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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O estabelecimento de uma união bancária com um mecanismo único de supervisão centrado 
no Banco Central Europeu (BCE) coloca questões constitucionais muito importantes sobre as 
quais o Parlamento deve debruçar-se. 

A base jurídica escolhida pelo Conselho Europeu e pela Comissão Europeia é o artigo 127.º, 
n.º 6, do TFUE, como segue:

6. O Conselho, por meio de regulamentos adotados de acordo com um processo 
legislativo especial, por unanimidade, e após consulta ao Parlamento Europeu e ao 
Banco Central Europeu, pode conferir a este último atribuições específicas no que diz 
respeito às políticas relativas à supervisão prudencial das instituições de crédito e 
outras instituições financeiras, com exceção das empresas de seguros.

O objetivo do relator é garantir a coesão global da União Europeia e o pleno respeito da 
legislação comunitária, estabelecendo um mecanismo de supervisão eficiente, eficaz e único. 
Nesse sentido, apresenta 41 alterações ao projeto de regulamento do Conselho que resume 
supra. 

Alterações Conteúdo
1, 2 Definição do contexto político
4 Atualização
5, 20, 27 A participação não deve ser facultativa para a zona euro; a participação de 

Estados não pertencentes à zona euro ("pré-participantes") deve ser a 
norma. Apenas o Reino Unido tem uma cláusula de renúncia ("opt out") 
em relação ao euro. 

6 Utilização do BCE devido ao facto de já ter poderes de execução
7 Alargamento do âmbito para incluir todos os bancos, sem exceção
8, 11 Disposições contratuais com os Estados participantes fora da zona euro 
9, 10, 22, 23 Necessidade de respeitar a Autoridade Bancária Europeia e a integridade 

do mercado único
12, 30 Estatuto de igualdade para todos os Estados participantes no âmbito do 

mecanismo único de supervisão
12, 18, 35 Relação entre o novo Conselho de Supervisão e o Conselho do BCE
13, 24, 33, 34 Transparência
14, 15, 17, 31, 
32, 36, 38

Eleição do presidente pelo Parlamento Europeu e responsabilidade do 
Conselho de Supervisão 

16, 19, 40 Controlo jurisdicional e processo de recurso
41 Cláusula de revisão
3, 25, 26, 28, 29, 
37, 39

Melhoria da redação.

O relator chama a atenção para a necessidade de o Parlamento atingir uma estreita harmonia 
entre a posição assumida em relação a esta legislação (Relatório Thyssen) e a posição 
assumida em relação ao projeto de regulamento relativo à ABE (Relatório Giegold). 
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RECOMENDAÇÕES DE ALTERAÇÃO

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

Alteração 1
Proposta de regulamento
Considerando -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

(-1) A atual crise financeira e económica 
fez com que o sistema bancário da Europa 
se aproximasse do colapso. A integridade 
da moeda única e do mercado único está 
ameaçada pela fragmentação do setor 
financeiro. É agora essencial intensificar 
a integração do setor bancário, a fim de 
reforçar a unidade europeia, restaurar a 
estabilidade financeira e lançar as bases 
da recuperação económica.

Or. en

Alteração 2
Proposta de regulamento
Considerando -1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(-1-A.) O rápido estabelecimento de uma 
união bancária é o primeiro passo crítico 
de um processo que conduzirá à união 
orçamental e, por fim, à união política. A 
importância constitucional do presente 
regulamento para a evolução a longo 
prazo da União Europeia não deve ser 
subestimada. Enquanto uma união 
bancária bem concebida e bem gerida 
realizará os seus objetivos de aumento da 
confiança dos mercados e da confiança 
política no processo de integração 
europeia, uma união bancária mal 
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concebida ou mal gerida poderá provocar 
cisões graves entre os Estados-Membros, 
o fracasso do euro e até a dissolução da 
União.

Or. en

Alteração 3
Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A Autoridade Bancária Europeia 
(ABE), criada em 2011 pelo Regulamento 
(UE) n.º 1093/2010 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 24 de 
novembro de 2010, que cria uma 
Autoridade Europeia de Supervisão 
(Autoridade Bancária Europeia), e o 
Sistema Europeu de Supervisão Financeira 
criado pelo artigo 2.º desse regulamento e 
do Regulamento (EU) n.º 1094/2010, de 24 
de novembro de 2010 que cria uma 
Autoridade Europeia de Supervisão 
(Autoridade Europeia dos Seguros e 
Pensões Complementares de Reforma), e o 
Regulamento (EU) n.º 1095/2010 de 24 de 
novembro de 2010 que cria uma 
Autoridade Europeia de Supervisão 
(Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados), vieram 
melhorar significativamente a cooperação 
entre as autoridades de supervisão do setor 
bancário dentro da União. A ABE tem 
prestado um contributo importante para a 
criação de um conjunto único de regras 
para os serviços financeiros na União, e 
tem tido um papel fundamental na 
recapitalização coerente de importantes 
instituições de crédito da União tal como 
acordada pelo Conselho Europeu em 
outubro de 2011.

