delegados, em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, normas técnicas com vista a 
determinar as condições de aplicação no 
que respeita:

a) À forma e ao conteúdo de uma minuta 
de carta de notificação a utilizar pelo 
OICVM para efeitos da notificação a que 
se refere o n.º 1 do artigo 93.º, incluindo a 
identificação do documento a que respeita 
a tradução;

a) À forma e ao conteúdo de uma minuta 
de carta de notificação a utilizar pelo 
OICVM para efeitos da notificação a que 
se refere o n.º 1 do artigo 93.º, incluindo a 
identificação do documento a que respeita 
a tradução;

b) À forma e ao conteúdo do modelo de 
certidão a utilizar pelas autoridades 
competentes dos Estados Membros nos 
termos do n.º 3 do artigo 93.º;

b) À forma e ao conteúdo do modelo de 
certidão a utilizar pelas autoridades 
competentes dos Estados Membros nos 
termos do n.º 3 do artigo 93.º;

c) Ao procedimento para a troca de 
informações e utilização de comunicações 
electrónicas entre autoridades competentes 
para efeitos da notificação nos termos do 
artigo 93.º.

c) Ao procedimento para a troca de 
informações e utilização de comunicações 
electrónicas entre autoridades competentes 
para efeitos da notificação nos termos do 
artigo 93.º.

A delegação de poderes tem uma duração 
de cinco anos a partir da data de entrada 
em vigor da Directiva 2010/.../UE em ... e 
é prorrogada por períodos de cinco anos 
mediante pedido apresentado pela 
Comissão o mais tardar três meses antes 
do termo da delegação, a menos que o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
formulem objecções à prorrogação antes 
do termo da delegação.
Não obstante o acima exposto, o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
podem revogar a delegação de poderes a 
qualquer momento.
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Um acto delegado adoptado nos termos do 
presente artigo só entrará em vigor se não 
tiver sido manifestada oposição por parte 
do Parlamento Europeu ou do Conselho 
no prazo de três meses.

A Comissão pode aprovar os projectos de
normas técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../….  [AEVMM].

A Comissão pode aprovar as normas 
técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../....  [AEVMM].

Alteração 70

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 11 – n.º 17
Directiva 2009/65/CE
Artigo 101 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. A fim de assegurar a aplicação 
uniforme do presente artigo, a Autoridade 
Europeia dos Valores Mobiliários e dos 
Mercados pode elaborar projectos de
normas técnicas com vista a determinar as 
condições de aplicação relativas à 
realização das verificações no local e das 
investigações a que se referem os n.ºs 4 e 
5.

9. A Comissão tem competência para 
aprovar, através de actos delegados, em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, normas técnicas relativas à 
realização das verificações no local e das 
investigações a que se referem os n.ºs 4 e 5
do presente artigo.

A delegação de poderes tem uma duração 
de cinco anos a partir da data de entrada 
em vigor da Directiva 2010/.../UE em ... e 
é prorrogada por períodos de cinco anos 
mediante pedido apresentado pela 
Comissão o mais tardar três meses antes 
do termo da delegação, a menos que o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
formulem objecções à prorrogação antes 
do termo da delegação.
Não obstante o acima exposto, o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
podem revogar a delegação de poderes a 
qualquer momento.
Um acto delegado adoptado nos termos do 
presente artigo só entrará em vigor se não 
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tiver sido manifestada oposição por parte 
do Parlamento Europeu ou do Conselho 
no prazo de três meses.

A Comissão pode aprovar os projectos de
normas técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../.…  [AEVMM].

A Comissão pode aprovar as normas 
técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../....  [AEVMM].

Alteração 71

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 11 – n.º 19
Directiva 2009/65/CE
Artigo 105

Texto da Comissão Alteração

A fim de assegurar a aplicação uniforme 
das disposições da presente directiva no 
que respeita à troca de informações, a 
Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados pode elaborar 
projectos de normas técnicas com vista a 
determinar as condições de aplicação
relativas aos procedimentos a seguir para a 
troca de informações entre as autoridades 
competentes e entre estas últimas e a 
Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados.

A Comissão tem competência para 
aprovar, através de actos delegados, em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, normas técnicas relativas aos 
procedimentos a seguir para a troca de 
informações entre as autoridades 
competentes e entre estas últimas e a 
Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados.

A delegação de poderes tem uma duração 
de cinco anos a partir da data de entrada 
em vigor da Directiva 2010/.../UE em ... e 
é prorrogada por períodos de cinco anos 
mediante pedido apresentado pela 
Comissão o mais tardar três meses antes 
do termo da delegação, a menos que o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
formulem objecções à prorrogação antes 
do termo da delegação.
Não obstante o acima exposto, o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
podem revogar a delegação de poderes a 
qualquer momento.
Um acto delegado adoptado nos termos do 
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presente artigo só entrará em vigor se não 
tiver sido manifestada oposição por parte 
do Parlamento Europeu ou do Conselho 
no prazo de três meses.

A Comissão pode aprovar os projectos de
normas técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../.… [AEVMM].

A Comissão pode aprovar as normas 
técnicas a que se refere o primeiro 
parágrafo em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 7.º do 
Regulamento .../....  [AEVMM].
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