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Comissão dos Assuntos Jurídicos
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COMUNICAÇÃO AOS MEMBROS
(04/2012)

Assunto: Parecer fundamentado do Senado francês, sobre a proposta de regulamento 
relativo a requisitos prudenciais aplicáveis às instituições de crédito e às empresas 
de investimento
(COM(2011)0452 – C7-0417/2011 – 2011/0202(COD))

Nos termos do artigo 6.º do Protocolo n.º 2, relativo à aplicação dos princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade, qualquer Parlamento nacional pode, no prazo de oito 
semanas a contar da data de apresentação de um projeto de ato legislativo, enviar aos 
presidentes do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão um parecer fundamentado do 
qual constem as razões pelas quais considera que o projeto em questão não respeita o 
princípio da subsidiariedade.

Ao abrigo do Regimento do Parlamento Europeu, a Comissão dos Assuntos Jurídicos é 
responsável pelo respeito do princípio da subsidiariedade.

Figura em anexo, para informação, um parecer fundamentado do Senado francês, relativo à 
proposta em epígrafe.
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ANEXO

N.° 42

SENADO
____

26 de dezembro de 2011 SESSÃO ORDINÁRIA de 2011-2012

ATENÇÃO
DOCUMENTO PROVISÓRIO

Só a impressão definitiva constitui um texto autêntico

RESOLUÇÃO EUROPEIA

QUE CONTÉM UM PARECER FUNDAMENTADO

Sobre a conformidade com o princípio da subsidiariedade da proposta de regulamento 
relativo a requisitos prudenciais aplicáveis às instituições de crédito e às empresas de 
investimento (E 6787).

Tornou-se resolução do Senado, em conformidade com o disposto no artigo 73.º octies, 
parágrafos 4.º e 5.º do Regimento do Senado, a proposta de resolução da Comissão das 
Finanças com o seguinte teor:

O artigo 443.º da proposta de regulamento E 6787 concede à Comissão Europeia o poder de 
impor aos estabelecimentos financeiros da União Europeia, através de um ato delegado, 
requisitos prudenciais mais estritos “por um período de tempo limitado”. Esta delegação de 
poder será exercida “… se tal for necessário para tratar alterações na intensidade dos riscos 
micro e macro-prudenciais que decorrem da evolução do mercado …” e no âmbito de um 
procedimento de urgência definido pelos artigos 445.º e 446.º.

Tendo em conta o artigo 88-6.º da Constituição,

_________________

Ver os números:
Senado: 179 e 226 (2011-2012).
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O Senado faz as seguintes observações:

- O artigo 443.º desta proposta de regulamento não é acompanhado por uma 
fundamentação relativa ao princípio da subsidiariedade;

- A delegação concedida à Comissão Europeia tende a exceder a própria natureza de um 
ato delegado tendo em vista o disposto no artigo 290.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, o qual prevê que a Comissão pode adotar tais atos para completar ou 
alterar “certos elementos não essenciais” de um ato legislativo;

- O enquadramento do exercício dessa delegação – tanto as condições que determinam a 
adoção de um ato delegado quanto o seu objetivo e o seu prazo de vigência – é definido 
de maneira ampla e imprecisa.

O Senado relembra que:

- A fim de cobrir melhor o conjunto dos riscos bancários, o “segundo pilar” do regime de 
Basileia III permite às autoridades nacionais impor exigências suplementares de capital 
aos estabelecimentos abrangidos pela sua competência de supervisão;

- Os regulamentos (UE) n.º 1092/2010, 1093/2010, 1094/2010 e 1095/2010 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 24 de novembro de 2010, aprovados pelas instituições 
europeias e conformes com o princípio da subsidiariedade, criaram um sistema europeu 
de supervisão financeira;

- Esses regulamentos partilham as competências no que respeita à fiscalização e à gestão 
dos riscos micro e macroprudenciais, em especial aquando de situações de urgência.

O Senado observa que o artigo 443.º da proposta de regulamento é suscetível de permitir à 
Comissão Europeia alterar unilateralmente essa repartição e, eventualmente, de colidir com o 
princípio da subsidiariedade.

O Senado considera consequentemente que o artigo 443.º da proposta de regulamento do 
Parlamento Europeu e do Conselho E 6787 não está em conformidade, na sua atual redação, 
com o artigo 5.º do Tratado da União Europeia e com o Protocolo n.º 2 anexo a esse Tratado.

O Senado considera que essa delegação de poder deve ser exercida sem prejuízo das 
competências conferidas em situação de urgência ao Comité Europeu do Risco Sistémico e à 
Autoridade Bancária Europeia no âmbito do sistema europeu de supervisão financeira, nem 
das competências que foram conferidas às autoridades nacionais a título do segundo pilar do 
regime de Basileia.

Os outros artigos da proposta não suscitam observações relativas ao princípio da 
subsidiariedade.

Tornou-se resolução do Senado em 26 de dezembro de 2011.

O Presidente,

Assinado: Jean-Pierre BEL


