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Alteração 83
Auke Zijlstra

Projeto de resolução legislativa
N.º 1

Projeto de resolução legislativa Alteração

1. Aprova a posição em primeira leitura 
que se segue;

1. Rejeita a proposta da Comissão;

Or. en

Alteração 84
Bastiaan Belder

Projeto de resolução legislativa
N.º 1

Projeto de resolução legislativa Alteração

1. Aprova a posição em primeira leitura 
que se segue;

1. Rejeita a proposta da Comissão;

Or. nl

Alteração 85
Auke Zijlstra

Projeto de resolução legislativa
N.º 1-A (novo)

Projeto de resolução legislativa Alteração

1-A. Faz notar que o artigo 114.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia não constitui uma base jurídica 
adequada para a adoção da proposta;

Or. en

Alteração 86
Auke Zijlstra
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Projeto de resolução legislativa
N.º 1-B (novo)

Projeto de resolução legislativa Alteração

1-B. Faz notar que a proposta ofende a 
soberania orçamental nacional, pelo que 
só depois de uma alteração do Tratado 
poderia ser legitimamente apresentada 
pela Comissão ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho;

Or. en

Alteração 87
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Desde a eclosão da atual crise 
económica e financeira internacional, 
mantém-se a incerteza quanto ao 
montante dos prejuízos ainda não 
reconhecidos dos bancos europeus e não 
se sabe quantos nem quais são os bancos 
que realmente deviam ser objeto de 
processos de resolução se fossem 
aplicados critérios objetivos e uniformes. 
O MUS vai efetuar testes de resistência 
antes do fim de 2014. Se, de acordo com 
os resultados desses testes de resistência, 
alguns bancos necessitarem de 
financiamento adicional, este deve ser 
garantido pelos respetivos proprietários e 
pelos Estados-Membros responsáveis pela 
sua supervisão. Só é possível aplicar um 
mecanismo único de resolução depois de 
totalmente apurados os ativos históricos e 
cumpridos os requisitos de capital, e 
quando se considerar que o sistema 
bancário assenta igualmente em bases 
sólidas relativamente a outros aspetos. 
Por conseguinte, o MUR só deve entrar 
em funcionamento depois do final de 
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2017.

Or. en

Alteração 88
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) As divergências a nível das regras 
nacionais de resolução entre os diferentes 
Estados-Membros e as correspondentes 
práticas administrativas, bem como a falta 
de um processo de tomada de decisões 
unificado a nível da União para a resolução 
de bancos transnacionais contribuem para 
esta falta de confiança e instabilidade dos 
mercados, uma vez que não garantem 
segurança e previsibilidade quanto ao 
eventual resultado da falência de um 
banco. As decisões em termos de 
resolução tomadas a nível nacional 
apenas podem conduzir as distorções da 
concorrência, em última análise, 
comprometendo o mercado interno.

(2) As divergências a nível das regras 
nacionais de resolução entre os diferentes 
Estados-Membros e as correspondentes 
práticas administrativas, bem como a falta 
de um processo de tomada de decisões 
unificado a nível da União para a resolução 
de bancos transnacionais contribuem para 
esta falta de confiança e instabilidade dos 
mercados, uma vez que não garantem 
segurança e previsibilidade quanto ao 
eventual resultado da falência de um 
banco.

Or. en

Alteração 89
Peter Simon, Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) A ligação entre os Estados e o setor 
bancário, que teve efeitos devastadores na 
economia em toda a União durante a 
crise, deve ser eliminada para reduzir a 
atual fragmentação dos mercados 
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financeiros. Se a união bancária também 
se basear apenas em fundamentos estáveis 
quando tiverem sido estabelecidos os três 
pilares, ou seja, quando tiver sido criado 
um mecanismo europeu comum de 
sistemas de garantia de depósitos, a 
criação de um mecanismo único de 
resolução já é um passo significativo 
neste sentido.

Or. de

Alteração 90
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) A incapacidade de alguns 
Estados-Membros em manterem 
instituições eficientes no domínio da 
resolução de instituições de crédito é 
responsável por um acréscimo dos 
prejuízos decorrentes da crise bancária 
dos últimos anos.

Or. en

Alteração 91
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de regulamento
Considerando 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-B) As autoridades nacionais podem 
considerar mais vantajoso resgatar os 
bancos com fundos públicos do que 
recorrer a um processo de resolução e, 
portanto, a instituição de um mecanismo 
de resolução europeu será fundamental 
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para a criação de condições de 
concorrência equitativas e de um processo 
de decisão mais imparcial relativamente à 
resolução de um dado banco.

Or. en

Alteração 92
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A Diretiva [] do Parlamento Europeu e 
do Conselho harmonizou numa certa 
medida as regras nacionais em matéria de 
resolução bancária e previu uma 
cooperação entre as autoridades de 
resolução no tratamento de falências de 
bancos transnacionais. Contudo, a 
harmonização prevista na Diretiva [] é 
parcial e o processo de tomada de decisões 
não é centralizado. A Diretiva [] prevê 
essencialmente instrumentos e poderes de 
resolução comuns à disposição das 
autoridades nacionais de cada 
Estado-Membro, mas deixa ao critério das 
autoridades nacionais a aplicação dos 
instrumentos e a utilização dos dispositivos 
nacionais de financiamento de apoio aos 
processos de resolução. A Diretiva [] não 
evita a tomada de decisões separadas e 
potencialmente incoerentes por parte dos 
Estados-Membros em relação à resolução 
de grupos transnacionais que podem afetar 
os custos globais da resolução. Além disso, 
uma vez que prevê medidas nacionais de 
financiamento, não reduz suficientemente 
a dependência dos bancos do apoio de 
orçamentos nacionais e não impede os 
Estados-Membros de aplicarem 
abordagens divergentes em relação à 
utilização dos dispositivos de 

(6) A Diretiva [] do Parlamento Europeu e 
do Conselho harmonizou numa certa 
medida as regras nacionais em matéria de 
resolução bancária e previu uma 
cooperação entre as autoridades de 
resolução no tratamento de falências de 
bancos transnacionais. Contudo, o processo 
de tomada de decisões não é centralizado. 
A Diretiva [] prevê essencialmente 
instrumentos e poderes de resolução 
comuns à disposição das autoridades 
nacionais de cada Estado-Membro, mas 
deixa ao critério das autoridades nacionais 
a aplicação dos instrumentos e a utilização 
dos dispositivos nacionais de 
financiamento de apoio aos processos de 
resolução. A Diretiva [] não evita a tomada 
de decisões separadas e potencialmente 
incoerentes por parte dos 
Estados-Membros em relação à resolução 
de grupos transnacionais que podem afetar 
os custos globais da resolução. Além disso, 
prevê dispositivos nacionais de 
financiamento.
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financiamento.
__________________ __________________
13 Diretiva do Parlamento Europeu e do 
Conselho que estabelece um 
enquadramento para a recuperação e 
resolução de instituições de crédito e 
empresas de investimento e que altera as 
Diretivas 77/91/CEE e 82/891/CE do 
Conselho, as Diretivas 2001/24/CE, 
2004/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 
2007/36/CE e 2011/55/CE e o 
Regulamento (UE) n.º 1093/2010. JO C …. 
p. … »

13 Diretiva do Parlamento Europeu e do 
Conselho que estabelece um 
enquadramento para a recuperação e 
resolução de instituições de crédito e 
empresas de investimento e que altera as 
Diretivas 77/91/CEE e 82/891/CE do 
Conselho, as Diretivas 2001/24/CE, 
2004/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 
2007/36/CE e 2011/55/CE e o 
Regulamento (UE) n.º 1093/2010. JO C …. 
p. … »

Or. en

Alteração 93
Bastiaan Belder

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Afigura-se essencial, para a realização 
do mercado interno dos serviços 
financeiros, garantir decisões eficazes e 
uniformes em matéria de resolução para 
os bancos em dificuldades no âmbito da 
União, nomeadamente em relação à 
utilização dos fundos mobilizados a nível 
da União. No mercado interno, a falência 
de bancos num Estado-Membro pode 
afetar a estabilidade dos mercados 
financeiros em toda a União. A garantia 
de regras efetivas e uniformes em matéria 
de resolução e de condições de 
financiamento idênticas em todos os 
Estados-Membros é do interesse não 
apenas dos Estados-Membros em que os 
bancos operam, mas também de todos os 
Estados-Membros em geral, uma vez que 
permite preservar a concorrência e 
melhorar o funcionamento do mercado 
interno. Os sistemas bancários no 

(7) As medidas para abordar os créditos 
de cobrança duvidosa dos balanços dos 
bancos de países afetados pela crise não 
oferecem garantias suficientes, dado que, 
tanto ao nível nacional como europeu, as 
disposições de financiamento de 
emergência não são suficientes para 
cumprir os requisitos de capital. A 
inexistência de um apoio público é 
problemática, sobretudo atendendo à 
não-adoção de acordos suficientes 
relativos a uma distribuição justa dos 
encargos entre, por um lado, os 
Estados-Membros, e a área do euro e 
outros Estados-Membros, por outro. Além 
disso, devem ser adotados acordos sólidos 
para prevenir a eventual recorrência 
desses desequilíbrios da dívida na área do 
euro. Dado que, a este respeito, não foram 
acordadas disposições efetivas, não é 
aconselhável uma união bancária que 
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mercado interno estão estreitamente 
interligados, os grupos bancários têm 
uma dimensão internacional e os bancos 
detêm uma grande percentagem de ativos 
estrangeiros. Na ausência de um 
mecanismo único de resolução, as crises 
bancárias nos Estados-Membros que 
participam no Mecanismo Único de 
Supervisão (MUS) teriam um impacto 
sistémico negativo mais forte igualmente 
nos Estados-Membros não participantes.
A criação de um mecanismo único de 
resolução aumentará a estabilidade dos 
bancos dos Estados-Membros
participantes e impede a multiplicação de 
crises em Estados-Membros não 
participantes, facilitando assim o 
funcionamento do todo o mercado 
interno.

incorpore um mecanismo único de 
resolução e um fundo único de resolução 
bancária.

Or. nl

Alteração 94
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Afigura-se essencial, para a realização 
do mercado interno dos serviços 
financeiros, garantir decisões eficazes e 
uniformes em matéria de resolução para os 
bancos em dificuldades no âmbito da 
União, nomeadamente em relação à 
utilização dos fundos mobilizados a nível 
da União. No mercado interno, a falência 
de bancos num Estado-Membro pode afetar 
a estabilidade dos mercados financeiros em 
toda a União. A garantia de regras efetivas 
e uniformes em matéria de resolução e de 
condições de financiamento idênticas em 
todos os Estados-Membros é do interesse 
não apenas dos Estados-Membros em que 
os bancos operam, mas também de todos 

(7) Afigura-se essencial, para a realização 
do mercado interno dos serviços 
financeiros, garantir decisões eficazes e 
uniformes em matéria de resolução para os 
bancos em dificuldades no âmbito da 
União, nomeadamente em relação à 
utilização dos fundos mobilizados a nível 
da União. No mercado interno, a falência 
de bancos num Estado-Membro pode afetar 
a estabilidade dos mercados financeiros em 
toda a União. A garantia de regras efetivas 
e uniformes em matéria de resolução e de 
condições de financiamento idênticas em 
todos os Estados-Membros é do interesse 
não apenas dos Estados-Membros em que 
os bancos operam, mas também de todos 
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os Estados-Membros em geral, uma vez 
que permite preservar a concorrência e 
melhorar o funcionamento do mercado 
interno. Os sistemas bancários no mercado 
interno estão estreitamente interligados, os 
grupos bancários têm uma dimensão 
internacional e os bancos detêm uma 
grande percentagem de ativos estrangeiros. 
Na ausência de um mecanismo único de 
resolução, as crises bancárias nos 
Estados-Membros que participam no
Mecanismo Único de Supervisão (MUS) 
teriam um impacto sistémico negativo mais 
forte igualmente nos Estados-Membros não 
participantes. A criação de um mecanismo 
único de resolução aumentará a 
estabilidade dos bancos dos 
Estados-Membros participantes e impede a 
multiplicação de crises em 
Estados-Membros não participantes, 
facilitando assim o funcionamento do todo 
o mercado interno.

os Estados-Membros em geral, uma vez 
que permite preservar a concorrência e 
melhorar o funcionamento do mercado 
interno. Os sistemas bancários no mercado 
interno estão estreitamente interligados, os 
grupos bancários têm uma dimensão 
internacional e os bancos detêm uma 
grande percentagem de ativos estrangeiros. 
Na ausência de um mecanismo único de 
resolução, as crises bancárias nos 
Estados-Membros que participam no 
Mecanismo Único de Supervisão (MUS) 
teriam um impacto sistémico negativo mais 
forte igualmente nos Estados-Membros não 
participantes. A criação de um mecanismo 
único de resolução aumentará a 
estabilidade dos bancos dos 
Estados-Membros participantes e impede a 
multiplicação de crises em 
Estados-Membros não participantes, 
facilitando assim o funcionamento do todo 
o mercado interno. Os mecanismos de 
cooperação relativos a instituições 
estabelecidas em Estados-Membros, sejam 
estes participantes ou não participantes, 
devem ser transparentes, e importa 
garantir que os Estados-Membros não 
participantes não são discriminados.

