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INSTITUTO MONET@RIO EUROPEU
PARECER DO INSTITUTO MONET@RIO EUROPEU
solicitado pelo Conselho da Uni}o Europeia, em conformidade com o no. 6 do artigo 106o. e do
no. 8 do artigo 109o.F do Tratado que institui a Comunidade Europeia (a seguir designado «Tratado») e do artigo 42o. dos Estatutos do Sistema Europeu de Bancos Centrais (SEBC), sobre
uma proposta de decis}o do Conselho relativa { consulta do Banco Central Europeu (BCE)
pelas autoridades nacionais sobre projectos de disposiçùes legais (a seguir designada «proposta»)
apresentada pela Comiss}o das Comunidades Europeias
(98/C 190/05)
CON/98/14

1.ÙO presente parecer foi solicitado pelo Conselho da
Uni}o Europeia na sua carta de 6 de Março de 1998.
Para o efeito, o Conselho transmitiu ao Instituto Monet`rio Europeu (IME) o documento COM(97) 725
final contendo o texto da proposta e a exposiç}o de
motivos. Nos termos do no. 6 do artigo 106o. e do no.Ø 8
do artigo 109o.F do Tratado, o IME ~ competente
para emitir parecer sobre a referida proposta.
2.ÙA proposta tem como objectivo precisar os limites e as
condiçùes em que as autoridades dos Estados-membros devem consultar o BCE sobre projectos de disposiçùes legais que recaem no |mbito das suas competðncias. Em certa medida, a proposta reflecte a situaç}o juròdica actualmente aplic`vel { consulta do Instituto Monet`rio Europeu.
3.ÙNo texto inglðs, o termo «draft legislation» contido
no terceiro considerando deve ser substituòdo pelo
termo «draft legislative provisions», tal como definido
no artigo 1o. da proposta.

sultado, tal como estabelecido no artigo 2o. da proposta.
6.ÙO IME congratula-se com o facto de, em comparaç}o
com a Decis}o 93/717/CE do Conselho, os no. s 2 e 3
do artigo 3o. e sexto considerando serem mais explòcitos quanto { fixaç}o de um prazo aplic`vel a procedimentos de consulta. Embora no passado o IME tenha
conseguido respeitar os prazos, por vezes bastante
curtos, estabelecidos pelas autoridades nacionais, a
experiðncia demonstra que o facto de se pedir { autoridade que procede { consulta que explique as razùes
da urgðncia e a possibilidade de solicitar um alargamento do prazo fixado para a resposta, podem contribuir favoravelmente para a efic`cia e o bom andamento do procedimiento seguido para emiss}o do parecer.
7.ÙNo que respeita ao artigo 4o. da proposta, poderia ser
oportuno analisar se a eficiðncia do procedimento n}o
seria aumentada se o BCE fosse informado das medidas adoptadas a nòvel nacional para implementaç}o da
decis}o do Conselho. Caso afirmativo, seria aconselh`vel precisar, no artigo 4o., o prazo concedido aos
Estados-membros para transmitir essa informaç}o ao
BCE.

4.ÙPropùe-se que no no. 2 do artigo 1o. seja suprimida a
express}o «continuidade da aplicaç}o», por se considerar que o seu sentido n}o ~ claro. Esta incerteza ~
susceptòvel de levantar problemas para a interpretaç}o
e aplicaç}o da proposta.

8.ÙO presente parecer ser` publicado no Jornal Oficial
das Comunidades Europeias.

5.ÙGlobalmente, o IME aprova a enumeraç}o n}o exaustiva das questùes sobre as quais o BCE deve ser con-

Francoforte, 6 de Abril de 1998

