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I. SCOPE AND RATIONALE FOR A FRAMEWORK REGULATION 

 

Council Regulation (EU) No 1024/2013 conferring specific tasks on the European Central Bank 
concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions1 (hereinafter the ‘SSM 
Regulation’) establishes the Single Supervisory Mechanism (SSM)2. The SSM Regulation entered into 
force on 3 November 2013. The ECB will assume its SSM-related tasks from 4 November 2014. 

The SSM Regulation confers on the ECB both (a) micro-prudential supervisory tasks (Article 4 of the 
SSM Regulation); and (b) macro-prudential supervisory tasks (Article 5 of the SSM Regulation).  

1. The Single Supervisory Mechanism  

The SSM is the system of financial supervision composed of the ECB and the national competent 
authorities (NCAs) of participating Member States3. Within the SSM, the ECB will be responsible for the 
direct supervision of significant credit institutions, while NCAs will be responsible for the direct 
supervision of less significant credit institutions4. The ECB will also be responsible for the effective and 
consistent functioning of the SSM. In this context, it will be exclusively competent to grant and withdraw 
authorisations for credit institutions and to assess acquisitions of qualifying holdings in all credit 
institutions. Furthermore, the ECB will be able to address general instructions to NCAs regarding the 
supervision of less significant supervised entities and will retain investigatory powers over all supervised 
entities. Such powers include the authority to request information, conduct investigations, carry out on-
site inspections, as well as the power to take up direct supervision over less significant supervised entities 
when necessary to ensure a consistent application of high supervisory standards.  

NCAs will assist the ECB in the preparation and implementation of any acts relating to the exercise of the 
ECB’s supervisory tasks, including the on-going day-to-day supervision of significant supervised entities 
and related on-site inspections.  

Non-euro area Member States also have the possibility to participate in the SSM through the 
establishment of a close cooperation between the NCA of the non-euro area Member State and the ECB.  

2. The draft Framework Regulation  

2.1 Legal basis and format of the framework 

Article 6(7) of the SSM Regulation provides that ‘the ECB shall, in consultation with national competent 
authorities, and on the basis of a proposal from the Supervisory Board, adopt and make public a 
framework to organise the practical arrangements for the implementation of [Article 6 of the SSM 

1  OJ L 287, 29.10.2013, p. 63. 
2  The legal basis for the SSM Regulation is Article 127(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) 

which gives to the Council the power, by means of regulations, to confer specific tasks on the ECB concerning policies 
relating to the prudential supervision of credit institutions and other financial institutions with the exception of insurance 
undertakings. 

3  See Article 2(9) of the SSM Regulation.  
4  For the distinction between significant and less significant credit institutions, please refer to Part II.A of this document. 
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Regulation]’. Pursuant to Article 33(1) of the SSM Regulation, the ECB shall publish such framework by 
4 May 2014. Before adopting the framework, the ECB must carry out open public consultations5. In 
accordance with the Inter-institutional Agreement between the European Parliament and the ECB6, the 
framework has been sent to the relevant committee of the European Parliament before the launch of the 
public consultation. 

In addition, Article 33(2) of the SSM Regulation provides that after 3 November 2013, the ECB shall 
‘publish by means of regulations and decisions the detailed operational arrangements for the 
implementation of the tasks conferred on it by this Regulation’.  

It has been decided that the framework referred to in Articles 6(7) and 33(1) of the SSM Regulation 
should take the form of an ECB regulation (hereinafter the ‘Framework Regulation’)7. Article 4(3) of the 
SSM Regulation provides that the ECB may adopt regulations only to the extent necessary to organise or 
specify the arrangements for the carrying out of the tasks conferred upon it under the SSM Regulation. 

An ECB regulation has general application. It is binding in its entirety and directly applicable in all 
Member States whose currency is the euro. It is thus the appropriate legal instrument to ‘organise the 
practical arrangements for the implementation of [Article 6 of the SSM Regulation]’. The SSM 
Regulation and the Framework Regulation (once adopted by the ECB’s Governing Council) will both 
form part of Union law and will prevail over national law for the aspects that they regulate. 

Article 33(2) of the SSM Regulation is further assessed in section 2.2 below. 

2.2 Scope of the framework 

The purpose of the Framework Regulation (in its current draft form hereinafter referred to as the ‘draft 
Framework Regulation’) is to lay down all the rules and procedures governing the cooperation between 
the ECB and NCAs to ensure a good functioning of the SSM. In particular, the draft Framework 
Regulation sets out rules that are relevant for defining the rights and obligations of supervised entities and 
third parties. Another important objective is to provide greater legal certainty, for example, as regards 
pending procedures. 

Pursuant to Article 6(7) of the SSM Regulation, ‘the framework shall include, at least,’ the following 
aspects:  

5  Article 4(3) of the SSM Regulation 
6  Inter-institutional Agreement between the European Parliament and the European Central Bank on the practical modalities of 

the exercise of democratic accountability and oversight over the exercise of the tasks conferred on the ECB within the 
framework of the Single Supervisory Mechanism (OJ L 320, 30.11.2013, p. 1). 

7  The competence of the ECB to issue regulations is based on the first indent of Article 132(1) TFEU and Article 34.1 of the 
Statute of the European System of Central Banks and the European Central Bank (hereinafter the ‘Statute of the ESCB’). 
Pursuant to these two provisions, the ECB may make regulations to the extent necessary to implement the tasks defined in 
Article 25.2 of the Statute of the ESCB. That article provides that, in accordance with any regulation of the Council under 
Article 127(6) TFEU, i.e. in this case, the SSM Regulation, the ECB may perform specific tasks concerning policies relating 
to the prudential supervision of credit institutions and other financial institutions with the exception of insurance 
undertakings. 
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(a) the methodology for assessing and reviewing the criteria laid down in the SSM Regulation for 
determining whether a credit institution is significant or not; 

(b) the procedures governing the cooperation between the ECB and NCAs as regards the 
supervision of significant credit institutions; and 

(c) the procedures governing the cooperation between the ECB and NCAs as regards the 
supervision of less significant credit institutions. 

These aspects are set out mainly in Part IV (Determining the status of a supervised entity as significant or 
less significant), Part VI (Procedures for the supervision of significant supervised entities) and Part VII 
(Procedures for the supervision of less significant supervised entities) of the draft Framework Regulation. 

To pursue the above mentioned objectives, the draft Framework Regulation also addresses certain 
additional issues. These are necessary as the organisation of the SSM tasks, involving an allocation of 
tasks and cooperation between the ECB and NCAs, requires the Framework Regulation to include aspects 
going beyond those expressly mentioned in Article 6(7) of the SSM Regulation. Such aspects include, for 
example, issues relating to macro-prudential decisions (Part VIII), close cooperation (Part IX), 
investigatory powers (Parts II and XI), authorisations and qualifying holdings (Part V) and the sanctions 
regime (Part X). Moreover, Part III of the draft Framework Regulation lays down the main due process 
rules for the adoption of the ECB’s supervisory decisions, for example the right to be heard, access to 
files and language regime. For clarity and transparency reasons, the procedures governing the cooperation 
between the ECB and the NCAs and how credit institutions under the scope of the SSM are supervised 
are laid down in a single legal act rather than in several different legal acts. 

2.3 Objectives, benefits and costs of the framework 

The draft Framework Regulation covers the aspects relating to the cooperation between the ECB and the 
NCAs under the SSM and addresses the organisational and procedural issues that need to be clarified for 
the benefit of supervised entities.  

The draft Framework Regulation has been drafted with the aim of achieving legal certainty, cost 
efficiency and proportionality, in accordance with transparency standards. The objectives and benefits of 
each Part of the draft Framework Regulation can be summarised as shown in the table below. 

 

Part Objectives Benefits 

Part I Lay down subject matter, purpose and 
definitions. 

Specify the scope of the Framework 
Regulation and define terms not 
already defined in the SSM 
Regulation.  

Part II Lay down the principles governing the role and 
functioning of the Joint Supervisory Teams 
(JSTs), which are established by the ECB for 

Acknowledge the existence and the 
role of JSTs. 

Inform credit institutions about 
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the supervision of significant credit institutions.  

Clarify how the SSM impacts on the allocation 
of tasks between the ECB and NCAs as regards 
the right of establishment and the freedom to 
provide services within the participating 
Member States. 

which authority they must notify 
when they exercise their right of 
establishment and/or freedom to 
provide services, and the procedure 
applied by the ECB and NCAs in this 
respect. 

Part III Clarify the procedural rights granted to credit 
institutions in relation to any supervisory 
decisions taken by the ECB, building on the 
principle of due process laid down in Article 22 
of the SSM Regulation. 

Improve transparency as regards the 
decision-making procedure within 
the SSM. Clarify procedural rights 
granted to supervised entities. 

Part IV Implement Article 6(7)(a) of the SSM 
Regulation, which requires that the 
methodology for the assessment of the criteria 
referred to in Article 6(4) is further specified 
by the ECB. 

Explicitly required by the SSM 
Regulation. 

Part V Clarify the role of the ECB and of NCAs in 
each step of the decision-making process 
regarding authorisation, withdrawal of 
authorisation and assessment of the acquisition 
of qualifying holdings in a credit institution. 

Inform credit institutions about 
which authority they must notify 
regarding an application for an 
authorisation or the acquisition of 
qualifying holdings, and the 
procedure applied by the ECB and 
NCAs in this respect. 

Part VI Implement Article 6(7)(b) of the SSM 
Regulation by defining the procedures applying 
to the cooperation between the ECB and NCAs 
as regards the supervision of significant credit 
institutions. 

Explicitly required by the SSM 
Regulation. 

Part VII Implement Article 6(7)(c) of the SSM 
Regulation by defining the procedures 
governing the relationship between the ECB 
and NCAs as regards the supervision of less 
significant credit institutions. 

Explicitly required by the SSM 
Regulation. 

Part VIII Specify the procedures governing the 
coordination between the ECB and NCAs and 
national designated authorities (NDAs) 
regarding macro-prudential measures. 

Clarify the role of the ECB and the 
cases where it can adopt macro-
prudential measures. 
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Part IX Lay down the modifications subject to which 
the provisions of each Part of the Framework 
Regulation apply to credit institutions and 
NCAs of Member States in close cooperation. 

Clarify how the Framework 
Regulation applies to credit 
institutions in Member States in close 
cooperation, based on the general 
principles laid down in Article 7 of 
the SSM Regulation. 

Part X Clarify the allocation of tasks between the ECB 
and NCAs as regards the imposition of 
penalties under Article 18 of the SSM 
Regulation. 

Lay down the procedure applying to the 
investigation of an infringement, including the 
role of an independent investigating unit. 

Further specify Article 18 of the 
SSM Regulation. 

Ensure the separation between the 
investigation phase and the decision-
taking phase. 

Part XI Specify the procedure for cooperation between 
the ECB and NCAs as regards the exercise of 
investigatory powers by the ECB. 

Avoid duplication of tasks and 
ensure the exchange of all necessary 
information between the ECB and 
NCAs. 

Part XII Lay down transitional provisions for the period 
from the entry into force of the Framework 
Regulation until the ECB assumes its 
supervisory tasks on 4 November 2014. 

Clarify the status of pending 
procedures. Ensure the continuity of 
international arrangements 
(memoranda of understanding 
(MoUs)) entered into by NCAs. 

 

The costs incurred by the ECB in relation to the tasks conferred on it under Articles 4 to 6 of the SSM 
Regulation will be covered by the fees that the ECB will levy on supervised entities, in accordance with 
Article 30 of the SSM Regulation. The way fees are to be calculated and levied will be laid down in a 
separate ECB regulation. This ECB regulation on fees will be subject to a separate public consultation. 

As already stated, the purpose of the draft Framework Regulation is to implement Article 6(7) of the SSM 
Regulation and further specify the arrangements governing the cooperation between the ECB and NCAs. 
Article 33(2) of the SSM Regulation provides that the ECB shall, after 3 November 2013, publish by 
means of regulations and decisions the detailed operational arrangements for the implementation of the 
tasks conferred on it by the SSM Regulation. The European legislative bodies are keen for this 
implementation to be carried out swiftly, i.e. that the necessary framework is published six months after 
the entry into force of the SSM Regulation so that effective supervision by the ECB can start as early as 4 
November 2014. The Framework Regulation only implements policy choices regarding the supervisory 
architecture in participating Member States that have already been taken by the Union legislature in the 
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SSM Regulation. In drafting the Framework Regulation, the ECB’s overall aim is to implement these 
policy choices in a cost-effective way. 

2.4 Rules not covered by the framework 

The draft Framework Regulation has been prepared taking full account of the SSM supervisory model 
that the ECB, in consultation with NCAs, has developed with the purpose of ensuring the effectiveness 
and consistency of the SSM. A guide to the SSM supervisory practices will be published by the ECB in 
due course. As for the draft Framework Regulation, it focuses on the organisational and procedural 
aspects that require legal implementation.  

Other rules such as the rules8 regarding decision-making in the Supervisory Board and the relationship 
with the Governing Council, for instance, the non-objection procedure provided for under Article 26(8) of 
the SSM Regulation, the legal instruments establishing the Administrative Board of Review and the 
Mediation Panel as well as the rules regarding separation of the ECB’s supervisory tasks from the ECB’s 
monetary policy function9 will complement the institutional and legal framework applicable to the SSM 
and will be published on the ECB’s website. In addition, the levy of supervisory fees will be subject to a 
separate ECB legal act10 as mentioned in section 2.3 above.  

In relation to close cooperation, the procedure for the establishment of such arrangements will be laid 
down in a specific ECB decision based on Article 7 of the SSM Regulation. For that reason, the draft 
Framework Regulation simply specifies the operational arrangements between the ECB and NCAs in 
close cooperation that will apply once a regime of close cooperation has been established. 

 

8  Article 26(12) of the SSM Regulation provides that the Governing Council shall adopt internal rules setting out in detail its 
relation with the Supervisory Board. The second sentence of Article 26(12) lays down the obligation on the Supervisory 
Board to adopt its rules of procedure. 

9  Article 25(3) of the SSM Regulation provides that, for the purposes of separating tasks conferred on the ECB by the SSM 
Regulation from monetary policy, the ECB shall adopt and make public any necessary internal rules. 

10  Article 30 of the SSM Regulation. 
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II. CONTENT OF THE DRAFT FRAMEWORK REGULATION 
 

A.  Methodology for assessing significance  

Article 6 of the SSM Regulation changes the current supervisory architecture for credit institutions 
established in participating Member States. In principle, the ECB will now be responsible for the 
supervision of significant supervised entities and NCAs will be responsible for the supervision of less 
significant supervised entities.  

The SSM Regulation sets out the basic criteria for determining significance1 and lays down that a 
specific methodology for assessing these criteria shall be established. This is done in Part IV of the 
draft Framework Regulation. 

Whether a supervised entity or a supervised group2 is regarded as significant is determined at the 
highest level of consolidation in a participating Member State: all credit institutions that are part of a 
significant group will be subject to direct supervision by the ECB on a consolidated and on an 
individual basis.  

1. The methodology 

Since the status of a credit institution as significant or less significant can change over time, Part IV 
establishes a procedure for reviewing and determining this status on an on-going basis and for 
determining the date on which a change of supervisory authority becomes effective3.  

With regard to the size criterion, the Framework Regulation specifies how the ‘total value of assets’ 
criterion is determined. The mixed/end-state approach is proposed: as a general rule, effective from the 
start, where such data are available, total assets according to the prudential perimeter of consolidation 
will be used for all credit institutions to determine the total value of assets. Figures according to the 
accounting perimeter, as reported in public financial statements, are considered a fall-back option to be 
used for credit institutions that are not required to report figures reflecting the prudential perimeter. 

If a credit institution forming part of a group is included in ‘the three most significant credit 
institutions in [a] participating Member State’, another criterion under Article 6(4) of the SSM 
Regulation, then the entire group is regarded as significant. This is also the rule that applies when one 
of the credit institutions forming part of a group has requested or receives direct public financial 
assistance from the European Financial Stability Facility (EFSF) or the European Stability Mechanism 
(ESM).  

1  Article 6(4) of the SSM Regulation. The criteria laid down are: (i) size, (ii) importance for the economy of the European 
Union or a participating Member State, (iii) significance of cross-border activities, (iv) request for or receipt of public 
financial assistance directly from the European Financial Stability Facility (EFSF) or the European Stability Mechanism 
(ESM), and (v) qualifying as one of the three most significant credit institutions in a participating Member State. 

2  Supervised entity and supervised group are defined in Part I of the draft Framework Regulation. 
3  Articles 43 to 47 of the draft Framework Regulation. 
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The change in status of a supervised entity from significant to less significant and vice versa will be 
determined in an ECB decision. When a supervised entity fulfils any of the criteria laid down in 
Article 6(4) of the SSM Regulation, subject to the relevant ECB decision, the ECB will assume direct 
supervision within one year of the date of notification of the decision. Following the change from 
significant to less significant, as a general rule, the corresponding change in supervisor will only be 
implemented if the supervised entity has not fulfilled any of the relevant criteria for significance for at 
least three consecutive calendar years4. As regards pending procedures, the Framework Regulation 
provides that, as a rule, when an authority has started a procedure, it remains competent to finish that 
procedure, even after the effective change of competence. 

Particular circumstances may justify the view that, although one or more of the criteria of significance 
are fulfilled, the classification of a supervised entity as significant is inappropriate, taking into account 
the objectives and principles of the SSM Regulation.   

2. List of significant and less significant credit institutions 

The ECB will publish a list on its website naming those credit institutions identified as significant 
supervised entities or forming part of a significant supervised group. Each significant supervised entity 
will also be the addressee of an ECB decision before the date on which the ECB is to assume direct 
supervision. Furthermore, the ECB will publish on its website a list including each entity that is 
supervised by an NCA together with the name of the supervising NCA. These lists will be updated on 
a regular basis and will provide legal certainty to credit institutions that remain under direct NCA 
supervision.  

 

B.  The SSM and the respective roles of the ECB and NCAs in the 
supervision of significant and less significant supervised entities 

1. Organisation of the SSM 

The SSM is composed of the ECB and of NCAs of participating Member States. NCAs are designated 
by participating Member States in accordance with Regulation (EU) No 575/20135. The draft 
Framework Regulation takes account of the fact that, in some participating Member States, national 
central banks (NCBs) have been assigned certain supervisory tasks under national law although they 
are not NCAs. In this case, the provisions of the Framework Regulation apply to NCBs, where 
appropriate, with respect to those tasks assigned to them by national law6.  

4  Article 47 of the draft Framework Regulation. 
5  Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements 

for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 (OJ L 176, 27.6.2013, p. 1). 
6  Part I clarifies in respect of the definition of NCA laid down in Article 2(2) of the SSM Regulation that this definition ‘is 

without prejudice to arrangements under national law which assign certain supervisory tasks to a national central bank 
(NCB) not designated as an NCA. In this case, the NCB shall carry out these tasks within the framework set out in 
national law and this Regulation. A reference to an NCA in this Regulation shall in this case apply as appropriate to the 
NCB for the tasks assigned to it by national law.’  
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2. Supervision of significant supervised entities  

2.1 Joint Supervisory Teams7 

JSTs are the operational units within the SSM that will be in charge of the day-to-day supervision of 
significant supervised entities or supervised groups8. They are the main tool within which NCAs assist 
the ECB in the supervision of significant supervised entities9. One JST will be established for each 
significant supervised entity or groups. Each JST will be composed of staff from the ECB and from 
NCAs, and coordinated by an ECB staff member (the ‘JST coordinator’). The JST coordinator will be 
assisted by a sub-coordinator from each NCA that has appointed more than one staff member to the 
JST (the ‘NCA sub-coordinator’).  

The draft Framework Regulation explicitly provides that the references to NCAs in relation to JSTs 
should be read as including a reference to the NCBs, where appropriate.  

2.2. NCA assistance in the supervision of significant supervised entities10 

NCAs are involved in the preparation of ECB decisions in relation to the supervision of significant 
supervised entities. The ECB may request the NCA to prepare such draft decisions. At their own 
initiative, NCAs may also propose draft decisions, where appropriate. 

NCAs will be required to follow the instructions given by the ECB and assist the ECB with the 
implementation of any act relating to the ECB’s supervisory tasks. In specific circumstances defined 
in the SSM Regulation and in the draft Framework Regulation, NCAs will also be required to assist 
the ECB in executing its decisions. 

The single point of entry for all requests coming from significant supervised entities is, as a rule, the 
ECB, except as otherwise provided for in the SSM Regulation or in the draft Framework Regulation.  

3. Supervision of less significant supervised entities  

3.1 National supervisory teams  

Less significant supervised entities remain under the direct supervision of NCAs. In accordance with 
Article 31(2) of the SSM Regulation, if the ECB considers that the participation of staff members from 
an NCA in another NCA’s supervisory team is appropriate, it may require the latter NCA to involve 
staff members of the former NCA in its supervisory team11. This is to ensure the creation of ‘a truly 

7  Articles 3 to 6 of the draft Framework Regulation. 
8  In this section of the consultation document, a reference to supervised entities includes a reference to supervised groups. 
9  Article 6(3) of the SSM Regulation: ‘Where appropriate and without prejudice to the responsibility and accountability of 

the ECB for the tasks conferred on it by this Regulation, national competent authorities shall be responsible for assisting 
the ECB, under the conditions set out in the framework mentioned in paragraph 7 of this Article, with the preparation and 
implementation of any acts relating to the tasks referred to in Article 4 related to all credit institutions, including 
assistance in verification activities. They shall follow the instructions given by the ECB when performing the tasks 
mentioned in Article 4.’ 

10  Articles 89 to 95 of the draft Framework Regulation. 
11  Article 7 of the draft Framework Regulation. 
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integrated supervisory mechanism’ as well as ‘peer control on an on-going basis’12, particularly as 
regards the supervision of large credit institutions. Staff exchange will also be an important tool to 
establish a common supervisory culture. 

3.2 Relationship between the ECB and NCAs in the supervision of less significant supervised 
entities 

Part VII of the Framework Regulation describes the main principles governing the relationship 
between the ECB and the NCAs, as direct supervisors of less significant supervised entities13, with the 
aim of allowing the ECB to exercise oversight over the SSM. 

As a general rule, NCAs must always inform the ECB of any rapid and significant deterioration in the 
financial situation of a less significant supervised entity14.  

As regards ex ante oversight by the ECB regarding the supervision of less significant supervised 
entities by NCAs, this will be limited to draft decisions and procedures that concern certain less 
significant supervised entities identified by the ECB on the basis of general criteria taking account of 
the risk situation of the entity and its impact on the domestic financial system. Such draft decisions 
and procedures will need to be notified ex ante by NCAs to the ECB only if they are considered 
material15, in which case the ECB may provide comments on the draft decision or procedure.  

As regards ex post reporting by NCAs on their supervisory activities16, NCAs will prepare regular 
reports for the ECB, on the basis of which the ECB will assess, inter alia, the consistency of 
supervisory outcomes within the SSM.   

 

C.  Supervisory procedures within the SSM: general principles 

Part III of the draft Framework Regulation lays down the rules governing the conduct of supervisory 
procedures17 carried out by the ECB and NCAs. 

1. Principles and obligations 

The draft Framework Regulation elaborates on the general principles and obligations laid down in the 
SSM Regulation, for example, the duty to cooperate in good faith and the obligation to exchange 
information. It specifies that the obligation to exchange information also covers information not 
directly related to the ECB’s supervisory tasks (including consumer protection and the fight against 

12  Recital 79of the SSM Regulation. 
13  Article 6(5)(c) of the SSM Regulation provides that the ECB shall exercise oversight over the functioning of the system 

based in particular on the procedures governing the relationship between the ECB and NCAs with respect to the 
supervision of less significant supervised entities established in accordance with Article 6(7)(c) of the SSM Regulation. 

14  Article 96 of the draft Framework Regulation. 
15  Articles 97 and 98 of the draft Framework Regulation. 
16  Articles 99 and 100 of the draft Framework Regulation. 
17  ‘ECB supervisory procedure’ and ‘NCA supervisory procedure’ are defined in Part I of the draft Framework Regulation. 
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money laundering) but that may still have an impact on the respective tasks of the ECB and NCAs 
and, in particular, information that the NCAs have on procedures that may affect the safety and 
soundness of a supervised entity. 

2. Due process for adopting ECB supervisory decisions 

The right of due process18 includes: (a) the right to be heard before the adoption of a supervisory 
decision19 that would directly and adversely affect the rights of the party20; (b) the right to have access 
to the ECB’s file in a supervisory procedure; and (c) an obligation on the ECB to give reasons for its 
decisions.  

The right to be heard may be exercised in writing or, where appropriate, in a meeting with the ECB. It 
can be deferred and granted after a legal act has been adopted if an urgent decision appears necessary 
in order to prevent significant damage to the financial system. 

The right to have access to the ECB’s file in an ECB supervisory procedure is subject to the legitimate 
interest of legal and natural persons other than the relevant party in the protection of their business 
secrets. The right of access to the file does not extend to confidential information such as internal 
documents of the ECB and the NCAs, including, for example, legal advice and correspondence 
between the ECB and the NCA or between the NCAs. The regime governing the right to have access 
to the ECB’s file is similar to the regime laid down in Council Regulation (EC) No 1/200321 which 
provides for access to the Commission’s file in competition cases. 

3. Language regime  

For communications between the ECB and supervised entities, the supervised entities may generally 
address the ECB in any of the EU official languages and the ECB will respond in that language. 
Decisions addressed to supervised entities or other persons22 will be adopted by the ECB in the 
English language and an official language of the Member State in which each addressee has its head 
office or is domiciled. If a decision is taken upon application of a supervised entity, the decision will 
be adopted in the English language and in the language used in the application. None the less, the ECB 
will seek to reach an explicit agreement on the use of the English language between each significant 
supervised entity and the ECB. The supervised entity may revoke this agreement at any time.  

18  Article 22 of the SSM Regulation. 
19  ‘ECB supervisory decision’ means a legal act adopted by the ECB in the exercise of the tasks and powers conferred on it 

by the SSM Regulation which takes the form of an ECB decision, is addressed to one or more supervised entities or 
supervised groups or one or more other persons and is not a legal act of general application. 

20  Pursuant to Article 22(1) of the SSM Regulation, this right does not extend to Section 1 of Chapter III of the SSM 
Regulation concerning investigatory powers (Articles 10 to 13 of the SSM Regulation), which relates to requests for 
information, general investigations and on-site inspections. 

21  Council Regulation (EC) No 1/2003 of 16 December 2002 on the implementation of the rules on competition laid down 
in Articles 81 and 82 of the Treaty (OJ L 1, 4.1.2003, p. 1). 

22  These persons are typically (prospective) shareholders or board members of the supervised entity, who may be subject to 
an ECB supervisory procedure, such as an assessment of the acquisition of a qualifying holding or an assessment in 
relation to the fit and proper requirements. 
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For communications between the ECB and the NCAs, as a rule, the English language will be used. 

4. Reporting of breaches 

Article 23 of the SSM Regulation establishes a regime for reporting breaches, that is to say, breaches 
of relevant Union law23 both by supervised entities and by competent authorities (including the ECB). 
Where reports are received alleging breaches by supervised entities, the ECB will assess these using 
reasonable discretion. Where reports are received alleging breaches by competent authorities (other 
than the ECB), the ECB will request the relevant competent authority to comment on the facts 
reported. In particular, the inclusion of the competent authorities in this whistleblowing regime should 
be read in connection with the general responsibility of the ECB ‘for the effective and consistent 
functioning of the SSM’ and to ‘exercise oversight over the functioning of the system’24.  

 

D.  Procedures relating to micro-prudential tasks  

To ensure the smooth and effective functioning of the SSM on a daily basis, the draft Framework 
Regulation specifies the respective roles of the ECB and NCAs in carrying out certain micro-
prudential supervisory tasks, in particular, in respect of consolidated supervision and passport issues25. 

1. Consolidated supervision and colleges of supervisors 

Within the SSM26, the home/host distinction within the meaning of Directive 2013/3627 is not 
applicable to the extent that the supervised group is significant and all entities belonging to such group 
are established in participating Member States. 

The ECB will chair colleges of supervisors in two cases: (a) as consolidating supervisor within the 
meaning of Regulation (EU) No 2013/575, except where all subsidiaries and branches of a supervised 
group are established in participating Member States; (b) as supervisor of a significant credit 
institution with significant branches in non-participating Member States28. In the first case, the NCAs 
of the participating Member States where the parent, subsidiaries or significant branches are 
established may participate in the college as observers. 

Where the parent credit institution is not established in a participating Member State but has 
significant and/or less significant subsidiaries in participating Member States, the ECB and/or NCAs 
will participate in colleges of supervisors chaired by the competent authority of the non-participating 

23  Relevant Union law means directly applicable EU regulations, e.g., Regulation (EU) No 575/2013, and national 
legislation transposing EU directives related to the tasks referred to in Articles 4(1) and 5(1) of the SSM Regulation. 

24  Article 6(1) and Article 6(5)(c) of the SSM Regulation. 
25  Part II of the draft Framework Regulation. 
26  This is without prejudice to the tasks not covered by the SSM Regulation, e.g., consumer protection. 
27  Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the activity of credit 

institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms, amending Directive 2002/87/EC 
and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC (OJ L 176, 27.6.2013, p. 338). 

28  Article 52(3) of Directive 2013/36/EU. 
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Member State. Where both the ECB and one or more NCAs are members of the same college, 
coordination between the ECB and NCAs should be sought. In the case of diverging opinions, NCAs 
remain free however to take their own decisions in the college.  