Or. en

Alteração 95
Corien Wortmann-Kool

Proposta de regulamento
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Tendo em vista a restauração da 
confiança e da credibilidade 
relativamente ao setor bancário, o BCE 
efetuará uma avaliação exaustiva dos 
balanços dos bancos diretamente 
supervisionados. No caso dos bancos dos 
Estados-Membros participantes não 



AM\1006888PT.doc 11/191 PE521.747v01-00

PT

sujeitos a supervisão direta do BCE, as 
autoridades competentes devem levar a 
cabo, em colaboração com aquela 
instituição, uma avaliação dos balanços 
em moldes idênticos mas ajustada à 
dimensão e ao modelo de negócio de cada 
banco. Tal contribuirá igualmente para 
restaurar a credibilidade e garantir que 
todos os bancos são sujeitos a 
fiscalização.

Or. en

Alteração 96
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Todos os enquadramentos para a 
recuperação e resolução bancárias na UE 
– já existentes ou a criar – devem reger-se 
exclusivamente pela Diretiva do 
Parlamento Europeu e do Conselho que 
estabelece um enquadramento para a 
recuperação e resolução de instituições de 
crédito e empresas de investimento 
(Diretiva Recuperação e Resolução 
Bancárias/BRRD).

Or. en

Alteração 97
Danuta Maria Hübner

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Uma vez que o âmbito do MUS será 
mais restrito do que o do MUR, pode 
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dar-se o caso de um banco supervisionado 
a nível local ser objeto de resolução 
decidida a nível central. Podem, portanto, 
suscitar-se questões de coordenação, e o 
Regulamento MUR deve conter 
disposições sobre a resolução desses 
problemas.

Or. en

Alteração 98
Peter Simon

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) A responsabilização e o controlo na 
união bancária devem ocorrer ao mesmo 
nível, ou seja, os bancos com supervisão 
europeia direta devem igualmente ser 
objeto de resolução direta ao nível 
europeu. A autoridade de supervisão 
nacional deve, por conseguinte, ser 
responsável pelas instituições de crédito 
supervisionadas sobretudo ao nível 
nacional no âmbito do mecanismo único 
de supervisão.

Or. de

Alteração 99
Danuta Maria Hübner

Proposta de regulamento
Considerando 8-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-B) O MUS prevê a possibilidade de um 
Estado-Membro participante que não 
pertença à área do euro cessar a sua 
colaboração estreita com esse mecanismo. 
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Assim sendo, é possível que um 
Estado-Membro decida abandonar o 
MUS e haja no seu território uma 
instituição cuja resolução está a ser 
financiada pelo fundo do MUR. O 
Regulamento MUR deve conter 
disposições sobre o modo de resolução 
dessa situação. 

Or. en

Alteração 100
Wolf Klinz

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Embora os bancos dos 
Estados-Membros não participantes no 
MUS beneficiem a nível nacional de um 
conjunto coerente de dispositivos de 
supervisão, resolução e apoio financeiro 
que estão alinhadas, os bancos dos 
Estados-Membros que participam no MUS 
estão sujeitos a regras da União em matéria 
de supervisão, mas a dispositivos nacionais 
para a resolução e para os apoios 
financeiros. Este desfasamento cria uma 
desvantagem competitiva para os bancos 
nos Estados-Membros que participam no 
MUS em relação aos de outros 
Estados-Membros. Uma vez que a 
supervisão e a resolução se encontram em 
dois níveis diferentes no âmbito do MUS, a 
intervenção e a resolução em bancos nos 
Estados-Membros participantes no MUS 
não seria tão rápida, coerente e eficaz 
como em bancos nos Estados-Membros
não participantes. Esta situação tem 
repercussões negativas nos custos de 
financiamento relativamente a estes bancos 
e cria uma desvantagem competitiva com 
efeitos prejudiciais para os 
Estados-Membros em que esses bancos 

(9) Embora os bancos dos 
Estados-Membros não participantes no 
MUS beneficiem a nível nacional de um 
conjunto coerente de dispositivos de 
supervisão, resolução e apoio financeiro 
que estão alinhadas, os bancos dos 
Estados-Membros que participam no MUS 
estão sujeitos a regras da União em matéria 
de supervisão, mas a dispositivos nacionais 
para a resolução e para os apoios 
financeiros. Este desfasamento cria uma 
desvantagem competitiva para os bancos 
nos Estados-Membros que participam no 
MUS em relação aos de outros 
Estados-Membros. Uma vez que a 
supervisão e a resolução se encontram em 
dois níveis diferentes no âmbito do MUS, a 
intervenção e a resolução em bancos nos 
Estados-Membros participantes no MUS 
não seria tão rápida, coerente e eficaz 
como em bancos nos Estados-Membros
não participantes. Esta situação tem 
repercussões negativas nos custos de 
financiamento relativamente a estes bancos 
e cria uma desvantagem competitiva com 
efeitos prejudiciais para os 
Estados-Membros em que esses bancos 
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operam e para o funcionamento global do 
mercado interno. Por conseguinte, um 
mecanismo centralizado de resolução para 
todos os bancos que operam nos 
Estados-Membros que participam no MUS 
é essencial para garantir condições de 
concorrência equitativas.

operam e para o funcionamento global do 
mercado interno. Por conseguinte, um 
mecanismo centralizado de resolução para 
os bancos que operam nos 
Estados-Membros que participam no MUS 
e estão sujeitos à supervisão do BCE é 
essencial para garantir condições de 
concorrência equitativas.

Or. en

Alteração 101
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Embora os bancos dos 
Estados-Membros não participantes no 
MUS beneficiem a nível nacional de um 
conjunto coerente de dispositivos de
supervisão, resolução e apoio financeiro 
que estão alinhadas, os bancos dos 
Estados-Membros que participam no MUS 
estão sujeitos a regras da União em matéria 
de supervisão, mas a dispositivos nacionais 
para a resolução e para os apoios 
financeiros. Este desfasamento cria uma 
desvantagem competitiva para os bancos 
nos Estados-Membros que participam no 
MUS em relação aos de outros 
Estados-Membros. Uma vez que a 
supervisão e a resolução se encontram em 
dois níveis diferentes no âmbito do MUS, a 
intervenção e a resolução em bancos nos 
Estados-Membros participantes no MUS 
não seria tão rápida, coerente e eficaz 
como em bancos nos Estados-Membros
não participantes. Esta situação tem 
repercussões negativas nos custos de 
financiamento relativamente a estes bancos 
e cria uma desvantagem competitiva com 
efeitos prejudiciais para os 
Estados-Membros em que esses bancos 

(9) Embora os bancos dos 
Estados-Membros não participantes no 
MUS beneficiem a nível nacional de um 
conjunto coerente de dispositivos de 
supervisão, resolução e apoio financeiro 
que estão alinhadas, os bancos dos 
Estados-Membros que participam no MUS 
estão sujeitos a regras da União em matéria 
de supervisão, mas a dispositivos nacionais 
para a resolução e para os apoios 
financeiros. Este desfasamento cria uma 
desvantagem competitiva para os bancos 
nos Estados-Membros que participam no 
MUS em relação aos de outros 
Estados-Membros. Uma vez que a 
supervisão e a resolução se encontram em 
dois níveis diferentes no âmbito do MUS, a 
intervenção e a resolução em bancos nos 
Estados-Membros participantes no MUS 
não seria tão rápida, coerente e eficaz 
como em bancos nos Estados-Membros
não participantes. Esta situação tem 
repercussões negativas nos custos de 
financiamento relativamente a estes bancos 
e cria uma desvantagem competitiva com 
efeitos prejudiciais para os 
Estados-Membros em que esses bancos 
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operam e para o funcionamento global do 
mercado interno. Por conseguinte, um 
mecanismo centralizado de resolução para 
todos os bancos que operam nos 
Estados-Membros que participam no MUS 
é essencial para garantir condições de 
concorrência equitativas.

operam e para o funcionamento global do 
mercado interno. Por conseguinte, um 
mecanismo centralizado de resolução para 
todos os bancos que operam nos 
Estados-Membros que participam no MUS 
é essencial para garantir condições de 
concorrência equitativas. É extremamente 
importante acautelar o funcionamento do 
mercado interno. A criação do MUR não 
deve levar à discriminação dos 
Estados-Membros não participantes, 
nomeadamente no que respeita à 
resolução de bancos transnacionais.

Or. en

Alteração 102
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A repartição dos poderes de resolução 
entre os níveis nacional e da União deve 
ser alinhada pela repartição dos poderes de 
supervisão entre estes dois níveis. 
Enquanto a supervisão permanecer 
nacional num Estado-Membro, esse 
Estado-Membro deve continuar a ser 
responsável pelas consequências 
financeiras da falência de um banco. O 
mecanismo único de resolução deve, por 
conseguinte, apenas ser aplicado a bancos e 
instituições financeiras estabelecidos em 
Estados-Membros que participam no MUS 
e sujeitos à supervisão do BCE no quadro 
do MUS. Os bancos estabelecidos nos 
Estados-Membros que não participam no 
MUS não devem estar sujeitos ao 
mecanismo único de resolução. Se esses 
Estados-Membros passassem a estar 
sujeitos ao mecanismo único de resolução, 
tal criaria incentivos inadequados para os 
mesmos. Em especial, as autoridades de 

(10) A repartição dos poderes de resolução 
entre os níveis nacional e da União deve 
ser alinhada pela repartição dos poderes de 
supervisão entre estes dois níveis. 
Enquanto a supervisão permanecer 
nacional num Estado-Membro, esse 
Estado-Membro deve continuar a ser 
responsável pelas consequências 
financeiras da falência de um banco. O 
mecanismo único de resolução deve, por 
conseguinte, apenas ser aplicado a bancos e 
instituições financeiras estabelecidos em 
Estados-Membros que participam no MUS 
e sujeitos à supervisão do BCE no quadro 
do MUS. Os bancos estabelecidos nos 
Estados-Membros que não participam no 
MUS não devem estar sujeitos ao 
mecanismo único de resolução. Se esses 
Estados-Membros passassem a estar 
sujeitos ao mecanismo único de resolução, 
seria replicada a incongruência 
jurisdicional que o presente regulamento 
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supervisão destes Estados-Membros
podem tornar-se mais brandas para com 
os bancos das suas jurisdições, se não 
tivessem de suportar todo o risco 
financeiro das suas falências. Por 
conseguinte, a fim de garantir um 
paralelismo com o MUS, o mecanismo 
único de resolução deve ser aplicável aos 
Estados-Membros que participam no MUS. 
À medida que os Estados-Membros aderem 
ao MUS, devem igualmente passar 
automaticamente a estar sujeitos ao 
mecanismo único de resolução. Em última 
análise, prevê-se que o mecanismo único 
de resolução seja alargado a todo o 
mercado interno.

pretende resolver. Por conseguinte, a fim 
de garantir um paralelismo com o MUS, o 
mecanismo único de resolução deve ser 
aplicável aos Estados-Membros que 
participam no MUS. À medida que os 
Estados-Membros aderem ao MUS, devem 
igualmente passar automaticamente a estar 
sujeitos ao mecanismo único de resolução. 
Em última análise, prevê-se que o 
mecanismo único de resolução seja 
alargado a todo o mercado interno.