(6) A Autoridade Bancária Europeia 
(ABE), criada em 2011 pelo Regulamento 
(UE) n.º 1093/2010 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 24 de 
novembro de 2010, que cria uma 
Autoridade Europeia de Supervisão 
(Autoridade Bancária Europeia), e o 
Sistema Europeu de Supervisão Financeira 
criado pelo artigo 2.º desse regulamento e 
do Regulamento (EU) n.º 1094/2010, de 24 
de novembro de 2010 que cria uma 
Autoridade Europeia de Supervisão 
(Autoridade Europeia dos Seguros e 
Pensões Complementares de Reforma), e o 
Regulamento (EU) n.º 1095/2010 de 24 de 
novembro de 2010 que cria uma 
Autoridade Europeia de Supervisão 
(Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados), vieram 
melhorar significativamente a cooperação 
entre as autoridades de supervisão do setor 
bancário dentro da União. A ABE tem 
prestado um contributo importante para a 
criação de um conjunto único de regras 
para os serviços financeiros em toda a
União, e tem tido um papel fundamental na 
recapitalização coerente de importantes 
instituições de crédito da União tal como 
acordada pelo Conselho Europeu em 
outubro de 2011.

Or. en
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Alteração 4
Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Em 18 de outubro de 2012, o 
Conselho Europeu considerou que o 
processo conducente a uma união 
económica e monetária mais integrada 
deveria ter por base o quadro jurídico e 
institucional da UE e caracterizar-se pela 
abertura e transparência para com os 
Estados-Membros que não pertencem à 
área do euro e pelo respeito pela 
integridade do mercado único. O quadro 
financeiro integrado terá um Mecanismo 
Único de Supervisão (MUS), aberto, na 
medida do possível, a todos os Estados-
Membros que desejem participar.

Or. en

Alteração 5
Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Deve portanto ser constituída uma 
união bancária europeia, assente num 
genuíno conjunto único de regras para os 
serviços financeiros no Mercado Único 
como um todo, e composto de um 
mecanismo único de supervisão e de um 
sistema comum de garantia de depósitos e 
de resolução. Atendendo às estreitas 
ligações e interações de repercussão entre
os Estados-Membros que participam na 
moeda única, a união bancária deverá 
aplicar-se, pelo menos, a todos os Estados-
Membros da área do euro. Com vista 
preservar e aprofundar o mercado interno, 
e na medida em que tal seja possível do 

(9) Deve portanto ser constituída uma 
união bancária europeia, assente num 
conjunto global, detalhado e único de 
regras para os serviços financeiros no 
Mercado Único como um todo, e composto 
de um mecanismo único de supervisão e de 
um sistema comum de garantia de 
depósitos e de resolução. Atendendo à
interdependência dos Estados-Membros 
que participam na moeda única, a união 
bancária deve incluir todos os Estados-
Membros da área do euro e deveria incluir 
todos os Estados-Membros que pretendam 
aderir ao euro ou se preparem para 
aderir. Com vista preservar e aprofundar o 
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ponto de vista institucional, a união 
bancária deverá igualmente ser aberta à 
participação dos demais Estados-
Membros.

mercado interno, e na medida em que tal 
seja possível do ponto de vista 
institucional, a união bancária deverá 
igualmente estar aberta à participação, a 
longo prazo, do Reino Unido ou de 
qualquer outro Estado-Membro não 
participante.

Or. en

Alteração 6
Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Na qualidade de banco central da área 
do euro, com vasta experiência no domínio 
da estabilidade macroeconómica e 
financeira, o BCE está bem colocado para 
desempenhar funções de supervisão, 
visando em particular a proteção da 
estabilidade do sistema financeiro europeu. 
Com efeito, em muitos Estados-Membros 
os bancos centrais são já os responsáveis 
pela supervisão bancária. Devem por 
conseguinte ser conferidas atribuições 
específicas ao BCE no que diz respeito às 
políticas relativas à supervisão de 
instituições de crédito na área do euro.