2. Passport issues 

Part II of the draft Framework Regulation lays down the procedural rules governing the right of 
establishment (of branches) and the exercise of the freedom to provide services by supervised 
entities29, without amending the rules specified in Directive 2013/36/EU. In line with the SSM 
Regulation, NCAs remain competent to receive notifications from credit institutions in relation to the 
right of establishment and the freedom to provide services.  

Internal passport (supervised entities established in a participating Member State wishing to establish 
a branch or provide services in another participating Member State): pursuant to Article 17(1) of the 
SSM Regulation, the procedures set out in Directive 2013/36/EU do not apply in this case. The draft 
Framework Regulation lays down rules similar to those set out in Directive 2013/36/EU to facilitate 
the notification procedures applying to supervised entities. The relevant NCA remains the addressee of 
the notification, subject to an obligation to immediately inform the ECB of receipt of such from a 
significant supervised entity. As regards the exercise of the right of establishment, the ECB (for 
significant supervised entities) or the home NCA (for less significant supervised entities) has two 
months to take a decision. If no decision is taken within this period, the branch may commence its 
activities. The notification must also be communicated to the NCA of the participating Member State 
where the services will be provided or branch established. 

Outbound passport (supervised entities established in a participating Member State wishing to 
establish a branch or provide services in a non-participating Member State): the procedures established 
under relevant Union law apply; the ECB will be the home authority for significant supervised entities 
and the NCA for less significant supervised entities.  

Inbound passport (supervised entities established in a non-participating Member State wishing to 
establish a branch or provide services in a participating Member State): (a) as regards the right of 
establishment, the ECB will exercise the powers of the host authority for significant branches, while 
the NCA will do so for less significant branches; (b) as regards the exercise of the freedom to provide 
services, the ECB will be the host authority, in accordance with the SSM Regulation. NCAs, however, 
will be the addressees of the notification received from the home authority in all cases, subject to a 
duty to inform the ECB immediately upon receipt of such notification. As determination of the 
significance of the branch to be established in a participating Member State is an intra-SSM matter30, 

29  The supervision of credit institutions from third countries establishing a branch or providing cross-border services in the 
Union does not fall within the scope of the SSM Regulation and, hence, it also falls outside the draft Framework 
Regulation. 

30  As regards the assessment of the significance of branches and in relation to the freedom to provide services and the right 
of establishment, EEA branches are treated in the same way as branches of non-participating Member States. Since this 
directly results from the application of Directive 2013/36/EU, which is of EEA relevance, these principles have not been 
further specified in the draft Framework Regulation. 
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and as the right of establishment and/or the exercise of the freedom to provide services may cover 
services that do not fall under ECB supervision, the NCA will serve as the point of entry.  

3. Supplementary supervision of a financial conglomerate 

Where the banking supervisor is appointed coordinator for the supervision of a financial conglomerate 
in accordance with relevant Union law, the ECB will exercise the role of coordinator if the credit 
institution forming part of the conglomerate is a significant supervised entity, whereas the NCA will 
exercise the role in relation to a less significant supervised entity.  

 

E.  Procedures relating to macro-prudential tasks  

1. The procedure provided for in Article 5 of the SSM Regulation 

Article 5 of the SSM Regulation lays down the procedure for the application by NCAs, national 
designated authorities (NDAs) and the ECB of macro-prudential tools provided for under Union law. 
In order to ensure full coordination, where NCAs or NDAs impose such measures, the ECB must be 
duly notified prior to the adoption of those measures. Moreover, where necessary and subject to close 
coordination with national authorities, the ECB may, in fact, apply higher requirements and more 
stringent measures.  

2. The rules laid down in the draft Framework Regulation 

Part VIII of the draft Framework Regulation specifies procedures for the cooperation between NCAs, 
NDAs and the ECB. It defines macro-prudential tools and further specifies that macro-prudential 
measures are not typically addressed to individual institutions and therefore do not constitute 
supervisory procedures31. It provides that the ECB may set a buffer rate in accordance with Article 
5(2) of the SSM Regulation if the NDA has not set such buffer rate32. It requires NCAs and NDAs to 
notify the ECB of the macro-prudential tools referred to in Article 101 of the draft Framework 
Regulation that fall within their competence33. Finally, it provides for procedures for the exchange of 
information and cooperation in respect of macro-prudential tools34.  

F.  The ECB’s supervisory powers 

1. Investigatory powers 

31  Article 101 of the draft Framework Regulation. 
32  Article 102 of the draft Framework Regulation. 
33  Article 103 of the draft Framework Regulation. 
34  Articles 104 and 105 of the draft Framework Regulation. 
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Part XI of the draft Framework Regulation specifies how investigatory powers are to be exercised by 
the ECB, in cooperation with NCAs. Pursuant to Article 6(5)(d) of the SSM Regulation35, 
investigatory powers can be exercised by the ECB with respect to significant and less significant 
supervised entities, without prejudice to the NCA’s capacity to also make use of these powers with 
respect to less significant supervised entities. In this regard, the ECB and NCAs will also rely on the 
general obligation to exchange information36 and on the obligations on NCAs to report to the ECB 
with respect to less significant supervised entities37. 

1.1 Request for information and reporting38 

Before requiring information that the ECB considers necessary from any person referred to in Article 
10(1) of the SSM Regulation, it will first take account of information available to NCAs. 

As regards reporting, within the scope of the Single Rulebook39 the ECB has the tasks and powers laid 
down under relevant Union law with regard to significant supervised entities. NCAs have those tasks 
and powers with regard to less significant supervised entities.  

NCAs are the point of entry for information reported on a regular basis by any supervised entity, and 
are required to check the integrity and quality of the data and make it available to the ECB. The ECB 
is responsible for organising the specific processes for the collection and quality review of the data to 
be reported. 

1.2 General investigations40 and on-site inspections41 

A general investigation initiated by the ECB is launched on the basis of an ECB decision, as is a 
decision to conduct an on-site inspection at the business premises of a supervised entity upon the 
initiative of the ECB. It may be the same ECB decision as the one launching a general investigation if 
the on-site inspection has the same scope and purpose as the general investigation. 

Without prejudice to these ECB powers, NCAs remain competent to initiate their own investigations 
and on-site inspections in relation to less significant supervised entities.  

As regards the establishment and the composition of on-site inspection teams at the ECB’s initiative, 
the draft Framework Regulation largely refers back to Article 12 of the SSM Regulation. The ECB 
will appoint the head of the on-site inspection team from ECB and NCA staff members. The on-site 

35  The ECB ‘may at any time make use of the powers referred to in Articles 10 to 13 [with regard to credit institutions that 
are less significant]’. 

36 Part III of the draft Framework Regulation. 
37  Part VII of the draft Framework Regulation. 
38  Articles 139 to 141 of the draft Framework Regulation. 
39  Regulation (EU) No 575/2013, Directive 2013/36 and European Banking Authority (EBA) implementing technical 

standards. 
40  Article 142 of the draft Framework Regulation. 
41  Articles 143 to 146 of the draft Framework Regulation. 
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inspection will be led by the head of the on-site inspection team, whose instructions must be followed 
by the members of the team.  

The draft Framework Regulation also addresses issues of coordination between JST and on-site 
inspection teams. 

2. Specific supervisory powers (common procedures)42 

The ECB has an overall and exclusive competence as regards the granting and withdrawal of 
authorisations and the assessment of the acquisition of qualifying holdings in relation to all supervised 
entities. These powers are referred to as common procedures. 

Procedure for authorisation43: the NCA of the Member State where the applicant seeks authorisation 
to take up the business of a credit institution is the point of entry for an application. It carries out a first 
assessment of the application on the basis of the conditions laid down under national law. If it 
considers that the application complies with those conditions, it prepares a draft decision and sends it 
to the ECB. On the basis of relevant Union law, the ECB performs an independent assessment of the 
application based on the NCA’s draft decision. The ECB may agree or object to the (positive) draft 
decision of the NCA: it takes a final decision to adopt or to reject the draft decision, i.e. whether to 
grant the authorisation or not. The ECB decision is notified to the applicant by the NCA.  

If the NCA considers that the application does not comply with national law, it must reject the 
application and inform the ECB. 

Procedure for withdrawal of authorisation44: there are two options provided for in the SSM 

Regulation: (a) withdrawal upon request of the ECB, and (b) withdrawal upon request of the NCA. 
The second category includes a withdrawal at the request of a supervised entity. The relevant NCA 
may propose the withdrawal not only on the basis of relevant Union law but also on the basis of 
national law. 

Procedure for assessment of the acquisition of a qualifying holding45: the procedure is similar to the 
procedure for authorisation with the difference that the NCA may propose positive and negative 
decisions to the ECB. The ECB’s assessment is based on a draft decision proposed by the NCA to 
accept or oppose the notified acquisition of a qualifying holding in a credit institution.  

 

42  Part V of the draft Framework Regulation. 
43  Articles 73 to 79 of the draft Framework Regulation. 
44  Articles 80 to 84 of the draft Framework Regulation. 
45  Articles 85 to 87 of the draft Framework Regulation. 
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G.  Administrative penalties  

1. Article 18 of the SSM Regulation on administrative penalties 

Part X of the draft Framework Regulation has been drafted based on the following allocation of 

competences between the ECB and NCAs: 

-  Article 18(1) of the SSM Regulation (breach of directly applicable Union law): within the scope 
of the tasks conferred on the ECB, the ECB has the exclusive competence to open infringement 
proceedings against and impose administrative penalties on significant supervised entities. NCAs 
have the exclusive competence to open infringement proceedings against and impose 
administrative penalties on less significant supervised entities.  

-  Article 18(5) of the SSM Regulation (breach of national law): the ECB cannot impose 
administrative pecuniary penalties, but is exclusively competent to require NCAs to open 
proceedings against significant supervised entities that may lead to the imposition of sanctions. 
NCAs are also competent to impose administrative penalties on natural persons and to impose 
administrative penalties where there is a breach of national law, including a national law 
transposing a directive, e.g., Directive 2013/36/EU. 

- Article 18(7) of the SSM Regulation (breach of ECB regulations and decisions): this provision 
applies in the cases where an ECB regulation or decision is breached in relation to the tasks 
conferred upon the ECB. Consequently, it basically addresses significant supervised entities. 
However, to the extent that an ECB regulation or decision imposes obligations upon less 
significant supervised entities in relation to the ECB, the ECB remains exclusively competent to 
apply the relevant sanctions on those entities for breach of such regulation or decision. 
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2. Rules applying to the imposition of administrative penalties  

2.1 Applicable procedural rules 

Since Article 18(4) of the SSM Regulation entitles the ECB to apply the procedural rules contained in 
Council Regulation (EC) No 2532/98 of 23 November 1998 concerning the powers of the European 
Central Bank to impose sanctions46 ‘as appropriate’, Part X clarifies that the procedural rules 
contained in the Framework Regulation will be applied in relation to administrative penalties imposed 
under Article 18(1) of the SSM Regulation. For sanctions under Article 18(7) of the SSM Regulation, 
the common procedural rules contained in Part X of the Framework Regulation will be applied in 
accordance with Article 25 (Separation from the monetary policy function) and Article 26 
(Supervisory Board) of the SSM Regulation. The draft Framework Regulation thereby clarifies that 
the Supervisory Board shall be responsible for preparing draft complete decisions in relation to all 
sanctions imposed by the ECB in the exercise of its supervisory tasks. 

2.2 Proposal to amend Regulation (EC) No 2532/98 

The ECB intends to recommend amendments to Council Regulation (EC) No 2532/98 in order to 
clarify the rules applying to: (a) the sanctions that may be imposed by the ECB when exercising 
central banking tasks other than supervisory tasks and (b) the administrative penalties and sanctions 
that may be imposed by the ECB when exercising its supervisory tasks. This is to ensure that 
Regulation (EC) No 2532/98 and the SSM Regulation may operate effectively and consistently in the 
context of the SSM. 

2.3 Separation between investigation and decision-taking 

Part X aims at reflecting the principle of separation between the investigation phase and the decision-
taking phase47 and therefore gives investigatory powers to an independent investigating unit which 
will be set up by the ECB. The independence of this investigating unit will be ensured by the fact that 
it may not be given any instructions for the exercise of its investigations. 

2.4 Other procedural rules 

Right to be heard: This right is always granted to the supervised entity prior to the matter being 
referred to the Supervisory Board. Moreover, where the Supervisory Board disagrees with the 
proposal of the investigating unit and concludes that a different infringement has been committed or 
that there is a different factual basis for the proposal of the investigating unit48, the Supervisory Board 
must invite the supervised entity to make submissions (in writing or in an oral hearing). 

46  OJ L 318, 27.11.1998, p. 4. 
47  Pursuant to recital 86 of the SSM Regulation, the SSM Regulation observesthe principles recognised in the Charter of 

Fundamental Rights of the European Union. See, for example, the judgment of the European Court of Human Rights of 
11 June 2009 in Dubus v France (Application No 5242/04). 

48  If the complete draft decision of the Supervisory Board is based on facts and objections on which the supervised entity 
has already been given an opportunity to comment during the investigating phase, no additional hearing is foreseen. 

Public consultation on the SSM Framework Regulation / February 2014 
18



Limitation periods for the imposition and enforcement of sanctions: to ensure compliance with both 
the principle of good administration and the effective exercise of the rights of defence, the imposition 
and enforcement of administrative pecuniary penalties are subject to limitation periods. Their 
computation is similar to that provided for under Union competition law49 as well as under the rules 
applying to the supervision of credit rating agencies by the European Securities and Markets Authority 
(ESMA)50.  

Publication of decisions regarding administrative pecuniary penalties: the regime for the publication 
of decisions regarding administrative pecuniary penalties reflects the provisions of Directive 
2013/36/EU on this issue. 

H.  Arrangements for the conduct of close cooperation 

Member States whose currency is not the euro may wish to participate in the SSM. Article 7 of the 
SSM Regulation provides that a regime of close cooperation may be established allowing such 
Member States to participate.  

Part IX of the Framework Regulation sets out the way in which close cooperation operates and 
supervision is conducted once a close cooperation has been established. Part IX also specifies that 
various parts of the Framework Regulation apply mutatis mutandis in respect of supervised entities in 
close cooperation Member States. The same provisions apply as are applicable to supervised entities in 
euro area Member States, with only the necessary changes being made, as set out in Part IX.  

1. General principles 

Under the regime of close cooperation, the ECB will carry out the tasks referred to in Article 4(1) and 
(2) and Article 5 of the SSM Regulation in relation to supervised entities established in the Member 
State under close cooperation.  

This means that, with respect to significant supervised entities and groups and less significant 
supervised entities and groups established in a Member State under close cooperation, the ECB and 
the NCAs will be put in a position comparable to the situation under the SSM Regulation with respect 
to supervised entities established in euro area Member States, subject to the proviso that the ECB may 
not act directly in relation to the entities established in a Member State under close cooperation.  

Where the ECB considers that a measure relating to the tasks referred to in Article 4(1) and (2) of the 
SSM Regulation should be adopted by the NCA in relation to a supervised entity or group, it will 
address to the NCA: 

49  See Articles 25 and 26 of Regulation (EC) No 1/2003. 
50  Article 5 of Commission Delegated Regulation (EU) No 946/2012 of 12 July 2012 supplementing Regulation (EC) No 

1060/2009 of the European Parliament and the Council with regard to rules of procedures on fines imposed to credit 
rating agencies by the European Securities and Markets Authority, including rules on the right of defence and temporal 
provisions, OJ L 282, 16.10.2012, p. 23. 
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(a) in the case of a significant supervised entity or group, a general or specific instruction, 
request or guideline requiring the issuance of a supervisory decision in relation to that 
significant supervised entity or group; or  

(b) in the case of a less significant supervised entity or group, a general instruction, request or 
guideline. 

In the case of macro-prudential tasks, if the ECB considers that a measure relating to the tasks referred 
to in Article 5 of the SSM Regulation should be adopted, it will address to the NCA or NDA in close 
cooperation a general or specific instruction, request or guideline requiring the application of higher 
requirements for capital buffers or the application of more stringent measures aimed at addressing 
systemic or macro-prudential risks.  

2. Conduct of supervision under the close cooperation regime  

Supervision of significant supervised entities or groups: the NCA must ensure that the ECB receives 
all the information and reporting from and in respect of significant supervised entities and groups 
which the NCA receives and which are necessary for the purposes of carrying out the tasks conferred 
upon the ECB by the SSM Regulation.  

A JST will be established for the supervision of each significant supervised entity or group. The NCA 
will appoint a local coordinator to act directly in relation to the significant supervised entity or group. 
The JST coordinator and staff members of the ECB and other NCAs will participate as members of the 
JST.  

Consolidated supervision and colleges of supervisors: in the case of consolidated supervision and 
colleges of supervisors, in circumstances where the parent undertaking is established in a Member 
State under close cooperation, the ECB, as competent authority, will be the consolidating supervisor 
and will chair a college of supervisors. The ECB will invite the relevant NCA to act as an observer. In 
these cases, the ECB may only act via instructions to the relevant NCA. 

Decisions in respect of significant supervised entities: without prejudice to the powers of the NCAs 
in respect of tasks not conferred upon the ECB by the SSM Regulation, NCAs may adopt decisions in 
respect of significant supervised entities only upon ECB instructions and, in addition, NCAs may 
request ECB instructions.  

Supervision of less significant supervised entities: the ECB may issue general instructions, guidelines 
or requests to the NCA of a Member State under close cooperation requiring the adoption of 
supervisory decisions in respect of the less significant supervised entities in the Member State under 
close cooperation. Such general instructions, guidelines or requests may refer to groups or categories 
of credit institutions for the purposes of ensuring the consistency of supervisory outcomes within the 
SSM. 
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I. Transitional provisions51 

Start of ECB direct supervision when it first assumes its SSM tasks52: as a general rule, the ECB will 
notify each significant credit institution falling under its supervision by means of a decision [two 
months] prior to assuming the supervisory tasks with respect to that credit institution. Decisions will 
only take effect from the date of effective supervision.  

Continuity of existing procedures53: Unless the ECB decides otherwise, the start of effective 

supervision by the ECB on 4 November 2014 will not, as a general rule, interfere with existing 
supervisory procedures (including common procedures) initiated by NCAs. 

Member States whose currency becomes the euro after the effective start of the SSM54: it is intended 
that the transitional provisions should also apply in the cases where, after the start of effective 
supervision, Member States whose currency becomes the euro enter the SSM. For this reason, recital 
10 of the draft Framework Regulation underlines the importance of a comprehensive assessment of 
credit institutions also as regards those established in Member States joining the euro area and 
therefore joining the SSM. 

Continuity of existing cooperation arrangements55: NCAs are usually parties to memoranda of 
understanding and other cooperation arrangements for prudential supervision of credit institutions 
(MoUs). In relation to the MoUs that partly cover the tasks conferred on the ECB by the SSM 
Regulation, there will be no interruption to the functioning of the on-going information exchange with 
third parties once the ECB assumes its supervisory function as the ECB will operate within a common 
supervisory framework involving the NCAs. Hence, as a general principle, the existing arrangements 
will continue to apply. 

 

51  Part XII of the draft Framework Regulation. 
52  Article 147 of the draft Framework Regulation. 
53  Article 149 of the draft Framework Regulation. 
54  Article 151 of the draft Framework Regulation. 
55  Article 152 of the draft Framework Regulation. 

Public consultation on the SSM Framework Regulation / February 2014 
21



III. THE DRAFT FRAMEWORK REGULATION 

 

This draft Regulation is a working document for consultation purposes only. It does not purport to 
represent or prejudge the final proposal for an SSM Framework Regulation to be presented by the 
Supervisory Board to the Governing Council in accordance with Article 6(7) of the SSM 
Regulation. 
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REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL EUROPEU 

de [dia/Mês/ano] 

que estabelece o quadro de cooperação, no âmbito do Mecanismo Único de Supervisão, entre o 
Banco Central Europeu e as autoridades nacionais competentes e com as autoridades nacionais 

designadas 

(Regulamento-Quadro do MUS) 

([BCE/AAAA/XX]) 

 

O CONSELHO DO BANCO CENTRAL EUROPEU, 

 

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nomeadamente os seus artigos 
127.º, n.º 6 e 132.º, 

Tendo em conta os Estatutos do Sistema Europeu de Bancos Centrais e do Banco Central Europeu, 
nomeadamente o seu artigo 34.º,  

Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 1024/2013 do Conselho, de 15 de outubro de 2013, que 
confere ao Banco Central Europeu atribuições específicas no que diz respeito às políticas relativas à 
supervisão prudencial das instituições de crédito1, nomeadamente os seus artigos 4.º, n.º 3, 6.º e 33.º, 
n.º 2, 

Tendo em conta o Projeto de Acordo Interinstitucional entre o Parlamento Europeu e o Banco Central 
Europeu sobre as modalidades práticas da responsabilização e controlo democráticos sobre o exercício 
das funções conferidas ao BCE no quadro do Mecanismo Único de Supervisão2, 

Tendo em conta a consulta pública e a análise realizadas em conformidade com o artigo 4.º, n.º 3, do 
Regulamento (UE) n.º 1024/2013, 

Tendo em conta a proposta do Conselho de Supervisão, em consulta com as autoridades nacionais 
competentes, 

Considerando o seguinte: 

(1) O Regulamento (UE) n.º 1024/2013 (a seguir “Regulamento do MUS”) estabelece o 
Mecanismo Único de Supervisão (MUS) composto pelo Banco Central Europeu (BCE) e pelas 
autoridades nacionais competentes (ANC) dos Estados-Membros participantes.  

(2) No quadro do artigo 6.º do Regulamento do MUS, cabe ao BCE exercer em exclusivo as 
atribuições microprudenciais que lhe são conferidas pelo artigo 4.º relativamente às instituições 
de crédito estabelecidas nos Estados-Membros participantes. O BCE é responsável pelo 
funcionamento eficaz e coerente do MUS e pela supervisão do funcionamento do sistema, com 

1  JO L 287 de 29.10.2013, p. 63. 
2  JO L 320 de 30.11.2013, p. 1. 
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base nas responsabilidades que lhe incumbem e nos procedimentos previstos no artigo 6.º do 
Regulamento do MUS.  

(3) Sempre que adequado, e sem prejuízo da responsabilidade do BCE e da sua obrigação de 
responder pelo exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo Regulamento do MUS, 
compete às ANC coadjuvar o BCE, nas condições estabelecidas no Regulamento do MUS e no 
presente Regulamento, na preparação e aplicação de quaisquer atos relacionados com as 
atribuições referidas no artigo 4.º do Regulamento do MUS referentes a todas as instituições de 
crédito, incluindo a o apoio em atividades de verificação. No exercício das atribuições a que se 
refere o artigo 4.º do Regulamento do MUS as ANC devem seguir as instruções dadas pelo 
BCE. 

(4)  O BCE, as ANC e as autoridades nacionais designadas (AND) têm de desempenhar as 
atribuições macroprudenciais referidas no artigo 5.º do Regulamento do MUS e seguir os 
procedimentos de coordenação previstos no mesmo, no presente Regulamento e na legislação 
aplicável da União, sem prejuízo do papel do Eurosistema e do Comité Europeu do Risco 
Sistémico. 

(5)  No âmbito do MUS, as responsabilidades de supervisão do BCE e das ANC são-lhes 
respetivamente atribuídas com base no caráter significativo das entidades abrangidas pelo MUS. 
O presente Regulamento estabelece, em particular, a metodologia específica para a avaliação 
desse caráter significativo, como exigido pelo artigo 6.º, n.º 7, do Regulamento do MUS. O 
BCE detém competências de supervisão direta relativamente às instituições de crédito, 
companhias financeiras e companhias financeiras mistas estabelecidas nos Estados-Membros 
participantes, e às sucursais, nos Estados-Membros participantes, de instituições de crédito 
significativas estabelecidas em Estados-Membros não participantes. As ANC são responsáveis 
pela supervisão direta das entidades menos significativas, sem prejuízo de o BCE poder decidir 
assumir, em casos específicos, a supervisão direta dessas entidades, sempre que necessário para 
uma aplicação coerente dos padrões de supervisão. 

(6) Para levar em conta a evolução recente da legislação da União no domínio das sanções, assim 
como a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem relativa ao princípio da 
separação entre a investigação e a fase de tomada de decisão, o BCE criará uma unidade de 
investigação independente para investigar autonomamente as violações de regras e decisões em 
matéria de supervisão. 

(7) O artigo 6.º, n.º 7, do Regulamento do MUS dispõe que o BCE, em consulta com as ANC, e 
com base numa proposta do Conselho de Supervisão, adota e publica o enquadramento legal 
sobre as modalidades práticas de cooperação entre o BCE e as ANC no âmbito do MUS. 

(8) O artigo 33.º, n.º 2, do Regulamento do MUS dispõe que o BCE publica, através de 

regulamentos e decisões, as disposições operacionais detalhadas para a execução das atribuições 

que lhe são conferidas pelo referido Regulamento. O presente Regulamento contém as 
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disposições de aplicação do artigo 33.º, n.º 2, relativas à cooperação entre o BCE e as ANC no 

âmbito do MUS. 

(9) Consequentemente, o presente Regulamento desenvolve e especifica os procedimentos de 

cooperação estabelecidos no Regulamento do MUS entre o BCE e as ANC no âmbito do MUS 

assim como, quando apropriado, com as autoridades nacionais designadas, assegurando desse 

modo o funcionamento eficaz e coerente do MUS. 

(10) O BCE atribui grande importância à avaliação completa das instituições de crédito, incluindo a 

avaliação do balanço, que o mesmo tem de efetuar antes de assumir as suas atribuições. Este 

procedimento é extensivo aos Estados-Membros que ingressem na área do euro e, por 

conseguinte, no MUS, após a data de início da supervisão prevista no artigo 33.º, n.º 2 do 

Regulamento do MUS. 

(11)  Para o bom funcionamento do MUS é essencial a total cooperação entre o BCE e as ANC, e que 

estes troquem entre si toda a informação que possa ter impacto nas respetivas atribuições, em 

particular toda a informação de que as ANC disponham no que diz respeito aos procedimentos 

que possam ter impacto na segurança e solidez das entidades supervisionadas ou que interajam 

com os procedimentos de supervisão em relação a tais entidades, 

 

ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO: 
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PARTE I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 1.º 

Objeto e finalidade do regulamento 

1. O presente regulamento estabelece regras em relação a todos os seguintes aspetos:  

 a) o enquadramento legal referido no artigo 6.º, n.º 7 do Regulamento do MUS, 
nomeadamente para organizar as modalidades práticas de aplicação do artigo 6.º do 
Regulamento do MUS relativas à cooperação no âmbito do MUS, de modo a incluir: 

i) a metodologia específica para a apreciação e controlo da classificação de uma 
entidade supervisionada como significativa ou menos significativa, de acordo com 
os critérios definidos no artigo 6.º, n.º 4 do Regulamento do MUS, e as disposições 
resultantes dessa avaliação; 

ii) a definição de procedimentos, incluindo prazos, também em relação à possibilidade 
de as ANC elaborarem projetos de decisões a submeter à apreciação do BCE, 
aplicáveis ao relacionamento entre o BCE e as ANC no que respeita à supervisão 
de entidades supervisionadas significativas; 

iii) a definição de procedimentos, incluindo prazos, aplicáveis ao relacionamento entre 
o BCE e as ANC no que respeita à supervisão das entidades supervisionadas menos 
significativas. Em especial, esses procedimentos devem determinar que as ANC, 
consoante os casos previstos no presente Regulamento: 

- notifiquem o BCE de eventuais procedimentos de supervisão relevantes;  

- reavaliem, a pedido do BCE, aspetos específicos dos procedimentos; 

- transmitam ao BCE os projetos de decisões relevantes de supervisão 
sobre os quais o BCE se possa pronunciar;  

 b)  a cooperação e o intercâmbio de informações entre o BCE e as ANC no âmbito do MUS 
no que diz respeito aos procedimentos relativos a i) entidades supervisionadas 
significativas; e ii) entidades supervisionadas menos significativas, incluindo os 
procedimentos comuns aplicáveis à autorização para o acesso à atividade das instituições 
de crédito, à revogação dessas autorizações e à apreciação de aquisições e alienações de 
participações qualificadas; 

 c) os procedimentos relativos à cooperação entre o BCE, as ANC e as AND no que respeita 
às atribuições e instrumentos macroprudenciais, na aceção do artigo 5.º do Regulamento 
do MUS; 

 d) os procedimentos relativos ao funcionamento da cooperação estreita, na aceção do artigo 
7.º do Regulamento do MUS, e aplicáveis entre o BCE, as ANC e as AND; 
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 e) os procedimentos relativos à cooperação entre o BCE e as ANC no que respeita ao 
disposto nos artigos 10.º a 13.º do Regulamento do MUS, incluindo certos aspetos 
relacionados com o reporte em matéria de supervisão; 

 f) os procedimentos relativos à adoção de decisões de supervisão dirigidas a entidades 
supervisionadas e terceiros; 

 g) o regime linguístico aplicável entre o BCE e as ANC, e entre o BCE e as entidades e 
terceiros supervisionados no âmbito do MUS; 

 h) os procedimentos aplicáveis aos poderes sancionatórios do BCE e das ANC no âmbito do 
MUS no que respeita às atribuições conferidas ao BCE pelo Regulamento do MUS;  

i) as disposições transitórias. 

2. O presente regulamento não afeta as atribuições de supervisão não conferidas ao BCE pelo 
Regulamento do MUS as quais, por conseguinte, permanecem na esfera das autoridades 
nacionais.  