Or. en

Alteração 103
Diogo Feio

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) Na criação do MUR, e a exemplo 
do que foi feito no caso do MUS, o comité 
deve ser incumbido de elaborar um 
memorando de entendimento sobre as 
regras e os procedimentos a serem 
adotados pelas autoridades nacionais de 
resolução e pelo comité. O comité deve ser 
responsável pela elaboração dos planos de 
resolução das instituições de crédito 
diretamente supervisionadas pelo BCE no 
quadro do MUS, bem como das 
instituições e grupos transnacionais, 
enquanto as autoridades nacionais de 
resolução devem ser incumbidas de 
elaborar os planos de resolução das 
instituições de crédito estabelecidas 
exclusivamente num Estado-Membro que 
não sejam entidades transnacionais, 
embora dependendo sempre da aprovação 
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final do comité. O mesmo princípio deve 
ser aplicado relativamente à adoção de 
dispositivos e medidas de resolução 
baseados numa cooperação forte e 
estreita.

Or. en

Alteração 104
Diogo Feio

Proposta de regulamento
Considerando 10-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-B) A criação da união bancária é um 
projeto que não deve ser menosprezado, 
nem quanto aos seus objetivos, nem em 
relação às suas consequências não 
previstas. Embora seja necessário um 
quadro financeiro único, as instituições 
europeias e os Estados-Membros devem 
conciliar os seus pontos de vista 
relativamente a este projeto com o 
objetivo de se conseguir obter um quadro 
bem-sucedido, integral e robusto. 

Or. en

Alteração 105
Diogo Feio

Proposta de regulamento
Considerando 10-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-C) É necessária uma abordagem 
equilibrada entre a previsibilidade e a 
flexibilidade, de modo a não pôr em risco 
o futuro do nosso sistema bancário, e uma 
abordagem equilibrada entre o papel das 
autoridades centrais e o das autoridades 
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nacionais, nunca subestimando o 
importante papel destas últimas. O 
impacto da totalidade do projeto nos 
detentores de créditos privilegiados não 
garantidos deve ser cuidadosamente 
avaliado, incluindo a questão das 
expectativas de perdas mais baixas em 
resultado de uma resolução do que de 
uma insolvência.

Or. en

Alteração 106
Diogo Feio

Proposta de regulamento
Considerando 10-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-D) Antes da entrada em vigor do 
mecanismo único de supervisão, a diretiva 
relativa à recuperação e resolução de 
instituições de crédito e o mecanismo 
único de resolução devem ser alinhados o 
mais possível, sobretudo para evitar 
consequências negativas inesperadas no 
âmbito de resoluções de instituições de 
crédito que possam ocorrer no período de 
transição, especialmente em 
Estados-Membros com risco de crédito 
soberano mais elevado.

Or. en

Alteração 107
Peter Simon

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Um fundo único de resolução bancária (11) Um fundo único de resolução bancária 
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(a seguir designado o «fundo») constitui 
um elemento essencial sem o qual um 
mecanismo único da resolução não poderá 
funcionar de forma adequada. Sistemas de 
financiamento nacional diferentes 
falseariam a aplicação de regras 
uniformes em matéria de resolução 
bancária no mercado interno. O fundo 
contribuiria para garantir uma prática 
administrativa uniforme no 
financiamento da resolução e evitar a 
criação de obstáculos ao exercício de 
direitos fundamentais ou a distorção da 
concorrência no mercado interno devido a 
práticas nacionais divergentes. O fundo 
deve ser financiado diretamente pelos 
bancos e deve ser agrupado a nível da 
União, para que os recursos disponíveis 
para efeitos de resolução possam ser 
objetivamente repartidos por todos os 
Estados-Membros, reforçando assim a 
estabilidade financeira e limitando a 
ligação existente entre a situação 
orçamental percetível de cada 
Estado-Membro e os custos de 
financiamento dos bancos e das empresas 
que operam nesse Estado-Membro.

(a seguir designado o «fundo») constitui 
um elemento essencial sem o qual um 
mecanismo único da resolução não poderá 
funcionar de forma adequada. O fundo 
deve ser financiado diretamente pelos 
bancos e deve ser agrupado a nível da 
União, para que os recursos disponíveis 
para efeitos de resolução possam ser 
objetivamente repartidos por todos os 
Estados-Membros, reforçando assim a 
estabilidade financeira e limitando a 
ligação existente entre a situação 
orçamental percetível de cada 
Estado-Membro e os custos de 
financiamento dos grandes bancos e 
empresas importantes para o sistema que 
operam nesse Estado-Membro. As 
instituições de crédito que efetuem 
depósitos no fundo único de resolução 
bancária devem ficar isentas do dever de 
contribuição para o fundo nacional de 
resolução bancária, a fim de evitar a 
dupla tributação.

Or. de

Alteração 108
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Um fundo único de resolução 
bancária (a seguir designado o «fundo») 
constitui um elemento essencial sem o qual 
um mecanismo único da resolução não 
poderá funcionar de forma adequada. 
Sistemas de financiamento nacional 
diferentes falseariam a aplicação de regras 
uniformes em matéria de resolução 

(11) Uma rede de fundos de resolução 
bancária nacionais (a seguir designada o 
«fundo») constitui um elemento essencial 
sem o qual um mecanismo único da 
resolução não poderá funcionar de forma 
adequada. Sistemas de financiamento 
nacional diferentes falseariam a aplicação 
de regras uniformes em matéria de 
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bancária no mercado interno. O fundo 
contribuiria para garantir uma prática 
administrativa uniforme no financiamento 
da resolução e evitar a criação de 
obstáculos ao exercício de direitos 
fundamentais ou a distorção da 
concorrência no mercado interno devido a 
práticas nacionais divergentes. O fundo 
deve ser financiado diretamente pelos 
bancos e deve ser agrupado a nível da 
União, para que os recursos disponíveis 
para efeitos de resolução possam ser 
objetivamente repartidos por todos os 
Estados-Membros, reforçando assim a 
estabilidade financeira e limitando a 
ligação existente entre a situação 
orçamental percetível de cada 
Estado-Membro e os custos de 
financiamento dos bancos e das empresas 
que operam nesse Estado-Membro.

resolução bancária no mercado interno. O 
fundo contribuiria para garantir uma 
prática administrativa uniforme no 
financiamento da resolução e evitar a 
criação de obstáculos ao exercício de 
direitos fundamentais ou a distorção da 
concorrência no mercado interno devido a 
práticas nacionais divergentes. Os fundos 
nacionais devem ser financiados
diretamente pelos bancos e devem ser 
agrupados a nível da União, para que os 
recursos disponíveis para efeitos de 
resolução possam ser objetivamente 
repartidos por todos os Estados-Membros. 
Apenas os fundos de resolução nacionais 
dos Estados-Membros onde o banco 
objeto de resolução opera participam no 
financiamento, de acordo com a 
distribuição da atividade financeira,
reforçando assim a estabilidade financeira 
e limitando a ligação existente entre a 
situação orçamental percetível de cada 
Estado-Membro e os custos de 
financiamento dos bancos e das empresas 
que operam nesse Estado-Membro.

Or. en

Alteração 109
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Um fundo único de resolução bancária 
(a seguir designado o «fundo») constitui 
um elemento essencial sem o qual um 
mecanismo único da resolução não poderá 
funcionar de forma adequada. Sistemas de 
financiamento nacional diferentes 
falseariam a aplicação de regras uniformes 
em matéria de resolução bancária no 
mercado interno. O fundo contribuiria para 
garantir uma prática administrativa 

(11) Um fundo único de resolução bancária 
(a seguir designado o «fundo») constitui 
um elemento essencial sem o qual um 
mecanismo único da resolução não poderá 
funcionar de forma adequada. Sistemas de 
financiamento nacional diferentes 
falseariam a aplicação de regras uniformes 
em matéria de resolução bancária no 
mercado interno. O fundo contribuiria para 
garantir uma prática administrativa 



AM\1006888PT.doc 21/191 PE521.747v01-00

PT

uniforme no financiamento da resolução e 
evitar a criação de obstáculos ao exercício 
de direitos fundamentais ou a distorção da 
concorrência no mercado interno devido a 
práticas nacionais divergentes. O fundo 
deve ser financiado diretamente pelos 
bancos e deve ser agrupado a nível da 
União, para que os recursos disponíveis 
para efeitos de resolução possam ser 
objetivamente repartidos por todos os 
Estados-Membros, reforçando assim a 
estabilidade financeira e limitando a 
ligação existente entre a situação 
orçamental percetível de cada 
Estado-Membro e os custos de 
financiamento dos bancos e das empresas 
que operam nesse Estado-Membro.

uniforme no financiamento da resolução e 
evitar a criação de obstáculos ao exercício 
de direitos fundamentais ou a distorção da 
concorrência no mercado interno devido a 
práticas nacionais divergentes. O fundo 
deve ser financiado diretamente pelos 
bancos e deve ser agrupado a nível da 
União, para que os recursos disponíveis 
para efeitos de resolução possam ser 
objetivamente repartidos por todos os 
Estados-Membros, reforçando assim a 
estabilidade financeira e limitando a 
ligação existente entre a situação 
orçamental percetível de cada 
Estado-Membro e os custos de 
financiamento dos bancos e das empresas 
que operam nesse Estado-Membro. Os 
bancos participantes devem contribuir 
para o financiamento de um regime, seja 
ele um regime nacional ou o fundo único 
de resolução. 

Or. en

Alteração 110
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Um fundo único de resolução bancária 
(a seguir designado o «fundo») constitui 
um elemento essencial sem o qual um 
mecanismo único da resolução não poderá 
funcionar de forma adequada. Sistemas de 
financiamento nacional diferentes 
falseariam a aplicação de regras uniformes 
em matéria de resolução bancária no 
mercado interno. O fundo contribuiria para 
garantir uma prática administrativa 
uniforme no financiamento da resolução e 
evitar a criação de obstáculos ao exercício 
de direitos fundamentais ou a distorção da 
concorrência no mercado interno devido a 

(11) Um fundo único de resolução bancária 
(a seguir designado o «fundo») constitui 
um elemento essencial sem o qual um 
mecanismo único da resolução não poderá 
funcionar de forma adequada. Sistemas de 
financiamento nacional diferentes 
falseariam a aplicação de regras uniformes 
em matéria de resolução bancária no 
mercado interno. O fundo contribuiria para 
garantir uma prática administrativa 
uniforme no financiamento da resolução e 
evitar a criação de obstáculos ao exercício 
de direitos fundamentais ou a distorção da 
concorrência no mercado interno devido a 
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práticas nacionais divergentes. O fundo 
deve ser financiado diretamente pelos 
bancos e deve ser agrupado a nível da 
União, para que os recursos disponíveis 
para efeitos de resolução possam ser 
objetivamente repartidos por todos os 
Estados-Membros, reforçando assim a 
estabilidade financeira e limitando a 
ligação existente entre a situação 
orçamental percetível de cada 
Estado-Membro e os custos de 
financiamento dos bancos e das empresas 
que operam nesse Estado-Membro.

práticas nacionais divergentes. O fundo 
deve ser financiado diretamente pelos 
bancos e deve ser agrupado a nível da 
União, para que os recursos disponíveis 
para efeitos de resolução possam ser 
objetivamente repartidos por todos os 
Estados-Membros, reforçando assim a 
estabilidade financeira e limitando a 
ligação existente entre a situação 
orçamental percetível de cada 
Estado-Membro e os custos de 
financiamento dos bancos e das empresas 
que operam nesse Estado-Membro. A fim 
de preservar a base jurídica estabelecida 
no artigo 114.º do TFUE e, 
posteriormente, quebrar esse vínculo, 
devem ser proibidas as decisões do 
mecanismo único de resolução que 
interfiram diretamente com as 
responsabilidades orçamentais dos 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 111
Corien Wortmann-Kool

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A aplicação centralizada das regras
em matéria de resolução bancária 
estabelecidas na Diretiva [] por uma única 
autoridade da União em matéria de 
resolução nos Estados-Membros
participantes só pode ser garantida quando 
as regras que regem o estabelecimento e o 
funcionamento do mecanismo único de 
resolução forem diretamente aplicáveis nos 
Estados-Membros a fim de evitar 
interpretações divergentes a nível dos 
Estados-Membros. Todo o mercado interno 
deve beneficiar desta aplicação direta, uma 
vez que contribuirá para garantir uma 

(13) A aplicação centralizada das regras 
em matéria de resolução bancária 
estabelecidas na Diretiva [] por uma única 
autoridade da União em matéria de 
resolução nos Estados-Membros
participantes só pode ser garantida quando 
as regras que regem o estabelecimento e o 
funcionamento do mecanismo único de 
resolução forem diretamente aplicáveis nos 
Estados-Membros a fim de evitar 
interpretações divergentes a nível dos 
Estados-Membros. Para garantir a 
aplicação harmonizada dos instrumentos 
de resolução, o comité deve adotar, 
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concorrência equitativa e prevenir 
obstáculos ao livre exercício das liberdades 
fundamentais não apenas nos 
Estados-Membros participantes, mas em 
todo o mercado interno.

conjuntamente com a Comissão, um 
manual de resolução que defina 
orientações claras e detalhadas para a 
utilização dos instrumentos estabelecidos 
na Diretiva [ ]. Todo o mercado interno 
deve beneficiar desta aplicação direta, uma 
vez que contribuirá para garantir uma 
concorrência equitativa e prevenir 
obstáculos ao livre exercício das liberdades 
fundamentais não apenas nos 
Estados-Membros participantes, mas em 
todo o mercado interno.

