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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

I. Antecedentes

Com base nas recomendações do Relatório De Larosière, a Comissão elaborou propostas para 
uma nova arquitectura de supervisão financeira europeia. Estas propostas legislativas, 
publicadas pela Comissão em 23 de Setembro de 2009, visam criar:

- um Sistema Europeu de Supervisão Financeira (SESF) para a supervisão de instituições 
financeiras individuais ("supervisão microprudencial"), que consistirá numa rede de 
autoridades nacionais de supervisão que trabalharão em conjunto com as novas 
Autoridades Europeias de Supervisão (AES1), combinando assim um enquadramento 
global europeu de supervisão financeira com a especialização dos organismos locais de 
supervisão microprudencial;

- um Conselho Europeu do Risco Sistémico (CERS), que acompanhará e avaliará as ameaças 
à estabilidade financeira do sistema financeiro no seu todo ("supervisão macroprudencial").  

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

II. Posição da relatora

A relatora acolhe favoravelmente a proposta de regulamento da Comissão, na sua globalidade, 
a qual institui uma nova arquitectura de supervisão financeira, bem como o seu objectivo de 
assegurar uma supervisão mais eficaz para melhor identificar os riscos no sistema financeiro. 
A crise financeira demonstrou a necessidade de reforma neste sector com vista ao aumento da 
concorrência, mediante incentivos à existência de um plano equitativo de actividade e 
garantias da coerência dos acordos e da regulamentação. 

1. Artigo 7.º – Normas técnicas

A proposta, que foi apresentada antes da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, remete no 
artigo 7.º para as áreas das directivas referidas no n.º 2 do artigo 1.º, segundo o qual a 
autoridade pode elaborar um projecto de normas técnicas que, em conformidade com a 
proposta, sejam subscritas pela Comissão e adoptadas pela Comissão por meio de 
regulamentos ou decisões. O novo regime de actos delegados e de actos de execução, 
introduzido pelo Tratado de Lisboa, é distinto da "antiga" comitologia que já não dispõe de 
base jurídica nos Tratados. Por conseguinte, importa mencionar expressamente que a 
Comissão intervém sob a forma de actos delegados, nos termos do artigo 290.º TFUE, e que o 
Parlamento participa no procedimento em conformidade com o disposto no artigo 290.º 

                                               
1 São elas a Autoridade Bancária Europeia (ABE), a Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões 
Complementares de Reforma (AESPC) e a Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados 
(AEVM).
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TFUE. Importa esclarecer que a Comissão não está vinculada pelo projecto de normas 
técnicas elaborado pela Autoridade.

2. Artigo 9.º - Aplicação coerente das regras comunitárias -
 Artigo 10.º - Actuação em situações de emergência e 
 Artigo 11.º - Resolução das situações de desacordo entre autoridades nacionais de 
supervisão

a) Delegação de competências

O projecto de regulamento delega competências específicas na nova Autoridade. A 
jurisprudência do TJE reconheceu uma possibilidade limitada de as instituições da União 
Europeia delegarem poderes em órgãos executivos ou reguladores independentes, na medida 
em que a delegação diga respeito apenas a poderes de execução claramente definidos, o que 
significa que não podem ser concedidos ao órgão delegado poderes para tomar decisões 
políticas. Além disso, visto que a União só pode exercer os poderes que lhe foram conferidos 
pelo Tratado, em conformidade com os procedimentos previstos no Tratado, as instituições 
não podem delegar mais poderes do que aqueles conferidos pelo Tratado (ver TJCE, Processo 
Meroni, 9/56 e 10/57 (1958), CJT 133 e 157). 

b) A acção directa por parte da Autoridade

O artigo 9.º, n.º 6, o artigo 10.º, n.º 3 e o artigo 11.º, n.º 4, da proposta de regulamento 
conferem "sem prejuízo dos poderes que lhe são atribuídos ao abrigo do artigo 226.º do 
Tratado CE" (novo artigo 258.º TFUE), nos casos em que os requisitos relevantes da 
legislação referida no n.º 2 do artigo 1.º sejam directamente aplicáveis às instituições 
financeiras, o poder de tomar decisões individuais que visem directamente as instituições 
financeiras dos Estados-Membros e que as vinculem. A relatora propõe que esta possibilidade 
de a Autoridade endereçar uma decisão vinculativa directamente a uma entidade envolvida no 
mercado financeiro seja limitada a situações extraordinárias de crise previstas no artigo 10.º. 
Embora o artigo 10.° respeite a vontade política de reagir rapidamente e com eficiência em 
tempos de crise, para garantir o funcionamento e a integridade do mercado e do sistema 
financeiro, são aplicáveis os artigos 9. º e 11.° em condições normais do quotidiano. Com 
base num compromisso amplamente apoiado, a Comissão dos Assuntos Jurídicos aprovou 
alterações sobre as competências das Autoridades para dirigir decisões individuais aos 
participantes no mercado relativamente a situações do dia-a-dia (n.º 6 do artigo 9.º e n.º 4 do 
artigo 11.º), nos quais se propõe um procedimento entre a Autoridade e a Comissão destinado 
a alinhar melhor as competências das Autoridades pelas competências conferidas à Comissão 
pelo n.º 1 do artigo 17.º do TUE e pelo artigo 258.º do TFUE.