3.  O presente regulamento deverá ser interpretado nomeadamente em conjugação com a Decisão 
BCE/2004/2 do Banco Central Europeu3 e com a [Decisão BCE/2013/XX do Banco Central 
Europeu de [data] que adota o Regulamento Interno do Conselho de Supervisão do Banco 
Central Europeu4, em particular no que diz respeito à tomada de decisões no âmbito do MUS, 
incluindo o procedimento aplicável entre o Conselho de Supervisão e o Conselho do BCE 
relativamente à não formulação de objeções pelo Conselho do BCE referida no artigo 26.º, n.º 8 
do Regulamento do MUS e a outros atos jurídicos do BCE aplicáveis, [incluindo o 
Regulamento BCE/2013/XX do Banco Central Europeu de [data] relativo à criação de um 
Painel de Mediação respetivo Regulamento Interno5 e a Decisão BCE/2013/XX relativa à 
criação de uma Comissão de Reexame e respetivas Regras de Funcionamento6]. 

 

Artigo 2.º 

Definições 

Para efeitos do presente Regulamento, são aplicáveis as definições constantes do Regulamento do 
MUS, salvo disposição em contrário, juntamente com as seguintes definições: 

1.  “autorização”: uma autorização na aceção do artigo 4.º, n.º 1, ponto 42) do Regulamento 
(UE) n.º 575/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho7; 

3  Decisão BCE/2004/2do Banco Central Europeu, de 19 de fevereiro de 2004, que adota o Regulamento Interno do 
Banco Central Europeu (JO L 80 de 18.3.2004, p. 33) 

4  [incluir referência do JO]. 
5  [incluir referência do JO]. 
6          [incluir referência do JO] 
7  Regulamento (UE) n.º 575/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2013, relativo aos 

requisitos prudenciais para as instituições de crédito e para as empresas de investimento e que altera o Regulamento 
(UE) n.º  648/2012 (JO L 208 de 27.6.2013, p. 1). 
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2.  “sucursal”: uma sucursal na aceção do artigo 4.º, n.º 1, ponto 17) do Regulamento (UE) 
n.º 575/2013; 

3.  “procedimentos comuns”: os procedimentos previstos na parte V no que diz respeito à 
autorização para o acesso à atividade das instituições de crédito, à revogação da 
autorização para o exercício dessa atividade e às decisões sobre participações 
qualificadas; 

4.  “Estado-Membro da área do euro”: um Estado-Membro cuja moeda seja o euro;  

5.  “grupo”: um grupo de empresas, das quais pelo menos uma seja uma instituição de 
crédito, que seja constituído por uma empresa-mãe e respetivas filiais, ou empresas 
coligadas entre as quais exista uma relação na aceção do artigo 12.º, n.º 1, da Sétima 
Diretiva 83/349/CEE do Conselho8, incluindo qualquer subgrupo do mesmo; 

6.  “equipa conjunta de supervisão”: equipa de autoridades de supervisão responsável pela 
supervisão de uma entidade supervisionada significativa ou de um grupo supervisionado 
significativo; 

7.  “entidade supervisionada menos significativa”: a) uma entidade supervisionada menos 
significativa num Estado-Membro pertencente à área do euro; e b) uma entidade 
supervisionada menos significativa num Estado-Membro não pertencente à área do euro 
mas que seja Estado-Membro participante; 

8.  “entidade supervisionada menos significativa num Estado-Membro da área do euro”: uma 
entidade supervisionada estabelecida num Estado-Membro pertencente à área do euro que 
não possua o estatuto de entidade supervisionada significativa, na aceção do artigo 6.º, n.º 
4 do Regulamento do MUS; 

9.  “autoridade nacional competente” (ANC): uma autoridade nacional competente na aceção 
do artigo 2.º, n.º 2 do Regulamento do MUS. A presente definição não prejudica as 
disposições da legislação nacional que confiram certas atribuições de supervisão a um 
banco central nacional (BCN) não designado como ANC. Neste caso, o BCN deve 
exercer estas atribuições no âmbito do enquadramento definido na legislação nacional e 
no presente Regulamento. As referências a uma ANC no presente regulamento devem 
aplicar-se neste caso, se adequado, ao BCN no que respeita às atribuições que lhe são 
conferidas pela legislação nacional; 

10. “ANC em estreita cooperação”: uma ANC designada por um Estado-Membro participante 
em estreita cooperação nos termos da Diretiva 2013/36/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho9; 

8  Sétima Diretiva 83/349/CEE do Conselho, de 13 de junho de 1983, baseada no artigo 54 º, n.º 3, alínea g) d do 
Tratado e relativa às contas consolidadas (JO L 193, de 18.7.1983, p. 1). 

9  Diretiva 2013/36/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2013, relativa ao acesso à atividade 
das instituições de crédito e à supervisão prudencial das instituições de crédito e empresas de investimento, que altera 
a Diretiva 2002/87/CE e revoga as Diretivas 2006/48/CE e 2006/49/CE (JO L 176 de 27.6.2013, p. 338). 
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11. “autoridade nacional designada” (AND): uma autoridade nacional designada, na aceção 
do artigo 2.º, n.º 7 do Regulamento do MUS;  

12. “AND em estreita cooperação”: uma AND não pertencente à área do euro designada por 
um Estado-Membro participante em estreita cooperação, para efeitos das atribuições 
relacionadas com o artigo 5.º do Regulamento do MUS; 

13. “Estado-Membro não pertencente à área do euro”: um Estado-Membro cuja moeda não 
seja o euro;  

14. “empresa-mãe”: uma empresa-mãe na aceção do artigo 4.º, n.º 1, ponto 15) do 
Regulamento (UE) n.º 575/2013; 

15. “Estado-Membro participante em estreita cooperação”: um Estado-Membro não 
pertencente à área do euro que tenha estabelecido uma cooperação estreita com o BCE 
nos termos do artigo 7.º do Regulamento do MUS; 

16. “entidade supervisionada significativa”: tanto a) uma entidade supervisionada 
significativa num Estado-Membro pertencente à área do euro; como b) uma entidade 
supervisionada significativa num Estado-Membro não pertencente à área do euro que seja 
um Estado-Membro participante; 

17. “entidade supervisionada significativa num Estado-Membro pertencente à área do euro”: 
uma entidade supervisionada estabelecida num Estado-Membro da área do euro que 
possua o estatuto de entidade supervisionada significativa nos termos de uma decisão de 
supervisão do BCE  com fundamento no artigo 6.º, n.º 4, ou no artigo 6.º, n.º 5, alínea b) 
do Regulamento do MUS; 

18. “entidade supervisionada significativa num Estado-Membro participante não pertencente 
à área do euro”: uma entidade supervisionada estabelecida num Estado-Membro 
participante não pertencente à área do euro que possua o estatuto de entidade 
supervisionada significativa nos termos de uma decisão de supervisão do BCE com 
fundamento no artigo 6.º, n.º 4 ou no artigo 6.º, n.º 5, alínea b) do Regulamento do MUS; 

19. “filial”: uma filial na aceção do artigo 4.º, n.º 1, ponto 16) do Regulamento (UE) n.º 
575/2013; 

20. “entidade supervisionada”: a) uma instituição de crédito estabelecida num Estado-
Membro participante; b) uma companhia financeira estabelecida num Estado-Membro 
participante; c) uma companhia financeira mista estabelecida num Estado-Membro 
participante, contanto que cumpra as condições previstas no ponto 22), alínea b); d) uma 
sucursal estabelecida num Estado-Membro participante por uma instituição de crédito 
estabelecida num Estado-Membro não participante. 
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 Uma contraparte central (CCP), conforme definida no artigo 2.º, n.º 1 do Regulamento 
(UE) n.º 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho10, que seja qualificada como 
instituição de crédito na aceção da Diretiva 2013/36/UE, deve ser considerada uma 
entidade supervisionada nos termos do Regulamento do MUS, do presente regulamento e 
da legislação aplicável da União, sem prejuízo da supervisão das CCP pelas ANC 
pertinentes, tal como previsto no Regulamento (UE) n.º 648/2012; 

21. “grupo supervisionado”: 

a) um grupo cuja empresa-mãe seja uma instituição de crédito ou companhia 
financeira com sede num Estado-Membro participante;  

b) um grupo cuja empresa-mãe seja uma companhia financeira mista com sede num 
Estado-Membro participante, contanto que o coordenador do conglomerado 
financeiro, na aceção da Diretiva 2002/87/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho,11 seja uma autoridade competente para a supervisão de instituições de 
crédito e seja também o coordenador no âmbito das suas funções de autoridade de 
supervisão das instituições de crédito; 

c) as entidades supervisionadas com sede no mesmo Estado-Membro participante, 
desde que associadas de modo permanente a um organismo central que as 
supervisione nas condições previstas no artigo 10.º do Regulamento (UE) n.º 
575/2013 e que esteja estabelecido no mesmo Estado-Membro participante; 

22. “grupo supervisionado significativo”: um grupo supervisionado com estatuto de grupo 
supervisionado considerado significativo nos termos de uma decisão de supervisão do 
BCE com fundamento no artigo 6.º, n.º 4, e no artigo 6.º, n.º 5, alínea b) do Regulamento 
do MUS; 

23. “grupo supervisionado menos significativo”: um grupo supervisionado sem estatuto de 
grupo supervisionado considerado significativo na aceção do artigo 6.º, n.º 4 do 
Regulamento do MUS; 

24. “procedimento de supervisão do BCE”: qualquer atividade do BCE destinada a preparar a 
adoção de uma decisão de supervisão do BCE, incluindo procedimentos comuns e a 
imposição de sanções administrativas pecuniárias. Todos os procedimentos de supervisão 
do BCE estão sujeitos ao disposto na parte III. A parte III também se aplica à imposição 
de sanções administrativas pecuniárias, salvo disposição em contrário da parte X; 

25. “procedimento de supervisão das ANC”: qualquer atividade das ANC destinada a 
preparar a adoção de uma decisão de supervisão de uma ANC, que tenha como 

10  Regulamento (UE) n.º 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo aos derivados 
do mercado de balcão, às contrapartes centrais e aos repositórios de transações (JO L 201 de 27.7.2012, p. 1). 

11  Diretiva 2002/87/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2002, relativa à supervisão 
complementar de instituições de crédito, empresas de seguros e empresas de investimento de um conglomerado 
financeiro e que altera as Diretivas 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE do 
Conselho e as Diretivas 98/78/CE e 2000/12/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 35 de 11.2.2003, p. 1). 
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destinatário uma ou mais entidades ou grupos supervisionados ou uma ou mais pessoas, 
incluindo a imposição de sanções administrativas; 

26. “decisão de supervisão do BCE”: um ato jurídico adotado pelo BCE no exercício das 
atribuições e competências que lhe são conferidas pelo Regulamento do MUS, que 
assuma a forma de decisão do BCE, cujos destinatários sejam uma ou mais entidades ou 
grupos supervisionados ou um ou mais terceiros, e que não constitua um ato jurídico de 
aplicação geral; 

27. “país terceiro”: um país que não seja Estado-Membro ou um Estado do Espaço 
Económico Europeu; 

28. “dia útil”: um dia que não seja um sábado, um domingo, ou um feriado do BCE, de 
acordo com o calendário aplicável ao BCE12. 

 

12  Conforme publicado no sítio web do BCE. 
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PARTE II 
ORGANIZAÇÃO DO MUS 

 

Título 1 

Estruturas de supervisão de entidades supervisionadas significativas e menos significativas 

 

Capítulo 1 

Supervisão de entidades supervisionadas significativas 

 

Artigo 3.º 

Equipas conjuntas de supervisão 

1. Para a supervisão de cada entidade supervisionada significativa ou grupo supervisionado 
significativo em Estados-Membros participantes serão estabelecidas equipas conjuntas de 
supervisão. Cada uma dessas equipas será composta por membros do pessoal do BCE e das 
ANC nomeados nos termos do artigo 4.º, cujo trabalho sserá coordenado por um membro do 
pessoal do BCE designado para o efeito (a seguir “coordenador da ECS”) e um ou mais 
subcoordenadores das ANC, tal como previsto no artigo 6.º.  

2. Sem prejuízo de outras disposições do presente regulamento, as atribuições das equipas 
conjuntas de supervisão incluem, nomeadamente, as seguintes: 

a) executar o processo de revisão e avaliação pelo supervisor referido no artigo 97.º da 
Diretiva 2013/36/UE relativamente à entidade supervisionada significativa ou do grupo 
supervisionado significativo sob a sua supervisão; 

b) tendo em conta o processo de revisão e avaliação pelo supervisor, propor ao Conselho de 
Supervisão um plano de atividades de supervisão, incluindo um plano de inspeções no 
local, em conformidade com o artigo 99.º da Diretiva 2013/36/CE, para a referida 
entidade supervisionada significativa ou grupo supervisionado significativo;  

c) implementar o plano de atividades de supervisão aprovado pelo BCE e quaisquer 
decisões de supervisão do BCE relativas à entidade supervisionada significativa ou ao 
grupo supervisionado significativo sob a sua supervisão; 

d) assegurar a coordenação com a equipa de inspeções no local a que a parte XI se refere no 
que diz respeito à implementação do plano de inspeções no local; 

e) colaborar com as ANC sempre que necessário. 
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Artigo 4.º 

Estabelecimento e composição de equipas conjuntas de supervisão 

1. O BCE é responsável pelo estabelecimento e composição de equipas conjuntas de supervisão. A 
nomeação de membros do pessoal das ANC para as equipas conjuntas de supervisão é efetuada 
pela respetiva ANC nos termos do n.º 2. 

2. Em conformidade com os princípios estabelecidos no artigo 6.º, n.º 8, do Regulamento do MUS 
e sem prejuízo do respetivo artigo 31.º, as ANC nomeiam um ou mais membros do seu pessoal 
como membro ou membros de uma equipa conjunta de supervisão. Um membro do pessoal de 
uma ANC pode ser nomeado como membro de mais do que uma equipa conjunta de supervisão. 

3. Não obstante o disposto no n.º 2, o BCE pode requerer que as ANC alterem as nomeações que 
tenham efetuado se necessário para efeitos da composição de uma equipa conjunta de 
supervisão.  

4. Se mais do que uma ANC exercer atribuições de supervisão num Estado-Membro participante, 
ou se a legislação nacional de um Estado-Membro participante conferir a um BCN atribuições 
de supervisão específicas e o BCN não for uma ANC, as autoridades competentes devem 
coordenar a sua participação no âmbito das equipas conjuntas de supervisão. 

 

Artigo 5.º 

Envolvimento de membros do pessoal dos BCN dos Estados-Membros participantes 

1. Os BCN dos Estados-Membros participantes envolvidos na supervisão prudencial de uma 
entidade supervisionada significativa ou de um grupo supervisionado significativo ao abrigo da 
respetiva legislação nacional mas que não sejam ANC podem também nomear um ou mais 
membros do seu pessoal para uma equipa conjunta de supervisão.  

2. O BCE deve ser informado de tais nomeações, aplicando-se o artigo 4.º em conformidade. 

3. Se forem nomeados membros do pessoal de BCN de Estados-Membros participantes para uma 
equipa conjunta de supervisão, as referências a ANC em relação a equipas conjuntas de 
supervisão devem ser entendidas como incluindo uma referência a esses BCN. 

 

Artigo 6.º 

Coordenador e subcoordenadores da ECS  

1. O coordenador da ECS, coadjuvado por subcoordenadores das ANC conforme previsto n.º 2, 
assegura a coordenação do trabalho no âmbito da equipa conjunta de supervisão. Para esse 
efeito, os membros da equipa conjunta de supervisão seguem as instruções do coordenador da 
ECS no que diz respeito às respetivas funções na equipa conjunta de supervisão, sem prejuízo 
das suas funções e deveres na respetiva ANC. 

2. Cada ANC que nomeie mais do que um membro do seu pessoal para a equipa conjunta de 
supervisão deve nomear um desses membros como subcoordenador (a seguir “subcoordenador 
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da ANC”). Os subcoordenadores da ANC assistem o coordenador da ECS no que diz respeito à 
organização e coordenação das atribuições na equipa conjunta de supervisão, em particular 
relativamente aos membros do pessoal nomeados pela referida ANC como seu subcoordenador. 
O subcoordenador da ANC pode dar instruções aos membros da equipa conjunta de supervisão 
nomeados pela mesma ANC, desde que estas não entrem em conflito com as instruções dadas 
pelo coordenador da ECS. 

 

Capítulo 2 

Supervisão de entidades supervisionadas menos significativas  

 

Artigo 7.º 

Inclusão de membros do pessoal de outras ANC na equipa de supervisão de uma ANC 

Sem prejuízo do disposto no artigo 31.º, n.º 1, do Regulamento do MUS, sempre que, em relação à 
supervisão de entidades supervisionadas menos significativas, o BCE considere ser conveniente 
incluir membros do pessoal de uma ou mais outras ANC na equipa de supervisão de uma ANC, o BCE 
pode exigir que esta equipa inclua membros do pessoal dessas outras ANC. 

 

Título 2 

Supervisão em base consolidada e participação do BCE e ANC em colégios de 

autoridades de supervisão 

 

Artigo 8.º 

Supervisão em base consolidada 

 O BCE exercerá a supervisão em base consolidada conforme previsto no artigo 111.º da Diretiva 
2013/36/EU relativamente a todas as instituições de crédito, companhias financeiras ou companhias 
financeiras mistas que sejam significativas em base consolidada. A ANC pertinente exercerá as 
funções de supervisor em base consolidada relativamente às instituições de crédito, companhias 
financeiras ou companhias financeiras mistas que sejam menos significativas em base consolidada. 
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Artigo 9.º 

Presidência de colégios de autoridades de supervisão pelo BCE 

1. Quando seja a autoridade responsável pela supervisão em base consolidada, o BCE presidirá ao 
colégio estabelecido nos termos do artigo 116.º da Diretiva 2013/36/UE. As ANC dos Estados-
Membros participantes onde encontrem eventualmente estabelecidas empresas-mãe, filiais e 
sucursais significativas, na aceção do artigo 51.º da Diretiva 2013/36/UE têm direito a participar 
no colégio na qualidade de observadores. 

2. Se nenhum colégio tiver sido estabelecido nos termos do artigo 116.º da Diretiva 2013/36/UE, e 
a entidade supervisionada significativa tiver sucursais em Estados-Membros não participantes 
que sejam considerados significativos nos termos do artigo 51.º, n.º 1, da Diretiva 2013/36/UE, 
o BCE estabelecerá um colégio de autoridades de supervisão com as autoridades competentes 
dos Estados-Membros de origem. 

 

Artigo 10.º 

Participação do BCE e das ANC em colégios de autoridades de supervisão  

Se a autoridade responsável pela supervisão em base consolidada não for um Estado-Membro 
participante, o BCE e as ANC participam no colégio de autoridades de supervisão em conformidade 
com as seguintes regras e as disposições constantes da legislação aplicável da União: 

a) se as entidades supervisionadas nos Estados-Membros participantes forem todas 
entidades supervisionadas significativas, o BCE participa no colégio de autoridades de 
supervisão na qualidade de membro, enquanto que as ANC têm direito a participar nesse 
colégio na qualidade de observadores; 

b) se as entidades supervisionadas nos Estados-Membros participantes forem todas 
entidades supervisionadas menos significativas, as ANC participam no colégio de 
autoridades de supervisão na qualidade de membros;  

c) se as entidades supervisionadas nos Estados-Membros participantes forem tanto entidades 
supervisionadas menos significativas como entidades supervisionadas significativas, tanto 
o BCE como as ANC participam no colégio de autoridades de supervisão na qualidade de 
membros. As ANC dos Estados-Membros participantes em que as entidades 
supervisionadas significativas se encontram estabelecidas têm direito a participar no 
colégio de autoridades de supervisão na qualidade de observadores. 

 

Título 3  

Procedimentos relativos ao direito de estabelecimento e à liberdade de prestação de serviços 
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Capítulo 1 

Procedimentos relativos ao exercício do direito de estabelecimento e livre prestação de serviços  

no âmbito do MUS  

 

Artigo 11.º 

Direito de estabelecimento de instituições de crédito no âmbito do MUS 

1. As entidades supervisionadas significativas que pretendam estabelecer uma sucursal no 
território de outro Estado-Membro participante devem notificar essa intenção à ANC do Estado-
Membro participante onde a entidade supervisionada significativa tem a sua sede, sendo 
necessário fornecer as informações exigidas pelo artigo 35, n.º 2, da Diretiva 2013/36/UE. A 
ANC deve informar de imediato o BCE da receção da referida notificação. 

2. As entidades supervisionadas menos significativas que pretendam estabelecer uma sucursal no 
território de outro Estado-Membro participante devem notificar a sua intenção à respetiva ANC 
em conformidade com os requisitos do artigo 35, n.º 2 da Diretiva 2013/36/UE. 

3.  Na ausência de decisão em contrário do BCE no prazo de dois meses a contar da data de 
receção da notificação, a sucursal referida no n.º 1 pode ser estabelecida e iniciar as suas 
atividades. O BCE deve comunicar esta informação à ANC do Estado-Membro participante 
onde a sucursal for estabelecida. 

4. Na ausência de decisão em contrário da ANC do Estado-Membro de origem no prazo de dois 
meses a contar da data de receção da notificação, a sucursal referida no n.º 2 pode ser 
estabelecida e iniciar as suas atividades. A ANC comunicará esta informação ao BCE. 

5. Se alguma das informações comunicadas nos termos dos n.os 1 e 2 sofrer alterações, a entidade 
supervisionada deve notificar por escrito a modificação em causa à ANC que recebeu a 
informação inicial, pelo menos um mês antes de proceder a essa modificação. Esta ANC 
informará a ANC do Estado-Membro em que a sucursal esteja estabelecida. 
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Artigo 12.º 

Exercício da liberdade de prestação de serviços pelas instituições de crédito no âmbito do MUS 

1. As entidades supervisionadas significativas que desejem exercer pela primeira vez as suas 
atividades no território de outro Estado-Membro participante ao abrigo da liberdade de 
prestação de serviços devem notificar o BCE em conformidade com os requisitos estabelecidos 
na Diretiva 2013/36/UE. A notificação deve ser enviada à ANC do Estado-Membro participante 
onde os serviços serão prestados. 

2. As entidades supervisionadas menos significativas que desejem exercer pela primeira vez as 
suas atividades no território de outro Estado-Membro participante ao abrigo da liberdade de 
prestação de serviços devem notificar a respetiva ANC em conformidade com os requisitos 
estabelecidos na Diretiva 2013/36/UE. A notificação deve ser enviada ao BCE. 

 

 

 

Capítulo 2 

Procedimentos relativos ao direito de estabelecimento e à liberdade de prestação de serviços no 
âmbito do MUS de instituições de crédito estabelecidas em Estados-Membros não participantes  

 

Artigo 13.º 

Notificação do exercício do direito de estabelecimento no âmbito do MUS por instituições de 
crédito estabelecidas em Estados-Membros não participantes 

1. Quando a autoridade competente de um Estado-Membro não participante comunicar a 
informação referida no artigo 35.º, n.º 2 da Diretiva 2013/36/UE em conformidade com o 
procedimento estabelecido no artigo 35.º, n.º 3 da mesma, à ANC do Estado-Membro 
participante onde a sucursal ficará estabelecida,a ANC deve notificar de imediato o BCE da 
receção dessa comunicação. 

2. No prazo de dois meses a contar da receção da comunicação da autoridade competente de um 
Estado-Membro não participante o BCE, no caso de uma sucursal que seja significativa de 
acordo com os critérios estabelecidos no artigo 6.º do Regulamento do MUS e na parte IV do 
presente Regulamento, ou a ANC pertinente, no caso de uma sucursal que seja menos 
significativa de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 6.º do Regulamento do MUS e 
na parte IV do presente Regulamento, dispõem do prazo de dois meses a contar da data de 
receção da comunicação da autoridade competente de um Estado-Membro não participante para 
organizar a supervisão da sucursal nos termos dos artigos 40.º a 46.º da Diretiva 2013/36/UE e 
para definir, se necessário, as condições em que, por razões de interesse geral, essas atividades 
devem ser exercidas no Estado-Membro de acolhimento.  
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3. As ANC devem informar o BCE acerca das condições em que, nos termos da legislação 
nacional e por razões de interesse geral, as atividades podem ser exercidas por uma sucursal no 
respetivo Estado-Membro. 

4. As alterações a qualquer informação fornecida pela instituição de crédito qu deseje estabelecer 
uma sucursal nos termos do artigo 35.º, n.º 2, alíneas b), c) ou d) da Diretiva 2013/36/UE devem 
ser notificadas à ANC a que o n.º1 se refere. 

 

Artigo 14.º 

Autoridade competente do Estado-Membro de acolhimento relativamente às sucursais 

1. Nos termos do artigo 4.º, n.º 2 do Regulamento do MUS, o BCE exerce as atribuições 
conferidas à autoridade competente do Estado-Membro de acolhimento onde a sucursal é 
considerada significativa na aceção do artigo 6.º, n.º 4 desse regulamento.  

2. Se uma sucursal for considerada menos significativa na aceção do artigo 6.º, n.º 4 do 
Regulamento do MUS, a ANC do Estado-Membro participante onde a sucursal esteja 
estabelecida exerce os poderes da autoridade competente do Estado-Membro de acolhimento. 

 

Artigo 15.º 

Notificação do exercício da liberdade de prestação de serviços no âmbito do MUS por 
instituições de crédito estabelecidas em Estados-Membros não participantes 

Quando a autoridade competente de um Estado-Membro não participante enviar a comunicação 
prevista no artigo 39.º, n.º 2 da Diretiva 2013/36/UE, a destinatária da notificação será a ANC do 
Estado-Membro participante onde deva exercer-se a liberdade de prestação de serviços. A ANC deve 
informar de imediato o BCE da receção desta notificação. 

 

Artigo 16.º 

Autoridade competente do Estado-Membro de acolhimento para a liberdade de prestação de 
serviços 

1. Em conformidade com o artigo 4.º, n.º 2 do Regulamento do MUS e no âmbito de aplicação do 
seu n.º 1, o BCE exerce as atribuições da autoridade competente do Estado-Membro de 
acolhimento relativamente às instituições de crédito estabelecidas em Estados-Membros não 
participantes que exerçam o seu direito de livre prestação de serviços em Estados-Membros 
participantes.  

2. Se a livre prestação de serviços estiver, por razões de interesse geral, sujeita a determinadas 
condições nos termos da legislação nacional dos Estados-Membros participantes, as ANC 
devem informar o BCE acerca dessas condições. 
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Capítulo 3 

Procedimentos relativos ao direito de estabelecimento e à liberdade de prestação de serviços em 
relação a Estados-Membros não participantes 

 

Artigo 17.º 

Direito de estabelecimento e exercício da liberdade de prestação de serviços em relação a 
Estados-Membros não participantes 

1. As entidades supervisionadas significativas que pretendam estabelecer uma sucursal ou exercer 
as suas atividades ao abrigo da liberdade de prestação de serviços no território de um Estado-
Membro não participante devem notificar o BCE da sua intenção em conformidade com as 
disposições aplicáveis da legislação da União. O BCE exercerá os poderes da autoridade 
competente do Estado-Membro de origem. 

2. As entidades supervisionadas menos significativas que pretendam estabelecer uma sucursal ou 
exercer as suas atividades ao abrigo da liberdade de prestação de serviços no território de um 
Estado-Membro não participante devem notificar a ANC pertinente da sua intenção em 
conformidade com as disposições aplicáveis da legislação da União. A ANC pertinente exercerá 
os poderes da autoridade competente do Estado-Membro de origem. 

 

Título 4 

Supervisão complementar de conglomerados financeiros 

 

Artigo 18.º 

Coordenador  

1. O BCE assumirá a função de coordenador de um conglomerado financeiro em conformidade 
com os critérios estabelecidos na legislação aplicável da União em relação a uma entidade 
supervisionada significativa. 

2. A ANC assumirá a função de coordenador de um conglomerado financeiro em conformidade 
com os critérios estabelecidos na legislação aplicável da União em relação a uma entidade 
supervisionada menos significativa. 
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PARTE III  

DISPOSIÇÕES GERAIS APLICÁVEIS AO FUNCIONAMENTO DO MUS 

 

Título 1 

Princípios e obrigações 

 

Artigo 19.º 

Panorâmica geral 

A presente parte estabelece a) as regras gerais para a operação do MUS pelo BCE e as ANC e b) as 
disposições a aplicar pelo BCE nos procedimentos de supervisão do BCE para a adoção de um ato 
jurídico que tenha como destinatários uma ou mais entidades supervisionadas ou terceiros. 

Os princípios gerais e as disposições aplicáveis entre o BCE e as ANC agindo em estreita cooperação 
constam da parte IX. 

 

Artigo 20.º 

Dever de cooperação leal 

O BCE e as ANC estão sujeitos ao dever de cooperação leal, bem como à obrigação de intercâmbio de 
informações. 

 

Artigo 21.º 

Obrigação geral de intercâmbio de informações 

 
1. Sem prejuízo dos poderes do BCE para receber diretamente as informações comunicadas pelas 

entidades supervisionadas, ou de ter acesso direto a essas informações, permanentemente, as 

ANC devem, em particular, disponibilizar ao BCE, de forma atempada e rigorosa, todas as 

informações necessárias ao exercício das atribuições que são conferidas ao BCE pelo 

Regulamento do MUS. Estas informações devem incluir as informações resultantes de 

verificações e atividades levadas a cabo no local pelas ANC. 