Or. en

Alteração 112
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A aplicação centralizada das regras 
em matéria de resolução bancária 
estabelecidas na Diretiva [] por uma única 
autoridade da União em matéria de 
resolução nos Estados-Membros
participantes só pode ser garantida quando 
as regras que regem o estabelecimento e o 
funcionamento do mecanismo único de 
resolução forem diretamente aplicáveis nos 
Estados-Membros a fim de evitar 
interpretações divergentes a nível dos 
Estados-Membros. Todo o mercado interno 
deve beneficiar desta aplicação direta, uma 
vez que contribuirá para garantir uma 
concorrência equitativa e prevenir 
obstáculos ao livre exercício das liberdades 
fundamentais não apenas nos 
Estados-Membros participantes, mas em 
todo o mercado interno.

(13) A aplicação centralizada das regras 
em matéria de resolução bancária 
estabelecidas na Diretiva [] por um único 
mecanismo da União em matéria de 
resolução nos Estados-Membros
participantes só pode ser garantida quando 
as regras que regem o estabelecimento e o 
funcionamento do mecanismo único de 
resolução forem diretamente aplicáveis nos 
Estados-Membros a fim de evitar 
interpretações divergentes a nível dos 
Estados-Membros. Todo o mercado interno 
deve beneficiar desta aplicação direta, uma 
vez que contribuirá para garantir uma 
concorrência equitativa e prevenir 
obstáculos ao livre exercício das liberdades 
fundamentais não apenas nos 
Estados-Membros participantes, mas em 
todo o mercado interno.

Or. en
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Alteração 113
Peter Simon, Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Refletindo o âmbito de aplicação do 
Regulamento (UE) n.º …/… do Conselho, 
um mecanismo único de resolução deve 
abranger todas as instituições de crédito 
estabelecidas nos Estados-Membros
participantes. Todavia, no quadro de um 
mecanismo único de resolução, deve ser 
possível proceder à resolução direta de 
qualquer instituição de crédito de um 
Estado-Membro participante, a fim de 
evitar assimetrias no mercado interno a 
nível do tratamento de instituições e 
credores em dificuldades durante um 
processo de resolução. Na medida em que 
empresas-mãe, empresas de investimento e 
instituições financeiras estiverem incluídas 
na supervisão consolidada exercida pelo 
BCE, devem ser incluídas no âmbito de 
aplicação do mecanismo único de 
resolução. Apesar de o BCE não proceder à 
supervisão dessas instituições numa base 
individual, será a única autoridade de 
supervisão que terá uma visão global do 
risco a que um grupo, e indiretamente os 
seus membros individuais, está exposto. 
Excluir entidades que fazem parte da 
supervisão consolidada no âmbito de 
aplicação do BCE do âmbito de aplicação 
do mecanismo único de resolução tornaria 
impossível planear a resolução de grupos 
bancários e adotar uma estratégia de 
resolução de grupo, e tornaria quaisquer 
decisões de resolução muito menos 
eficazes.

(14) A responsabilização e o controlo 
numa união bancária devem ocorrer ao 
mesmo nível. Os bancos com supervisão 
europeia direta devem igualmente ser 
objeto de resolução direta ao nível 
europeu. O mecanismo único de 
resolução deve, por conseguinte, 
abranger todas as instituições de crédito 
sujeitas à supervisão direta por parte do 
BCE. Na medida em que empresas-mãe, 
empresas de investimento e instituições 
financeiras estiverem incluídas na 
supervisão consolidada exercida pelo BCE, 
devem ser incluídas no âmbito de aplicação 
do mecanismo único de resolução. Apesar 
de o BCE não proceder à supervisão dessas 
instituições numa base individual, será a 
única autoridade de supervisão que terá 
uma visão global do risco a que um grupo, 
e indiretamente os seus membros 
individuais, está exposto. Excluir entidades 
que fazem parte da supervisão consolidada 
no âmbito de aplicação do BCE do âmbito 
de aplicação do mecanismo único de 
resolução tornaria impossível planear a 
resolução de grupos bancários e adotar 
uma estratégia de resolução de grupo, e 
tornaria quaisquer decisões de resolução 
muito menos eficazes.

Or. de
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Alteração 114
Burkhard Balz

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Refletindo o âmbito de aplicação do 
Regulamento (UE) n.º …/… do Conselho, 
um mecanismo único de resolução deve 
abranger todas as instituições de crédito
estabelecidas nos Estados-Membros
participantes. Todavia, no quadro de um
mecanismo único de resolução, deve ser 
possível proceder à resolução direta de 
qualquer instituição de crédito de um 
Estado-Membro participante, a fim de 
evitar assimetrias no mercado interno a 
nível do tratamento de instituições e 
credores em dificuldades durante um 
processo de resolução. Na medida em que 
empresas-mãe, empresas de investimento e 
instituições financeiras estiverem incluídas 
na supervisão consolidada exercida pelo 
BCE, devem ser incluídas no âmbito de 
aplicação do mecanismo único de 
resolução. Apesar de o BCE não proceder à 
supervisão dessas instituições numa base 
individual, será a única autoridade de 
supervisão que terá uma visão global do 
risco a que um grupo, e indiretamente os 
seus membros individuais, está exposto. 
Excluir entidades que fazem parte da 
supervisão consolidada no âmbito de 
aplicação do BCE do âmbito de aplicação 
do mecanismo único de resolução tornaria 
impossível planear a resolução de grupos 
bancários e adotar uma estratégia de 
resolução de grupo, e tornaria quaisquer 
decisões de resolução muito menos 
eficazes.

(14) No âmbito da união bancária, deve 
haver distinção entre a supervisão e a 
resolução de instituições de crédito a nível 
europeu e nacional. As instituições de 
crédito diretamente supervisionadas a 
nível europeu no quadro do MUS devem 
ser abrangidas pelo presente regulamento.
O mecanismo único de resolução deve, 
portanto, abranger as instituições de 
crédito sujeitas à supervisão direta do 
BCE. A resolução de instituições de 
crédito supervisionadas a nível nacional 
deve ser efetuada também a esse nível. Na 
medida em que empresas-mãe, empresas 
de investimento e instituições financeiras 
estiverem incluídas na supervisão 
consolidada exercida pelo BCE, devem ser 
incluídas no âmbito de aplicação do 
mecanismo único de resolução. Apesar de 
o BCE não proceder à supervisão dessas 
instituições numa base individual, será a 
única autoridade de supervisão que terá 
uma visão global do risco a que um grupo, 
e indiretamente os seus membros 
individuais, está exposto. Excluir entidades 
que fazem parte da supervisão consolidada 
no âmbito de aplicação do BCE do âmbito 
de aplicação do mecanismo único de 
resolução tornaria impossível planear a 
resolução de grupos bancários e adotar 
uma estratégia de resolução de grupo, e 
tornaria quaisquer decisões de resolução 
muito menos eficazes.

Or. en
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Alteração 115
Wolf Klinz

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Refletindo o âmbito de aplicação do 
Regulamento (UE) n.º …/… do Conselho, 
um mecanismo único de resolução deve 
abranger todas as instituições de crédito 
estabelecidas nos Estados-Membros
participantes. Todavia, no quadro de um 
mecanismo único de resolução, deve ser 
possível proceder à resolução direta de 
qualquer instituição de crédito de um 
Estado-Membro participante, a fim de 
evitar assimetrias no mercado interno a 
nível do tratamento de instituições e 
credores em dificuldades durante um 
processo de resolução. Na medida em que 
empresas-mãe, empresas de investimento e 
instituições financeiras estiverem incluídas 
na supervisão consolidada exercida pelo 
BCE, devem ser incluídas no âmbito de 
aplicação do mecanismo único de 
resolução. Apesar de o BCE não proceder à 
supervisão dessas instituições numa base 
individual, será a única autoridade de 
supervisão que terá uma visão global do 
risco a que um grupo, e indiretamente os 
seus membros individuais, está exposto. 
Excluir entidades que fazem parte da 
supervisão consolidada no âmbito de 
aplicação do BCE do âmbito de aplicação 
do mecanismo único de resolução tornaria 
impossível planear a resolução de grupos 
bancários e adotar uma estratégia de 
resolução de grupo, e tornaria quaisquer 
decisões de resolução muito menos 
eficazes.

(14) Na medida em que empresas-mãe, 
empresas de investimento e instituições 
financeiras estiverem incluídas na 
supervisão consolidada exercida pelo BCE, 
devem ser incluídas no âmbito de aplicação 
do mecanismo único de resolução. Apesar 
de o BCE não proceder à supervisão dessas 
instituições numa base individual, será a 
única autoridade de supervisão que terá 
uma visão global do risco a que um grupo, 
e indiretamente os seus membros 
individuais, está exposto. Excluir entidades 
que fazem parte da supervisão consolidada 
no âmbito de aplicação do BCE do âmbito 
de aplicação do mecanismo único de 
resolução tornaria impossível planear a 
resolução de grupos bancários e adotar 
uma estratégia de resolução de grupo, e 
tornaria quaisquer decisões de resolução 
muito menos eficazes.

Or. en
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Alteração 116
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) No âmbito do mecanismo único de 
resolução, as decisões devem ser tomadas 
ao nível mais apropriado.

(15) No âmbito do mecanismo único de 
resolução, as decisões devem ser tomadas 
ao nível mais apropriado. 
Consequentemente, o comité de resolução 
do mecanismo único de resolução 
(doravante designado «comité») deve ser 
instituído de modo a atuar como 
autoridade única de resolução.

Or. en

Alteração 117
Corien Wortmann-Kool

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) No âmbito do mecanismo único de 
resolução, as decisões devem ser tomadas 
ao nível mais apropriado.

(15) No âmbito do mecanismo único de 
resolução, as decisões devem ser tomadas 
ao nível mais apropriado. Devem ser 
atribuídas competências ao comité, e em 
particular à sua sessão executiva, para, 
na medida do possível, organizar e tomar 
todas as decisões relativas ao 
procedimento de resolução, embora tendo 
em conta o papel da Comissão tal como se 
encontra definido no TFUE, em 
particular nos seus artigos 114.º e 117.º.