(11) Na qualidade de banco central da área 
do euro, com vasta experiência no domínio 
da estabilidade macroeconómica e 
financeira, dotado de competências de 
execução próprias, o BCE está bem 
colocado para desempenhar funções de 
supervisão, visando em particular a 
proteção da estabilidade do sistema 
financeiro europeu. Com efeito, em muitos 
Estados-Membros os bancos centrais são já 
os responsáveis pela supervisão bancária. 
Devem por conseguinte ser conferidas 
atribuições específicas ao BCE no que diz 
respeito às políticas relativas à supervisão 
prudencial de instituições de crédito na 
área do euro.

Or. en

Alteração 7
Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A segurança e a solidez dos grandes 
bancos são essenciais para assegurar a 
estabilidade do sistema financeiro. 

(13) A segurança e a solidez dos grandes 
bancos são essenciais para assegurar a 
estabilidade do sistema financeiro. 
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Todavia, a experiência recente demonstra 
que os bancos de menor dimensão podem 
também constituir uma ameaça para a 
estabilidade financeira. Por conseguinte, o 
BCE deverá estar habilitado a exercer 
funções de supervisão em relação à 
totalidade dos bancos dos Estados-
membros participantes.

Todavia, a experiência recente demonstra 
que os bancos de menor dimensão podem 
também constituir uma ameaça para a 
estabilidade financeira. Por conseguinte, o 
BCE deverá estar habilitado a exercer 
funções de supervisão em relação à 
totalidade dos bancos dos Estados-
membros participantes, sem exceção.

Or. en

Alteração 8
Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) O BCE deve ser habilitado a 
negociar acordos contratuais com as 
autoridades nacionais competentes dos 
Estados-Membros não pertencentes à 
área do euro e que participam na união 
bancária, a fim de permitir ao BCE a 
execução das mesmas funções de 
supervisão em relação aos bancos não 
pertencentes à área do euro.

Or. en

Alteração 9
Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) A atribuição ao BCE de funções de 
supervisão relativamente a uma parte dos 
Estados-Membros deve ser consentânea 
com o quadro do Sistema Europeu de 
Supervisão Financeira (SESF), criado em 
2010, e com o objetivo que lhe está 
subjacente, a saber, a elaboração de um 
conjunto único de regras e o reforço da 
convergência das práticas de supervisão em 

(24) A atribuição ao BCE de funções de 
supervisão deve ser consentânea com o 
quadro do Sistema Europeu de Supervisão 
Financeira (SESF), criado em 2010, e com 
o objetivo que lhe está subjacente, a saber, 
a elaboração de um conjunto único de 
regras e o reforço da convergência das 
práticas de supervisão em toda a União. A 
cooperação entre as autoridades de 
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toda a União. A cooperação entre as 
autoridades de supervisão do setor bancário 
e as autoridades de supervisão do setor dos 
seguros e do setor dos mercados de valores 
mobiliários é importante para fazer face a 
questões de interesse comum e para 
garantir uma adequada supervisão das 
instituições de crédito que operam também 
nos setores dos seguros e dos valores 
mobiliários. Por conseguinte, o BCE deve 
ser chamado a cooperar estreitamente com 
a ABE, com a Autoridade Europeia dos 
Valores Mobiliários e dos Mercados e com 
a Autoridade Europeia dos Seguros e 
Pensões Complementares de Reforma, no 
quadro do SESF.

supervisão do setor bancário e as 
autoridades de supervisão do setor dos 
seguros e do setor dos mercados de valores 
mobiliários é importante para fazer face a 
questões de interesse comum e para 
garantir uma adequada supervisão das 
instituições de crédito que operam também 
nos setores dos seguros e dos valores 
mobiliários. Por conseguinte, o BCE deve 
ser chamado a cooperar estreitamente com 
a ABE, com a Autoridade Europeia dos 
Valores Mobiliários e dos Mercados e com 
a Autoridade Europeia dos Seguros e 
Pensões Complementares de Reforma, no 
quadro do SESF, sem prejuízo das suas 
competências.

Or. en

Alteração 10
Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) A fim de assegurar a coerência entre 
as responsabilidades de supervisão 
atribuídas ao BCE e o processo 
deliberativo no seio da ABE, o BCE deve 
coordenar uma posição comum entre os 
representantes das autoridades nacionais
dos Estados-Membros participantes 
relativamente às questões que são da sua 
competência.

(25) A fim de manter a integridade do 
mercado único, o BCE deve apenas
coordenar uma posição comum entre os 
representantes dos Estados-Membros 
participantes relativamente às questões que 
são da sua competência e nas quais os 
Estados-Membros participantes estão 
diretamente envolvidos. O BCE deve 
respeitar plenamente o papel da ABE 
tanto no estabelecimento do conjunto 
único de regras para o setor bancário da 
Europa como no acompanhamento da 
aplicação das regras em toda a União. 