2. Nos casos em que o BCE obtenha informações diretamente das pessoas singulares ou coletivas 

referidas no artigo 10.º, n.º 1 do Regulamento do MUS, deve o mesmo disponibilizar essas 

informações, de forma atempada e rigorosa, às ANC em causa. Tais informações incluem, em 

particular, as necessárias para que as ANC possam prestar assistência ao BCE. 
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Artigo 22.º 

Direito do BCE de dar instruções às ANC ou às AND para que exerçam os seus poderes e tomem 
medidas nos casos em que o BCE tenha uma atribuição de supervisão, mas nenhum poder 

conexo 

1. O BCE pode exigir, por meio de instruções e na medida do necessário para o exercício das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Regulamento do MUS, que as ANC ou as AND, ou 
ambas, exerçam os seus poderes nos termos e nas condições estabelecidas na legislação 
nacional e no artigo 9.º do Regulamento do MUS, sempre que tal Regulamento não confira os 
referidos poderes ao BCE.  

2. As ANC e/ou, no que respeita ao disposto no artigo 5.º do Regulamento do MUS, as AND, 
devem informar o BCE sobre o exercício desses poderes sem demora injustificada. 

 

Artigo 23.º 

Regime linguístico entre o BCE e as ANC 

1. Salvo disposição em contrário dos n.os 2 a 5 do presente artigo, 

 a)  na comunicação entre o BCE e as ANC utilizar-se-á unicamente a língua inglesa; e  

 b)  os atos jurídicos do BCE que tenham como destinatários uma ou mais ANC serão 

adotados apenas na língua inglesa.    

2. Nos casos previstos no artigo 24.º, n.º 2, as ANC disponibilizarão ao BCE qualquer projeto de 

decisão ou outro documento que tenha como destinatário final uma entidade ou pessoa 

supervisionada (a seguir “documento de ANC”) apenas na língua inglesa. 

3. Em derrogação ao disposto no n.º 1, alínea a), as ANC disponibilizarão ao BCE os documentos 

ANC numa língua oficial do Estado-Membro da ANC: 

 a) se uma ANC elaborar um projeto de decisão que tenha como destinatário uma entidade 

ou outra pessoa supervisionada que possa vir a ter de ser adotada pelo BCE nos termos 

dos artigos 14.º ou 15.º do Regulamento do MUS;  

 b) se, a pedido do BCE, uma ANC elaborar um projeto de decisão que tenha como 

destinatário uma entidade supervisionada significativa ou um grupo supervisionado 

significativo para o BCE; 

 c) se, por iniciativa própria, uma ANC elaborar um projeto de decisão para apreciação pelo 

BCE que tenha como destinatário uma entidade supervisionada significativa ou grupo 

supervisionado significativo; 
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 d) se uma ANC enviar ao BCE,  para que este se possa pronunciar, um projeto de decisão de 

supervisão importante que tenha como destinatário uma entidade ou grupo 

supervisionado menos significativo; ou 

 e) se uma ANC enviar ao BCE,  para que o BCE se possa pronunciar, um projeto de 

qualquer outro documento que tenha como destinatário final uma entidade 

supervisionada.   

 Além disso, a ANC deve fornecer ao BCE: 

i) nos casos das alíneas a) a e), uma exposição de motivos em inglês, que explique o 

contexto e a questão de fundo e sintetize as deliberações subjacentes ao projeto de 

decisão ou documento;  

 ii) nos casos das alíneas a) a c), a tradução do projeto de decisão para a língua inglesa, 

a menos que esse documento da ANC já esteja redigido na língua inglesa. 

4. Se uma ANC tiver recebido um documento de uma entidade supervisionada ou de pessoa 

singular ou coletiva (a seguir “documento de não-ANC”) e for obrigada a enviá-lo ao BCE, 

deve enviar esse documento de não-ANC ao BCE na sua língua original.   

5 A pedido do BCE, a ANC que tiver enviado ao BCEum documento de não-ANC  relacionado 

com as atribuições do BCE conferidas pela Regulamento do MUS deve elaborar uma síntese em 

inglês desse documento. 

 

Artigo 24.º 

Regime linguístico entre o BCE e as pessoas singulares e coletivas, incluindo entidades 

supervisionadas  

1. Os documentos a enviar ao BCE por uma entidade supervisionada ou a qualquer outra pessoa 

singular ou coletiva individualmente sujeita aos procedimentos de supervisão do BCE podem 

ser redigidos em qualquer uma das línguas oficiais da União, escolhida pela entidade 

supervisionada ou pela pessoa.  

2.  O BCE, as entidades supervisionadas e quaisquer outras pessoas singulares ou coletivas 

individualmente sujeitas aos procedimentos de supervisão do BCE podem utilizar 

exclusivamente a língua inglesa na sua comunicação escrita, incluindo no que respeita a atos 

jurídicos, se assim o acordarem expressamente.  

 O BCE solicitará às entidades supervisionadas significativas o seu acordo expresso 

relativamente à utilização da língua inglesa. 

A revogação do referido acordo relativo à utilização da língua inglesa apenas será aplicável aos 

atos do procedimento de supervisão do BCE que ainda não tenham sido praticados.  
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Os participantes numa audiência podem solicitar ser ouvidos numa língua oficial da União que 

não a língua do procedimento de supervisão do BCE. Nesse caso, será disponibilizada 

interpretação durante a audiência, desde que tal requisito seja comunicado ao BCE com a devida 

antecedência.  

3. As decisões de supervisão do BCE que tenham por destinatários uma ou mais entidades 
supervisionadas, grupos supervisionados ou terceiros, exceto nos casos previstos no n.º 2,  serão 
adotadas pelo BCE na língua inglesa e na língua oficial do Estado-Membro no qual cada 
destinatário tenha a sua sede ou domicílio. Se o Estado-Membro relevante tiver mais do que 
uma língua oficial, as decisões serão adotadas numa dessas línguas. Se o destinatário tiver a sua 
sede ou residência fora da União, a decisão de supervisão do BCE será adotada na língua 
inglesa e na língua escolhida nos termos do n.º 1. Se a decisão for tomada na sequência de um 
requerimento de uma entidade supervisionada, a decisão será adotada na língua inglesa e na 
língua utilizada no requerimento. 

4. Se um ato jurídico do BCE for adotado na língua inglesa e em qualquer outra língua oficial da 
União, qualquer das versões faz fé. 

 

Título 2  

Disposições gerais relativas às garantias processuais na adoção de decisões de supervisão do 

BCE 

 

Capítulo 1 
Procedimentos de supervisão do BCE 

 

Artigo 25.º 

Princípios gerais 

1. Os procedimentos de supervisão do BCE iniciados nos termos do artigo 4.º e do capítulo III, 

secção 2 do Regulamento do MUS e da parte IV do presente Regulamento serão executados em 

conformidade com o artigo 22.º do Regulamento do MUS e as disposições do presente título. 

2. As disposições do presente título não se aplicam a procedimentos realizados pela Comissão de 

Reexame. 

 

Artigo 26.º 

Partes 

1. As partes nos procedimentos de supervisão do BCE são: 
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 a) as que apresentem um requerimento; 

 b) aquelas a quem o BCE pretenda dirigir ou tenha dirigido uma decisão de supervisão do 

BCE. 

2. As ANC não são consideradas partes.  

 

Artigo 27.º 

Representação das partes 

1. As partes podem ser representadas pelos seus representantes legais ou estatutários ou por 

quaisquer outros representantes habilitados e mandatados por escrito para tomar quaisquer 

medidas relacionadas com o procedimento de supervisão do BCE.  

2. Uma revogação de mandato só será efetiva no momento da receção pelo BCE de uma revogação 

por escrito. O BCE acusará a receção da referida revogação. 

3. Se uma parte nomear um representante num procedimento de supervisão do BCE, o BCE 

contactará exclusivamente o representante nomeado em tal procedimento de supervisão, a 

menos que circunstâncias particulares obriguem o BCE a contactar diretamente a parte, caso em 

que o representante será informado.  

  

Artigo 28.º 

Obrigações gerais do BCE e das partes num procedimento de supervisão do BCE  

1. Um procedimento de supervisão do BCE pode ser iniciado ex officio ou a pedido de uma das 

partes. Sem prejuízo do disposto no n.º 3, o BCE deve determinar os factos que serão relevantes 

aquando da adoção da sua decisão final em cada procedimento de supervisão do BCE ex officio.  

2. Na sua avaliação, o BCE deve atender a todas as circunstâncias relevantes. 

3. Sem prejuízo do disposto na legislação da União, será solicitado às partes que participem no 

procedimento de supervisão do BCE e prestem assistência para o esclarecimento dos factos. 

Nos procedimentos de supervisão do BCE iniciados a pedido de uma das partes, o BCE pode 

limitar-se, no apuramento da matéria de facto, a a solicitar às partes que disponibilizem a 

informação factual pertinente. 

 

Artigo 29.º 

Provas em procedimentos de supervisão do BCE 

1. Após a devida análise, o BCE recorrerá às provas que entenda apropriadas, para apurar a 

matéria de facto de um caso.  
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2. Sem prejuízo do disposto na legislação da União, as partes devem prestar o seu apoio ao BCE 

no apuramento dos fatos. Em particular, e sem prejuízo dos limites aplicáveis aos 

procedimentos sancionatórios estabelecidos pelo direito da União, as partes devem expor de 

forma verdadeira os factos de que tenham conhecimento. 

3. O BCE pode fixar um prazo dentro do qual as partes podem fornecer as provas. 

 

Artigo 30.º 

Testemunhas e peritos em procedimentos de supervisão do BCE 

1. O BCE pode ouvir testemunhas e peritos caso entenda necessário.  

2. Ao nomear um perito, o BCE definirá a missão do mesmo mediante contrato e fixará um prazo 

para a entrega do respetivo parecer.  

3. Em caso de audição de testemunhas ou peritos pelo BCE, estes têm direito, a pedido, ao 

reembolso das despesas de deslocação e de estadia. As testemunhas têm direito a uma 

indemnização por perda de rendimentos e os peritos aos honorários acordados pelos seus 

serviços após terem prestado os respetivos depoimentos. A indemnização será paga em 

conformidade com as disposições apropriadas aplicáveis à indemnização de testemunhas e 

remuneração de peritos, respetivamente, pelo Tribunal de Justiça da União Europeia.  

4. O BCE pode exigir que as pessoas referidas no artigo 11.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento do 

MUS se apresentem como testemunhas nas instalações do BCE ou em qualquer outro local de 

um Estado-Membro participante determinado pelo BCE. Caso uma pessoa referida no artigo 

11.º, n.º 1, alínea c) do Regulamento do MUS seja uma pessoa coletiva, as pessoas singulares 

que a representem são obrigadas a comparecer nos termos da frase precedente.  

 

Artigo 31.º 

Direito de audiência  

1. Antes de adotar uma decisão de supervisão do BCE dirigida a uma parte, suscetível de afetar 

adversamente os direitos dessa parte, o BCE concederá à referida parte a oportunidade de 

apresentar por escrito ao BCE comentários sobre os factos e objeções relevantes para a decisão 

de supervisão do BCE. Se o BCE entender apropriado, poderá conceder às partes a 

oportunidade de comentar, numa reunião, os factos e objeções relevantes para a decisão de 

supervisão do BCE. A notificação pela qual o BCE concede a uma parte a oportunidade de 

apresentar os seus comentários mencionará o conteúdo material da proposta decisão de 

supervisão do BCE, assim como os factos e objeções relevantes nos quais o BCE tenciona 

basear a sua decisão. A secção 1 do capítulo III do Regulamento do MUS não está sujeita ao 

disposto no presente artigo. 
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2. Se o BCE conceder às partes a oportunidade de comentar, em reunião, os factos e objeções 

relevantes para a decisão de supervisão do BCE pretendida, a ausência de uma parte não 

constitui motivo de adiamento da reunião, exceto se devidamente justificada. Se a justificação 

for aceite, o BCE pode adiar a reunião ou conceder à parte a oportunidade de comentar por 

escrito os factos e objeções relevantes para a decisão de supervisão. O BCE elaborará uma ata 

escrita da reunião, a ser assinada pelas partes, e fornecerá às partes uma cópia da mesma. 

3. Deve ser dada às partes, em princípio, a oportunidade de apresentarem comentários por escrito 

no prazo de duas semanas a contar da receção de uma exposição dos factos e objeções nos quais 

o BCE tenciona fundamentar a adoção da decisão de supervisão do BCE.  

 A pedido das partes, o BCE pode alargar o prazo conforme entenda adequado.  

 Em circunstâncias especiais, o BCE pode reduzir o prazo para três dias úteis. O prazo será 

também reduzido para três dias úteis nas situações previstas pelos artigos 14.º e 15.º do 

Regulamento do MUS. 

4. Não obstante o disposto no n.º 3, e com subordinação ao disposto no n.º 5, o BCE pode adotar 

uma decisão de supervisão do BCE dirigida a uma parte suscetível de afetar direta e 

negativamente os direitos dessa parte sem lhe conceder a oportunidade de comentar os factos e 

as objeções relevantes para a decisão de supervisão do BCE, antes da sua adoção, se uma 

decisão urgente se afigurar necessária a fim de evitar danos graves ao sistema financeiro. 

5. Se for adotada nos termos do n.º 4 uma decisão de supervisão do BCE urgente, será concedida 

às partes, sem demora injustificada após a sua adoção, a oportunidade de comentarem por 

escrito os factos e  objeções relevantes para a decisão de supervisão do BCE . A parte deve, em 

princípio, ter a oportunidade de apresentar os seus comentários por escrito no prazo de duas 

semanas a contar da receção da decisão de supervisão do BCE.  A pedido das partes, o BCE 

pode alargar o prazo, que não pode exceder seis meses. O BCE deve analisar a decisão de 

supervisão do BCE à luz dos comentários das partes, podendo confirmá-la, revogá-la e alterá-la, 

ou revogá-la e substituí-la por uma nova decisão de supervisão do BCE. 

6. No caso de procedimentos de supervisão do BCE relacionados com as sanções previstas no 

artigo 18.º do Regulamento do MUS não são aplicáveis os n.os 4 e 5.  

 

 

Artigo 32.º 

Consulta de processos num procedimento de supervisão do BCE 

1. Os direitos de defesa das partes interessadas serão plenamente respeitados nos procedimentos de 

supervisão do BCE. Para este efeito, e após abertura do procedimento de supervisão do BCE, as 

partes têm o direito de consultar o processo em poder do BCE, sob reserva do interesse legítimo 

na proteção dos seus segredos comerciais por parte de pessoas singulares ou coletivas que não a 
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parte em causa.. O direito de consulta do processo não é extensível a informações confidenciais. 

As ANC devem enviar ao BCE, sem demora injustificada, qualquer pedido que recebam para 

consulta de processos relacionados com procedimentos de supervisão do BCE. 

2. Os processos são constituídos por todos os documentos que tenham sido obtidos, produzidos ou 

reunidos pelo BCE durante o procedimento de supervisão do BCE, independentemente do 

suporte em que estejam armazenados. 

3.  Para efeitos do presente artigo, as informações confidenciais incluem, nomeadamente:  

a) documentos internos do BCE ou da ANC; e 

b) correspondência entre o BCE e a ANC ou entre ANC. 

 4. Nenhuma disposição do presente artigo obsta a que o BCE ou as ANC divulguem e utilizem as 

informações necessárias para fazer prova de uma infração.  

5. O BCE pode determinar que o acesso a um processo deve ser concedido por uma ou mais das 

seguintes formas, tendo em devida consideração as capacidades técnicas das partes: 

a) por meio de CD-ROM(s) ou de qualquer outro suporte eletrónico de armazenamento de 

dados, incluindo qualquer suporte que possa estar disponível no futuro; 

b) através de cópias em papel da parte acessível do processo  enviadas às partes pelo correio; 

c) convidando as partes a consultar o processo acessível nas instalações do BCE. 

 

Capítulo 2 

Decisões de supervisão do BCE 

 

Artigo 33.º 

Fundamentação das decisões de supervisão do BCE  

1. A decisão de supervisão do BCE será acompanhada de uma indicação da respetiva 
fundamentação nos termos do n.º 2.  

2. A fundamentação conterá os factos materiais e as razões jurídicas nos quais o BCE baseou a sua 

decisão.  

3. Sem prejuízo do disposto no artigo 31.º, n.º 4, o BCE baseará a decisão apenas em factos e 

objeções relativamente aos quais as partes tenham tido a possibilidade de apresentar as suas 

observações. 

 

Artigo 34.º 

Efeito suspensivo 
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 Sem prejuízo do disposto no artigo 278.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 

(TFUE) e no artigo 24.º, n.º 8 do Regulamento do MUS, o BCE pode decidir suspender a 

aplicação da decisão de supervisão do BCE quer: a) declarando-o na decisão de supervisão quer 

b)  a pedido do destinatário da decisão de supervisão, com exceção dos casos de pedidos de 

revisão pela Comissão de Reexame. 

 

Artigo 35.º 

Notificação das decisões de supervisão do BCE 

1. O BCE pode notificar uma decisão de supervisão às partes: a) verbalmente, b) mediante 

comunicação processual ou entrega em mão de um exemplar da decisão de supervisão, c) por 

carta registada com aviso de receção, d) por serviço de correio expresso, e) por telefax, ou f) por 

via eletrónica nos termos do n.º 10. 

2. Caso seja nomeado um representante, o BCE pode notificar a decisão de supervisão do BCE ao 

representante. Nesse caso, o BCE não fica obrigado a comunicar também a decisão de 

supervisão do BCE à entidade supervisionada representada por esse representante. 

3. No caso de notificação verbal de uma decisão de supervisão do BCE, a notificação da decisão 

ao destinatário deve considerar-se efetuada se um membro do pessoal do BCE tiver informado 

da decisão de supervisão do BCE a) a pessoa singular pertinente, no caso das pessoas 

singulares, e b) um mandatário da pessoa coletiva autorizado a receber notificações, no caso das 

pessoas coletivas. Neste caso, após a notificação verbal, deve ser fornecida ao destinatário, sem 

demora injustificada, uma cópia escrita da decisão de supervisão do BCE.  

4. No caso da notificação de uma decisão de supervisão do BCE por carta registada com aviso de 

receção, a notificação da decisão ao destinatário considera-se efetuada no 10.º dia a contar da 

entrega da carta na estação de correios, a menos que o aviso de receção indique que a carta foi 

recebida numa data diferente.  

5. No caso da notificação de uma decisão de supervisão do BCE por serviço de correio expresso, a 

notificação da decisão ao destinatário considera-se efetuada no 10.º dia a contar da entrega da 

carta ao serviço de correio expresso, a menos que a guia de entrega do serviço indique que a 

carta foi recebida numa data diferente.  

6. Nos termos dos n.os 4 e 5, a decisão de supervisão do BCE deve ser remetida para um endereço 

adequado para notificações (endereço válido). Considera-se endereço válido: 

 a) no caso de um procedimento de supervisão do BCE iniciado a pedido do destinatário da 

decisão de supervisão do BCE, o endereço indicado pelo destinatário no seu pedido; 

 b) no caso de uma entidade supervisionada, o último endereço comercial da sede fornecido 

ao BCE pela entidade supervisionada; 
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 c) no caso de uma pessoa singular, o último endereço fornecido ao BCE e, se não for 

indicada nenhuma morada ao BCE e a pessoa singular for um funcionário, gestor ou 

acionista da entidade supervisionada, o endereço comercial da entidade supervisionada 

em conformidade com a alínea b). 

7. Cada pessoa que seja parte num procedimento de supervisão do BCE deve indicar ao BCE, a 

pedido, um endereço válido.  

8. Se uma pessoa estiver estabelecida ou domiciliada num Estado que não seja um Estado-

Membro, o BCE pode exigir a essa parte que nomeie, num prazo razoável, um destinatário 

autorizado que seja residente num Estado-Membro ou possua um estabelecimento num Estado-

Membro. Caso não seja nomeado um destinatário autorizado na sequência do referido pedido, e 

até esse destinatário ser nomeado, conforme o caso, qualquer comunicação pode ser notificada 

nos termos dos n.os 3 a 5 e 9 no endereço da parte de que o BCE dispuser.  

9. Se o destinatário da decisão de supervisão do BCE tiver fornecido um número de telefax ao 

BCE, o BCE pode notificar a decisão de supervisão do BCE transmitindo um exemplar da 

decisão de supervisão do BCE por telefax. Considera-se que a decisão de supervisão do BCE foi 

notificada ao destinatário se o BCE receber um relatório de transmissão bem-sucedida do 

telefax.  

10. O BCE pode, através de um decisão sem destinatários, determinar os critérios segundo os quais 

uma decisão de supervisão do BCE pode ser notificada por meios de comunicação eletrónicos. 

A decisão em causa será publicada. 

 

Título 3  

Comunicação das violações  

 

Artigo 36.º 

Comunicação das violações 

Qualquer pessoa pode, de boa-fé, apresentar um relatório diretamente ao BCE, se tiver motivos 

razoáveis para crer que o relatório evidenciará violações dos atos jurídicos referidos no artigo 4.º, n.º 

3, do Regulamento do MUS por instituições de crédito, companhias financeiras, companhias 

financeiras mistas ou autoridades competentes (incluindo o próprio BCE). 

 

Artigo 37.º 

Proteção apropriada da comunicação de violações 
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1.  Se uma pessoa apresentar de boa-fé um relatório relativo a alegadas violações dos atos jurídicos 

referidos no artigo 4.º, n.º 3, do Regulamento do MUS por entidades supervisionadas ou 

autoridades competentes, o relatório será tratado como relatório protegido.  

2.  Todos os dados pessoais relativos quer à pessoa que apresenta o relatório protegido, quer à 

pessoa alegadamente responsável pela violação, serão protegidos em conformidade com o 

quadro de proteção de dados aplicável na União. 

3.  O BCE não revelará a identidade da pessoa que apresentou o relatório protegido sem primeiro 

obter o consentimento expresso da mesma, a menos que a sua divulgação seja exigida por uma 

decisão do tribunal no contexto de novas investigações ou de processos judiciais subsequentes. 

 

Artigo 38.º 

Procedimentos para o acompanhamento de relatórios 

1.  O BCE avaliará todos os relatórios respeitantes a entidades supervisionadas significativas e a 

entidades supervisionadas menos significativas relativos a violações de regulamentos ou 

decisões do BCE. Nesses casos, quando as ANC receberem tais relatórios, devem enviá-los ao 

BCE, sem comunicar a identidade da pessoa que apresentou o relatório, a menos que esta dê o 

seu consentimento expresso.  

2.  Sem prejuízo do n.º 1, o BCE enviará os relatórios respeitantes a entidades supervisionadas 

menos significativas à ANC pertinente, sem comunicar a identidade da pessoa que apresentou o 

relatório, a menos que esta dê o seu consentimento expresso. 

3.  O BCE partilhará informações com as ANC a fim de: a) avaliar se os relatórios foram enviados 

tanto ao BCE como à ANC relevante e de coordenar esforços; e b) tomar conhecimento do 

resultado do seguimento dos relatórios enviados às ANC. 

4.  O BCE usará de uma margem de apreciação razoável para decidir a forma de avaliação dos 

relatórios recebidos e as medidas a serem tomadas.   

5.  Em caso de alegadas violações cometidas por entidades supervisionadas, a entidade 

supervisionada pertinente deve fornecer ao BCE, a pedido, todas as informações e documentos 

por este solicitados para poder avaliar os relatórios recebidos. 

6.  No que respeita a alegadas violações cometidas por autoridades competentes (que não o BCE), 

o BCE solicitará à autoridade competente relevante que apresente os seus comentários sobre os 

factos reportados. 

7.  No seu relatório anual, referido no artigo 20.º, n.º 2 do Regulamento do MUS, o BCE fornecerá 

informações sobre os relatórios recebidos, de forma resumida ou agregada, de modo a que as 

entidades ou pessoas supervisionadas não possam ser identificadas. 
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PARTE IV 

DETERMINAÇÃO DO ESTATUTO DE UMA ENTIDADE SUPERVISIONADA COMO 
SIGNIFICATIVA OU MENOS SIGNIFICATIVA 

 

Título 1 

Disposições gerais relativas à classificação como significativa ou menos significativa 

 

Artigo 39. º 

Classificação de uma entidade supervisionada como significativa numa base individual  

1. Uma entidade supervisionada deve ser considerada entidade supervisionada significativa se o 
BCE assim o determinar numa decisão de supervisão do BCE dirigida à entidade 
supervisionada em causa nos termos dos artigos 43.º a 49.º, que explique as razões subjacentes à 
referida decisão. 

2. Uma entidade supervisionada deixa de ser classificada como entidade supervisionada 
significativa se o BCE determinar, numa decisão de supervisão do BCE dirigida à entidade em 
causa explicando as razões subjacentes à decisão, que a mesma é uma entidade supervisionada 
menos significativa ou deixou de ser uma entidade supervisionada.  

3. Uma entidade supervisionada pode ser classificada como entidade supervisionada significativa 
com base em qualquer dos seguintes critérios: 

 a) a respetiva dimensão, determinada nos termos dos artigos 50.º a 55.º (a seguir “critério da 
dimensão”); 

 b) a sua importância para a economia da União ou de um Estado-Membro participante, 
determinada nos termos dos artigos 56.º a 58.º (a seguir “critério da importância 
económica”); 

 c) a sua importância no que se refere a atividades transfronteiriças, determinada nos termos 
dos artigos 59.º e 60.º (a seguir “critério das atividades transfronteiriças”); 

 d) o pedido ou a obtenção de assistência financeira pública direta do Mecanismo Europeu de 
Estabilidade (MEE), determinados nos termos dos artigos 61.º a 64.º (a seguir “critério da 
assistência financeira pública direta”); 

 e) o facto de a entidade supervisionada ser uma das três instituições de crédito mais 
significativas num Estado-Membro participante, determinado nos termos dos artigos 65.º 
e 66.º (a seguir “critério das três instituições de crédito mais significativas”). 

4. As entidades supervisionadas significativas devem ser supervisionadas diretamente pelo BCE, a 
menos que circunstâncias específicas justifiquem a supervisão pela ANC relevante nos termos 
do título 9 desta parte. 
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5. O BCE deve também supervisionar diretamente uma entidade supervisionada menos 
significativa ou um grupo supervisionado menos significativo ao abrigo de uma decisão de 
supervisão do BCE adotada nos termos do artigo 6.º, n.º 5, alínea b) do Regulamento do MUS 
que lhe atribua o exercício direto de todos os poderes pertinentes referidos no artigo 6.º, n.º 4 do 
Regulamento do MUS. Para efeitos do MUS, a entidade supervisionada menos significativa ou 
o grupo supervisionado menos significativo em causa serão classificados como significativos. 

6. Antes de tomar as decisões referidas neste artigo, o BCE consultará as ANC relevantes. 
Qualquer decisão de supervisão do BCE referida neste artigo será igualmente comunicada às 
ANC relevantes. 

 

Artigo 40. º 

Classificação de entidades supervisionadas que façam parte de um grupo como significativas 

1. Se uma ou mais entidades supervisionadas fizerem parte de um grupo supervisionado, os 
critérios de determinação do caráter significativo devem ser estabelecidos ao nível mais elevado 
de consolidação nos Estados-Membros participantes, em conformidade com os títulos 3 a 7 da 
parte IV. 

2. Cada uma das entidades supervisionadas que façam parte de um grupo supervisionado será 
considerada entidade supervisionada significativa em qualquer das seguintes circunstâncias: 

 a) o grupo supervisionado no nível mais elevado de consolidação nos Estados-Membros 
participantes cumpre o critério da dimensão, o critério da importância económica ou o 
critério das atividades transfronteiriças; 

 b) uma das entidades supervisionadas que façam parte do grupo supervisionado cumpre o 
critério da assistência financeira pública direta; 

 c) uma das entidades supervisionadas que façam parte do grupo supervisionado é uma das 
três instituições de crédito mais significativas num Estado-Membro participante. 

3.  Quando se determine que um grupo supervisionado é significativo ou deixou de ser 
significativo, o BCE adotará uma decisão de supervisão do BCE relativa à classificação como 
entidade supervisionada significativa, ou ao levantamento da classificação como entidade 
supervisionada significativa, devendo igualmente comunicar as datas de início e de cessação da 
supervisão direta pelo BCE a cada entidade supervisionada que faça parte do grupo 
supervisionado em causa, em conformidade com os critérios e procedimentos previstos no 
artigo 39.º. 

 

Artigo 41. º 

Disposições específicas no que se refere a sucursais de instituições de crédito estabelecidas em 
Estados-Membros não participantes  
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1. Todas as sucursais abertas no mesmo Estado-Membro participante por uma instituição de 

crédito que esteja estabelecida num Estado-Membro não participante são consideradas uma 

única entidade supervisionada para efeitos do presente Regulamento. 

2.  As sucursais abertas em diferentes Estados-Membros participantes por uma instituição de 

crédito que esteja estabelecida num Estado-Membro não participante são tratadas 

individualmente como entidades supervisionadas separadas para efeitos do presente 

Regulamento.  

3. As sucursais de uma instituição de crédito que esteja estabelecida num Estado-Membro não 
participante são avaliadas individualmente como entidades supervisionadas isoladas e em 
separado das filiais da mesma instituição de crédito quando se trate de determinar se está 
preenchido algum dos critérios previstos no artigo 6.º, n.º 4, do Regulamento do MUS. O 
disposto no n.º 1 mantém-se inalterado. 