Or. en

Alteração 118
Burkhard Balz
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Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) O BCE, enquanto autoridade de 
supervisão no âmbito do MUS, está melhor 
colocado para avaliar se uma instituição de 
crédito está em situação de falência ou 
suscetível de o estar e se não existem 
perspetivas razoáveis que qualquer ação 
alternativa do setor privado ou de 
supervisão impeça a sua falência num 
prazo razoável. O comité, mediante 
notificação do BCE, deve emitir uma 
recomendação destinada à Comissão. 
Dada a necessidade de equilibrar os 
diferentes interesses em causa, a 
Comissão deve decidir se coloca uma 
instituição em processo de resolução ou 
não e deve igualmente decidir sobre um 
enquadramento claro e pormenorizado 
em matéria de resolução que defina as 
medidas de resolução que o comité deve 
tomar. Neste enquadramento, o comité 
deve tomar uma decisão em relação ao 
dispositivo de resolução e dar instruções 
às autoridades nacionais de resolução 
sobre os instrumentos e os poderes de 
resolução que devem ser executados a 
nível nacional.

(16) O BCE, enquanto autoridade de 
supervisão no âmbito do MUS, está melhor 
colocado para avaliar se uma instituição de 
crédito está em situação de falência ou 
suscetível de o estar e se não existem 
perspetivas razoáveis que qualquer ação 
alternativa do setor privado ou de 
supervisão impeça a sua falência num 
prazo razoável.

Or. en

Justificação

Em conformidade com a alteração do artigo 16.º, n.º 6, a Comissão não assumirá um papel 
de liderança no processo de resolução e não terá competências para tomar decisões relativas 
à resolução de instituições de crédito. Por conseguinte, a Comissão não decidirá sobre a 
eventual colocação de uma entidade em processo de resolução, uma vez que estaria a 
exorbitar das suas competências.

Alteração 119
Wolf Klinz, Olle Schmidt
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Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) O BCE, enquanto autoridade de 
supervisão no âmbito do MUS, está melhor 
colocado para avaliar se uma instituição de 
crédito está em situação de falência ou 
suscetível de o estar e se não existem 
perspetivas razoáveis que qualquer ação 
alternativa do setor privado ou de 
supervisão impeça a sua falência num 
prazo razoável. O comité, mediante 
notificação do BCE, deve emitir uma 
recomendação destinada à Comissão.
Dada a necessidade de equilibrar os 
diferentes interesses em causa, a 
Comissão deve decidir se coloca uma 
instituição em processo de resolução ou 
não e deve igualmente decidir sobre um 
enquadramento claro e pormenorizado em 
matéria de resolução que defina as medidas 
de resolução que o comité deve tomar. 
Neste enquadramento, o comité deve tomar 
uma decisão em relação ao dispositivo de 
resolução e dar instruções às autoridades 
nacionais de resolução sobre os 
instrumentos e os poderes de resolução que 
devem ser executados a nível nacional.

(16) O BCE, enquanto autoridade de 
supervisão no âmbito do MUS, está melhor 
colocado para avaliar se uma instituição de 
crédito está em situação de falência ou 
suscetível de o estar e se não existem 
perspetivas razoáveis que qualquer ação 
alternativa do setor privado ou de 
supervisão impeça a sua falência num 
prazo razoável. O BCE decide se coloca 
ou não uma instituição em processo de 
resolução com base nos fatores de 
desencadeamento previstos na diretiva 
relativa à recuperação e resolução de 
instituições de crédito. O comité deve 
decidir sobre um enquadramento claro e 
pormenorizado em matéria de resolução 
que defina as medidas de resolução que a 
autoridade nacional de resolução do 
Estado-Membro de origem deve tomar. 
Neste enquadramento, o comité deve tomar 
uma decisão em relação ao dispositivo de 
resolução e dar instruções às autoridades 
nacionais de resolução dos 
Estados-Membros de origem e, se for caso 
disso, de acolhimento sobre os 
instrumentos e os poderes de resolução que 
devem ser executados a nível nacional.

Or. en

Justificação

De acordo com a posição da Comissão ECON sobre a diretiva relativa à recuperação e 
resolução de instituições de crédito, cabe à autoridade competente (ou seja, no âmbito do 
MUS, o BCE) desencadear o processo de resolução.

Alteração 120
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Considerando 16
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Texto da Comissão Alteração

(16) O BCE, enquanto autoridade de 
supervisão no âmbito do MUS, está melhor 
colocado para avaliar se uma instituição de 
crédito está em situação de falência ou 
suscetível de o estar e se não existem 
perspetivas razoáveis que qualquer ação 
alternativa do setor privado ou de 
supervisão impeça a sua falência num 
prazo razoável. O comité, mediante 
notificação do BCE, deve emitir uma 
recomendação destinada à Comissão. 
Dada a necessidade de equilibrar os 
diferentes interesses em causa, a 
Comissão deve decidir se coloca uma 
instituição em processo de resolução ou 
não e deve igualmente decidir sobre um 
enquadramento claro e pormenorizado 
em matéria de resolução que defina as 
medidas de resolução que o comité deve 
tomar. Neste enquadramento, o comité 
deve tomar uma decisão em relação ao 
dispositivo de resolução e dar instruções às 
autoridades nacionais de resolução sobre os 
instrumentos e os poderes de resolução que 
devem ser executados a nível nacional.

(16) O BCE, enquanto autoridade de 
supervisão no âmbito do MUS, está melhor 
colocado para avaliar se uma instituição de 
crédito está em situação de falência ou 
suscetível de o estar e se não existem 
perspetivas razoáveis que qualquer ação 
alternativa do setor privado ou de 
supervisão impeça a sua falência num 
prazo razoável. Assim, o BCE deve 
notificar o comité quando considerar que 
uma instituição está em situação de 
falência ou em risco de cair nessa 
situação. Após notificação do BCE, o 
comité deve elaborar um programa de 
resolução com base nos planos de
resolução, nas disposições da Diretiva [ ] 
relativa à recuperação e resolução de 
instituições de crédito e nos pareceres da 
Comissão em matéria de auxílio estatal, e 
dar instruções às autoridades nacionais de 
resolução sobre os instrumentos e os 
poderes de resolução que devem ser 
executados a nível nacional.

Or. en

Alteração 121
Corien Wortmann-Kool

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) O BCE, enquanto autoridade de 
supervisão no âmbito do MUS, está melhor 
colocado para avaliar se uma instituição de 
crédito está em situação de falência ou 
suscetível de o estar e se não existem 
perspetivas razoáveis que qualquer ação 
alternativa do setor privado ou de 

(16) O Conselho de Supervisão do BCE, 
enquanto autoridade de supervisão no 
âmbito do MUS, está melhor colocado para 
avaliar se uma instituição de crédito está 
em situação de falência ou suscetível de o 
estar e se não existem perspetivas 
razoáveis que qualquer ação alternativa do 
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supervisão impeça a sua falência num 
prazo razoável. O comité, mediante 
notificação do BCE, deve emitir uma 
recomendação destinada à Comissão.
Dada a necessidade de equilibrar os 
diferentes interesses em causa, a Comissão 
deve decidir se coloca uma instituição em 
processo de resolução ou não e deve 
igualmente decidir sobre um 
enquadramento claro e pormenorizado 
em matéria de resolução que defina as 
medidas de resolução que o comité deve 
tomar. Neste enquadramento, o comité 
deve tomar uma decisão em relação ao 
dispositivo de resolução e dar instruções às 
autoridades nacionais de resolução sobre os 
instrumentos e os poderes de resolução que 
devem ser executados a nível nacional.

setor privado ou de supervisão impeça a
sua falência num prazo razoável. O comité, 
mediante notificação do BCE, deve 
elaborar um projeto de decisão destinado
à Comissão sobre a colocação ou não 
colocação de uma instituição em processo 
de resolução. Esse projeto de decisão deve 
incluir uma recomendação sobre o 
quadro dos instrumentos de resolução e, 
se for caso disso, sobre o quadro de 
utilização do fundo. Dada a necessidade de 
equilibrar os diferentes interesses em 
causa, a Comissão deve decidir adotar o 
projeto de decisão. Neste enquadramento, 
o comité deve tomar uma decisão em 
relação ao dispositivo de resolução e dar 
instruções às autoridades nacionais de 
resolução sobre os instrumentos e os 
poderes de resolução que devem ser 
executados a nível nacional. A Comissão 
pode solicitar ao comité que reveja o seu 
projeto de decisão.

Or. en

Alteração 122
Diogo Feio

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) O BCE, enquanto autoridade de 
supervisão no âmbito do MUS, está melhor 
colocado para avaliar se uma instituição de 
crédito está em situação de falência ou 
suscetível de o estar e se não existem 
perspetivas razoáveis que qualquer ação 
alternativa do setor privado ou de 
supervisão impeça a sua falência num 
prazo razoável. O comité, mediante 
notificação do BCE, deve emitir uma 
recomendação destinada à Comissão. Dada 
a necessidade de equilibrar os diferentes 
interesses em causa, a Comissão deve 

(16) O BCE, enquanto autoridade de 
supervisão no âmbito do MUS, está melhor 
colocado para avaliar se uma instituição de 
crédito está em situação de falência ou 
suscetível de o estar e se não existem 
perspetivas razoáveis que qualquer ação 
alternativa do setor privado ou de 
supervisão impeça a sua falência num 
prazo razoável. Na sua sessão executiva, o
comité, mediante notificação do BCE, deve 
emitir uma recomendação destinada à 
Comissão. Dada a necessidade de 
equilibrar os diferentes interesses em 
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decidir se coloca uma instituição em 
processo de resolução ou não e deve 
igualmente decidir sobre um 
enquadramento claro e pormenorizado em 
matéria de resolução que defina as medidas 
de resolução que o comité deve tomar. 
Neste enquadramento, o comité deve tomar 
uma decisão em relação ao dispositivo de 
resolução e dar instruções às autoridades 
nacionais de resolução sobre os 
instrumentos e os poderes de resolução que 
devem ser executados a nível nacional.

causa, a Comissão deve decidir se coloca 
uma instituição em processo de resolução 
ou não e deve igualmente decidir sobre um 
enquadramento claro e pormenorizado em 
matéria de resolução que defina as medidas 
de resolução que o comité deve tomar. 
Neste enquadramento, o comité, na sua 
sessão executiva, deve tomar uma decisão 
em relação ao dispositivo de resolução e 
dar instruções às autoridades nacionais de 
resolução sobre os instrumentos e os 
poderes de resolução que devem ser 
executados a nível nacional.

Or. en

Alteração 123
Burkhard Balz

Proposta de regulamento
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) De acordo com o presente 
regulamento, a Comissão Europeia não 
deve assumir um papel de liderança no 
processo de resolução nem ter 
competência para tomar decisões relativas 
à resolução das instituições de crédito a 
que se refere o artigo 2.º.

Or. en

Alteração 124
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) O comité deve estar habilitado para 
tomar decisões, nomeadamente, em relação 

(17) O comité deve estar habilitado para 
tomar decisões, nomeadamente, em relação 
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com o planeamento das resoluções, a 
avaliação da resolução, a eliminação dos 
obstáculos à resolução, bem como a 
preparação das medidas de resolução. As 
autoridades nacionais de resolução devem 
prestar assistência ao comité no 
planeamento das resoluções e na 
preparação das decisões de resolução. 
Além disso, na medida em que o exercício 
dos poderes de resolução passa pela 
aplicação do direito nacional, as 
autoridades nacionais de resolução devem 
ser responsáveis pela execução das 
decisões de resolução.

com o planeamento das resoluções, a 
avaliação da resolução, as especificações 
relativas à repartição dos encargos na 
rede de fundos de resolução, a eliminação 
dos obstáculos à resolução, bem como a 
preparação das medidas de resolução. As 
autoridades nacionais de resolução devem 
prestar assistência ao comité no 
planeamento das resoluções e na 
preparação das decisões de resolução. 
Além disso, na medida em que o exercício 
dos poderes de resolução passa pela 
aplicação do direito nacional, as 
autoridades nacionais de resolução devem 
ser responsáveis pela execução das 
decisões de resolução.

