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Relatório A8-0219/2018 

Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner 

Estatutos do Sistema Europeu de Bancos Centrais e do Banco Central Europeu: sistemas de 

compensação e de pagamentos 

10850/2017 – C8-0228/2017 – 2017/0810(COD) 

Projeto de decisão 

Considerando 7-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (7-A) O BCE deve adotar regras em 

matéria de consulta do público e das 

partes interessadas, bem como de 

comunicação de resultados, por analogia 

com as regras previstas no ponto 19 do 

Acordo Interinstitucional sobre legislar 

melhor relativamente ao exercício de 

poderes regulamentares que vinculem o 

BCE, antes de adotar uma proposta, 

realizar consultas públicas em moldes 

abertos e transparentes, assegurando que 

as modalidades e prazos dessas consultas 

públicas permitam uma participação tão 

ampla quanto possível, a fim de incentivar 

a participação direta de uma vasta gama 

de partes interessadas nessas consultas, 

incluindo consultas públicas através da 

Internet, comunicar sem demora os 

resultados dessas consultas públicas e às 

partes interessadas à Comissão, ao 

Parlamento e ao Conselho e publicar 

esses resultados. 

Or. en 
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Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner 

Estatutos do Sistema Europeu de Bancos Centrais e do Banco Central Europeu: sistemas de 

compensação e de pagamentos 

10850/2017 – C8-0228/2017 – 2017/0810(COD) 

Projeto de decisão 

Artigo 1 – parágrafo 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

O BCE e os bancos centrais nacionais 

podem conceder facilidades e o BCE pode 

adotar regulamentos a fim de assegurar a 

eficiência e a solidez dos sistemas de 

pagamentos e compensação e dos sistemas 

de compensação de instrumentos 

financeiros no interior da União e com 

países terceiros. 

O BCE e os bancos centrais nacionais 

podem conceder facilidades e o BCE pode 

adotar regulamentos a fim de assegurar a 

eficiência e a solidez dos sistemas de 

pagamentos e compensação no interior da 

União e com países terceiros. 

 A fim de realizar os objetivos do SEBC e 

desempenhar as atribuições que lhe 

incumbem, o BCE pode elaborar 

regulamentos relativos aos sistemas de 

compensação de instrumentos financeiros 

na União, bem como regulamentos 

relativos ao reconhecimento pela União 

de sistemas de compensação estabelecidos 

em países terceiros, na condição de serem 

plenamente conformes e totalmente 

consentâneos com os atos legislativos 

adotados pelo Parlamento Europeu e pelo 

Conselho neste domínio e as medidas 

adotadas a título destes atos e se restrinja 

aos requisitos necessários para permitir o 

controlo das atividades no âmbito do 

sistema de compensação, a requisitos de 

comunicação ou a requisitos pertinentes 

para a avaliação dos riscos e da 

resiliência do sistema a condições de 
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mercado adversas. 

 Tais requisitos podem ainda incluir 

requisitos específicos previstos em atos 

legislativos da União e necessários para 

fazer face a situações em que um sistema 

de compensação de instrumentos 

financeiros apresente um risco iminente 

de prejuízo considerável para as 

instituições financeiras da União, os 

mercados críticos da União ou o sistema 

financeiro mais vasto da União, limitado 

a obrigações de liquidez, liquidação, 

garantia, interoperabilidade e margem. 

Or. en 

 

 