 

Artigo 42. º 

Disposições específicas relativas a filiais de instituições de crédito estabelecidas em Estados-
Membros não participantes e países terceiros 

1. As filiais estabelecidas num ou mais Estados-Membros participantes por uma instituição de 
crédito que tenha a sua sede num Estado-Membro não participante, ou num país terceiro, serão 
avaliadas independentemente das sucursais da referida instituição de crédito quando se 
determine o cumprimento de algum dos critérios previstos no artigo 6.º, n.º 4, do Regulamento 
do MUS.  

2. As filiais que: a) estejam estabelecidas num Estado-Membro participante, b) pertençam a um 
grupo cuja empresa-mãe tenha a sua sede num Estado-Membro não participante ou país terceiro 
e c) não pertençam a um grupo supervisionado em Estados-Membros participantes, serão 
avaliadas separadamente quando se trate de determinar se preenchem algum dos critérios 
previstos no artigo 6.º, n.º 4, do Regulamento do MUS.  
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Título 2 

Procedimento para a classificação das entidades supervisionadas como entidades 
supervisionadas significativas 

 

Capítulo 1 

Classificação de uma entidade supervisionada como significativa 

 

Artigo 43.º  

Reexame do estatuto de uma entidade supervisionada 

1. Salvo disposição em contrário do presente regulamento o BCE verificará, no mínimo 
anualmente, se uma entidade supervisionada significativa ou um grupo supervisionado 
significativo continua a preencher algum dos critérios estabelecidos no artigo 6.º, n.º 4 do 
Regulamento do MUS. 

2.  Salvo disposição em contrário do presente regulamento, cada ANC deve verificar, no mínimo 
anualmente, se uma entidade supervisionada menos significativa ou um grupo supervisionado 
menos significativo continua a preencher algum dos critérios estabelecidos no artigo 6.º, n.º 4, 
do Regulamento do MUS. No caso de um grupo supervisionado menos significativo, este 
reexame será efetuado pela ANC relevante do Estado-Membro participante no qual esteja 
estabelecida a empresa-mãe, determinada ao mais alto nível de consolidação nos Estados-
Membros participantes. 

3. O BCE pode verificar, a qualquer momento após ter recebido as informações de que necessita, 
a) se uma entidade supervisionada preenche algum dos critérios estabelecidos no artigo 6.º, n.º 
4, do Regulamento do MUS e b) se uma entidade supervisionada significativa deixou de 
preencher algum dos critérios previstos no artigo 6.º, n.º 4 do Regulamento do MUS. 

4. Se uma ANC verificar que uma entidade supervisionada menos significativa ou um grupo 
supervisionado menos significativo preenchem algum dos critérios estabelecidos no artigo 6.º, 
n.º 4, do Regulamento do MUS, a ANC relevante deve informar o BCE sem demora 
injustificada. 

5. A pedido do BCE ou de uma ANC, o BCE e a ANC relevante devem cooperar a fim de 
determinar se algum dos critérios estabelecidos no artigo 6.º, n.º 4, do Regulamento do MUS 
está preenchido no que se refere a uma entidade supervisionada ou a um grupo supervisionado. 

6. Se o BCE a) decidir assumir a supervisão direta de uma entidade supervisionada ou grupo 
supervisionado ou b) decidir cessar a supervisão direta de uma entidade supervisionada ou 
grupo supervisionado pelo BCE, o BCE e a ANC relevante devem cooperar a fim de garantir 
uma transição harmoniosa das competências de supervisão. Em particular, deve ser elaborado 
um relatório que estabeleça o historial de supervisão e o perfil de risco da entidade 
supervisionada pela ANC relevante no momento em que o BCE assuma a supervisão direta de 
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uma entidade supervisionada, e pelo BCE no momento em que a ANC relevante se torne 
competente para supervisionar a entidade em causa. 

7. O BCE determina se uma entidade supervisionada ou um grupo supervisionado são 
significativos utilizando os critérios estabelecidos no artigo 6.º, n.º 4, do Regulamento do MUS 
pela ordem aí estabelecida, nomeadamente: a) dimensão, b) importância para a economia da 
União ou de um Estado-Membro participante, c) importância das atividades transfronteiriças, d) 
pedido ou obtenção direta de assistência financeira pública do MEE, e) o facto de ser uma das 
três instituições de crédito mais significativas num Estado-Membro participante. 

 

Artigo 44.º 

Procedimento a aplicar na determinação do caráter significativo de uma entidade 
supervisionada  

1. O BCE notificará por escrito, no prazo estabelecido no artigo 45.º, a decisão de supervisão do 
BCE relativa à classificação como significativa de uma entidade supervisionada ou de um grupo 
supervisionado a cada entidade supervisionada em causa, comunicando também a referida 
decisão à ANC relevante. 

2. Quanto às entidades supervisionadas que não sejam notificadas pelo BCE nos termos do n.º 1, a 
lista referida no artigo 49.º, n.º 2, servirá de notificação da respetiva classificação como menos 
significativas. 

3. O BCE dará a cada entidade supervisionada relevante a oportunidade de se pronunciar por 
escrito antes da adoção de uma decisão de supervisão do BCE nos termos do n.º 1. 

4. Além disso, o BCE dará às ANC relevantes, de harmonia com o disposto no artigo 39.º, n.º 6, a 
oportunidade de apresentar observações e comentários por escrito, os quais devem ser 
devidamente tomados em conta pelo BCE. 

5. Uma entidade supervisionada ou um grupo supervisionado serão classificados como entidade 
supervisionada significativa ou grupo supervisionado significativo a partir da data de 
notificação da decisão de supervisão do BCE que determine a sua classificação como entidade 
supervisionada significativa ou grupo supervisionado significativo  
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Capítulo 2 

Início e cessação da supervisão direta pelo BCE 

 

Artigo 45. º  

Início da supervisão direta pelo BCE  

1. O BCE especificará, numa decisão de supervisão do BCE, a data a partir da qual assumirá a 
supervisão direta de uma entidade supervisionada que tenha sido classificada como entidade 
supervisionada significativa. A referida decisão pode ser a mesma decisão que a referida no 
artigo 44.º, nº. 1. Sem prejuízo do disposto no n.º 2, o BCE comunicará a referida decisão a cada 
uma das entidades supervisionadas em causa, com a antecedência mínima de um mês em 
relação à data em que assumirá a supervisão direta. 

2. Se assumir a supervisão direta de uma entidade supervisionada ou de um grupo supervisionado 
com base num pedido para o efeito ou na obtenção de assistência financeira pública direta do 
MEE, o BCE notificará em devido tempo a decisão referida no n.º 1 a cada uma das entidades 
supervisionadas em causa, com a antecedência mínima de uma semana em relação à data na 
qual assumirá a supervisão direta. 

3. O BCE fornecerá cópias das decisões referidas no n.º 1 às ANC relevantes. 

4. O BCE assumirá a supervisão direta de uma entidade supervisionada o mais tardar 12 meses 
após a data em que notificar a referida entidade supervisionada da decisão de supervisão do 
BCE nos termos do artigo 44.º, n.º 1. 

 

Artigo 46.º 

Cessação da supervisão direta pelo BCE 

1. Se o BCE determinar a cessação da supervisão direta pelo BCE de uma entidade supervisionada 
ou de um grupo supervisionado, o BCE adotará uma decisão de supervisão do BCE, dirigida a 
cada uma das entidades supervisionadas em causa, especificando a data e as razões pelas quais a 
supervisão direta cessa. O BCE adotará a referida decisão com a antecedência mínima de um 
mês em relação à data de cessação da supervisão direta pelo BCE. O BCE fornecerá também 
um exemplar da referida decisão às ANC relevantes. 

2. Antes de emitida uma decisão nos termos do n.º 1, as entidades supervisionadas em causa 
podem apresentar observações por escrito.  

3. Qualquer decisão de supervisão do BCE que especifique a data na qual cesse a supervisão direta 
de uma entidade supervisionada pelo BCE pode ser adotada em conjunto com a decisão que 
classifique a entidade supervisionada como menos significativa. 
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Artigo 47.º 

Motivos para a cessação da supervisão direta pelo BCE  

1. No caso de uma entidade supervisionada significativa que seja classificada como tal com base 
na sua a) dimensão, b) importância para a economia da União ou de qualquer Estado-Membro 
participante ou c) importância das atividades transfronteiriças ou por ser parte de um grupo 
supervisionado que cumpra no mínimo um dos referidos critérios, o BCE adotará uma decisão 
de supervisão do BCE que cesse a sua classificação como entidade supervisionada significativa 
e a supervisão direta se, durante três anos civis consecutivos, nenhum dos critérios previstos no 
artigo 6.º, n.º 4, do Regulamento do MUS acima mencionados tiver sido cumprido, quer numa 
base individual, quer pelo grupo supervisionado a que pertença a entidade supervisionada.  

2. No caso de uma entidade supervisionada que seja classificada como significativa com base no 
facto de a assistência financeira pública direta do MEE ter sido solicitada a) para a própria, b) 
para o grupo supervisionado a que pertença a entidade supervisionada ou c) para qualquer 
entidade supervisionada que pertença ao referido grupo e que não seja significativa por outros 
motivos, o BCE adotará uma decisão de supervisão do BCE que cesse a classificação da mesma 
como entidade supervisionada significativa e a supervisão direta, se a assistência financeira 
pública direta tiver sido recusada, totalmente reembolsada ou cessado. Em caso de reembolso ou 
cessação da assistência financeira pública direta, a referida decisão apenas pode ser tomada no 
prazo de três anos civis após a devolução total ou a cessação da assistência financeira pública 
direta.  

3. No caso de uma entidade supervisionada que seja classificada como significativa com base no 
facto de ser uma das três instituições de crédito mais significativas de um Estado-Membro 
participante, nos termos dos artigos 65.º a 66.º, ou que pertença ao grupo supervisionado de uma 
das referidas instituições de crédito, e que não seja significativa por outros motivos, o BCE 
adotará uma decisão de supervisão do BCE que cesse a sua classificação como entidade 
supervisionada significativa e a supervisão direta se, durante três anos civis consecutivos, a 
entidade supervisionada em causa não tiver sido uma das três instituições de crédito mais 
significativas de um Estado-Membro participante. 

4. No caso de uma entidade supervisionada que seja supervisionada diretamente pelo BCE no 
âmbito de uma decisão de supervisão do BCE adotada nos termos do artigo 6.º, n.º 5, alínea b), 
do Regulamento do MUS e que não seja significativa por outros motivos, o BCE adotará uma 
decisão de supervisão do BCE que cesse a supervisão direta pelo BCE se a supervisão direta, 
em seu livre e razoável entender, tiver deixado de ser necessária para garantir a aplicação 
coerente de elevados padrões de supervisão. 
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Artigo 48. º 

Procedimentos pendentes 

1. Se a titularidade da competência entre o BCE e uma ANC tiver de ser alterada, a autoridade 
cuja competência cesse (a seguir “autoridade cuja competência cesse”) deve informar a 
autoridade que se torne competente (a seguir “autoridade que assuma a supervisão”) de qualquer 
procedimento de supervisão  formalmente iniciado que requeira uma decisão. A autoridade cuja 
competência cesse deve fornecer as referidas informações imediatamente após ter tomado 
conhecimento da alteração iminente da competência. A autoridade cuja competência cesse deve 
atualizar as referidas informações numa base contínua, em regra mensalmente, sempre que haja 
novas informações a reportar relativas a um procedimento de supervisão. A autoridade que 
assuma a supervisão pode, em casos devidamente justificados, permitir o reporte numa base 
menos frequente. Para os efeitos dos artigos 48.º e 49.º, um procedimento de supervisão deve 
ser entendido na aceção de procedimento de supervisão do BCE ou das ANC. 

 Antes da alteração da competência, a autoridade cuja competência cesse deve estabelecer 
contactos com a autoridade que assuma a supervisão sem demora injustificada após a iniciação 
formal de qualquer procedimento de supervisão novo que requeira uma decisão. 

2. Se a titularidade da competência de supervisão se alterar, a autoridade cuja competência cesse 
deve envidar esforços para concluir qualquer procedimento de supervisão pendente que requeira 
uma decisão antes da data na qual ocorra a alteração da competência de supervisão. 

3. Se um procedimento de supervisão formalmente iniciado que requeira uma decisão não puder 
ser concluído antes da data na qual ocorra uma alteração da competência de supervisão, a 
autoridade cuja competência cesse continuará a ser competente para concluir o referido 
procedimento de supervisão pendente. Para este efeito, a autoridade cuja competência cesse 
conservará igualmente todos os poderes relevantes até à conclusão do procedimento de 
supervisão. A autoridade cuja competência cesse deve concluir o procedimento de supervisão 
pendente em causa em conformidade com a lei aplicável, no âmbito dos poderes que mantiver. 
A autoridade cuja competência cesse informará a autoridade que assuma a supervisão antes de 
tomar qualquer decisão num procedimento de supervisão que esteja pendente antes da alteração 
da competência, devendo apresentar à autoridade que assuma a supervisão uma cópia da decisão 
tomada e quaisquer documentos relevantes relacionados com a referida decisão. 

4. Em derrogação do disposto no n.º 3, o BCE pode decidir, no prazo de um mês a contar da 
receção das informações de que necessita para concluir a sua avaliação do procedimento de 
supervisão relevante formalmente iniciado, e em consulta com a ANC relevante, chamar a si o 
procedimento de supervisão em causa. Se, por força da legislação nacional, for necessária uma 
decisão de supervisão do BCE antes do termo do período de avaliação referido na frase anterior, 
a ANC deve apresentar ao BCE as informações necessárias e especificar, em especial, o prazo 
no qual o BCE deve decidir se pretende assumir o procedimento. No caso de o BCE chamar a si 
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um procedimento de supervisão, notificará a ANC relevante e as partes da sua decisão de 
assumir o procedimento de supervisão em causa. 

5. O BCE e a ANC relevante cooperarão na conclusão de qualquer procedimento pendente, 
podendo partilhar quaisquer informações necessárias para o efeito. 

6.  O presente artigo não se aplica aos procedimentos comuns. 

 

 

Capítulo 3 

Lista de entidades supervisionadas 

 

Artigo 49.º 

Publicação 

1. O BCE publicará uma lista contendo a designação de cada entidade ou grupo supervisionado 
diretamente supervisionados pelo BCE, assim como a base jurídica específica para a referida 
supervisão direta. A lista incluirá, no caso de uma classificação como significativa com base 
no critério da dimensão, o valor total dos ativos da entidade supervisionada ou do grupo 
supervisionado. O BCE publicará igualmente os nomes das entidades supervisionadas que, 
embora cumpram um dos critérios referidos no artigo 6.º, n.º 4, do Regulamento do MUS, 
qualificando-se, por conseguinte, como significativas, são contudo consideradas menos 
significativas pelo BCE devido às circunstâncias específicas previstas no título 9 da parte IV 
e, por conseguinte, não são diretamente supervisionadas pelo BCE.  

2. O BCE publicará uma lista contendo o nome de cada entidade supervisionada que seja 
supervisionada por uma ANC e, bem assim, a designação da ANC relevante. 

3. As listas referidas nos n.os 1 e 2 serão publicadas por via eletrónica e estarão acessíveis no sítio 
do BCE. 

4. As listas referidas nos n.os 1 e 2 serão atualizadas regularmente, com uma frequência mínima 
trimestral. 
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Título 3 

Determinação do caráter significativo com base na dimensão 

 

Artigo 50.º 

Determinação do caráter significativo com base na dimensão 

1. A determinação do caráter significativo, ou não, de uma entidade supervisionada ou de um 
grupo supervisionado com base no critério da dimensão efetua-se por referência ao valor total 
dos seus ativos. 

2. Uma entidade supervisionada ou um grupo supervisionado são classificados como significativos 
se o valor total dos seus ativos exceder 30 mil milhões EUR (a seguir “limiar de dimensão”). 

 

Artigo 51.º 

Base para a determinação do caráter significativo de uma entidade supervisionada com base no 
critério da dimensão 

1. Se a entidade supervisionada fizer parte de um grupo supervisionado, o valor total dos seus 
ativos será determinado com base no reporte prudencial em base consolidada efetuado no final 
do ano de acordo com a legislação aplicável. 

2.  Se não for possível determinar os ativos totais com base nos dados referidos no n.º 1, o valor 
total dos ativos será determinado com base nas contas anuais consolidadas auditadas mais 
recentes, elaboradas em conformidade com as IFRS e, se estas não estiverem disponíveis, nas 
contas anuais consolidadas elaboradas em conformidade com as legislações contabilísticas 
nacionais aplicáveis. 

3. Se a entidade supervisionada não fizer parte de um grupo supervisionado, o valor total dos 
ativos do grupo será determinado com base no reporte prudencial em base individual efetuado 
no final do ano de acordo com a legislação aplicável 

4. Se não se puderem determinar os ativos totais mediante a utilização dos dados referidos no n.º 
3, o valor total dos ativos será determinado com base nas contas anuais auditadas mais recentes 
elaboradas em conformidade com as IFRS, conforme aplicáveis na União de acordo com o 
Regulamento (CE) n.º 1606/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho13 e, se as referidas 
contas anuais não estiverem disponíveis, nas contas anuais elaboradas em conformidade com as 
legislações contabilísticas nacionais aplicáveis. 

5. Se a entidade supervisionada for uma sucursal de uma instituição de crédito estabelecida num 
Estado-Membro não participante, o valor total dos seus ativos será determinado com base nos 
dados estatísticos reportados nos termos do Regulamento (CE) n.º 25/2009 (BCE/2008/32). 

13  Regulamento (CE) n.º 1606/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de julho de 2002, relativo à aplicação 
das normas internacionais de contabilidade (JO L 243 de 11.9.2002, p. 1). 
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Artigo 52.º 

Base para a determinação do caráter significativo com base no critério da dimensão em 
situações específicas ou excecionais 

1.  Se, no que respeita a uma entidade supervisionada menos significativa, ocorrer uma alteração 
substancial e excecional das circunstâncias que seja relevante para se determinar se está ou não 
preenchido o critério da dimensão, a ANC relevante verificará se o limiar de dimensão continua 
ou não a ser cumprido. 

  Se a referida alteração afetar uma entidade supervisionada significativa, o BCE verificará se o 
limiar de dimensão continua ou não a ser cumprido. 

  As alterações substanciais e excecionais de circunstâncias relevantes para se verificar se o 
critério da dimensão continua a ser cumprido abrangem qualquer uma das seguintes alterações: 
a) a fusão de duas ou mais instituições de crédito, b) a venda ou transferência de uma divisão 
comercial importante, c) a transferência de ações de uma instituição de crédito em volume tal 
que a mesma deixe de pertencer ao grupo supervisionado a que pertencia antes da venda, d) a 
decisão definitiva de proceder a uma liquidação ordenada da entidade (ou grupo) 
supervisionado e e) situações factuais comparáveis. 

2. Uma entidade supervisionada menos significativa e, no caso de um grupo supervisionado, a 
entidade supervisionada ao mais alto nível de consolidação nos Estados-Membros participantes 
deve comunicar à ANC relevante a ocorrência de qualquer uma das alterações referidas nos n.os 
1 e 2. 

Uma entidade supervisionada significativa e, no caso de um grupo supervisionado, a entidade 
supervisionada ao mais alto nível de consolidação nos Estados-Membros participantes deve 
comunicar ao BCE a ocorrência de qualquer uma das alterações referidas nos n.os 1 e 2. 

3. Em derrogação da regra dos três anos prevista no artigo 47.º, n.º 1, e em caso de alteração 
excecional das circunstâncias referida no n.º 1, o BCE decidirá, em consulta com as ANC, se as 
entidades supervisionadas afetadas são significativas ou menos significativas, e a data a partir 
da qual a supervisão deve ser exercida pelo BCE ou pelas ANC. 

 

Artigo 53.º 

Grupos de empresas consolidadas 

1. Para efeitos da determinação do caráter significativo com base no critério da dimensão, um 
grupo supervisionado de empresas consolidadas é composto por todas as empresas que, de 
acordo com a legislação da União, devam ser objeto de consolidação para fins prudenciais. 

2. Para efeitos da determinação do caráter significativo com base no critério da dimensão, o grupo 
supervisionado de empresas consolidadas deve igualmente incluir as filiais e as sucursais: a)  
nos Estados-Membros não participantes e b) em países terceiros. 
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Artigo 54.º 

Método de consolidação 

O método de consolidação será o método de consolidação aplicável em conformidade com as IFRS ou 
com as disposições contabilísticas nacionais, conforme o caso. 

 

Artigo 55.º 

Método de cálculo dos ativos totais 

Para efeitos da determinação do caráter significativo de uma instituição de crédito com base no critério 
da dimensão, o “valor total dos ativos” será calculado a partir da rubrica “ativos totais” num balanço 

elaborado em conformidade com a legislação da União para fins prudenciais.
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Título 4 

Determinação do caráter significativo com base na importância para a economia da União ou de 
qualquer Estado-Membro participante 

 

Artigo 56. º 

Limiar da importância económica nacional 

Uma entidade supervisionada estabelecida num Estado-Membro participante ou um grupo 
supervisionado cuja empresa-mãe esteja estabelecida num Estado-Membro participante serão 
classificados como significativos com base na sua importância para a economia do Estado-Membro 
participante relevante se: 

A : B ≥ 0,2 (limite da importância económica nacional) e 

A ≥ EUR 5 mil milhões 

em que 

A  é o valor total dos ativos determinado em conformidade com os artigos 51.º a 55.º em relação a 
determinado ano civil, e 

B  é o produto interno bruto a preços de mercado definido no ponto 8.89 do Anexo A do 
Regulamento (UE) n. ° 549/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de maio de 
2013, relativo ao sistema europeu de contas nacionais e regionais na União Europeia14 (SEC 
2010) e publicado pelo Eurostat em relação a determinado ano civil. 

 

Artigo 57. º 

Critérios para a determinação do caráter significativo com base na importância para a 
economia da União ou de qualquer Estado-Membro participante  

1. O BCE terá em conta os seguintes critérios, em particular ao avaliar se uma entidade 
supervisionada ou um grupo supervisionado são significativos para a economia da União ou de 
um Estado-Membro participante por razões que não as estabelecidas no artigo 56.º: 

 a) a importância da entidade supervisionada ou grupo supervisionado para setores 
económicos específicos na União ou para um Estado-Membro participante; 

 b) a interligação da entidade supervisionada ou grupo supervisionado com a economia da 
União ou de um Estado-Membro participante; 

 c) a possibilidade de substituição da entidade supervisionada ou grupo supervisionado como 
participante no mercado e como fornecedor de serviços a clientes; 

 d) a complexidade negocial, estrutural e operacional e da atividade da entidade 
supervisionada ou grupo supervisionado.  

14  JO L 174 de 26.6.2013, p. 1. 
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2. O artigo 52.º, n.º 3 aplica-se em conformidade. 

 

 

Artigo 58.º 

Determinação do caráter significativo com base na importância para a economia de qualquer 
Estado-Membro participante a pedido de uma ANC 

1. Uma ANC pode notificar o BCE de que considera que uma entidade supervisionada assume 
caráter significativo para a sua economia nacional. 

2. O BCE avalia a notificação da ANC com base nos critérios estabelecidos no artigo 57.º, n.º 1. 

3. O artigo 57.º aplica-se em conformidade. 

 

Título 5 

Determinação do caráter significativo com base na importância para as atividades 
transfronteiriças 

 

Artigo 59.º 

Critérios para a determinação do caráter significativo com base na importância para as 
atividades transfronteiriças de um grupo supervisionado 

 1. Um grupo supervisionado só pode ser considerado significativo pelo BCE com base nas suas 
atividades transfronteiriças se a respetiva empresa-mãe tiver filiais, que sejam, elas próprias, 
instituições de crédito, estabelecidas em mais do que um Estado-Membro participante. 

2. Um grupo supervisionado só pode ser considerado significativo pelo BCE com base nas suas 
atividades transfronteiriças se: 

a) o rácio dos seus ativos transfronteiriços em relação aos seus ativos totais for superior a 
10%; e 

b) o rácio dos seus passivos transfronteiriços em relação aos seus passivos totais for superior 
a 10%. 

3. O artigo 52.º, n.º 3, aplica-se em conformidade. 

 

Artigo 60.º 

Ativos e passivos transfronteiriços 

1. “Ativos transfronteiriços”, no contexto de um grupo supervisionado, significa a parte dos ativos 
totais relativamente à qual a contraparte seja uma instituição de crédito ou outra pessoa coletiva 
ou singular localizada num Estado-Membro participante que não o Estado-Membro no qual a 
empresa-mãe do grupo supervisionado relevante tenha a sua sede. 
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2. “Passivos transfronteiriços”, no contexto de um grupo supervisionado, significa a parte dos 
passivos totais relativamente à qual a contraparte seja uma instituição de crédito ou outra pessoa 
coletiva ou singular localizada num Estado-Membro participante que não o Estado-Membro no 
qual a empresa-mãe do grupo supervisionado relevante tenha a sua sede. 

 

Título 6 

Determinação do caráter significativo com base num pedido ou obtenção de assistência 
financeira pública do MEE 

 

Artigo 61.º 

Pedido ou obtenção de assistência financeira pública direta do MEE 

1. A assistência financeira pública direta a uma entidade supervisionada é solicitada quando é feito 
um pedido por um membro do MEE para que seja concedida assistência financeira à referida 
entidade pelo MEE em conformidade com uma decisão tomada pelo Conselho de Governadores 
do MEE ao abrigo do artigo 19.º do Tratado que cria o Mecanismo Europeu de Estabilidade 
relativa à recapitalização direta de uma instituição de crédito, e com os instrumentos adotados 
por força da referida decisão. 

2. A assistência financeira pública direta é recebida por uma instituição de crédito quando a 
assistência financeira tiver sido recebida pela instituição de crédito nos termos da decisão e dos 
instrumentos referidos no n.º 1. 

 

Artigo 62.º 

Obrigação de uma ANC de informar o BCE de um possível pedido ou da obtenção de assistência 
financeira pública por uma entidade supervisionada menos significativa  

1.  Sem prejuízo da obrigação estabelecida no artigo 96.º de informar o BCE da deterioração da 
situação financeira de uma entidade supervisionada menos significativa, a ANC deve informar o 
BCE logo que tome conhecimento da possível necessidade de assistência financeira pública por 
parte de uma entidade supervisionada menos significativa a ser concedida a nível nacional direta 
e/ou indiretamente pelo MEE. 

2.  A ANC apresentará ao BCE, para apreciação, a sua avaliação da situação financeira da entidade 
supervisionada menos significativa antes de a apresentar ao MEE, exceto em casos de urgência 
devidamente justificados.  
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Artigo 63.º 

Início e cessação da supervisão direta 

1. Uma entidade supervisionada relativamente à qual seja solicitada assistência financeira pública 
direta ao MEE, ou que tenha recebido assistência financeira pública direta do MEE, será 
classificada como entidade supervisionada significativa a partir da data em que a assistência 
financeira pública direta tenha sido solicitada em seu nome.  

2. A data em que o BCE assumirá a supervisão direta será especificada numa decisão de 
supervisão do BCE tomada em conformidade com o título 2. 

3. O artigo 52.º-, n.º 3, aplica-se em conformidade. 

 

Artigo 64.º 

Âmbito 

Se a assistência financeira pública direta for solicitada relativamente a uma entidade supervisionada 
que faça parte de um grupo supervisionado, todas as entidades supervisionadas que façam parte do 
referido grupo supervisionado são classificadas como significativas.  
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Título 7 

Determinação do caráter significativo com base no facto de a entidade supervisionada ser uma 
das três instituições de crédito mais significativas num Estado-Membro participante 

 

Artigo 65.º 

Critérios de determinação das três instituições de crédito mais significativas num Estado-
Membro participante 

1. Uma instituição de crédito ou um grupo supervisionado será classificado como significativo 
caso seja uma das três instituições de crédito ou grupos supervisionados mais significativos num 
Estado-Membro participante. 

2. Para efeitos da identificação das três instituições de crédito ou grupos supervisionados mais 
significativos num Estado-Membro participante, o BCE e a ANC relevante têm em conta a 
dimensão respetiva da entidade supervisionada e do grupo supervisionado, determinada nos 
termos dos artigos 50.º a 55.º. 

 

Artigo 66.º 

Processo de reexame  

1. No que se refere a cada Estado-Membro participante, o BCE estabelecerá, até 1 de outubro de 
cada ano civil, se três instituições de crédito ou grupos supervisionados com uma empresa-mãe 
estabelecida em cada Estado-Membro participante devem ou não ser classificados como 
entidades supervisionadas significativas. 

2. A pedido do BCE, as ANC informam o BCE das três instituições de crédito ou grupos 
supervisionados mais significativos estabelecidos nos respetivos Estados-Membros 
participantes até 1 de outubro do ano civil em questão. As três instituições de crédito ou grupos 
supervisionados mais significativos são determinados pelas ANC com base nos critérios 
estabelecidos nos artigos 50.º a 55.º. 

3. Relativamente a cada uma das três instituições de crédito ou grupos supervisionados mais 
significativos nos Estados-Membros participantes, a ANC pertinente apresenta ao BCE um 
relatório contendo o historial de supervisão e o perfil de risco de cada caso, a menos que a 
instituição de crédito ou grupo supervisionado já estejam classificados como significativos. 

Uma vez recebidas as informações a que se refere o n.º 2, o BCE efetuará a sua própria 
avaliação. Para o efeito, o BCE pode solicitar à ANC pertinente que forneça quaisquer 
informações relevantes. 