Or. en

Alteração 11
Proposta de regulamento
Considerando 29
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Texto da Comissão Alteração

(29) No que diz respeito à supervisão dos 
bancos transfronteiriços que operam tanto 
no interior como no exterior da área do 
euro, o BCE deve cooperar estreitamente 
com as autoridades competentes dos 
Estados-Membros não-participantes. Na 
qualidade de autoridade competente, o 
BCE deve estar sujeito às obrigações 
conexas de cooperação e intercâmbio de 
informações em conformidade com o 
direito da União, devendo participar 
plenamente nos colégios de supervisores. 
Além disso, uma vez que o exercício de 
funções de supervisão por parte de uma 
instituição europeia traz claros benefícios 
para a estabilidade financeira e para a 
integração sustentável do mercado, os 
Estados-Membros que não participam na 
moeda única devem ter também a 
possibilidade de participar no novo 
mecanismo. No entanto, é indispensável, 
para o exercício eficaz das funções de 
supervisão, que as decisões de supervisão 
sejam aplicadas na íntegra e sem demora. 
Os Estados-Membros que pretendam 
participar no novo mecanismo devem por 
conseguinte comprometer-se a assegurar 
que as suas autoridades nacionais 
competentes endossam e adotam todas as 
medidas requeridas pelo BCE 
relativamente às instituições de crédito. O 
BCE deve estar apto a instituir uma 
cooperação estreita com as autoridades 
competentes dos Estados-Membros que 
não participam na moeda única. As 
condições em que os representantes das 
autoridades competentes dos Estados-
Membros que instituíram uma 
cooperação estreita podem tomar parte 
nas atividades do conselho de supervisão 
devem assegurar tratamento e 
representação equitativos desses 
representantes, tendo em conta os limites 
que decorrem dos Estatutos do SEBC e do 
BCE, nomeadamente no que respeita à 

(29) No que diz respeito à supervisão dos 
bancos transfronteiriços que operam tanto 
no interior como no exterior da área do 
euro, o BCE deve cooperar estreitamente 
com as autoridades competentes dos 
Estados-Membros não-participantes. Na 
qualidade de autoridade competente, o 
BCE deve estar sujeito às obrigações 
conexas de cooperação e intercâmbio de 
informações em conformidade com o 
direito da União, devendo participar 
plenamente nos colégios de supervisores. 
Além disso, uma vez que o exercício de 
funções de supervisão por parte de uma 
instituição europeia traz claros benefícios 
para a estabilidade financeira e para a 
integração sustentável do mercado, os 
Estados-Membros que não participam na 
moeda única devem ter também a 
possibilidade de participar no novo 
mecanismo. No entanto, é indispensável, 
para o exercício eficaz das funções de 
supervisão, que as decisões de supervisão 
sejam aplicadas na íntegra e sem demora. 
Os Estados-Membros não pertencentes à 
área do euro e que participem no novo 
mecanismo devem por conseguinte 
comprometer-se a assegurar que as suas 
autoridades nacionais competentes 
endossam e adotam todas as medidas 
requeridas pelo BCE relativamente às 
instituições de crédito. O BCE deve 
estabelecer acordos contratuais 
vinculativos com as autoridades 
competentes dos Estados-Membros 
participantes que não pertencem à área 
do euro. Os Estados-Membros 
participantes que não pertencem à área 
do euro devem ser obrigados a legislar de 
forma adequada na sua jurisdição 
nacional para reforçar a supervisão do 
BCE.
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integridade do seu processo de tomada de 
decisões.

Or. en

Alteração 12
Proposta de regulamento
Considerando 29-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(29-A) As condições em que os 
representantes das autoridades 
competentes dos Estados-Membros não 
pertencentes à área do euro que 
participam das atividades do Conselho de 
Supervisão devem permitir que estes 
estejam plenamente representados no 
Conselho de Supervisão e gozem de um 
estatuto igual ao das autoridades 
competentes dos Estados-Membros da 
área do euro. O Conselho de Supervisão 
deve estar habilitado a planear e executar 
as funções de supervisão do BCE. O 
Conselho de Supervisão deve exercer os 
seus poderes com base no reconhecimento 
pleno de que o Conselho do BCE é o 
órgão executivo supremo do BCE.