Or. en

Alteração 125
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Para o bom funcionamento do 
mercado interno, é indispensável que as 
mesmas regras sejam aplicáveis a todas as 
medidas de resolução, independentemente 
de serem tomadas pelas autoridades 
nacionais de resolução ao abrigo da 
Diretiva [] ou no quadro do mecanismo 
único de resolução. A Comissão analisará 
essas medidas ao abrigo do artigo 107.º do 
TFUE. Quando os dispositivos de 
financiamento utilizados para a resolução 
não incluem elementos de auxílio estatal 
na aceção do artigo 107.º, n.º 1, do TFUE, 
a Comissão deve, para assegurar um 
tratamento equitativo no mercado interno, 
avaliar essas medidas por analogia com o 
artigo 107.º do TFUE. Se a notificação 
por força do artigo 108.º do TFUE não 
for necessária, uma vez que a utilização 

(18) Para o bom funcionamento do 
mercado interno, é indispensável que as 
mesmas regras sejam aplicáveis a todas as 
medidas de resolução, independentemente 
de serem tomadas pelas autoridades 
nacionais de resolução ao abrigo da 
Diretiva [] ou no quadro do mecanismo 
único de resolução. A Comissão analisará 
essas medidas ao abrigo do artigo 107.º do 
TFUE e, para assegurar o funcionamento 
coerente do mercado interno em 
Estados-Membros participantes e 
Estados-Membros não participantes, deve 
aplicar as regras pertinentes em matéria de 
auxílios estatais previstas no artigo 107.º 
do TFUE.
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do fundo proposta pelo comité não inclui 
elementos de auxílios estatais na aceção 
do artigo 107.º do TFUE, seria 
conveniente, para assegurar o 
funcionamento coerente do mercado 
interno em Estados-Membros participantes 
e Estados-Membros não participantes, que 
a Comissão, quando avalia a proposta de 
recurso ao fundo, aplicasse por analogia 
as regras pertinentes em matéria de 
auxílios estatais previstas no artigo 107.º 
do TFUE. O comité não deve tomar 
decisões relativamente a um dispositivo de 
resolução enquanto a Comissão não se 
tiver assegurado, procedendo por analogia 
com as regras em matéria de auxílios 
estatais, que a utilização do fundo segue as 
mesmas regras que as intervenções dos 
dispositivos nacionais de financiamento.

Or. en

Alteração 126
Diogo Feio

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Para o bom funcionamento do 
mercado interno, é indispensável que as 
mesmas regras sejam aplicáveis a todas as 
medidas de resolução, independentemente 
de serem tomadas pelas autoridades 
nacionais de resolução ao abrigo da 
Diretiva [] ou no quadro do mecanismo 
único de resolução. A Comissão analisará 
essas medidas ao abrigo do artigo 107.º do 
TFUE Quando os dispositivos de 
financiamento utilizados para a resolução 
não incluem elementos de auxílio estatal na 
aceção do artigo 107.º, n.º 1, do TFUE, a 
Comissão deve, para assegurar um 
tratamento equitativo no mercado interno, 
avaliar essas medidas por analogia com o 

(18) Para o bom funcionamento do 
mercado interno, é indispensável que as 
mesmas regras sejam aplicáveis a todas as 
medidas de resolução, independentemente 
de serem tomadas pelas autoridades 
nacionais de resolução ao abrigo da 
Diretiva [] ou no quadro do mecanismo 
único de resolução. A Comissão analisará 
essas medidas ao abrigo do artigo 107.º do 
TFUE Quando os dispositivos de 
financiamento utilizados para a resolução 
não incluem elementos de auxílio estatal na 
aceção do artigo 107.º, n.º 1, do TFUE, a 
Comissão deve, para assegurar um 
tratamento equitativo no mercado interno, 
avaliar essas medidas por analogia com o 
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artigo 107.º do TFUE. Se a notificação por 
força do artigo 108.º do TFUE não for 
necessária, uma vez que a utilização do 
fundo proposta pelo comité não inclui 
elementos de auxílios estatais na aceção do 
artigo 107.º do TFUE, seria conveniente, 
para assegurar o funcionamento coerente 
do mercado interno em Estados-Membros
participantes e Estados-Membros não 
participantes, que a Comissão, quando 
avalia a proposta de recurso ao fundo, 
aplicasse por analogia as regras pertinentes 
em matéria de auxílios estatais previstas no 
artigo 107.º do TFUE. O comité não deve 
tomar decisões relativamente a um 
dispositivo de resolução enquanto a 
Comissão não se tiver assegurado, 
procedendo por analogia com as regras em 
matéria de auxílios estatais, que a 
utilização do fundo segue as mesmas 
regras que as intervenções dos dispositivos 
nacionais de financiamento.

artigo 107.º do TFUE. Se a notificação por 
força do artigo 108.º do TFUE não for 
necessária, uma vez que a utilização do 
fundo proposta pelo comité, conforme 
previsto na sua sessão executiva, não
inclui elementos de auxílios estatais na 
aceção do artigo 107.º do TFUE, seria 
conveniente, para assegurar o 
funcionamento coerente do mercado 
interno em Estados-Membros participantes 
e Estados-Membros não participantes, que 
a Comissão, quando avalia a proposta de 
recurso ao fundo, aplicasse por analogia as 
regras pertinentes em matéria de auxílios 
estatais previstas no artigo 107.º do TFUE. 
O comité não deve tomar decisões 
relativamente a um dispositivo de 
resolução enquanto a Comissão não se 
tiver assegurado, procedendo por analogia 
com as regras em matéria de auxílios 
estatais, que a utilização do fundo segue as 
mesmas regras que as intervenções dos 
dispositivos nacionais de financiamento.

Or. en

Alteração 127
Krišjānis Kariņš

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A fim de garantir um processo 
decisional rápido e eficaz em matéria de 
resoluções, o comité deve ser uma agência 
da União específica, dotada de uma 
estrutura especial, adequada às suas 
funções específicas, e que se afasta do 
modelo de todas as outras agências da 
União. A sua composição deve ter 
devidamente em conta todos os interesses 
em jogo nos processos de resolução. O 
Comité deve funcionar em sessões 
executivas e sessões plenárias. Na sessão 

(19) A fim de garantir um processo 
decisional rápido e eficaz em matéria de 
resoluções, o comité deve ser uma agência 
da União específica, dotada de uma 
estrutura especial, adequada às suas 
funções específicas, e que se afasta do 
modelo de todas as outras agências da 
União. A sua composição deve ter 
devidamente em conta todos os interesses 
em jogo nos processos de resolução. O 
Comité deve funcionar em sessões 
executivas e sessões plenárias. Na sessão 
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executiva do comité fazem parte o diretor 
executivo, o diretor executivo adjunto e 
representantes da Comissão e do BCE. 
Tendo em conta as funções do comité, o 
diretor executivo e o diretor executivo 
adjunto devem ser nomeados pelo 
Conselho, sob proposta da Comissão e 
após audição do Parlamento Europeu. 
Quando o comité se reúne em sessão 
executiva para deliberar sobre a resolução 
de um banco ou grupo estabelecido num 
único Estado-Membro participante, o 
membro nomeado por este Estado-Membro 
para representar a sua autoridade nacional 
de resolução deve igualmente estar 
presente e participar nas decisões. Quando 
o comité se reúne em sessão executiva para 
deliberar sobre a situação de um grupo 
transnacional, os membros nomeados pelo 
Estado-Membro de origem e por todos os 
Estados-Membros de acolhimento em 
causa para representar as autoridades 
nacionais de resolução desses 
Estados-Membros, devem igualmente estar 
presentes e participar nas decisões. 
Contudo, para equilibrar a influência 
exercida sobre as decisões pelas 
autoridades do país de origem, por um 
lado, e pelas autoridades do país de 
acolhimento, por outro, as autoridades do 
país de acolhimento devem ter todas um 
único voto. Podem igualmente ser 
convidados para assistir às reuniões do 
comité observadores, nomeadamente um 
representante do MEE e do Eurogrupo.

executiva do comité fazem parte o diretor 
executivo, o diretor executivo adjunto e 
representantes da Comissão e do BCE. 
Tendo em conta as funções do comité, o 
diretor executivo e o diretor executivo 
adjunto devem ser nomeados pelo 
Conselho, sob proposta da Comissão e 
após audição do Parlamento Europeu. 
Quando o comité se reúne em sessão 
executiva para deliberar sobre a resolução 
de um banco ou grupo estabelecido num 
único Estado-Membro participante, o 
membro nomeado por este Estado-Membro 
para representar a sua autoridade nacional 
de resolução deve igualmente estar 
presente e participar nas decisões. Quando 
o comité se reúne em sessão executiva para 
deliberar sobre a situação de um grupo 
transnacional, os membros nomeados pelo 
Estado-Membro de origem e por todos os 
Estados-Membros de acolhimento em 
causa para representar as autoridades 
nacionais de resolução desses 
Estados-Membros, devem igualmente estar 
presentes e participar nas decisões. Para 
garantir o equilíbrio da influência sobre 
as decisões com efeitos orçamentais 
negativos para os Estados-Membros onde 
o grupo transnacional opera, cada 
membro representante da autoridade de 
resolução competente deve ter um voto. 
Podem igualmente ser convidados para 
assistir às reuniões do comité 
observadores, nomeadamente um 
representante do MEE e do Eurogrupo.

Or. en

Alteração 128
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Considerando 19
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Texto da Comissão Alteração

(19) A fim de garantir um processo 
decisional rápido e eficaz em matéria de 
resoluções, o comité deve ser uma agência 
da União específica, dotada de uma 
estrutura especial, adequada às suas 
funções específicas, e que se afasta do 
modelo de todas as outras agências da 
União. A sua composição deve ter 
devidamente em conta todos os interesses 
em jogo nos processos de resolução. O 
Comité deve funcionar em sessões 
executivas e sessões plenárias. Na sessão 
executiva do comité fazem parte o diretor 
executivo, o diretor executivo adjunto e 
representantes da Comissão e do BCE. 
Tendo em conta as funções do comité, o 
diretor executivo e o diretor executivo 
adjunto devem ser nomeados pelo 
Conselho, sob proposta da Comissão e
após audição do Parlamento Europeu. 
Quando o comité se reúne em sessão 
executiva para deliberar sobre a resolução 
de um banco ou grupo estabelecido num 
único Estado-Membro participante, o 
membro nomeado por este Estado-Membro 
para representar a sua autoridade nacional 
de resolução deve igualmente estar 
presente e participar nas decisões. Quando 
o comité se reúne em sessão executiva para 
deliberar sobre a situação de um grupo 
transnacional, os membros nomeados pelo 
Estado-Membro de origem e por todos os 
Estados-Membros de acolhimento em 
causa para representar as autoridades 
nacionais de resolução desses 
Estados-Membros, devem igualmente estar 
presentes e participar nas decisões. 
Contudo, para equilibrar a influência 
exercida sobre as decisões pelas 
autoridades do país de origem, por um 
lado, e pelas autoridades do país de 
acolhimento, por outro, as autoridades do 
país de acolhimento devem ter todas um 
único voto. Podem igualmente ser 
convidados para assistir às reuniões do 

(19) A fim de garantir um processo 
decisional rápido e eficaz em matéria de 
resoluções, o comité deve ser uma agência 
da União específica, dotada de uma 
estrutura especial, adequada às suas 
funções específicas, e que se afasta do 
modelo de todas as outras agências da 
União. A sua composição deve ter 
devidamente em conta todos os interesses 
em jogo nos processos de resolução. O 
Comité deve funcionar em sessões 
executivas e sessões plenárias. Na sessão 
plenária do comité fazem parte o diretor 
executivo, o diretor executivo adjunto, um 
representante do BCE e representantes de 
todas as autoridades nacionais de 
resolução dos Estados-Membros
participantes. Na sessão executiva do 
comité participam o diretor executivo, o 
diretor executivo adjunto e um 
representante do BCE. Tendo em conta as 
funções do comité, o diretor executivo e o 
diretor executivo adjunto devem ser 
nomeados pelo Conselho após audição do 
Parlamento Europeu. Quando o comité se 
reúne em sessão executiva para deliberar 
sobre a resolução de um banco ou grupo 
estabelecido num único Estado-Membro 
participante, o membro nomeado por este 
Estado-Membro para representar a sua 
autoridade nacional de resolução deve 
igualmente estar presente e participar nas 
decisões. Quando o comité se reúne em 
sessão executiva para deliberar sobre a 
situação de um grupo transnacional, os 
membros nomeados pelo Estado-Membro 
de origem e por todos os Estados-Membros
de acolhimento em causa para representar 
as autoridades nacionais de resolução 
desses Estados-Membros, devem 
igualmente estar presentes e participar nas 
decisões. Contudo, para equilibrar a 
influência exercida sobre as decisões pelas 
autoridades do país de origem, por um 
lado, e pelas autoridades do país de 
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comité observadores, nomeadamente um 
representante do MEE e do Eurogrupo.

acolhimento, por outro, as autoridades do 
país de acolhimento devem ter todas dois 
votos. A autoridade do país de origem 
deve ter igualmente dois votos. Podem 
igualmente ser convidados para assistir às 
reuniões do comité observadores, 
nomeadamente um representante do MEE e 
do Eurogrupo.