4. Se, em 1 de outubro de um dado ano, uma ou mais das três instituições de crédito ou grupos 
supervisionados mais significativos de um Estado-Membro participante não estiverem 
classificados como entidades supervisionadas significativas, o BCE adotará uma decisão em 
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conformidade com o título 2 relativamente a qualquer das três instituições de crédito ou grupos 
supervisionados mais significativos que não estejam classificados como significativos. 

5. O artigo 52.º, n.º 3, aplica-se em conformidade.  

 

Título 8 

Decisão do BCE de supervisionar diretamente entidades supervisionadas menos significativas 
nos termos do artigo 6.º, n.º 5, alínea b), do Regulamento do MUS 

 

Artigo 67.º 

Critérios para uma decisão nos termos do artigo 6.º, n.º 5, alínea b), do Regulamento do MUS 

1. O BCE pode, nos termos do artigo 6.º, n.º 5, alínea b), do Regulamento do MUS, decidir a 
qualquer momento, através de uma decisão de supervisão do BCE, exercer diretamente a 
supervisão de uma entidade supervisionada menos significativa ou de um grupo supervisionado 
menos significativo quando tal seja necessário para garantir a aplicação coerente de elevados 
padrões de supervisão. 

2. Antes de tomar a decisão referida no n.º 1, o BCE terá em consideração, nomeadamente, 
qualquer um dos seguintes fatores: 

a) a entidade supervisionada menos significativa ou grupo supervisionado menos 
significativo  quase preenche um dos critérios referidos no artigo 6.º, n.º 4, do 
Regulamento do MUS; 

b) a interligação da entidade supervisionada menos significativa ou grupo supervisionado 
menos significativo com outras instituições de crédito; 

c) a entidade supervisionada menos significativa em causa é filial de uma entidade 
supervisionada que tem a sua sede num Estado-Membro não participante ou num país 
terceiro e estabeleceu uma ou mais filiais, que também são instituições de crédito, ou uma 
ou mais sucursais em Estados-Membros participantes, das quais uma ou mais são 
significativas; 

d) as instruções do BCE não foram seguidas pela ANC; 

e) a ANC não cumpriu os atos referidos no artigo 4.º, n.º 3, primeiro parágrafo, do 
Regulamento do MUS; 

f) a entidade supervisionada menos significativa pediu ou recebeu indiretamente assistência 
financeira do MEE ou do EFSF. 

 

Artigo 68.º 

Procedimento de elaboração de uma decisão nos termos do artigo 6.º, n.º 5, alínea b), do 
Regulamento do MUS a pedido de uma ANC 
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1. O BCE avaliará, a pedido de uma ANC, se é ou não necessário exercer a supervisão direta nos 
termos do Regulamento do MUS no que se respeita a uma entidade supervisionada menos 
significativa ou a um grupo supervisionado menos significativo para garantir a aplicação 
coerente de elevados padrões de supervisão. 

2. O pedido da ANC deve: a) identificar a entidade supervisionada menos significativa ou o grupo 
supervisionado menos significativo que a ANC considere que deva ser sujeito à supervisão 
direta do BCE e b) explicar por que razão é necessária a supervisão da entidade supervisionada 
menos significativa ou do grupo supervisionado menos significativo pelo BCE para garantir a 
aplicação coerente de elevados padrões de supervisão. 

3.  O pedido da ANC será acompanhado de um relatório contendo o historial de supervisão e o 
perfil de risco da entidade supervisionada menos significativa ou do grupo supervisionado 
menos significativo relevantes. 

4. Se não aceder ao pedido da ANC, o BCE consultará a ANC em causa antes de avaliar 
definitivamente se é ou não necessária a supervisão pelo BCE da entidade supervisionada menos 
significativa ou do grupo supervisionado menos significativo a fim de garantir a aplicação 
coerente de elevados padrões de supervisão. 

5. Se decidir que é necessária a supervisão direta pelo BCE da entidade supervisionada menos 
significativa ou do grupo supervisionado menos significativo para garantir a aplicação coerente 
de elevados padrões de supervisão, o BCE adotará uma decisão de supervisão nos termos do 
título 2. 

 

Artigo 69.º 

Procedimento de elaboração de decisões nos termos do artigo 6.º, n.º 5, alínea b), do 
Regulamento do MUS por iniciativa própria do BCE 

1. O BCE pode solicitar a uma ANC que apresente um relatório contendo o historial de supervisão 
e o perfil de risco de uma entidade supervisionada menos significativa ou de um grupo 
supervisionado menos significativo. O BCE especificará a data em que pretende receber o 
referido relatório. 

2. O BCE consulta a ANC antes de avaliar definitivamente se é ou necessária a supervisão da 
entidade supervisionada menos significativa ou do grupo supervisionado menos significativo 
pelo BCE a fim de garantir a aplicação coerente de elevados padrões de supervisão. 

3. Se concluir que é necessária a supervisão direta pelo BCE da entidade supervisionada menos 
significativa ou do grupo supervisionado menos significativo a fim de garantir a aplicação 
coerente de elevados padrões de supervisão, o BCE adotará uma decisão de supervisão nos 
termos do título 2. 
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Título 9 

Circunstâncias específicas que podem justificar a classificação de uma entidade supervisionada 
como menos significativa embora estejam preenchidos os critérios de significância 

 

Artigo 70.º 

Circunstâncias específicas conducentes à classificação de uma entidade supervisionada 
significativa como menos significativa 

1. A expressão “circunstâncias específicas”, referida no artigo 6.º, n.º 4, segundo e quinto 

parágrafos do Regulamento do MUS (a seguir “circunstâncias específicas”) significa que se 

verificam circunstâncias específicas e factuais que, na opinião do BCE, tornam desadequada a 

classificação de uma entidade supervisionada como significativa, tendo em conta os objetivos e 

princípios do Regulamento do MUS e, em particular, a necessidade de garantir a aplicação 

coerente de elevados padrões de supervisão. 

2. A expressão “circunstâncias específicas” será interpretada em sentido estrito. 

 

Artigo 71.º 

Avaliação da existência de circunstâncias específicas 

1. A existência de circunstâncias específicas que justifiquem a classificação como menos 
significativa de uma entidade que, se assim não fosse, seria uma entidade supervisionada 
significativa, será determinada numa base individual e especificamente para a entidade 
supervisionada ou grupo supervisionado em causa, mas não para categorias de entidades 
supervisionadas.  

2. O artigo 40.º aplica-se em conformidade. 

3. Os artigos 44.º a 46.º, 48.º e 49.º aplicam-se em conformidade. O BCE enunciará, numa decisão 
de supervisão do BCE, as razões que o levaram a concluir pela existência de circunstâncias 
específicas. 

 

Artigo 72.º 

Reexame 

1. Com o apoio das ANC relevantes, o BCE reexaminará, pelo menos uma vez por ano, se 
continuam a existir as circunstâncias específicas respeitantes a uma entidade supervisionada ou 
a um grupo supervisionado que seja classificado como menos significativo devido a tais 
circunstâncias. 

2. A entidade supervisionada em causa deve fornecer quaisquer informações e documentos 
solicitados pelo BCE a fim de levar a cabo o reexame previsto no n.º 1. 
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3. Se considerar que deixaram de existir circunstâncias específicas, o BCE adotará uma decisão de 
supervisão do BCE dirigida à entidade supervisionada em causa que determine que esta última é 
significativa e que não existem quaisquer circunstâncias específicas. 

4. O título 2 da parte IV aplica-se em conformidade. 
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PARTE V 

PROCEDIMENTOS COMUNS 

 

Título 1 

Cooperação relativa aos pedidos de autorização para o acesso à atividade das instituições de 
crédito 

 

Artigo 73.º 

Notificação do BCE de um pedido de autorização para o acesso à atividade de uma instituição de 
crédito 

1.  Uma ANC que receba um pedido de autorização para o acesso à atividade de uma instituição de 
crédito estabelecida num Estado-Membro participante comunicará ao BCE a receção desse 
pedido no prazo de 15 dias úteis. 

2. A ANC informará igualmente o BCE do prazo em que a decisão sobre o pedido deve ser tomada 
e notificada ao requerente em conformidade com a legislação nacional aplicável. 

3. Se o pedido estiver incompleto, a ANC, por iniciativa própria ou a pedido do BCE, solicitará ao 
requerente que disponibilize a informação adicional necessária. A ANC enviará ao BCE a 
informação adicional que receba no prazo de 15 dias úteis a contar da receção da mesma.  

 

Artigo 74.º 

Avaliação de pedidos pelas ANC  

A ANC à qual é apresentado o pedido avaliará se o requerente cumpre todas as condições de 
autorização previstas na legislação nacional aplicável do Estado-Membro da ANC. 

 

Artigo 75.º 

Decisões de indeferimento de pedidos pelas ANC  

As ANC indeferirão os pedidos que não cumpram as condições de autorização previstas na legislação 
nacional aplicável e enviarão uma cópia da sua decisão ao BCE. 

 

Artigo 76.º 

Projetos de decisões das ANC relativos à autorização de acesso à atividade de uma instituição de 
crédito 

1. Se considerar que o pedido cumpre todas as condições de autorização previstas na legislação 
nacional aplicável, a ANC elabora um projeto de decisão no qual propõe ao BCE que conceda 
ao requerente autorização para o acesso à atividade de uma instituição de crédito (a seguir 
“projeto de decisão de autorização”). 
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2. A ANC garantirá a notificação do projeto de decisão de autorização ao BCE e ao requerente 
pelo menos 20 dias úteis antes do termo do prazo de avaliação máximo previsto na legislação 
nacional aplicável. 

3. A ANC pode propor que o projeto de decisão de autorização seja acompanhado de 
recomendações, condições e/ou restrições em conformidade com a legislação nacional e da 
União. Nesse caso, a ANC será responsável pela avaliação do cumprimento das condições e/ou 
restrições. 

 

Artigo 77.º 

Avaliação dos pedidos e audição de requerentes pelo BCE 

1.  O BCE avaliará o pedido com base nas condições de autorização previstas na legislação 
aplicável da União. Se considerar não satisfeitas essas, o BCE concederá ao requerente a 
oportunidade de comentar por escrito os factos e objeções pertinentes para a avaliação, em 
conformidade com o artigo 31.º.   

2. Se se entender ser necessária uma reunião e em qualquer outro caso devidamente 
fundamentado, o BCE pode prorrogar o prazo máximo de decisão de um pedido nos termos do 
artigo 14.º, n.º 3, do Regulamento do MUS. A prorrogação será comunicada ao requerente em 
conformidade com o artigo 35.º do presente regulamento. 

 

Artigo 78.º 

Decisão dos pedidos pelo BCE 

1.  O BCE tomará uma decisão sobre o projeto de decisão de autorização que receba de uma ANC 
no prazo de 10 dias úteis, a menos que tenha sido tomada uma decisão sobre a prorrogação do 
prazo máximo nos termos do artigo 77.º, n.º 2. Poderá apoiar o projeto de decisão de 
autorização e,  assim, concordar com a autorização, ou formular objeções ao projeto de decisão 
de autorização.  

2. O BCE baseará a sua decisão na avaliação que fizer do pedido, no projeto de decisão de 
autorização e em quaisquer comentários apresentados pelo requerente nos termos do artigo 77.º. 

3. O BCE adotará uma decisão de concessão de autorização se o requerente cumprir todas as 
condições de autorização de acordo com a legislação da União e com a legislação nacional 
aplicável do Estado-Membro em que o requerente esteja estabelecido. 

4. A decisão de concessão de autorização é aplicável às atividades do requerente enquanto 
instituição de crédito conforme previstas na legislação nacional, sem prejuízo de quaisquer 
requisitos de autorização adicionais previstos na legislação nacional aplicável a outras 
atividades que não a aceitação de depósitos ou outros fundos reembolsáveis do público e a 
concessão de créditos por sua própria conta. 
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Artigo 79.º 

Caducidade da autorização 

A autorização caduca nas situações referidas no artigo 18.º, alínea a) da Diretiva 2013/36/UE, nos 
casos em que a legislação nacional aplicável assim o preveja. 

 

 

Título 2 

Cooperação relativa à revogação de autorizações 

 

Artigo 80.º 

Proposta de revogação de autorização por parte da ANC 

1.  Se a ANC relevante considerar que a autorização de uma instituição de crédito deve ser 
revogada total ou parcialmente de acordo com a legislação nacional ou da União aplicável, 
incluindo a pedido da instituição de crédito, deve apresentar ao BCE um projeto de decisão 
propondo a revogação da autorização (a seguir “projeto de decisão de revogação”), juntamente 
com os documentos de apoio pertinentes. 

2. A ANC deve coordenar com a autoridade nacional competente para a resolução de instituições 
de crédito (a seguir “autoridade nacional de resolução”) qualquer projeto de decisão de 
revogação que seja relevante para a autoridade de resolução. 

 

Artigo 81.º 

Avaliação pelo BCE de um projeto de decisão de revogação 

1. O BCE avaliará o projeto de decisão de revogação sem demora injustificada. Deve 
nomeadamente tomar em consideração os motivos apresentados pela ANC quanto à urgência do 
caso. 

2. É aplicável o direito de audiência previsto no artigo 31.º.           

 

Artigo 82.º 

Avaliação por iniciativa própria do BCE e consulta das ANC 

1. Caso tome conhecimento de circunstâncias que possam justificar a revogação de uma 
autorização, o BCE avaliará por iniciativa própria se a autorização deve ser revogada nos termos 
da legislação aplicável da União. 

2. O BCE pode, a qualquer momento, consultar a ANC relevante. Caso tencione revogar uma 
autorização, o BCE consultará a ANC do Estado-Membro em que a instituição de crédito está 
estabelecida com a antecedência mínima de 25 dias úteis da data em que planeia tomar a sua 
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decisão. Em casos urgentes devidamente fundamentados, o prazo de consulta pode ser reduzido 
para cinco dias úteis.  

3. Se pretender revogar uma autorização, o BCE informará as ANC relevantes de quaisquer 
comentários apresentados pela instituição de crédito. É aplicável o direito de audiência da 
instituição de crédito previsto no artigo 31.º. 

4. O BCE coordenará com a autoridade nacional de resolução  as questões relacionadas as 
propostas de revogação da autorização ao abrigo do artigo 14.º, n.º 5 do Regulamento do MUS  
. O BCE informará a ANC imediatamente depois de estabelecer o contacto com a autoridade 
nacional de resolução.   

 

Artigo 83.º 

Decisão do BCE de revogar uma autorização 

1.  O BCE tomará a decisão sobre a revogação de uma autorização sem demora injustificada. Para 
esse efeito, pode aceitar ou rejeitar o projeto de decisão de revogação em causa.  

2.  Ao tomar a sua decisão, o BCE terá em consideração todos os elementos seguintes: a) a sua 
avaliação das circunstâncias que fundamentam a revogação; b) se for caso disso, o projeto de 
decisão de revogação da ANC; c) a consulta à ANC relevante e, caso a ANC não seja a 
autoridade nacional de resolução, à autoridade nacional de resolução (juntamente com a ANC, 
as “autoridades nacionais”); d) quaisquer comentários submetidos pela instituição de crédito nos 
termos do artigo 81.º, n.º 2, e do artigo 82.º, n.º 3.  

3.  O BCE deve preparar igualmente um projeto de decisão completo nos casos descritos no artigo 
85.º se a autoridade nacional de resolução relevante não se opuser à revogação da autorização, 
ou o BCE determinar que não foram aplicadas as medidas adequadas para manter a estabilidade 
financeira pelas autoridades nacionais. 

 

Artigo 84.º 

Procedimento em caso de possíveis medidas de resolução a aplicar pelas autoridades nacionais 

1. Se a autoridade nacional de resolução notificar a sua objeção à intenção do BCE de revogar uma 
autorização, o BCE e a autoridade nacional de resolução acordarão num prazo durante o qual o 
BCE se absterá de proceder à revogação da autorização. O BCE informará a ANC 
imediatamente depois de estabelecer contacto com a autoridade nacional de resolução para 
chegarem a acordo. 

2. Expirado o prazo acordado, o BCE julgará se pretende proceder à revogação da autorização ou, 
tendo em conta os progressos alcançados, prorrogar o prazo acordado nos termos do artigo 14.º, 
n.º 6, do Regulamento do MUS. O BCE consultará a ANC relevante e a autoridade nacional de 
resolução, se esta for uma entidade diferente da ANC. A ANC informará o BCE das medidas 
tomadas por estas autoridades e da sua avaliação sobre as consequências da revogação. 
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3.     Se a autoridade nacional de resolução não se opuser à revogação da autorização, ou o BCE 
determinar que não foram aplicadas as medidas adequadas para manter a estabilidade financeira 
pelas autoridades nacionais, aplica-se o disposto no artigo 83.º.  

 

 

Título 3  

Cooperação relativa à aquisição de participações qualificadas 

 

Artigo 85.º 

Notificação às ANC da aquisição de uma participação qualificada 

1. A ANC que receba uma notificação completa da intenção de adquirir uma participação 
qualificada numa instituição de crédito estabelecida no respetivo Estado-Membro participante 
deve comunicar ao BCE essa notificação completa o mais tardar cinco dias úteis após a sua 
receção.  

2. A ANC informará igualmente o BCE da data até à qual a decisão de oposição ou de não 
oposição à aquisição de uma participação qualificada deve ser comunicada ao requerente nos 
termos da legislação nacional aplicável. A ANC notificará o BCE caso tenha de interromper o 
prazo de avaliação devido a um pedido de informação adicional.   

 

Artigo 86.º 

Avaliação de possíveis aquisições 

1. A ANC à qual é reportada a intenção de adquirir uma participação qualificada numa instituição 
de crédito avaliará se essa aquisição cumpre todas as condições previstas na legislação nacional 
ou da União aplicável. Após essa apreciação, a ANC elaborará um projeto de decisão no sentido 
de o BCE se opor ou não à aquisição.  

2. A ANC apresentará ao BCE um projeto de decisão de oposição ou de não oposição à aquisição 
pelo menos 15 dias úteis antes do termo do prazo de avaliação nos termos da legislação 
aplicável da União. 

 

Artigo 87.º 

Decisão do BCE sobre a aquisição 

O BCE decidirá se se dever opor ou não à aquisição com base na sua avaliação da aquisição proposta e 
do projeto de decisão da ANC. É aplicável o direito de audiência previsto no artigo 31.º. 

 

 

Título 4 
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Notificação de decisões sobre procedimentos comuns 

 

Artigo 88.º 

Procedimentos de notificação de decisões 

1.  O BCE notificará as partes das seguintes decisões sem demora injustificada, nos termos do 
artigo 35.º: 

a)  decisão do BCE sobre a revogação da autorização ao acesso à atividade de uma 
instituição de crédito;  

b)  decisão do BCE sobre a aquisição de uma participação qualificada numa instituição de 
crédito. 

2.  O BCE notificará a ANC relevante das seguintes decisões, sem demora injustificada:   

a) decisão do BCE sobre um pedido de autorização de uma instituição de crédito; 

b) decisão do BCE sobre a revogação da autorização de uma instituição de crédito; e 

c)  decisão do BCE sobre a aquisição de uma participação qualificada numa instituição de 
crédito. 

3.  A ANC notificará o requerente de autorização das seguintes decisões: 

a) projeto de decisão de autorização; 

b) decisão da ANC de indeferir o pedido de autorização no caso de o requerente não cumprir 
as condições de autorização previstas na legislação nacional aplicável; 

c) decisão de oposição do BCE ao projeto de decisão de autorização referido na alínea a); e 

d) decisão de autorização do BCE. 

4. A ANC notificará a autoridade nacional de resolução competente da decisão do BCE sobre a 
revogação da autorização de uma instituição de crédito. 
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PARTE VI 

PROCEDIMENTOS PARA A SUPERVISÃO DE ENTIDADES SUPERVISIONADAS 
SIGNIFICATIVAS 

 

Título 1 

Supervisão de entidades supervisionadas significativas e assistência das ANC  

 

Artigo 89.º 

Supervisão de entidades supervisionadas significativas 

O BCE exercerá a supervisão direta das entidades supervisionadas significativas em conformidade 
com os procedimentos estabelecidos na parte II, em particular no que respeita às atribuições e à 
composição das equipas conjuntas de supervisão. 

 

Artigo 90.º 

Papel das ANC na assistência ao BCE 

1. As ANC assistirão o BCE no desempenho das suas atribuições nas condições estabelecidas no 
Regulamento do MUS e no presente regulamento cabendo-lhes, em particular, desempenhar as 
seguintes funções: 

a) Apresentar projetos de decisão ao BCE relativamente às entidades supervisionadas 
significativas estabelecidas no respetivo Estado-Membro participante, em conformidade 
com o artigo 91.º; 

b) Coadjuvar o BCE na preparação e aplicação dos atos relativos ao exercício das 
atribuições conferidas ao BCE pelo Regulamento do MUS, incluindo a assistência nas 
atividades de verificação e a avaliação diária da situação das entidades supervisionadas 
significativas; e 

c) Coadjuvar o BCE na aplicação das suas decisões, exercendo, se necessário, os poderes 
referidos no artigo 9.º, n.º 1, terceiro parágrafo, e no artigo 11.º, n.º 2, ambos do 
Regulamento do MUS.  

2. Ao coadjuvar o BCE, a ANC seguirá as instruções do BCE respeitantes às entidades 
supervisionadas significativas. 

 

Artigo 91.º 

Projetos de decisões a preparar pelas ANC para apreciação do BCE 

1. Nos termos do artigo 6.º, n.º 3, e do artigo n.º 7, alínea b), do Regulamento do MUS, o BCE 
pode pedir a uma ANC que elabore um projeto de decisão respeitante ao exercício das 
atribuições referidas no artigo 4.º do Regulamento do MUS para apreciação do BCE.  
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O pedido especificará o prazo para submissão do projeto de decisão ao BCE. 

2. As ANC podem também, por iniciativa própria, submeter através da equipa conjunta de 
supervisão um projeto de decisão respeitante a uma entidade supervisionada significativa para 
apreciação do BCE. 

 

Artigo 92.º 

Intercâmbio de informações 

O BCE e as ANC devem, sem demora injustificada, partilhar informações sobre entidades 
supervisionadas significativas nos casos em que existam indícios graves de que essas entidades 
supervisionadas significativas podem deixar de cumprir as suas obrigações para com os seus credores 
e, em especial,  de garantir a cobertura dos ativos que lhes tenham sido confiados pelos seus 
depositários, ou nos casos em que existam indícios graves de circunstâncias que possam conduzir à 
verificação de que a instituição de crédito em causa está impossibilitada de restituir os seus depósitos 
tal como referido no artigo 1.º, n.º 3, alínea i) da Diretiva 94/19/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho15]. Este intercâmbio de informações deve ter lugar antes que seja tomada uma decisão 
relacionada com a referida verificação. 

  

Título 2 

Requisitos de adequação e de idoneidade das pessoas responsáveis pela gestão de instituições de 
crédito  

 

Artigo 93.º 

Avaliação da idoneidade dos membros dos órgãos de administração de entidades 
supervisionadas significativas 

1.  A fim de assegurar que as instituições implementam disposições sólidas de governação, e sem 
prejuízo da legislação nacional e da União aplicável e da parte V, as entidades supervisionadas 
significativas notificarão as ANC relevantes de qualquer mudança na composição dos seus órgãos 
de administração no tocante às suas funções de gestão e fiscalização (a seguir “gestores”) na 
aceção do artigo 3.º, n.º 1, sétimo parágrafo, e do artigo 3.º, n.º 2, da Diretiva 2013/36/UE 
(incluindo a renovação do mandato dos gestores). A ANC relevante deve, sem demora 
injustificada, notificar o BCE dessa mudança, informando-o do prazo no qual a decisão deve ser 
tomada e notificada nos termos da legislação nacional aplicável. 

15 Diretiva 94/19/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 1994, relativa aos sistemas de garantia de 
depósitos (JO L 135 de 31.5.94, p. 5). 
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2.  A fim de avaliar a idoneidade dos gestores das entidades supervisionadas significativas, o BCE 
terá os poderes de supervisão de que as autoridades competentes dispõem ao abrigo da legislação 
nacional ou da União aplicável.  

 

Artigo 94.º 

Análise permanente da idoneidade dos gestores 

1. As entidades supervisionadas significativas informarão, sem demora injustificada, a ANC 
relevante de quaisquer factos novos que possam afetar a avaliação inicial da idoneidade ou de 
qualquer outra questão que possa ter impacto sobre a idoneidade de um gestor logo que estes 
factos ou questões sejam do conhecimento da entidade supervisionada ou do gestor em causa. 
AANC relevante notificará o BCE desses novos factos ou questões sem demora injustificada. 

2. O BCE pode iniciar uma nova avaliação com base nos novos factos ou questões referidos no n.º 
1, ou se tomar conhecimento de quaisquer factos novos que possam ter impacto sobre a 
avaliação inicial do gestor em causa ou de quaisquer outras questões que possam ter impacto 
sobre a idoneidade de um gestor. O BCE decidirá então as medidas adequadas a aplicar nos 
termos da legislação nacional ou da União aplicável e informará a ANC relevante destes factos 
sem demora injustificada.  

 

Título 3 

Outros procedimentos a aplicar pelas entidades supervisionadas significativas 

 

Artigo 95.º 

Pedidos, notificações ou requerimentos por parte de entidades supervisionadas significativas 

1. Sem prejuízo dos procedimentos específicos previstos na parte V e da sua interação normal com 
a respetiva ANC, as entidades supervisionadas significativas apresentarão ao BCE todos os seus 
pedidos, notificações ou requerimentos respeitantes ao exercício das atribuições conferidas ao 
BCE. 

2. O BCE disponibilizará qualquer pedido, notificação ou requerimento dessa natureza à ANC 
relevante, à qual poderá solicitar que prepare um projeto de decisão nos termos do artigo 91.º. 

3. Em caso de alterações substanciais face à autorização concedida relativamente ao pedido, 
notificação ou requerimento inicial, a entidade supervisionada significativa deve apresentar um 
novo pedido, notificação ou requerimento ao BCE de acordo com o procedimento referido no 
n.º 1. 
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PARTE VII 

PROCEDIMENTOS PARA A SUPERVISÃO DAS ENTIDADES SUPERVISIONADAS 
MENOS SIGNIFICATIVAS 

 

Título 1 

Notificação pelas ANC ao BCE de procedimentos de supervisão relevantes e de projetos de 
decisões de supervisão relevantes das ANC 

 

Artigo 96.º 

Deterioração da situação financeira de uma entidade supervisionada menos significativa 

Sem prejuízo da aplicação do disposto no artigo 62.º, as ANC informarão o BCE sempre que a 
situação de uma entidade supervisionada menos significativa se deteriore rápida e significativamente, 
em particular se essa deterioração puder conduzir a um pedido de assistência financeira direta ou 
indireta do MEE. 

 

Artigo 97.º 

Notificação pelas ANC ao BCE de procedimentos de supervisão relevantes das ANC 

1. Para permitir ao BCE o exercício da supervisão do funcionamento do sistema tal como previsto 
no artigo 6.º, n.º 5, alínea c), do Regulamento do MUS, as ANC fornecerão ao BCE a 
informação relacionada com procedimentos de supervisão materiais das ANC respeitantes a 
entidades supervisionadas menos significativas. O BCE definirá critérios gerais, em particular 
tomando em consideração a situação de risco e o possível impacto sobre o sistema financeiro 
nacional da entidade supervisionada menos significativa em causa, de modo a determinar qual a 
informação a notificar a respeito de cada entidade supervisionada menos significativa. A 
informação deve ser fornecida pelas ANC ex ante ou, em casos urgentes devidamente 
fundamentados, em simultâneo com a abertura de um procedimento.  

2. Os procedimentos de supervisão materiais das ANC referidos no n.º 1 consistem: 

a) na destituição de membros dos órgãos de administração das entidades supervisionadas 
menos significativas e a nomeação de administradores especiais que assumam a gestão 
das entidades supervisionadas menos significativas; e 

b) os procedimentos com impacto significativo sobre as entidades supervisionadas menos 
significativas. 

3. Para além dos requisitos de prestação de informação estabelecidos nos n.ºs 1 e 2, o BCE pode, a 
qualquer momento, solicitar às ANC informação acerca das tarefas por elas executadas a 
respeito da entidades supervisionadas menos significativas. 
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4. Para além dos requisitos de informação estabelecidos pelo BCE em conformidade com o 
disposto no presente artigo, as ANC devem, por sua própria iniciativa, notificar o BCE de 
qualquer outro procedimento de supervisão relevante da ANC que:  

a) considerem relevante e sobre o qual o BCE deva pronunciar-se; ou 
b) possa afetar negativamente a reputação do MUS. 

5. Se o BCE pedir a uma ANC que avalie de novo aspetos específicos de um procedimento de 
supervisão relevante da ANC, este pedido deve especificar esses aspetos. O BCE e a ANC 
devem assegurar respetivamente que a outra parte dispõe de tempo suficiente para permitir que 
o procedimento e o MUS no seu todo funcionem de modo eficiente. 

 

Artigo 98.º 

1. Notificação pelas ANC ao BCE de projetos de decisões de supervisão relevantes 
Para permitir ao BCE o exercício da supervisão do funcionamento do sistema tal como previsto 
no artigo 6.º, n.º 5, alínea c), do Regulamento do MUS, as ANC enviarão ao BCE os projetos de 
decisões de supervisão que cumpram os critérios estabelecidos nos n.os 2 e 3 sempre que um 
projeto de decisão diga respeito a entidades supervisionadas menos significativas sobre as quais 
o BCE considere que, com base nos critérios gerais definidos pelo BCE respeitantes à sua 
situação de risco e possível impacto sobre o sistema financeiro nacional, a informação lhe deva 
ser notificada. 