Or. en

Alteração 13
Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) Nos seus processos de tomada de 
decisões, o BCE deve estar sujeito às 
normas e princípios gerais da União em 
matéria processual e de transparência. 
Deve ser plenamente respeitado o direito 
de audição dos destinatários das decisões 
do BCE.

(33) Nos seus processos de tomada de 
decisões, o BCE deve estar sujeito às 
normas e princípios gerais da União em 
matéria processual e de transparência. 
Deve ser plenamente respeitado o direito 
de audição dos destinatários das decisões 
do BCE. O Conselho de Supervisão 
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publica as suas atas. 

Or. en

Alteração 14
Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) A atribuição de funções de supervisão 
implica para o BCE uma responsabilidade 
importante no sentido de salvaguardar a 
estabilidade financeira na União e de 
utilizar os seus poderes de supervisão da 
forma mais eficaz e proporcionada. O BCE 
deve por conseguinte responder perante o 
Parlamento Europeu e o Conselho de 
Ministros, designadamente o Eurogrupo, 
como instituições democraticamente 
legitimadas que representam os cidadãos 
europeus e os Estados-Membros, 
relativamente ao exercício dessas funções. 
Tal deve incluir a comunicação regular de 
informações e a resposta a eventuais 
questões. Sempre que as autoridades 
nacionais de supervisão tomarem medidas 
ao abrigo do presente regulamento, devem 
continuar a aplicar-se as disposições em 
matéria de responsabilidade previstas ao 
abrigo do direito nacional.

(34) A atribuição de funções de supervisão 
implica para o BCE uma responsabilidade 
importante no sentido de salvaguardar a 
estabilidade financeira na União e de 
utilizar os seus poderes de supervisão da 
forma mais eficaz e proporcionada. 
Embora deva manter-se independente em 
relação à política monetária, o BCE deve 
estar sujeito a novas formas de 
responsabilização democrática no que 
respeita aos seus poderes de supervisão.
Tal deve incluir a comunicação regular de 
informações e a resposta a eventuais 
questões. Sempre que as autoridades 
nacionais de supervisão tomarem medidas 
ao abrigo do presente regulamento, devem 
continuar a aplicar-se as disposições em 
matéria de responsabilidade previstas ao 
abrigo do direito nacional.

Or. en

Alteração 15
Proposta de regulamento
Considerando 34-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(34-A) O Conselho de Supervisão 
apresenta um relatório anual ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho. 
Representantes do Conselho de
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Supervisão podem ser convidados a 
comparecer perante as comissões 
competentes do Parlamento Europeu ou 
os parlamentos nacionais dos 
Estados-Membros participantes. O direito 
do Parlamento Europeu de criar uma 
comissão temporária de inquérito deve ser 
aplicável às atividades do Conselho de 
Supervisão.

Or. en

Alteração 16
Proposta de regulamento
Considerando 34-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(34-B) Sem prejuízo do disposto no artigo 
263.º do TFUE, o Tribunal de Justiça 
deve estar habilitado a fiscalizar a 
legalidade dos atos do BCE, enquanto 
autoridade de supervisão, que se destinam 
a produzir efeitos jurídicos relativamente 
a terceiros.

Or. en

Alteração 17
Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) Deve nomeadamente ser criado no 
seio do BCE um órgão de supervisão 
incumbido de preparar decisões em matéria 
de supervisão, que integre a experiência 
específica das autoridades de supervisão 
nacionais. Esse conselho deve por 
conseguinte ser liderado por um 
presidente e um vice-presidente eleitos
pelo Conselho do BCE e composto, além
disso, por representantes do BCE e das 

(36) Deve nomeadamente ser criado no 
seio do BCE um órgão de supervisão 
incumbido de preparar decisões em matéria 
de supervisão, que integre a experiência 
específica das autoridades de supervisão 
nacionais. O Presidente do Conselho deve 
ser nomeado pelo Conselho do BCE e ser 
eleito pelo Parlamento Europeu. O 
Conselho deve ser composto, além disso, 
por representantes do BCE e das
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autoridades nacionais. A fim de permitir 
uma rotação adequada, assegurando 
simultaneamente a plena independência do 
presidente e do vice-presidente, o respetivo
mandato não deve exceder cinco anos e 
não deve ser renovável. Para se garantir a 
plena coordenação com as atividades da 
ABE e com as políticas da União em 
matéria prudencial, a ABE e a Comissão 
Europeia devem ser observadores no 
conselho de supervisão. O exercício das 
funções de supervisão conferidas ao BCE 
requer a adoção de um grande número de 
atos e decisões de elevada complexidade 
técnica, nomeadamente decisões relativas a 
instituições de crédito individuais. Para 
exercer de modo eficaz essas funções, 
respeitando o princípio da separação 
relativamente às funções relacionadas com 
a política monetária, o Conselho do BCE 
deve poder delegar no conselho de 
supervisão certas funções de supervisão e 
decisões conexas, claramente definidas, 
sob o seu controlo e a responsabilidade,
podendo o Conselho do BCE fornecer 
instruções e orientações àquele órgão. O 
conselho de supervisão pode ser apoiado 
por um comité diretor de composição mais 
restrita.