AD\813236PT.doc 5/18 PE438.266v03-00

PT

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

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) A fim de que possa executar 
efectivamente as suas funções, a 
Autoridade deverá dispor do direito de 
solicitar todas as informações necessárias. 
Para evitar a duplicação das obrigações de 
apresentação de informações que 
incumbem às instituições financeiras, 
essas informações deverão normalmente 
ser prestadas pelas autoridades nacionais 
de supervisão, mais próximas dos 
mercados e das instituições financeiras. A 

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

dessas entidades, na condição de as 
informações de carácter confidencial não 
serem disponibilizadas a organismos ou
entidades que não tenham direito de 
acesso a tais dados. A Autoridade deverá, 
contudo dispor de poderes para solicitar 
directamente essa informação às entidades 
envolvidas nos mercados financeiros ou a 
outras partes, nos casos em que as 
autoridades nacionais de supervisão não 
prestem ou não possam prestar essas 
informações atempadamente. As 
autoridades dos Estados-Membros deverão 
ser obrigadas a assistir a Autoridade na 
resposta a esses pedidos directos.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

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

(31) Para garantir a optimização do 
funcionamento do Conselho Europeu do 
Risco Sistémico, bem como o seguimento 
dos seus alertas e recomendações, será 
necessária uma estreita cooperação entre 
este e a Autoridade. A Autoridade deverá 
partilhar todas as informações pertinentes 
com o Conselho Europeu do Risco 
Sistémico. Quaisquer dados referentes a 
instituições financeiras específicas só 
deverão ser divulgados mediante pedido 
fundamentado e deverão ser protegidos 
sistematicamente e em conformidade com 
a legislação da União. Quando receber 
alertas ou recomendações endereçados pelo 
Conselho Europeu do Risco Sistémico à 
Autoridade ou a uma autoridade nacional 
de supervisão, a Autoridade deverá 
imediatamente adoptar medidas e garantir 
o respectivo seguimento.
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Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 5

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

Texto da Comissão Alteração

e) Adoptar decisões individuais 
endereçadas a instituições financeiras nos 
casos específicos previstos no artigo 9.º, 
n.º 6, no artigo 10.º, n.º 3 e no artigo 11.º, 
n.º 4;

e) Adoptar decisões individuais 
endereçadas a instituições financeiras nos 
casos específicos previstos no artigo 9.º, 
n.º 6, no artigo 10.º, n.º 3 e no artigo 11.º, 
n.º 4, nos casos relativamente aos quais 
for directamente aplicável a legislação da 
União;
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Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 7 - título

Texto da Comissão Alteração

Normas técnicas Normas técnicas – actos delegados

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 8

Texto da Comissão Alteração

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

Com vista à definição de práticas de 
supervisão coerentes, eficientes e efectivas 
no âmbito do SESF, bem como para 
garantir uma aplicação comum, uniforme e 
coerente da legislação comunitária, a 
Autoridade emite orientações e 
recomendações endereçadas às autoridades 
nacionais de supervisão ou a instituições 
financeiras. A Autoridade realizará 
consultas públicas abertas sobre as 
orientações e recomendações e analisará 
os potenciais custos e benefícios que lhes 
estejam associados. As orientações serão 
publicadas no sítio Web da Agência.

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

todos os esforços para dar cumprimento a 
essas orientações e recomendações.

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

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

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

Aplicação coerente das regras 
comunitárias

Não aplicação do direito da União 

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

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

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

2. A pedido de uma ou mais autoridades 
competentes, da Comissão, do Parlamento 
Europeu ou do Conselho, ou por sua 
própria iniciativa, e após informação à 
autoridade competente em questão, a 
Autoridade pode investigar a alegada não 
aplicação da legislação da União.