2. Sem prejuízo do n.o 1, os projetos de decisões de supervisão serão enviados ao BCE antes de 
serem enviados às entidades supervisionadas menos significativas se: 
a) respeitarem à destituição de membros dos órgãos de administração das entidades 

supervisionadas menos significativas e à nomeação de administradores especiais; ou  
b) tiverem um impacto considerável sobre a entidade supervisionada menos significativa. 

3. Para além dos requisitos de informação estabelecidos nos n.os 1 e 2, as ANC transmitirão ao 
BCE qualquer outro projeto de decisão de supervisão quando: 
a) o BCE deva pronunciar-se sobre o mesmo; ou 
b) possa afetar negativamente a reputação do MUS. 

4. As ANC enviarão ao BCE os projetos de decisões que cumpram os critérios estabelecidos nos 
n.os 1, 2 e 3 e que, consequentemente, sejam considerados projetos de decisão de supervisão 
relevantes, com a antecedência mínima de 10 dias em relação à data prevista de adoção da 
decisão. O BCE pronunciar-se-á relativamente ao projeto de decisão num prazo razoável antes 
da data prevista para a adoção da decisão. Em casos de urgência, a ANC relevante definirá 
um prazo razoável para o envio ao BCE de um projeto de decisão que obedeça aos 
critérios estabelecidos nos n.ºs 1, 2 e 3. 
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Título 2 

Prestação de informação ex post pelas ANC ao BCE relativamente a entidades supervisionadas 
menos significativas 

 

Artigo 99.º 

Obrigação geral das ANC de informar o BCE 

1. Para permitir ao BCE o exercício da supervisão do funcionamento do sistema tal como previsto 
no artigo 6.º, nº 5, alínea c), do Regulamento do MUS, e sem prejuízo do disposto no capítulo 1, 
o BCE pode solicitar às ANC que o informem periodicamente sobre as medidas tomadas e sobre 
o desempenho das suas atribuições nos termos do artigo 6.º, n.º 6, do Regulamento do MUS. O 
BCE informará anualmente as ANC das categorias de entidades supervisionadas menos 
significativas e da natureza da informação necessária.  

2. Os requisitos estabelecidos em conformidade com o n.º 1 não obstam ao direito do BCE de 
exercer os poderes que lhe são conferidos pelos artigos 10.º a 13.º do Regulamento do MUS 
relativamente a entidades supervisionadas menos significativas. 

 

Artigo 100.º 

Frequência e âmbito dos relatórios submetidos pelas ANC ao BCE 

As ANC submeterão ao BCE um relatório anual sobre as entidades supervisionadas menos 
significativas, os grupos ou categorias de entidades supervisionadas menos significativas em 
conformidade com os requisitos do BCE. 
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PARTE VIII 

COOPERAÇÃO ENTRE O BCE, AS ANC E AS AND EM MATÉRIA DE ATRIBUIÇÕES E 
INSTRUMENTOS MACROPRUDENCIAIS  

 

Título 1 

Definição de instrumentos macroprudenciais  

 

Artigo 101.º 

Disposições gerais 

1.      Para efeitos da presente parte, entende-se por “instrumentos macroprudenciais” qualquer um dos 
seguintes instrumentos: 

a) reservas prudenciais de fundos próprios na aceção dos artigos 130.º a 142.º da Diretiva 
2013/36/UE; 

b) medidas destinadas às instituições de crédito autorizadas a nível nacional, ou a um 
subconjunto dessas instituições de crédito nos termos do artigo 458.º do Regulamento 
(UE) n.º 575/2013; 

c) quaisquer outras medidas a adotar pelas AND ou pelas ANC destinadas a fazer face a 
riscos sistémicos ou macroprudenciais  estabelecidas pelo Regulamento (EU) n.º 
575/2013 e pela Diretiva 2013/36/EU e sujeitas ao procedimentos por estes regulados nos 
casos especificamente visados na legislação da União aplicável.  

2. Os procedimentos macroprudenciais referidos no artigo 5.º, n.os 1 e 2, do Regulamento do MUS 
não constituem procedimentos de supervisão do BCE ou das ANC na aceção do presente 
Regulamento, sem prejuízo do artigo 22.º do Regulamento do MUS em relação a decisões 
dirigidas a entidades supervisionadas individuais.  

 

Artigo 102.º 

Aplicação de instrumentos macroprudenciais pelo BCE 

O BCE utilizará os instrumentos macroprudenciais referidos no artigo 101.º de acordo com disposto 
no presente Regulamento e nos artigo 5.º, n.º 2, e  9.º, n.º 2, do Regulamento do MUS e, quando tais 
instrumentos macroprudenciais estejam previstos numa diretiva, com sujeição às medidas de 
transposição dessa diretiva para o ordenamento jurídico nacional. Se uma AND não fixar uma taxa de 
reserva prudencial de fundos próprios, tal não impedirá o BCE de estabelecer um requisito de reservas 
prudenciais de fundos próprios em conformidade com o presente regulamento e com o artigo 5.º, n.º 2, 
do Regulamento do MUS.  
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Título 2 

Disposições processuais para a utilização de instrumentos macroprudenciais 

 

Artigo 103.º 

Lista de ANC e AND responsáveis por instrumentos macroprudenciais 

O BCE recolherá junto das AND e ANC dos Estados-Membros participantes informação relativa à 
identidade das autoridades designadas para os instrumentos macroprudenciais referidos no artigo 101.º 
e aos instrumentos macroprudenciais que estas autoridades podem utilizar. 

 

Artigo 104.º 

Intercâmbio de informações e cooperação em matéria de utilização de instrumentos 
macroprudenciais por uma ANC ou uma AND  

1. Nos termos do artigo 5.º, n.º 1, do Regulamento do MUS, a ANC ou a AND relevante, quando 
tencionar aplicar os instrumentos em epígrafe, notificará o BCE da sua intenção no prazo de 10 
dias úteis antes de tomar tal decisão. Não obstante, se uma ANC ou uma AND pretender fazer 
uso de um instrumento macroprudencial, esta informará logo que possível o BCE de que 
identificou um risco macroprudencial ou sistémico para o sistema financeiro e, se possível, 
sobre os pormenores do instrumento que se propõe utilizar. Essa informação deve conter, tanto 
quanto possível, as especificidades da medida prevista, bem como a data de aplicação prevista. 

2. A notificação da intenção será transmitida pela ANC ou AND ao BCE. 

3. Se tiver objeções à medida da ANC ou AND prevista, o BCE indicará os seus motivos no prazo 
de cinco dias úteis a contar da data de receção da notificação da intenção de adotar tal medida. 
Estas objeções serão formuladas por escrito e fundamentadas. AANC ou a AND tomará em 
devida conta as razões do BCE antes de avançar com a decisão.  

 

Artigo 105.º 

Partilha de informações e cooperação em matéria de utilização de instrumentos 
macroprudenciais pelo BCE  

1. Nos termos do artigo 5.º, n.º 2, do Regulamento do MUS, o BCE, quando pretenda aplicar 
requisitos mais exigentes de reservas prudenciais de fundos próprios ou aplicar medidas mais 
rigorosas destinadas a fazer face a riscos sistémicos ou macroprudenciais por iniciativa própria 
ou por proposta de uma ANC ou AND,  cooperará estreitamente com as AND dos Estados-
Membros em causa e, em particular, informará a AND ou ANC da sua decisão no prazo de 10 
dias úteis antes da tomada de tal decisão. Não obstante, caso pretenda aplicar requisitos mais 
exigentes de reservas prudenciais de fundos próprios ou aplicar medidas mais rigorosas 
destinadas a fazer face a riscos sistémicos ou macroprudenciais ao nível das instituições de 
crédito sujeitas aos procedimentos estabelecidos no Regulamento (UE) n.º 575/2013 e na 
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Diretiva 2013/36/UE nos casos especificamente estabelecidos na legislação da União, o BCE 
informará a ANC ou AND o mais rapidamente possível de que identificou um risco 
macroprudencial ou sistémico para o sistema financeiro e, se possível, sobre os pormenores do 
instrumento que se propõe utilizar. Tal informação deve conter, tanto quanto possível, as 
especificidades da medida prevista, incluindo a data de aplicação prevista. 

2. Se alguma das ANC ou AND em causa tiver objeções à medida prevista pelo BCE, indicarão os 
seus motivos ao BCE no prazo de cinco dias úteis após a receção da notificação da intenção de 
tomar tal medida. As objeções serão formuladas por escrito e fundamentadas. O BCE tomará 
em devida conta essas razões antes de avançar com a decisão.  

 

Public consultation on the SSM Framework Regulation / February 2014 
87



PARTE IX 

PROCEDIMENTOS PARA A COOPERAÇÃO ESTREITA 

 

Título 1 

Princípios gerais e disposições comuns 

 

Artigo 106.º 

Procedimento a aplicar na instituição de uma cooperação estreita 

O BCE avalia os pedidos de Estados-Membros não pertencentes à área do euro para a instituição de 
uma cooperação estreita em conformidade com a Decisão [inserir referência à Decisão do BCE sobre 
o procedimento para o estabelecimento da cooperação estreita]. 

 

Artigo 107.º 

Princípios a aplicar quando do estabelecimento de uma cooperação estreita  

1. A partir da data de aplicação da decisão do BCE prevista no artigo 7.º, n.º 2, do Regulamento do 
MUS que institui uma cooperação estreita entre o BCE e uma ANC de um Estado-Membro não 
pertencente à área do euro, e até à cessação ou suspensão dessa cooperação estreita, o BCE 
exerce as suas atribuições referidas no artigo 4.º, n.os 1 e 2, e no artigo 5.º do Regulamento do 
MUS relativamente às entidades e grupos supervisionados estabelecidos nesse Estado-Membro 
participante em estreita cooperação, em conformidade com o artigo 6.º do Regulamento do 
MUS. 

2. Se tiver sido instituída uma cooperação estreita nos termos do artigo 7.º, n.º 2, do Regulamento 
do MUS, a posição do BCE e da ANC em cooperação estreita no respeitante às entidades e 
grupos supervisionados significativos e às entidades e grupos supervisionados menos 
significativos estabelecidos no Estado-Membro participante em cooperação estreita será 
comparável à posição no respeitante às entidades e grupos supervisionados significativos e as 
entidades e grupos supervisionados menos significativos estabelecidos em Estados-Membros 
pertencentes à área do euro, tendo em conta que o BCE não dispõe de poderes diretamente 
aplicáveis sobre entidades e grupos supervisionados significativos e entidades e grupos 
supervisionados menos significativos estabelecidos no Estado-Membro participante em 
cooperação estreita.  

3. Em conformidade com o artigo 6.º do Regulamento do MUS, o BCE pode emitir instruções a 
umaANC em estreita cooperação relativamente a entidades e grupos supervisionados 
significativos e apenas instruções gerais relativamente a entidades e grupos supervisionados 
menos significativos. 

4. A cooperação estreita termina na data em que a derrogação prevista no artigo 139.º do TFUE for 
revogada relativamente a um Estado-Membro participante em estreita cooperação em 
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conformidade com o artigo 140.º, n.º 2, do TFUE, cessando nessa data a aplicação das 
disposições da presente parte. 

 

Artigo 108.º  

Instrumentos jurídicos relacionados com a supervisão no tocante à cooperação estreita 

1. No que respeita às atribuições referidas no artigo 4.º, n.os 1 e 2, e no artigo 5.º do Regulamento 
do MUS, o BCE pode dar instruções, fazer pedidos ou emitir orientações. 

2. Se o BCE considerar que uma medida relacionada com as atribuições referidas no artigo 4.º, n.os 
1 e 2, do Regulamento do MUS deve ser adotada pela ANC em estreita cooperação 
relativamente a uma entidade ou grupo supervisionado, deve dirigir a essa ANC: 

a) relativamente a uma entidade supervisionada significativa ou grupo supervisionado 
significativo, uma instrução geral ou específica, um pedido ou uma orientação solicitando 
a emissão de uma decisão de supervisão a respeito dessa entidade supervisionada 
significativa ou grupo supervisionado significativo no Estado-Membro participante em 
estreita cooperação, ou  

b) relativamente a uma entidade supervisionada menos significativa ou grupo supervisionado 
menos significativo,  uma instrução geral ou uma orientação. 

3. Se o BCE considerar que uma medida relacionada com as atribuições referidas no artigo 5.º do 
Regulamento do MUS deveria ser adotada pela ANC ou AND em estreita cooperação, poderá 
dirigir a essa ANC ou AND uma instrução geral ou específica, um pedido ou uma orientação 
solicitando a aplicação de requisitos mais elevados relativamente às reservas prudenciais de 
fundos próprios ou a aplicação de medidas mais rigorosas destinadas a fazer face a riscos 
sistémicos ou macroprudenciais. 

4. O BCE indica na instrução, no pedido ou na orientação um prazo para a adoção da medida pela 
ANC em estreita cooperação, o qual não poderá ser inferior a 48 horas, exceto se for necessário 
que a medida seja adotada mais cedo para evitar danos irreparáveis. Ao determinar o prazo, o 
BCE terá em conta a legislação administrativa e processual que a ANC em estreita cooperação 
deve cumprir.  

5. Uma ANC em estreita cooperação tomará todas as medidas necessárias para cumprir as 
instruções, os pedidos ou as orientações do BCE e informará o BCE sem demora injustificada 
das medidas tomadas. 

6. A ANC em estreita cooperação será responsável por qualquer dano resultante da não aplicação 
atempada de qualquer medida, instrução, pedido ou orientação do BCE. 
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Título 2 

Cooperação estreita no que respeita às Partes III, IV, V, X e XI 

 

Artigo 109.º 

Regime linguístico no quadro da cooperação estreita 

1. As disposições do artigo 23.º relativas ao regime linguístico adotado na comunicação entre o 
BCE e as ANC aplicam-se, com as necessárias adaptações, às ANC em estreita cooperação em 
conformidade com as disposições do presente artigo. 

2. O regime linguístico previsto no artigo 23.º, n.º 2, relativamente aos projetos de decisões 
dirigidas ou a dirigir a uma pessoa, entidade supervisionada ou grupo supervisionado será 
aplicável no caso dos projetos de decisões enviados pelo BCE a uma ANC em estreita 
cooperação.  

 

Artigo 110.º 

Avaliação do caráter significativo das instituições de crédito no quadro da cooperação estreita 

1. As disposições da parte IV relativas à determinação do estatuto de entidades supervisionadas ou 
grupos supervisionados como significativos ou menos significativos serão aplicáveis, com as 
necessárias adaptações, às entidades supervisionadas e aos grupos supervisionados estabelecidos 
em Estados-Membros participantes em estreita cooperação em conformidade com o disposto no 
presente artigo. 

2. Uma ANC em estreita cooperação deve assegurar que os procedimentos estabelecidos na parte 
IV possam ser aplicados às entidades supervisionadas e aos grupos supervisionados 
estabelecidos no respetivo Estado-Membro.  

3. Nos casos em que a parte IV preveja que o BCE deve dirigir uma decisão a uma entidade 
supervisionada ou grupo supervisionado, o BCE, em vez de dirigir uma decisão à entidade ou ao 
grupo supervisionado, dará instruções à ANC em estreita cooperação para que essa ANC dirija 
uma decisão à entidade supervisionada ou ao grupo supervisionado em conformidade com essas 
instruções. 

 

Artigo 111.º 

Procedimentos comuns no quadro da cooperação estreita 

1. As disposições da parte V relativas aos procedimentos comuns são aplicáveis, com as 
necessárias adaptações, às entidades supervisionadas e aos grupos supervisionados nos Estados-
Membros participantes em estreita cooperação, sem prejuízo das disposições do presente artigo. 

2. Uma ANC em estreita cooperação deve assegurar que os procedimentos estabelecidos na parte 
V possam ser aplicados às entidades supervisionadas estabelecidas no respetivo Estado-
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Membro. Em particular, a ANC em estreita cooperação deve assegurar que o BCE recebe toda a 
informação e documentação necessárias ao exercício das atribuições que lhe foram conferidas 
pelo Regulamento do MUS.  

3. Nos casos em que a parte V preveja que o BCE deve dirigir uma decisão a uma entidade 
supervisionada ou grupo supervisionado, o BCE, em vez de dirigir a decisão à entidade ou ao 
grupo supervisionado, dará instruções à ANC em estreita cooperação para que essa ANC dirija 
uma decisão à entidade supervisionada ou grupo supervisionado em conformidade com essas 
instruções.  

4. Nos casos em que a parte V preveja que a ANC relevante deve preparar um projeto de decisão, 
a ANC em estreita cooperação deve submeter um projeto de decisão ao BCE e pedir instruções.  

 

Artigo 112.º 

Instrumentos macroprudenciais no quadro da cooperação estreita 

As disposições da parte VIII relativas à cooperação entre o BCE, as ANC e as AND no que 
respeita às atribuições e instrumentos macroprudenciais são aplicáveis, com as necessárias 
adaptações, às entidades supervisionadas e aos grupos supervisionados estabelecidos nos 
Estados-Membros participantes em estreita cooperação. 

 

Artigo 113.º 

Sanções administrativas no quadro da cooperação estreita 

1. As disposições da parte X relativas a sanções administrativas são aplicáveis, com as necessárias 
adaptações, às entidades supervisionadas e aos grupos supervisionados estabelecidos nos 
Estados-Membros participantes em estreita cooperação. 

2. Nos casos em que o artigo 18.º do Regulamento do MUS em conjugação com a parte X do 
presente regulamento prevejam que o BCE deve dirigir uma decisão a uma entidade 
supervisionada ou grupo supervisionado, o BCE, em vez de dirigir uma decisão à entidade ou 
ao grupo supervisionado, deve dar instruções à ANC em estreita cooperação para que essa ANC 
dirija uma decisão à entidade supervisionada ou grupo supervisionado em conformidade com 
essas instruções.  

3. Nos casos em que o artigo 18.º do Regulamento do MUS ou a parte X do presente regulamento 
prevejam que a ANC relevante deve dirigir uma decisão a uma entidade supervisionada 
significativa ou grupo supervisionado significativo, a ANC em estreita cooperação deve aplicar 
os procedimentos destinados a assegurar que as sanções administrativas apropriadas só são 
impostas mediante as instruções do BCE. A ANC em estreita cooperação deve informar o BCE 
logo que seja adotada uma decisão. 
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Artigo 114.º 

Poderes de investigação previstos nos artigos 10.º a 13.º do Regulamento do MUS no quadro da 
cooperação estreita 

1. As disposições da Parte XI relativas à cooperação referentes aos artigos 10.º a 13.º do 
Regulamento do MUS são aplicáveis, com as necessárias adaptações, no que respeita às 
entidades e grupos supervisionados em Estados-Membros participantes em estreita cooperação. 

2. Uma ANC em estreita cooperação deve fazer uso dos seus poderes de investigação nos termos 
dos artigos 10.º a 13.º do Regulamento do MUS em conformidade com as instruções do BCE. 

3. Uma ANC em estreita cooperação deve remeter ao BCE as conclusões resultantes do exercício 
dos seus poderes de investigação previstos nos artigos 10.º a 13.º do Regulamento do MUS. 

4. Uma ANC em estreita cooperação deve assegurar que os membros do pessoal do BCE 
designados para o efeito possam participar na qualidade de observadores em qualquer 
investigação nos termos dos artigos 10.º a 13.º do Regulamento do MUS. 

 

Título 3 

Cooperação estreita no que respeita às entidades supervisionadas significativas 

 

Artigo 115.º 

Supervisão de entidades supervisionadas significativas estabelecidas num Estado-Membro 
participante em estreita cooperação 

1. As partes II e VI são aplicáveis, com as necessárias adaptações, às entidades supervisionadas 
significativas e aos grupos supervisionados significativos estabelecidos num Estado-Membro 
participante em estreita cooperação em conformidade com o presente artigo. 

2. Uma ANC em estreita cooperação deve assegurar que o BCE recebe toda a informação e reporte 
de, e respeitante a entidades supervisionadas significativas e grupos supervisionados 
significativos que a própria ANC em estreita cooperação receba e que sejam necessários ao 
desempenho das atribuições conferidas ao BCE pelo Regulamento do MUS.  

3. Deve ser criada uma equipa conjunta de supervisão para fiscalizar cada entidade supervisionada 
significativa ou grupo supervisionado significativo estabelecidos num Estado-Membro 
participante em estreita cooperação. Os membros da equipa conjunta de supervisão serão 
nomeados em conformidade com o disposto no artigo 4.º. A ANC em estreita cooperação deve 
nomear o subcoordenador da ANC para atuar diretamente em relação à entidade supervisionada 
significativa ou ao grupo supervisionado significativo, em conformidade com as instruções do 
coordenador da equipa conjunta de supervisão. 

4. Uma ANC em estreita cooperação deve assegurar que os membros do pessoal do BCE 
designados sejam convidados a participar em todas as inspeções no local respeitantes a uma 
entidade supervisionada significativa ou grupo supervisionado significativo. O BCE pode 
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determinar o número de membros do pessoal do BCE que participam na qualidade de 
observadores.  

5. No contexto da supervisão consolidada e dos colégios de supervisores, nos casos em que uma 
empresa-mãe se encontra estabelecida num Estado-Membro pertencente à área do euro ou num 
Estado-Membro participante não pertencente à área do euro, o BCE, na qualidade de autoridade 
competente, é a autoridade responsável pela supervisão em base consolidada e preside ao 
colégio de supervisores. O BCE convida a ANC pertinente em estreita cooperação a nomear um 
membro do pessoal da ANC como observador. O BCE pode intervir dando instruções à ANC 
pertinente em estreita cooperação. 

 

Artigo 116.º 

Decisões relativas a entidades supervisionadas significativas e grupos supervisionados 
significativos 

1. Sem prejuízo dos poderes das ANC respeitantes às atribuições não conferidas ao BCE pelo 
Regulamento do MUS, uma ANC em estreita cooperação só pode adotar decisões relativas às 
entidades supervisionadas significativas e aos grupos supervisionados significativos no 
respetivo Estado-Membro mediante instruções do BCE. A ANC em estreita cooperação pode 
também solicitar instruções ao BCE.  

2. Uma ANC em estreita cooperação deve disponibilizar de imediato ao BCE qualquer decisão 
relativa a uma entidade supervisionada significativa ou grupo supervisionado significativo e 
deve disponibilizar uma tradução da decisão para a língua inglesa no prazo de três dias úteis 
após a sua adoção. 

3. Uma ANC em estreita cooperação deve informar o BCE sobre: a) as decisões que adota no 
âmbito das suas competências relativas a atribuições não conferidas ao BCE pelo Regulamento 
do MUS; e b) as decisões que adota em conformidade com as instruções do BCE ou com as 
disposições da presente parte. 

 

Título 4 

Cooperação estreita no que respeita a entidades supervisionadas menos significativas e a grupos 
supervisionados menos significativos 

 

Artigo 117.º 

Supervisão de entidades supervisionadas menos significativas e de grupos supervisionados 
menos significativos 

1. A parte VII é aplicável, com as necessárias adaptações, às entidades supervisionadas menos 
significativas e aos grupos supervisionados menos significativos estabelecidos em Estados-
Membros participantes em estreita cooperação, em conformidade com as seguintes disposições. 
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2. A fim de assegurar a coerência dos resultados da supervisão no âmbito do MUS, o BCE pode 
emitir instruções gerais e orientações e fazer pedidos a uma ANC em estreita cooperação 
solicitando-lhe que adote uma decisão de supervisão relativa a entidades supervisionadas menos 
significativas ou grupos supervisionados menos significativos estabelecidos no Estado-Membro 
participante em estreita cooperação. Essas instruções gerais, orientações ou pedidos podem 
referir-se a grupos ou a categorias de instituições de crédito. 

3. O BCE pode também dirigir a uma ANC em estreita cooperação um pedido de nova avaliação 
de elementos de um procedimento relevante da ANC tal como previsto no artigo 6.º, n.º 7, 
alínea c), subalínea ii), do Regulamento do MUS. 

 

Título 5 

Procedimentos em caso de desacordo de um Estado-Membro participante em estreita 
cooperação  

 

Artigo 118.º 

Procedimentos em caso de desacordo com um projeto de decisão do Conselho de Supervisão 
nos termos do artigo 7.º, n.º 8, do Regulamento do MUS  

1.  O BCE informa a ANC em estreita cooperação do projeto de decisão completo do Conselho de 
Supervisão relativo a uma entidade supervisionada ou grupo supervisionado estabelecidos num 
Estado-Membro participante em estreita cooperação, sem prejuízo de requisitos de 
confidencialidade ao abrigo da legislação da União. 

2. Se a ANC em estreita cooperação discordar do projeto de decisão completo do Conselho de 
Supervisão, deve, no prazo de cinco dias úteis após receção do projeto de decisão completo, 
notificar o Conselho do BCE por escrito dos motivos do seu desacordo.   

3. O Conselho do BCE decidirá a questão no prazo de cinco dias úteis após a receção da 
notificação, tomando plenamente em conta os motivos apresentadas para o desacordo e 
indicando por escrito à ANC em estreita cooperação os fundamentos da sua decisão. 

4.  Um Estado-Membro participante em estreita cooperação pode solicitar ao BCE a cessação da 
cooperação estreita entre ambos com efeitos imediatos, deixando de ficar vinculado por 
qualquer decisão subsequente do Conselho do BCE. 

 

Artigo 119.º 

Procedimentos em caso de desacordo com uma objeção do Conselho do BCE a um projeto de 
decisão do Conselho de Supervisão tomada nos termos do artigo 7.º, n.º 7, do Regulamento do 

MUS  

1.  O BCE deve informar uma ANC em estreita cooperação de qualquer objeção do Conselho do 
BCE a um projeto de decisão completo do Conselho de Supervisão. 
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2. Se a ANC em estreita cooperação discordar da objeção do Conselho do BCE em relação ao 
projeto de decisão completo do Conselho de Supervisão deve, no prazo de cinco dias úteis após 
a receção da objeção do Conselho do BCE, notificar o BCE dos motivos do seu desacordo.  

3. O Conselho do BCE deve emitir por escrito o seu parecer sobre o desacordo fundamentado 
expresso pela ANC em estreita cooperação no prazo de 30 dias após a receção do desacordo 
fundamentado e, indicando os seus motivos, deve confirmar ou retirar a sua objeção. O BCE 
deve informar desse facto a ANC em estreita cooperação.  

4.  Se o Conselho do BCE confirmar a sua objeção, a ANC em estreita cooperação pode, no prazo 
de cinco dias úteis após ser informada da confirmação da objeção do Conselho do BCE, 
notificar o BCE de que não ficará vinculada por qualquer decisão tomada na sequência de 
alterações ao projeto de decisão completo inicial sobre qual o Conselho do BCE formulou 
objeções. 

O BCE deve então considerar a suspensão ou cessação da cooperação estreita com a ANC em 
estreita cooperação, tendo na devida conta a eficácia da supervisão, e tomar uma decisão a esse 
respeito. O BCE deve ter em conta, nomeadamente, os fatores referidos no artigo 7.º n.º 7, do 
Regulamento do MUS. 
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PARTE X 

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

Título 1 

Definições e relação com o Regulamento (CE) n.º 2532/9816 

 

Artigo 120.º 

Definição de sanções administrativas pecuniárias 

Para efeitos da presente parte, entende-se por “sanções administrativas pecuniárias”: 

a) as sanções administrativas pecuniárias previstas e aplicadas nos termos do artigo 18.º, n.º 1, do 
Regulamento do MUS; 

b)  as multas e as sanções pecuniárias temporárias previstas no artigo 2.º do Regulamento (CE) n.º 
2532/98 e aplicadas nos termos do artigo 18.º, n.º 7, do Regulamento do MUS. 

 

Artigo 121.º 

Relação com o Regulamento (CE) n.º 2532/98 

1. Para efeitos dos procedimentos previstos no artigo 18.º, n.º 1, do Regulamento do MUS, 
aplicam-se as normas processuais estabelecidas no presente regulamento, em conformidade com 
o artigo 18.º, n.º 4, do Regulamento do MUS. 

2. Para efeitos dos procedimentos previstos no artigo 18.º, n.º 7, do Regulamento do MUS, as 
normas processuais contidas no presente regulamento complementam as estabelecidas no 
Regulamento (CE) n.º 2532/98, sendo aplicáveis de acordo com o disposto nos artigos 25.º e 
26.º do Regulamento do MUS.  

 

Artigo 122.º 

Poderes do BCE para impor sanções nos termos do artigo 18.º, n.º 7, do Regulamento do MUS 

O BCE aplicará sanções administrativas pecuniárias, nos termos do artigo 120.º, alínea b), em caso de 
incumprimento das obrigações previstas nos seus regulamentos ou decisões relativos: 

a) às entidades supervisionadas significativas, ou 

b) às entidades supervisionadas menos significativas nos casos em que os regulamentos ou 
decisões aplicáveis do BCE imponham obrigações às entidades supervisionadas menos 
significativas face ao BCE. 