autoridades nacionais. A fim de permitir 
uma rotação adequada, assegurando 
simultaneamente a plena independência do 
presidente, o mandato deste não deve 
exceder cinco anos e não deve ser 
renovável. Para se garantir a plena 
coordenação com as atividades da ABE e 
com as políticas da União em matéria 
prudencial, a ABE e a Comissão Europeia 
devem ser observadores no conselho de 
supervisão. O exercício das funções de 
supervisão conferidas ao BCE requer a 
adoção de um grande número de atos e 
decisões de elevada complexidade técnica, 
nomeadamente decisões relativas a 
instituições de crédito individuais. Para 
exercer de modo eficaz essas funções, 
respeitando o princípio da separação 
relativamente às funções relacionadas com 
a política monetária, o Conselho do BCE 
deve poder delegar no Conselho de 
Supervisão certas funções de supervisão e 
decisões conexas, claramente definidas, 
sob o seu controlo e a responsabilidade. O 
conselho de supervisão pode ser apoiado 
por um comité diretor de composição mais 
restrita.

Or. en

Alteração 18
Proposta de regulamento
Considerando 36-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(36-A) O Conselho de Supervisão deve ser 
responsável pela elaboração e execução 
das decisões do Conselho do BCE. As 
propostas do Conselho de Supervisão 
devem ser aceites pelo Conselho, a não 
ser que uma maioria qualificada dos seus 
membros as rejeite.
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Or. en

Alteração 19
Proposta de regulamento
Considerando 36-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(36-B) Sempre que uma autoridade 
nacional competente não concorde com 
uma decisão de supervisão do BCE, deve 
poder apelar para a Autoridade Bancária 
Europeia, que deverá estabelecer uma 
instância de recurso adequada, cujas 
decisões devem ser dirigidas ao Conselho 
de Supervisão. Nos casos em que seja 
intentada uma ação perante os tribunais 
de um Estado-Membro de estabelecimento 
ou de acolhimento no que diz respeito às 
atividades do BCE enquanto autoridade 
de supervisão, o BCE deve ser parte nesse 
processo.

Or. en

Alteração 20
Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) «Estados-Membros participantes»: os 
Estados-Membros cuja moeda é o euro;

(1) «Estados-Membros participantes»: os 
Estados-Membros cuja moeda é o euro e 
qualquer outro Estado-Membro que opte 
por participar no mecanismo único de 
supervisão;

Or. en

Alteração 21
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(1-A) «Estados-Membros não-
participantes»: os Estados-Membros cuja 
moeda não é o euro e que optem por não 
participar no mecanismo único de 
supervisão;

Or. en

Alteração 22
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O BCE deve cooperar estreitamente com a 
Autoridade Bancária Europeia, a 
Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados, a Autoridade 
Europeia dos Seguros e Pensões 
Complementares de Reforma e o Comité 
Europeu do Risco Sistémico, que integram 
o Sistema Europeu de Supervisão 
Financeira instituído pelos artigos 2.ºs dos 
Regulamentos (UE) n.º 1093/2010, (UE) 
n.º 1094/2010 e (UE) n.º 1095/2010.

O BCE, enquanto autoridade de 
supervisão, deve cooperar estreitamente 
com a Autoridade Bancária Europeia, a 
Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados, a Autoridade 
Europeia dos Seguros e Pensões 
Complementares de Reforma e o Comité 
Europeu do Risco Sistémico, que integram 
o Sistema Europeu de Supervisão 
Financeira instituído pelos artigos 2.ºs dos 
Regulamentos (UE) n.º 1093/2010, (UE) 
n.º 1094/2010 e (UE) n.º 1095/2010.