Or. en

Alteração 129
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A fim de garantir um processo 
decisional rápido e eficaz em matéria de 
resoluções, o comité deve ser uma agência 
da União específica, dotada de uma 
estrutura especial, adequada às suas 
funções específicas, e que se afasta do 
modelo de todas as outras agências da 
União. A sua composição deve ter 
devidamente em conta todos os interesses 
em jogo nos processos de resolução. O 
Comité deve funcionar em sessões 
executivas e sessões plenárias. Na sessão 
executiva do comité fazem parte o diretor 
executivo, o diretor executivo adjunto e 
representantes da Comissão e do BCE. 
Tendo em conta as funções do comité, o 
diretor executivo e o diretor executivo 
adjunto devem ser nomeados pelo 
Conselho, sob proposta da Comissão e 
após audição do Parlamento Europeu. 
Quando o comité se reúne em sessão 
executiva para deliberar sobre a resolução 
de um banco ou grupo estabelecido num 
único Estado-Membro participante, o 
membro nomeado por este Estado-Membro 
para representar a sua autoridade nacional 
de resolução deve igualmente estar 

(19) A fim de garantir um processo 
decisional rápido e eficaz em matéria de 
resoluções, o comité deve ser uma agência 
da União específica, dotada de uma 
estrutura especial, adequada às suas 
funções específicas. A sua composição 
deve ter devidamente em conta todos os 
interesses em jogo nos processos de 
resolução. O Comité deve funcionar em 
sessões executivas e sessões plenárias. Na 
sessão executiva do comité fazem parte o 
diretor executivo, o diretor executivo 
adjunto e representantes da Comissão e do 
BCE. Tendo em conta as funções do 
comité, o diretor executivo e o diretor 
executivo adjunto devem ser nomeados 
pelo Conselho, sob proposta da Comissão e 
após aprovação do Parlamento Europeu. 
Quando o comité se reúne em sessão 
executiva para deliberar sobre a resolução 
de um banco ou grupo estabelecido num 
único Estado-Membro participante, o 
membro nomeado por este Estado-Membro 
para representar a sua autoridade nacional 
de resolução deve igualmente estar 
presente e participar nas decisões. Quando 
o comité se reúne em sessão executiva para 
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presente e participar nas decisões. Quando 
o comité se reúne em sessão executiva para 
deliberar sobre a situação de um grupo 
transnacional, os membros nomeados pelo 
Estado-Membro de origem e por todos os 
Estados-Membros de acolhimento em 
causa para representar as autoridades 
nacionais de resolução desses 
Estados-Membros, devem igualmente estar 
presentes e participar nas decisões. 
Contudo, para equilibrar a influência 
exercida sobre as decisões pelas 
autoridades do país de origem, por um 
lado, e pelas autoridades do país de 
acolhimento, por outro, as autoridades do 
país de acolhimento devem ter todas um 
único voto. Podem igualmente ser 
convidados para assistir às reuniões do 
comité observadores, nomeadamente um 
representante do MEE e do Eurogrupo.

deliberar sobre a situação de um grupo 
transnacional, os membros nomeados pelo
Estado-Membro de origem e por todos os 
Estados-Membros de acolhimento em 
causa para representar as autoridades 
nacionais de resolução desses 
Estados-Membros, devem igualmente estar 
presentes e participar nas decisões. 
Contudo, para equilibrar a influência
exercida sobre as decisões pelas 
autoridades do país de origem, por um 
lado, e pelas autoridades do país de 
acolhimento, por outro, devem ser tomadas 
em consideração as dimensões da 
empresa em cada um dos 
Estados-Membros. Podem igualmente ser 
convidados para assistir às reuniões do 
comité observadores, nomeadamente um 
representante do MEE e do Eurogrupo.

Or. en

Alteração 130
Philippe Lamberts, Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A fim de garantir um processo 
decisional rápido e eficaz em matéria de 
resoluções, o comité deve ser uma agência 
da União específica, dotada de uma 
estrutura especial, adequada às suas 
funções específicas, e que se afasta do 
modelo de todas as outras agências da 
União. A sua composição deve ter 
devidamente em conta todos os interesses 
em jogo nos processos de resolução. O 
Comité deve funcionar em sessões 
executivas e sessões plenárias. Na sessão 
executiva do comité fazem parte o diretor 
executivo, o diretor executivo adjunto e 

(19) A fim de garantir um processo 
decisional rápido e eficaz em matéria de 
resoluções, o comité deve ser uma agência 
da União específica, dotada de uma 
estrutura especial, adequada às suas 
funções específicas, e que se afasta do 
modelo de todas as outras agências da 
União. A sua composição deve ter 
devidamente em conta todos os interesses 
em jogo nos processos de resolução. O 
Comité deve funcionar em sessões 
executivas e sessões plenárias. Na sessão 
executiva do comité fazem parte o diretor 
executivo, o diretor executivo adjunto e 
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representantes da Comissão e do BCE. 
Tendo em conta as funções do comité, o 
diretor executivo e o diretor executivo 
adjunto devem ser nomeados pelo 
Conselho, sob proposta da Comissão e 
após audição do Parlamento Europeu. 
Quando o comité se reúne em sessão 
executiva para deliberar sobre a resolução 
de um banco ou grupo estabelecido num 
único Estado-Membro participante, o 
membro nomeado por este Estado-Membro 
para representar a sua autoridade nacional 
de resolução deve igualmente estar 
presente e participar nas decisões. Quando 
o comité se reúne em sessão executiva para 
deliberar sobre a situação de um grupo 
transnacional, os membros nomeados pelo 
Estado-Membro de origem e por todos os 
Estados-Membros de acolhimento em 
causa para representar as autoridades 
nacionais de resolução desses 
Estados-Membros, devem igualmente estar 
presentes e participar nas decisões. 
Contudo, para equilibrar a influência 
exercida sobre as decisões pelas 
autoridades do país de origem, por um 
lado, e pelas autoridades do país de 
acolhimento, por outro, as autoridades do 
país de acolhimento devem ter todas um 
único voto. Podem igualmente ser 
convidados para assistir às reuniões do 
comité observadores, nomeadamente um 
representante do MEE e do Eurogrupo.

representantes da Comissão e do BCE. 
Tendo em conta as funções do comité, o 
diretor executivo e o diretor executivo 
adjunto devem ser nomeados pelo 
Conselho, sob proposta da Comissão e 
após audição do Parlamento Europeu. 
Quando o comité se reúne em sessão 
executiva para deliberar sobre a resolução 
de um banco ou grupo estabelecido num 
único Estado-Membro participante, o 
membro nomeado por este Estado-Membro 
para representar a sua autoridade nacional 
de resolução deve igualmente estar 
presente e participar nas decisões. Quando 
o comité se reúne em sessão executiva para 
deliberar sobre a situação de um grupo 
transnacional, os membros nomeados pelo 
Estado-Membro de origem e por todos os 
Estados-Membros de acolhimento em 
causa para representar as autoridades 
nacionais de resolução desses 
Estados-Membros, devem igualmente estar 
presentes e participar nas decisões. 
Contudo, para equilibrar a influência 
exercida sobre as decisões pelas 
autoridades do país de origem, por um 
lado, e pelas autoridades do país de 
acolhimento, por outro, as autoridades do 
país de acolhimento devem ter todas um 
único voto. Nessas deliberações, deve ser 
dada a devida atenção ao volume do 
passivo envolvido e à dimensão das 
instituições em causa nos vários 
Estados-Membros, quando se propõem 
medidas de resolução. Podem igualmente 
ser convidados para assistir às reuniões do 
comité observadores, nomeadamente um 
representante do MEE e do Eurogrupo.

Or. en

Alteração 131
Diogo Feio

Proposta de regulamento
Considerando 19
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Texto da Comissão Alteração

(19) A fim de garantir um processo 
decisional rápido e eficaz em matéria de 
resoluções, o comité deve ser uma agência 
da União específica, dotada de uma 
estrutura especial, adequada às suas 
funções específicas, e que se afasta do 
modelo de todas as outras agências da 
União. A sua composição deve ter 
devidamente em conta todos os interesses 
em jogo nos processos de resolução. O 
Comité deve funcionar em sessões 
executivas e sessões plenárias. Na sessão 
executiva do comité fazem parte o diretor 
executivo, o diretor executivo adjunto e 
representantes da Comissão e do BCE. 
Tendo em conta as funções do comité, o 
diretor executivo e o diretor executivo 
adjunto devem ser nomeados pelo 
Conselho, sob proposta da Comissão e 
após audição do Parlamento Europeu. 
Quando o comité se reúne em sessão 
executiva para deliberar sobre a resolução 
de um banco ou grupo estabelecido num 
único Estado-Membro participante, o 
membro nomeado por este Estado-Membro 
para representar a sua autoridade nacional 
de resolução deve igualmente estar 
presente e participar nas decisões. Quando 
o comité se reúne em sessão executiva para 
deliberar sobre a situação de um grupo 
transnacional, os membros nomeados pelo 
Estado-Membro de origem e por todos os 
Estados-Membros de acolhimento em 
causa para representar as autoridades 
nacionais de resolução desses 
Estados-Membros, devem igualmente estar 
presentes e participar nas decisões. 
Contudo, para equilibrar a influência 
exercida sobre as decisões pelas 
autoridades do país de origem, por um 
lado, e pelas autoridades do país de 
acolhimento, por outro, as autoridades do 
país de acolhimento devem ter todas um 
único voto. Podem igualmente ser 
convidados para assistir às reuniões do 

(19) A fim de garantir um processo 
decisional rápido e eficaz em matéria de 
resoluções, o comité deve ser uma agência 
da União específica, dotada de uma 
estrutura especial, adequada às suas 
funções específicas, e que se afasta do 
modelo de todas as outras agências da 
União. A sua composição deve ter 
devidamente em conta todos os interesses 
em jogo nos processos de resolução. O 
Comité deve funcionar em sessões 
executivas e sessões plenárias. A sessão 
plenária deve realizar-se trimestralmente.
Na sessão executiva do comité fazem parte 
o diretor executivo, o diretor executivo 
adjunto e representantes da Comissão e do 
BCE. Tendo em conta as funções do 
comité, o diretor executivo e o diretor 
executivo adjunto devem ser nomeados 
pelo Conselho, sob proposta da Comissão e 
após audição do Parlamento Europeu. 
Quando o comité se reúne em sessão 
executiva para deliberar sobre a resolução 
de um banco ou grupo estabelecido num 
único Estado-Membro participante, o 
membro nomeado por este Estado-Membro 
para representar a sua autoridade nacional 
de resolução deve igualmente estar 
presente e participar nas decisões. Quando 
o comité se reúne em sessão executiva para 
deliberar sobre a situação de um grupo 
transnacional, os membros nomeados pelo 
Estado-Membro de origem e por todos os 
Estados-Membros de acolhimento em 
causa para representar as autoridades 
nacionais de resolução desses 
Estados-Membros, devem igualmente estar 
presentes e participar nas decisões. 
Contudo, para equilibrar a influência 
exercida sobre as decisões pelas 
autoridades do país de origem, por um 
lado, e pelas autoridades do país de 
acolhimento, por outro, as autoridades do 
país de acolhimento devem ter todas um 
único voto. Neste contexto, o comité deve 
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comité observadores, nomeadamente um 
representante do MEE e do Eurogrupo.

criar ainda um comité administrativo de 
análise destinado à análise administrativa 
interna das decisões tomadas nas suas 
sessões executivas em matéria de 
dispositivos e/ou medidas de resolução, no 
seguimento de um pedido de análise 
apresentado pela autoridade nacional de 
resolução. Podem igualmente ser 
convidados para assistir às reuniões do 
comité observadores, nomeadamente um 
representante do MEE e do Eurogrupo, que 
estão sujeitos aos mesmos requisitos em 
matéria de sigilo profissional que os 
membros do comité, o pessoal do comité e 
o pessoal objeto de intercâmbio ou 
destacado dos Estados-Membros
participantes que exerçam funções de 
resolução.