16  Regulamento do Conselho (CE) n.º 2532/98, de 23 de novembro de 1998, relativo ao poder do Banco Central 
Europeu de impor sanções (JO L 318 de 27.11.1998, p. 4). 
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Título 2 

Normas processuais para a aplicação de sanções administrativas pecuniárias, exceto multas e 
sanções pecuniárias temporárias, a entidades supervisionadas em Estados-Membros da área do 

euro 

 

Artigo 123.º 

Criação de uma unidade de investigação independente 

1. O BCE criará uma unidade de investigação independente interna (a seguir “unidade de 
investigação”), que será composta por inquiridores designados pelo BCE. 

2. Os inquiridores não podem estar envolvidos, nem ter estado envolvidos nos dois anos que 
antecederem a assunção oficial de funções, na supervisão direta ou indireta ou na autorização da 
entidade supervisionada em causa.  

3. Os inquiridores desempenham as suas funções de investigação a título independente do 
Conselho de Supervisão e do Conselho do BCE e não participam nas deliberações do Conselho 
de Supervisão e do Conselho do BCE. 

 

Artigo 124.º 

Remessa do procedimento sancionatório para a unidade de investigação 

Nos casos em que o BCE, no exercício das atribuições que lhe foram conferidas pelo Regulamento do 
MUS, considere existirem motivos para suspeitar que uma ou mais infrações: 

a)  previstas na legislação da União diretamente aplicável referida no artigo 18.º, n.º 1, do 
Regulamento do MUS, estão a ser ou foram cometidas por uma entidade supervisionada 
significativa com sede num Estado-Membro pertencente à área do euro, ou 

b)  previstas num regulamento ou numa decisão do BCE referidos no artigo 18.º, n.º 7, do 
Regulamento do MUS, estão a ser, ou foram, cometidas por uma entidade supervisionada com 
sede num Estado-Membro pertencente à área do euro,  

o BCE deve remeter a questão para a unidade de investigação. 

 

Artigo 125.º 

Poderes da unidade de investigação 

1. Para efeitos de investigação de alegadas infrações referidas no artigo 124.º, a unidade de 
investigação pode exercer os poderes conferidos ao BCE pelo Regulamento do MUS. 

2. Quando for feito um pedido à entidade supervisionada em causa ao abrigo dos poderes 
conferidos ao BCE pelo Regulamento do MUS no contexto de uma investigação, a unidade de 
investigação deve especificar o objeto e a finalidade da investigação. 
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3.  No desempenho das suas funções, a unidade de investigação terá acesso a todos os documentos 
e informações recolhidos pelo BCE e, se for o caso, pelas ANC relevantes no exercício das suas 
atividades de supervisão. 

 

Artigo 126.º 

Direitos processuais 

1. Depois de concluir as suas investigações e antes de elaborar e submeter uma proposta de projeto 
de decisão completo ao Conselho de Supervisão, a unidade de investigação informará por 
escrito a entidade supervisionada em causa das conclusões da investigação e das objeções 
formuladas. 

2.  Na notificação referida no n.º 1, a unidade de investigação informará a entidade supervisionada 
em causa do seu direito de apresentar observações escritas à unidade de investigação sobre as 
conclusões de facto da investigação e objeções contra a entidade enunciadas na mesma, e fixa 
um prazo razoável para a receção dessas observações. O BCE não é obrigado a tomar em conta 
as observações escritas recebidas após o decurso do prazo fixado pela unidade de investigação. 

3. Na sequência da notificação prevista no n.º 1, a unidade de investigação pode também convidar 
a entidade supervisionada em causa para uma audiência. As partes sujeitas a investigação 
podem fazer-se representar e/ou assistir na audiência por advogados ou outras pessoas 
qualificadas. As audiências não são públicas. 

4. O direito da entidade supervisionada sob investigação de aceder ao processo da unidade de 
investigação  será determinado de acordo com o disposto no artigo 32.º. 

 

Artigo 127.º 

Exame do processo pelo Conselho de Supervisão 

1.  Se uma unidade de investigação considerar que deve ser aplicada uma sanção administrativa 
pecuniária a uma entidade supervisionada, submeterá uma proposta de projeto de decisão 
completo ao Conselho de Supervisão, determinando que a entidade supervisionada em causa 
cometeu uma infração e especificando a sanção administrativa pecuniária a aplicar. A unidade 
de investigação também deve submeter os autos do processo de investigação ao Conselho de 
Supervisão. 

2. A unidade de investigação baseará a sua proposta de projeto de decisão completo apenas nos 
factos e objeções sobre os quais a entidade supervisionada tenha tido a oportunidade de se 
pronunciar. 

3. Se o Conselho de Supervisão considerar que o processo submetido pela unidade de investigação 
está incompleto, poderá reenviá-lo à unidade de investigação juntamente com um pedido 
fundamentado de informações adicionais. O artigo 125.º é aplicável em conformidade. 
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4. Se, com base num processo completo, o Conselho de Supervisão concordar com a proposta de 
projeto de decisão completo da unidade de investigação respeitante a uma ou mais infrações e 
com a base factual dessa decisão, adotará o projeto de decisão completo proposto pela unidade 
de investigação no que respeita à infração ou infrações que concorda terem sido cometidas. 
Caso o Conselho de Supervisão não concorde com a proposta, deve ser tomada uma decisão em 
conformidade com os parágrafos pertinentes do presente artigo. 

5. Se, com base num processo completo, o Conselho de Supervisão considerar que os factos 
descritos na proposta de projeto de decisão completo referido no n.º 1 não parecem constituir 
prova suficiente da prática de uma infração na aceção do artigo 124.º, pode adotar um projeto de 
decisão completo de encerramento do processo. 

6. Se, com base num processo completo, o Conselho de Supervisão concordar com a 
determinação, na proposta de projeto de decisão completo da unidade de investigação, de que a 
entidade supervisionada em causa cometeu uma infração, mas discordar da recomendação 
proposta para as sanções administrativas pecuniárias, adotará o projeto de decisão completo, 
especificando a sanção administrativa pecuniária que considere apropriada. 

7. Se, com base num processo completo, o Conselho de Supervisão não concordar com a proposta 
da unidade de investigação e concluir que a entidade supervisionada cometeu uma infração 
diferente, ou que existe uma base factual diferente para a proposta da unidade de investigação, 
informará por escrito a entidade supervisionada em causa das suas conclusões e das objeções 
contra a entidade supervisionada em causa. O artigo 126.º, n.os 2 a 4, aplica-se em conformidade 
no que respeita ao Conselho de Supervisão. 

8. O Conselho de Supervisão elaborará um projeto de decisão completo determinando se a 
entidade supervisionada cometeu ou não uma infração e especificando as sanções 
administrativas pecuniárias a aplicar, se for o caso. 

9. Os projetos de decisão completos adotados pelo Conselho de Supervisão e a serem propostos ao 
Conselho do BCE baseiam-se exclusivamente em factos e objeções sobre os quais a entidade 
supervisionada tenha tido oportunidade de se pronunciar. 

 

Artigo 128.º 

Definição do volume de negócios anual total para efeitos da determinação do limite máximo das 
sanções administrativas pecuniárias 

O volume de negócios anual total, na aceção do artigo 18.º, n.º 1, do Regulamento do MUS, refere-se 
ao volume de negócios anual, tal como definido no artigo 66.º da Diretiva 2013/36/UE, de uma 
entidade supervisionada segundo as contas financeiras anuais mais recentes dessa entidade 
supervisionada. Nos casos em que a entidade supervisionada que cometeu a infração faça parte de um 
grupo supervisionado, o volume de negócios anual total relevante corresponderá ao volume de 
negócios anual total resultante das contas financeiras anuais consolidadas mais recentes do grupo 
supervisionado. 
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Título 3 

Sanções pecuniárias temporárias 

 

Artigo 129.º 

Normas processuais aplicáveis às sanções pecuniárias temporárias 

1. No caso de violação continuada de uma decisão ou regulamento de supervisão do BCE, este 
pode aplicar uma sanção pecuniária temporária a fim de obrigar as pessoas em causa a cumprir 
a decisão ou regulamento de supervisão. O BCE aplicará as normas processuais estabelecidas 
no artigo 22.º do Regulamento do MUS e no título 2 da parte III do presente regulamento. 

2. As sanções pecuniárias temporárias serão eficazes e proporcionadas. A sanção pecuniária 
temporária será calculada ao dia, por cada dia de infração até que a pessoa em causa passe a 
cumprir a decisão ou regulamento de supervisão do BCE em causa.  

3. Os limites máximos das sanções pecuniárias temporárias serão os especificados no 
Regulamento (CE) n.º 2532/98. O prazo relevante tem início na data fixada na decisão que 
aplicar a sanção pecuniária temporária. A data mais cedo a fixar na decisão será a data em que a 
pessoa em causa for notificada por escrito dos motivos do BCE para aplicar a sanção pecuniária 
temporária. Com a referida notificação poderá ser concedida à pessoa em causa a oportunidade 
de se pronunciar nos termos do artigo 22.º do Regulamento do MUS.  

4. Podem ser aplicadas sanções pecuniárias temporárias por prazos que não excedam seis meses 
após a data especificada na decisão referida no n.º 3. 

 

Título 4 

Prazos 

 

Artigo 130.º 

Prescrição do procedimento de aplicação de sanções administrativas pecuniárias 

1. O poder do BCE para aplicar sanções administrativas pecuniárias às entidades supervisionadas 
fica sujeito a um prazo de prescrição de cinco anos, que começa a correr na data em que a 
infração for praticada. No que se refere às infrações continuadas ou repetidas, o prazo de 
prescrição só começa a correr na data em que tiverem cessado as infrações. 

2.  Qualquer medida tomada pelo BCE para efeitos de investigação ou procedimento relativo a uma 
infração prevista no artigo 124.º interromperá o prazo de prescrição do procedimento 
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sancionatório. A interrupção do prazo de prescrição produz efeitos a partir da data em que a 
medida seja notificada à entidade supervisionada em causa. 

3.  Cada interrupção implicará o reinício da contagem do prazo de prescrição. Todavia, o prazo de 
prescrição expirará, o mais tardar, na data em que expirar um prazo igual ao dobro do prazo de 
prescrição sem que o BCE tenha aplicado qualquer sanção administrativa pecuniária. Este prazo 
será prorrogado por qualquer período de tempo durante o qual a prescrição tenha sido suspensa 
nos termos do n.º 5. 

4.  O prazo de prescrição para a aplicação de sanções administrativas pecuniárias suspender-se por 
qualquer período durante o qual a decisão do Conselho do BCE esteja pendente de 
procedimento de revisão perante a Comissão de Reexame ou de processo de recurso perante o 
Tribunal de Justiça. 

5. O prazo de prescrição suspender-se igualmente enquanto estiverem pendentes processos penais 
contra a entidade supervisionada relacionados com os mesmos factos.  

 

Artigo 131.º 

Prazos de prescrição da execução de sanções administrativas pecuniárias 

1. O poder do BCE para executar coercivamente uma decisão tomada em conformidade com o 
artigo 18.º, n.os 1 e 7, do Regulamento do MUS fica sujeito a um prazo de prescrição de cinco 
anos, que começará a correr na data de adoção da decisão em causa. 

2. Qualquer medida do BCE destinada a executar o pagamento ou os termos e condições de 
pagamento da sanção administrativa pecuniária em causa interromperá o prazo de prescrição da 
execução das sanções administrativas pecuniárias. 

3. Cada interrupção determinará o reinício da contagem do prazo de prescrição. 

4. O prazo de prescrição da execução das sanções administrativas pecuniárias suspende-se durante 
o período em que: 

a) for concedido um prazo de pagamento; 

b) for suspensa a cobrança por força de uma decisão quer do Conselho do BCE, quer do 
Tribunal de Justiça. 

 

Título 5 

Publicação de decisões e partilha de informações 

 

Artigo 132.º 

Publicação de decisões relativas a sanções administrativas pecuniárias 

1. O BCE publica no seu sítio web oficial, sem demora injustificada, todas as decisões que 
imponham uma sanção administrativa pecuniária, tal como definida no artigo 120.º, a uma 
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entidade supervisionada estabelecida num Estado-Membro participante, incluindo as 
informações sobre o tipo e a natureza da infração e a identidade da entidade supervisionada em 
causa, a menos que tal publicação: 

a) seja suscetível de comprometer a estabilidade dos mercados financeiros ou uma 
investigação criminal em curso; ou 

b) seja suscetível de causar, tanto quanto possa ser determinado, danos desproporcionados à 
entidade supervisionada em causa. 

Nestas circunstâncias, as sanções administrativas pecuniárias devem ser publicadas de forma 
anónima. Em alternativa, caso as circunstâncias possam cessar num prazo razoável, a 
publicação de dados nos termos do presente parágrafo pode ser adiada durante esse prazo. 

2.  Se uma decisão nos termos do n.º 1 estiver pendente de recurso perante o Tribunal de Justiça, o 
BCE publicará também no seu sítio web oficial, sem demora injustificada, informação sobre o 
estado do recurso e o resultado do mesmo. 

3. O BCE assegurará que as informações publicadas nos termos dos n.os 1 e 2 permanecem no seu 
sítio web oficial por um período mínimo de cinco anos. 

 

Artigo 133.º 

Prestação de informações à Autoridade Bancária Europeia 

Sem prejuízo dos requisitos em matéria de segredo profissional estabelecidos no artigo 27.º do 
Regulamento do MUS, o BCE informará a Autoridade Bancária Europeia de todas as sanções 
administrativas pecuniárias, tal como definidas no artigo 120.º, impostas a entidades supervisionadas 
estabelecidas nos Estados-Membros pertencentes à área do euro, incluindo qualquer recurso dessas 
sanções e resultados dos mesmos. 

 

Título 6 

Cooperação entre o BCE e as ANC nos Estados-Membros da área do euro ao abrigo do artigo 
18.º, n.º 5, do Regulamento do MUS 

 

Artigo 134.º 

Entidades supervisionadas significativas 

1.  No que respeita às entidades supervisionadas significativas, e sem prejuízo da possibilidade de 
instaurar processos por sua própria iniciativa para aplicação da legislação nacional no caso de 
atribuições não conferidas ao BCE, uma ANC só pode instaurar os processos necessários para o 
desempenho das atribuições conferidas ao BCE pelo Regulamento do MUS a pedido do BCE, a 
fim de tomar medidas que assegurem a imposição de sanções apropriadas nos casos não 
abrangidos pelo artigo 18.º, n.º 1, do Regulamento do MUS. Esses casos incluem a aplicação de: 
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a)  sanções não pecuniárias em caso de infração, praticada por pessoas singulares ou 
coletivas, da legislação da União diretamente aplicável , bem como sanções pecuniárias 
em caso de infração, praticada por pessoas singulares, da legislação da União diretamente 
aplicável; 

b)  sanções pecuniárias ou não pecuniárias em caso de infração, praticada por pessoas 
singulares ou coletivas, da legislação nacional que transponha diretivas da União; 

c)  sanções pecuniárias ou não pecuniárias a aplicar em conformidade com a legislação 
nacional aplicável que atribua poderes específicos às ANC dos Estados-Membros 
pertencentes à área do euro que presentemente não sejam impostas pela legislação 
aplicável da União.  

2. Uma ANC pode solicitar ao BCE que este lhe peça a instauração de um processo nos casos 
referidos no n.º 1. 

3.  As ANC dos Estados-Membros participantes notificarão o BCE da conclusão dos processos 
sancionatórios iniciados a pedido do BCE nos termos do n.º 1 e, em especial, das sanções 
eventualmente aplicadas. 

 

Artigo 135.º 

Reporte respeitante a entidades supervisionadas menos significativas 

A ANC relevante deve notificar periodicamente o BCE das sanções administrativas aplicadas a 
entidades supervisionadas menos significativas no âmbito do desempenho das suas atribuições de 
supervisão. 

 

Título 7 

Infrações penais 

 

Artigo 136.º 

Prova de factos que possam dar origem a uma infração penal 

Quando, no exercício das suas atribuições ao abrigo do Regulamento do MUS, o BCE tiver motivos 
para suspeitar da prática de uma infração penal, deve pedir à ANC relevante que remeta o caso para as 
autoridades competentes para efeitos de investigação e possível ação penal, em conformidade com a 
legislação nacional. 
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Título 8 

Produto de sanções 

 

Artigo 137.º 

Produto de sanções 

O produto das sanções administrativas pecuniárias aplicadas pelo BCE nos termos do artigo 18.º, n.os 1 
e 7 do Regulamento do MUS reverterá para o BCE. 
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PARTE XI 

Acesso a informações, reporte, investigações e inspeções no local 

 

Título 1  

Princípios gerais 

 

Artigo 138.º 

Cooperação entre o BCE e as ANC no que respeita aos poderes referidos nos artigos 10.º a 13.º 
do Regulamento do MUS 

As disposições da presente parte são aplicáveis às entidades supervisionadas significativas. São 
também aplicáveis às entidades supervisionadas menos significativas se o BCE decidir, nos termos do 
artigo 6.º, n.º 5, alínea d), do Regulamento do MUS fazer uso dos poderes estabelecidos nos artigos 
10.º a 13.º do Regulamento do MUS relativamente a uma entidade supervisionada menos significativa. 
Tal decisão não prejudica, todavia, a competência das ANC para fiscalizar diretamente as entidades 
supervisionadas menos significativas em conformidade com o artigo 6.º, n.º 6, do Regulamento do 
MUS. 

 

Título 2 

Cooperação no que respeita a pedidos de informação 

 

Artigo 139.º 

Pedidos ocasionais de informação previstos no artigo 10.º do Regulamento do MUS 

1. Em conformidade com o artigo 10.º do Regulamento do MUS, e com observância da legislação 
aplicável da União, o BCE pode exigir que as pessoas singulares ou coletivas referidas no artigo 
10.º, n.º 1, do regulamento citado lhe forneçam todas as informações necessárias ao exercício 
das suas atribuições que lhe são conferidas pelo Regulamento do MUS. O BCE especificará as 
informações em causa e o prazo no qual estas lhe devem ser fornecidas. 

2. Antes de exigir as informações a prestar nos termos do artigo 10.º, n.º 1, do Regulamento do 
MUS, o BCE levará em conta as informações que já se encontram à disposição das ANC. 

3. O BCE fornecerá à ANC relevante uma cópia de qualquer informação recebida da pessoa 
singular ou coletiva a quem foi dirigido o pedido de informações. 
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Título 3 

Reporte 

 

Artigo 140.º 

Atribuições relacionadas com o reporte de supervisão às autoridades competentes 

1. O BCE é responsável por assegurar o cumprimento da legislação aplicável da União que impõe 
requisitos às instituições de crédito em matéria de reporte de informação às autoridades 
competentes. 

2. Para este efeito, o BCE disporá das atribuições e competências relativas às entidades 
supervisionadas significativas estabelecidas na legislação aplicável da União sobre o reporte de 
supervisão. As ANC disporão das atribuições e competências relativas às entidades 
supervisionadas menos significativas estabelecidas na legislação aplicável da União sobre o 
reporte de informação às autoridades competentes. 

3. Sem prejuízo do n.º 2 e salvo disposição em contrário, cada entidade supervisionada  
comunicará à respetiva ANC a informação a ser reportada periodicamente em conformidade 
com a legislação aplicável da União. Salvo indicação em contrário, toda a informação reportada 
pelas entidades supervisionadas deve ser comunicada às ANC, que procederão a um controlo 
inicial dos dados e fornecerão a informação ao BCE. 

4. O BCE organizará os processos relacionados com a recolha e análise da qualidade dos dados 
reportados pelas entidades supervisionadas com observância da legislação aplicável da União e 
das normas técnicas de execução elaboradas pela Autoridade Bancária Europeia.  

 

Artigo 141.º 

Pedidos de informação periódica ao abrigo do artigo 10.º do Regulamento do MUS 

1. Nos termos do artigo 10.º do Regulamento do MUS, em particular o poder do BCE para exigir a 
prestação de informação a intervalos regulares e em formatos específicos, para fins de 
supervisão e para os correspondentes fins estatísticos, e com observância da legislação aplicável 
da União, o BCE pode exigir às entidades supervisionadas que reportem informação adicional 
de supervisão sempre que essa informação seja necessária para o BCE desempenhar as 
atribuições que lhe foram conferidas pelo Regulamento do MUS. Sem prejuízo das condições 
estabelecidas na legislação aplicável da União, o BCE pode especificar em particular as 
categorias de informação que devem ser reportadas, bem como os processos, formatos, 
periodicidades e prazos para o fornecimento da informação em causa.  

2. Se o BCE exigir às pessoas singulares ou coletivas que prestem informações a intervalos 
regulares tal como especificado no artigo 10.º, n.º 1, do Regulamento do MUS, é aplicável em 
conformidade o disposto no artigo 1140.º, n.os 3 e 4, do presente regulamento.  
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Título 4 

Cooperação relativa às investigações de caráter geral 

 

Artigo 142.º 

Abertura de uma investigação de caráter geral ao abrigo do artigo 11.º do Regulamento do MUS 

O BCE investigará qualquer pessoa singular ou coletiva referida no artigo 10.º, n.º 1, do Regulamento 
do MUS com base numa decisão do BCE. Tal decisão deve especificar:  

a) o fundamento jurídico da decisão e a respetiva finalidade; 

b) a intenção de exercer os poderes previstos no artigo 11.º, n.º 1, do Regulamento do MUS;  

c) o facto de qualquer obstrução à investigação por parte da pessoa sob investigação constituir uma 
infração a uma decisão do BCE na aceção do artigo 18.º, n.º 7, do Regulamento do MUS, sem 
prejuízo da legislação nacional. 

 

 

Título 5 

Inspeções no local 

 

Artigo 143.º 

Decisão do BCE de proceder a uma inspeção no local nos termos do artigo 12.º do Regulamento 
do MUS 

1. Nos termos do artigo 12.º do Regulamento do MUS, a fim de exercer as atribuições que lhe são 
conferidas pelo Regulamento do MUS, o BCE nomeará equipas de inspeção no local, conforme 
o previsto no artigo 144.º, para que procedam a todas as inspeções no local necessárias nas 
instalações das pessoas coletivas referidas no artigo 10.º, n.º 1, do Regulamento do MUS.  

2. Sem prejuízo do artigo 142.º e nos termos do artigo 12.º, n.º 3, do Regulamento do MUS, as 
inspeções no local são realizadas com base numa decisão do BCE, que deve especificar, pelo 
menos: 

a) o objeto e a finalidade da inspeção no local; e 

b) o facto de qualquer obstrução à investigação por parte da pessoa coletiva sob investigação 
constituir uma infração a uma decisão do BCE na aceção do artigo 18.º, n.º 7, do 
Regulamento do MUS, sem prejuízo da legislação nacional.   

3. Se a inspeção no local tiver lugar na sequência de uma investigação realizada com base numa 
decisão do BCE em conformidade com o artigo 142.º, e tiver a mesma finalidade e âmbito da 
investigação, os membros do pessoal do BCE e outras pessoas mandatadas por este e por uma 
ANC terão direito de acesso a todas as instalações e terrenos das pessoas coletivas sujeitas a 
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investigação com base na mesma decisão,  de acordo com o disposto no artigo 12.º, n.os 2 e 4, 
do Regulamento do MUS e sem prejuízo do artigo 13.º do mesmo regulamento. 

 

Artigo 144.º  

Criação e composição das equipas de inspeção no local 

1. De acordo com o disposto no artigo 12.º do Regulamento do MUS, o BCE será responsável pela 
criação e composição das equipas de inspeção no local, com a colaboração das ANC.  

2. O BCE designará um membro do pessoal do BCE ou da ANC para presidir à equipa de inspeção 
no local. 

 

Artigo 145.º 

Procedimento e notificação de uma inspeção no local 

1. O BCE notificará a pessoa coletiva sujeita a uma inspeção no local da decisão do BCE referida 
no artigo 143.º, n.º 2 e da identidade dos membros da equipa de inspeção no local com a 
antecedência mínima de cinco dias úteis em relação à data de início dessa inspeção. Notificará 
igualmente a ANC do Estado-Membro onde terá lugar a inspeção no local com a antecedência 
mínima de uma semana em relação à data de notificação da pessoa coletiva sujeita à inspeção 
no local. 

2. Se a boa execução e eficiência das inspeções assim o exigir, o BCE poderá proceder a uma 
inspeção no local sem notificar previamente a entidade supervisionada em causa. A ANC deve 
ser notificada logo que possível antes do início dessa inspeção no local.  

 

Artigo 146.º 

Realização de inspeções no local 

1. As pessoas que realizarem a inspeção no local seguirão as instruções do chefe da equipa de 
inspeção no local.  

2. Se a entidade sujeita à inspeção no local for uma entidade supervisionada significativa, o chefe 
da equipa de inspeção no local será responsável pela coordenação entre a equipa de inspeção no 
local e a equipa conjunta de supervisão incumbida da fiscalização dessa entidade supervisionada 
significativa.  
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PARTE XII 

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS 

 

Artigo 147.º 

Início da supervisão direta pelo BCE quando este assumir as suas atribuições pela primeira vez 

1. Pelo menos dois meses antes de 4 de novembro de 2014, o BCE dirigirá uma decisão a cada 
entidade supervisionada relativamente à qual assume as atribuições que lhe foram conferidas 
pelo Regulamento do MUS, confirmando que se trata de uma entidade supervisionada 
significativa. No caso das entidades que sejam membros de um grupo supervisionado 
significativo, a decisão será notificada à entidade supervisionada ao nível mais elevado de 
consolidação. Estas decisões produzem efeitos a partir de 4 de novembro de 2014. 

2. Sem prejuízo do n.º 1, se o BCE começar antes de 4 de novembro de 2014 a desempenhar as 
atribuições que lhe são conferidas, dirigirá uma decisão à entidade em causa e às respetivas 
ANC. Salvo disposição expressa em contrário dessa decisão, a mesma produz efeitos a contar da 
data de receção. As ANC relevantes devem ser informadas previamente da intenção de emitir 
essa decisão logo que possível. 

3. Antes de adotar uma decisão nos termos do n.º 1, o BCE dará a oportunidade de apresentar 
observações por escrito à entidade supervisionada relevante ou, no que respeita a um grupo 
supervisionado, à entidade supervisionada ao nível mais elevado de consolidação . 

 

Artigo 148.º 

Definição do formato do relatório sobre o historial de supervisão e o perfil de risco a fornecer 
pelas ANC ao BCE 

1. As ANC devem comunicar ao BCE, o mais tardar até 4 de agosto de 2014, a identidade das 
instituições de crédito que tenham autorizado, bem como um relatório sobre estas instituições de 
crédito em formato especificado pelo BCE. 

2. Sem prejuízo do n.º 1, se o BCE começar antes de 4 de novembro de 2014 a desempenhar as 
atribuições que lhe foram conferidas, poderá solicitar às ANC que lhe comuniquem a identidade 
das instituições de crédito pertinentes, bem como um relatório num formato especificado pelo 
BCE, num prazo razoável a indicar no pedido. 

 

Artigo 149.º 

Continuidade dos procedimentos em curso 

1. Salvo decisão em contrário do BCE, se uma ANC tiver instaurado um procedimentos de 
supervisão  relativamente ao qual o BCE se torne competente por força do Regulamento do 
MUS, e tal ocorrer antes de 4 de novembro de 2014, serão aplicáveis as disposições do artigo 
48.º.  
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2. Em derrogação do disposto no artigo 48.º, o presente artigo aplica-se aos procedimentos 
comuns. 

 

Artigo 150.º 

Decisões de supervisão tomadas pelas ANC 

Sem prejuízo do exercício pelo BCE dos poderes que lhe são conferidos pelo Regulamento do MUS, 
as decisões em matéria de supervisão tomadas pelas ANC antes de 4 de novembro de 2014 não são 
afetadas.  

 

Artigo 151.º 

Estados-Membros cuja moeda venha a ser o euro 

1. Sob reserva do disposto no n.º 2, nos casos em que uma derrogação prevista no artigo 139.º do 

Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia for revogada para um Estado-Membro em 
conformidade com o artigo 140.º, n.º 2, do TFUE, os artigos 148.º a 150.º são aplicáveis em 
conformidade aos procedimentos de supervisão iniciados ou às decisões de supervisão adotadas 
pela ANC desse Estado-Membro. 

2. A referência a 4 de novembro de 2014 nos artigos 149.º e 150.º deve ser interpretada como 
referência à data na qual o euro for adotado pelo Estado-Membro em causa. 

 

Artigo 152.º 

Continuidade dos acordos existentes 

Todos os acordos de cooperação existentes com outras autoridades celebrados por uma ANC antes de 
4 de novembro de 2014 que abranjam, pelo menos em parte, as atribuições transferidas para o BCE 
por força do Regulamento do MUS continuam a ser aplicáveis. O BCE pode decidir participar nesses 
acordos de cooperação existentes em conformidade com o procedimento aplicável aos acordos em 
questão, ou celebrar novos acordos de cooperação com terceiros relativamente às atribuições que lhe 
são transferidas por força do Regulamento do MUS. As ANC só continuam a aplicar os acordos de 
cooperação existentes na medida em que estes não sejam substituídos por acordos de cooperação do 
BCE. Quando necessário para a execução dos acordos de cooperação existentes, as ANC serão 
responsáveis por coadjuvar o BCE, em particular através do exercício dos seus direitos e do 
desempenho das suas funções ao abrigo do acordado e em coordenação com o BCE. 
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Artigo 153.º 

Disposições finais 

[O presente Regulamento entra em vigor em 4 de maio de 2014. 

O presente Regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável nos 
Estados-Membros em conformidade com os Tratados. 

 

 

Feito em Frankfurt am Main, [data Mês AAAA]. 

 

Pelo Conselho do BCE 

 

 

 

O Presidente do BCE 

Mario DRAGHI 
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