Or. en

Alteração 23
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O BCE, em conformidade com as 
disposições pertinentes da legislação da 
União, deve ter competência exclusiva para 
exercer, para fins de supervisão prudencial, 
as seguintes funções relativamente à 
totalidade das instituições de crédito 

1. O BCE, sem prejuízo das competências 
da ABE e em conformidade com as 
disposições pertinentes da legislação da 
União, deve ter competência exclusiva para 
exercer, para fins de supervisão prudencial, 
as seguintes funções relativamente à 
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estabelecidas nos Estados-Membros 
participantes:

totalidade das instituições de crédito 
estabelecidas nos Estados-Membros 
participantes:

Or. en

Alteração 24
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) Efetuar testes de tensão (stress-tests) 
prudenciais sobre as instituições de crédito, 
em apoio ao exercício de supervisão;

(h) Efetuar testes de tensão (stress-tests) 
prudenciais sobre as instituições de crédito, 
em apoio ao exercício de supervisão, e 
publicar os resultados desses testes;

Or. en

Alteração 25
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n. º 1 – alínea l)

Texto da Comissão Alteração

(l) Coordenar e exprimir uma posição 
comum por parte dos representantes das 
autoridades competentes dos Estados-
Membros participantes quando participam 
no Conselho de Supervisores e no 
Conselho de Administração da Autoridade 
Bancária Europeia, no que toca às questões 
relacionadas com as funções atribuídas ao 
BCE pelo presente regulamento.

(l) Formular uma posição comum por 
parte dos representantes das autoridades 
competentes dos Estados-Membros 
participantes quando participam no 
Conselho de Supervisores e no Conselho 
de Administração da Autoridade Bancária 
Europeia, no que toca às questões 
diretamente relacionadas com as funções 
atribuídas ao BCE pelo presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 26
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. O presente regulamento não prejudica as 
responsabilidades e competências conexas 
das autoridades competentes dos Estados-
Membros participantes para o exercício das 
funções de supervisão não referidas no 
presente regulamento.

4. O presente regulamento não prejudica as 
responsabilidades e competências conexas 
das autoridades competentes dos Estados-
Membros participantes para o exercício das 
funções de supervisão não conferidas no 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 27
Proposta de regulamento
Artigo 6 – título

Texto da Comissão Alteração

Cooperação estreita com as autoridades 
competentes dos Estados-Membros não 
participantes

Participação no mecanismo único de 
supervisão dos Estados-Membros cuja 
moeda não é o euro

Or. en

Alteração 28
Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para esse fim, o BCE pode dirigir 
orientações ou pedidos à autoridade 
nacional competente do Estado-Membro 
não participante.

Para esse fim, o BCE pode dirigir 
orientações ou pedidos à autoridade 
nacional competente desse Estado-
Membro.

Or. en

Alteração 29
Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

2. A cooperação estreita entre o BCE e a
autoridade nacional competente de um 
Estado-Membro não participante deve ser 
instituída mediante decisão adotada pelo 
BCE, quando estiverem reunidas as 
seguintes condições:

2. A cooperação estreita entre o BCE e a 
autoridade nacional competente de um 
Estado-Membro cuja moeda não é o euro, 
mas que opte por participar, deve ser 
instituída mediante decisão adotada pelo 
BCE, quando estiverem reunidas as 
seguintes condições:

Or. en

Alteração 30
Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A decisão referida no n.º 2 deve definir, 
em conformidade com os Estatutos do 
SEBC e do BCE, as condições nas quais os 
representantes das autoridades competentes 
dos Estados-Membros que instituíram 
uma cooperação estreita nos termos do 
presente artigo podem tomar parte nas
atividades do Conselho de Supervisão.

3. A decisão referida no n.º 2 deve definir, 
em conformidade com os Estatutos do 
SEBC e do BCE, as condições nas quais os 
representantes das autoridades competentes 
dos Estados-Membros participantes cuja 
moeda não é o euro tomarão parte, 
plenamente e em igualdade de condições 
com os representantes dos 
Estados-Membros cuja moeda é o euro, 
nas atividades do Conselho de Supervisão.

Or. en

Alteração 31
Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Além disso, o conselho de supervisão
inclui um Presidente, eleito pelos membros 
do Conselho do BCE de entre os membros 
(com exceção do Presidente) da sua 
Comissão Executiva, e um Vice-
Presidente eleito pelos membros do 

2. Além disso, o Conselho de Supervisão
inclui um Presidente, eleito pelo 
Parlamento Europeu mediante nomeação
do Conselho do BCE de entre os próprios 
membros.



PE498.084v01-00 20/24 PA\917116PT.doc

PT

Conselho do BCE de entre os próprios 
membros.

Or. en

Alteração 32
Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os representantes das autoridades dos 
Estados-Membros que instituíram uma 
cooperação estreita nos termos do artigo 
6.º participam nas atividades do conselho 
de supervisão de acordo com as condições 
estabelecidas na decisão adotada nos 
termos dos n.ºs 2 e 3 do artigo 6.º, em 
conformidade com os Estatutos do SEBC 
e do BCE.