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

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

3. A Autoridade pode, o mais tardar 2 
meses após o lançamento da sua 

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

investigação, endereçar à autoridade 
competente em questão uma recomendação 
em que define as medidas necessárias para 
dar cumprimento à legislação da União.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A Autoridade e as autoridades competentes
fornecem à Comissão toda a informação 
necessária.

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

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

6. Sem prejuízo dos poderes atribuídos à 
Comissão ao abrigo do artigo 226.º do 
Tratado, nos casos em que uma autoridade 
nacional de supervisão não cumpra a 
decisão referida no n.º 4 no prazo aí 
estabelecido e em que seja necessário sanar 
em tempo útil essa situação de 

6. Sem prejuízo dos poderes atribuídos à 
Comissão ao abrigo do artigo 258.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, nos casos em que uma 
autoridade nacional de supervisão não 
cumpra a decisão referida no n.º 4 no prazo 
aí estabelecido e em que seja necessário 
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incumprimento para manter ou repor no 
mercado as condições de neutralidade 
concorrencial ou para garantir o bom 
funcionamento e a integridade do sistema 
financeiro, a Autoridade pode, quando os 
requisitos pertinentes da legislação referida 
na legislação referida no artigo 1.º, n.º 2 
forem directamente aplicáveis às 
instituições financeiras, adoptar uma 
decisão específica endereçada a uma 
instituição financeira exigindo-lhe a 
adopção das medidas necessárias para dar 
cumprimento às suas obrigações nos 
termos da legislação comunitária, 
nomeadamente através da cessação de 
determinadas práticas.

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

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

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

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

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

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

7. As decisões adoptadas ao abrigo do 
n.º 6 prevalecem sobre qualquer decisão 
anteriormente adoptada pelas autoridades 
nacionais de supervisão em relação à 
mesma questão.

Suprimido
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Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 11 - título

Texto da Comissão Alteração

Resolução das situações de desacordo entre 
autoridades nacionais de supervisão

Resolução das situações de desacordo entre 
autoridades competentes em situações 

transfronteiras

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 18 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

instituições, a Autoridade pode 
desenvolver contactos com as autoridades 
de supervisão, organizações 
internacionais e órgãos administrativos de 
países terceiros. Tais acordos não podem
criar obrigações jurídicas no que respeita 
à União e aos seus Estados-Membros.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 18 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Autoridade dá apoio à preparação de 
decisões de equivalência relativas aos 
regimes de supervisão de países terceiros, 
em conformidade com a legislação 
referida no artigo 1.º, n.º 2.

Suprimido

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. A pedido da Autoridade, as autoridades 
competentes dos Estados-Membros 
prestar-lhe-ão toda a informação necessária 
para a execução das funções que lhe são 
conferidas pelo presente regulamento, no 
pleno respeito das regras de 
confidencialidade aplicáveis e das 
disposições relativas à protecção de dados 
previstas na legislação pertinente da 
União.
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Alteração 16

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

Texto da Comissão Alteração

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

A Autoridade pode também solicitar a 
prestação de informações a intervalos 
regulares. Todo e qualquer pedido desse 
carácter deve, sempre que possível, ser 
elaborado recorrendo a um formato 
comum de pedido de informação.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 18

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. Nos casos em que um Estado-Membro 
considere que uma decisão adoptada ao 
abrigo do artigo 11.º colide com as suas 
competências orçamentais, pode notificar a 
Autoridade, o Conselho e a Comissão, no 
prazo de três dias úteis a contar da 
notificação da decisão da Autoridade à 
autoridade competente.
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Alteração 19

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 20

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. A Câmara de Recurso é composta por 
seis membros efectivos e seis suplentes 
com conhecimentos e experiência 
relevante, com exclusão dos actuais 
funcionários das autoridades nacionais de 
supervisão ou de outras instituições 

2. A Câmara de Recurso é composta por 
seis membros efectivos e seis suplentes, 
que devem ser figuras de renome com 
conhecimentos relevantes comprovados e 
experiência profissional, nomeadamente 
de supervisão, de nível suficientemente 
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nacionais ou comunitárias envolvidas nas 
actividades da Autoridade.

elevado no domínio das actividades 
bancárias, dos seguros, dos mercados de 
valores mobiliários ou de outros serviços
financeiros, com exclusão dos actuais 
funcionários das autoridades competentes 
ou de outras instituições nacionais ou da 
UE envolvidas nas actividades da 
Autoridade.
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