Suprimido

Or. en

Alteração 33
Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. O Conselho do BCE deve adotar o 
regulamento interno do conselho de 
supervisão, incluindo as regras relativas à 
duração do mandato do seu Presidente e do 
seu Vice-Presidente. A duração do 
mandato não pode exceder cinco anos e 
não pode ser renovável.

7. O Conselho do BCE deve adotar o seu 
regulamento interno e o do Conselho de 
Supervisão, e torná-los públicos.  O 
regulamento interno do Conselho de 
Supervisão deve garantir a igualdade de 
tratamento de todos os seus membros.  O 
regulamento interno do Conselho de 
Supervisão estabelece as regras relativas à
duração do mandato do seu Presidente, que 
não pode exceder cinco anos e não pode 
ser renovável.

Or. en
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Alteração 34
Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A.  O Conselho de Supervisão publica 
as suas atas.

Or. en

Alteração 35
Proposta de regulamento
Artigo 19.º-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 19-A
Processo de tomada de decisão

O Conselho de Supervisão, deliberando 
por maioria simples, deve apresentar 
propostas ao Conselho do BCE, sob a 
forma de projetos de decisão. O Conselho 
do BCE pode aceitar esses projetos de 
decisão, remetê-los com observações ao 
Conselho de Supervisão ou rejeitá-los. No 
caso de o Conselho do BCE rejeitar o 
projeto de decisão do Conselho de 
Supervisão, deliberará por uma maioria 
de dois terços dos seus membros com 
direito de voto, conforme definido no 
artigo 10.º dos Estatutos do SEBC e do 
BCE. Um projeto de decisão será 
considerado aprovado se o Conselho do 
BCE não deliberar no prazo de três 
semanas.

Or. en

Alteração 36
Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. O BCE deve apresentar todos os anos ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, à 
Comissão e ao Eurogrupo um relatório 
sobre a execução das tarefas que lhe são 
conferidas pelo presente regulamento.

1. O BCE deve apresentar todos os anos ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, à 
Comissão, ao Eurogrupo e aos 
parlamentos nacionais dos Estados 
participantes um relatório sobre a 
execução das tarefas que lhe são conferidas 
pelo presente regulamento.

Or. en

Alteração 37
Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Presidente do conselho de supervisão
do BCE deve apresentar esse relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Eurogrupo na 
presença dos representantes de todos os 
Estados-Membros não participantes
relativamente aos quais está instituída 
uma cooperação estreita nos termos do 
artigo 6.º.

2. O Presidente do Conselho de Supervisão
do BCE deve apresentar esse relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Eurogrupo na 
presença dos representantes de todos os 
outros Estados-Membros participantes.

Or. en

Alteração 38
Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Presidente do conselho de supervisão
pode, a pedido do Parlamento Europeu, 
ser objeto de audição sobre o exercício das 
suas funções de supervisão perante as 
comissões competentes do Parlamento 
Europeu.

3. A pedido do Parlamento Europeu, o 
Presidente do Conselho de Supervisão
deve participar numa audição sobre o 
exercício das suas funções de supervisão 
perante as comissões competentes do 
Parlamento Europeu.

Or. en
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Alteração 39
Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O BCE deve responder, oralmente ou 
por escrito, às questões que lhe forem 
colocadas pelo Parlamento Europeu ou 
pelos seus membros, bem como pelo 
Eurogrupo ou pelos seus membros.

4. O BCE deve responder, oralmente ou 
por escrito, às questões que lhe forem 
colocadas pelo Parlamento Europeu ou 
pelos seus membros, bem como pelo 
Conselho ou pelos seus membros.

Or. en

Alteração 40
Proposta de regulamento
Artigo 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 21.º-A
Vias de recurso

A autoridade competente de um 
Estado-Membro participante pode 
interpor um recurso contra uma decisão 
do BCE na Câmara de Recurso, conforme 
previsto no Regulamento (UE) n. º 
1093/2010 

Or. en

Alteração 41
Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Esse relatório é transmitido ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho. A Comissão deve 
acompanhar o referido relatório de novas 
propostas, se tal se revelar necessário.

Esse relatório é transmitido ao Parlamento
Europeu e ao Conselho. A Comissão deve 
acompanhar o referido relatório de novas 
propostas, se tal se revelar necessário, 
incluindo propostas para a integração de 
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todas as autoridades e mecanismos de 
supervisão atuais numa única autoridade 
de serviços financeiros da UE que 
abranja todo o setor.

Or. en