Or. en

Alteração 132
Diogo Feio

Proposta de regulamento
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) O comité deve criar equipas 
internas de resolução compostas por 
pessoal próprio e das autoridades 
nacionais de resolução dos 
Estados-Membros participantes, que 
devem atuar como colégios de resolução 
cuja chefia deverá estar a cargo de 
coordenadores nomeados entre os 
quadros superiores do comité. Os 
coordenadores devem participar nas 
sessões executivas do comité, mas sem 
qualquer direito de voto quando estão em 
causa deliberações e decisões. Em caso de 
litígio não resolvido ao nível da equipa de 
resolução, o coordenador e/ou qualquer 
autoridade nacional de resolução pode 
recorrer ao comité, que abordará e 
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resolverá o litígio nas suas sessões 
executivas. As autoridades nacionais de 
resolução podem interpor recurso junto 
do comité administrativo de análise sobre 
a decisão do comité tomada nas suas 
sessões executivas.

Or. en

Alteração 133
Vicky Ford, Danuta Maria Hübner

Proposta de regulamento
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) A Comissão, o comité, as 
autoridades de resolução e as autoridades 
competentes dos Estados-Membros não 
participantes devem celebrar um 
memorando de entendimento 
descrevendo, em termos gerais, como irão 
cooperar entre si no desempenho das 
respetivas tarefas ao abrigo da DRRB. O 
memorando de entendimento pode, entre 
outras coisas, esclarecer a consulta 
relativa a decisões da Comissão e do 
comité com consequências para filiais ou 
sucursais baseadas num Estado-Membro 
não participante cuja empresa-mãe está 
sedeada num Estado-Membro 
participante. O memorando deverá ser 
revisto periodicamente.

Or. en

Alteração 134
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Considerando 20
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Texto da Comissão Alteração

(20) Tendo em conta as funções do comité
e os objetivos de resolução, entre os quais 
figura a proteção dos fundos públicos, o 
funcionamento do comité deve ser 
financiado por contribuições pagas pelas 
instituições dos Estados-Membros
participantes.

(20) Tendo em conta as tarefas da 
Comissão e do comité no âmbito do 
presente regulamento e os objetivos de 
resolução, entre os quais figura a proteção 
dos fundos públicos, o funcionamento do 
MUR, incluindo todos os custos da 
Comissão e do comité relacionados com o 
desempenho das respetivas tarefas ao 
abrigo do presente regulamento e 
eventuais responsabilidades não 
contratuais do comité ou da Comissão que 
possam surgir relacionadas com as 
respetivas tarefas ao abrigo do presente 
regulamento, deve ser financiado por 
contribuições pagas pelas instituições dos 
Estados-Membros participantes. Em caso 
algum a responsabilidade orçamental dos 
Estados-Membros ou da União se deve 
comprometer em satisfazer estes encargos 
e responsabilidades.

Or. en

Alteração 135
Diogo Feio

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Tendo em conta as funções do comité 
e os objetivos de resolução, entre os quais 
figura a proteção dos fundos públicos, o 
funcionamento do comité deve ser 
financiado por contribuições pagas pelas 
instituições dos Estados-Membros
participantes.

(20) Tendo em conta as funções do comité 
e os objetivos de resolução, entre os quais 
figura a proteção dos fundos públicos, o 
funcionamento do comité deve ser 
financiado por contribuições pagas pelas 
instituições dos Estados-Membros
participantes. Estas instituições não 
devem, em caso algum, proporcionar 
contribuições anuais extraordinárias para 
cobrir despesas administrativas e não 
devem ser chamadas a contribuir para o 
orçamento das respetivas autoridades 
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nacionais de resolução.

Or. en

Alteração 136
Philippe Lamberts, Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-A) A Diretiva [DRRB] deve reger o 
planeamento em matéria de recuperação e 
resolução, a intervenção precoce, as 
condições e princípios de resolução e a 
utilização dos instrumentos de resolução 
pelo MUR . É, pois, adequado que o 
presente regulamento abranja apenas os 
aspetos necessários para garantir que o 
MUR aplica a referida diretiva e que tem 
à sua disposição o necessário 
financiamento adicional adequado.

Or. en

Alteração 137
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) O comité e a Comissão, se necessário, 
devem substituir as autoridades nacionais 
de resolução designadas por força da 
Diretiva [] em relação a todos os aspetos 
relacionados com o processo decisional em 
matéria de resolução. As autoridades 
nacionais de resolução designadas por 
força da Diretiva [] devem continuar a 
realizar atividades relacionadas com a 

(21) O comité deve coordenar as 
autoridades nacionais de resolução 
designadas por força da Diretiva [] em 
relação a todos os aspetos relacionados 
com o processo decisional em matéria de 
resolução. As autoridades nacionais de 
resolução designadas por força da Diretiva 
[] devem continuar a realizar atividades 
relacionadas com a aplicação dos 
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aplicação dos dispositivos de resolução 
adotados pelo comité. A fim de garantir a 
transparência e o controlo democrático, 
bem como salvaguardar os direitos das 
instituições da União, o comité deve ser 
responsável, perante o Parlamento Europeu 
e o Conselho, pelas decisões tomadas ao 
abrigo da presente proposta. Pelas mesmas 
razões de transparência e controlo 
democrático, os parlamentos nacionais 
devem ter o direito de obter informações 
sobre as atividades do comité e dialogar 
com o mesmo.

dispositivos de resolução adotados pelo 
comité. A fim de garantir a transparência e 
o controlo democrático, bem como 
salvaguardar os direitos das instituições da 
União, o comité deve ser responsável, 
perante o Parlamento Europeu e o 
Conselho, pelas decisões tomadas ao 
abrigo da presente proposta. Pelas mesmas 
razões de transparência e controlo 
democrático, os parlamentos nacionais 
devem ter o direito de obter informações 
sobre as atividades do comité e dialogar 
com o mesmo.

Or. en

Alteração 138
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) O comité e a Comissão, se necessário, 
devem substituir as autoridades nacionais 
de resolução designadas por força da 
Diretiva [] em relação a todos os aspetos 
relacionados com o processo decisional em 
matéria de resolução. As autoridades 
nacionais de resolução designadas por 
força da Diretiva [] devem continuar a 
realizar atividades relacionadas com a 
aplicação dos dispositivos de resolução 
adotados pelo comité. A fim de garantir a 
transparência e o controlo democrático, 
bem como salvaguardar os direitos das 
instituições da União, o comité deve ser 
responsável, perante o Parlamento Europeu 
e o Conselho, pelas decisões tomadas ao 
abrigo da presente proposta. Pelas mesmas 
razões de transparência e controlo 
democrático, os parlamentos nacionais 
devem ter o direito de obter informações 
sobre as atividades do comité e dialogar 

(21) O comité deve substituir as 
autoridades nacionais de resolução 
designadas por força da Diretiva [] em 
relação a todos os aspetos relacionados 
com o processo decisional em matéria de 
resolução que não impliquem a afetação 
de fundos nacionais. As autoridades 
nacionais de resolução designadas por 
força da Diretiva [] devem continuar a 
realizar atividades relacionadas com a 
aplicação dos dispositivos de resolução 
adotados pelo comité. A fim de garantir a 
transparência e o controlo democrático, 
bem como salvaguardar os direitos das 
instituições da União, o comité deve ser 
responsável, perante o Parlamento Europeu 
e o Conselho, pelas decisões tomadas ao 
abrigo da presente proposta. Pelas mesmas 
razões de transparência e controlo 
democrático, os parlamentos nacionais 
devem ter o direito de obter informações 
sobre as atividades do comité e dialogar 
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com o mesmo. com o mesmo.

Or. en

Alteração 139
Peter Simon

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) O comité e a Comissão, se necessário, 
devem substituir as autoridades nacionais 
de resolução designadas por força da 
Diretiva [] em relação a todos os aspetos 
relacionados com o processo decisional em 
matéria de resolução. As autoridades 
nacionais de resolução designadas por 
força da Diretiva [] devem continuar a 
realizar atividades relacionadas com a 
aplicação dos dispositivos de resolução 
adotados pelo comité. A fim de garantir a 
transparência e o controlo democrático, 
bem como salvaguardar os direitos das 
instituições da União, o comité deve ser 
responsável, perante o Parlamento Europeu 
e o Conselho, pelas decisões tomadas ao 
abrigo da presente proposta. Pelas mesmas 
razões de transparência e controlo 
democrático, os parlamentos nacionais 
devem ter o direito de obter informações 
sobre as atividades do comité e dialogar 
com o mesmo.

(21) O comité e a Comissão, se necessário, 
devem substituir as autoridades nacionais 
de resolução designadas por força da 
Diretiva [] em relação a todos os aspetos 
relacionados com o processo decisional em 
matéria de resolução das empresas 
abrangidas pelo presente regulamento. As 
autoridades nacionais de resolução 
designadas por força da Diretiva [] devem 
continuar a realizar atividades relacionadas 
com a aplicação dos dispositivos de 
resolução adotados pelo comité. A fim de 
garantir a transparência e o controlo 
democrático, bem como salvaguardar os 
direitos das instituições da União, o comité 
deve ser responsável, perante o Parlamento 
Europeu e o Conselho, pelas decisões 
tomadas ao abrigo da presente proposta. 
Pelas mesmas razões de transparência e 
controlo democrático, os parlamentos 
nacionais devem ter o direito de obter 
informações sobre as atividades do comité 
e dialogar com o mesmo.

Or. de

Alteração 140
Diogo Feio

Proposta de regulamento
Considerando 21
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Texto da Comissão Alteração

(21) O comité e a Comissão, se necessário, 
devem substituir as autoridades nacionais 
de resolução designadas por força da 
Diretiva [] em relação a todos os aspetos 
relacionados com o processo decisional em 
matéria de resolução. As autoridades 
nacionais de resolução designadas por 
força da Diretiva [] devem continuar a 
realizar atividades relacionadas com a 
aplicação dos dispositivos de resolução 
adotados pelo comité. A fim de garantir a 
transparência e o controlo democrático, 
bem como salvaguardar os direitos das 
instituições da União, o comité deve ser 
responsável, perante o Parlamento Europeu 
e o Conselho, pelas decisões tomadas ao 
abrigo da presente proposta. Pelas mesmas 
razões de transparência e controlo 
democrático, os parlamentos nacionais 
devem ter o direito de obter informações 
sobre as atividades do comité e dialogar 
com o mesmo.

(21) O comité e a Comissão, se necessário, 
devem substituir as autoridades nacionais 
de resolução designadas por força da 
Diretiva [] em relação a todos os aspetos 
relacionados com o processo decisional em 
matéria de resolução. As autoridades 
nacionais de resolução designadas por 
força da Diretiva [] devem continuar a 
realizar atividades relacionadas com a 
aplicação dos dispositivos de resolução 
adotados pelo comité. A fim de garantir a 
transparência e o controlo democrático, 
bem como salvaguardar os direitos das 
instituições da União, o comité deve ser 
responsável, perante o Parlamento Europeu 
e o Conselho, pelas decisões tomadas ao 
abrigo da presente proposta na medida em 
que não planeou e/ou agiu de acordo com 
instruções específicas da Comissão. Pelas 
mesmas razões de transparência e controlo 
democrático, os parlamentos nacionais 
devem ter o direito de obter informações 
sobre as atividades do comité e dialogar 
com o mesmo.

Or. en

Alteração 141
Burkhard Balz

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Para garantir uma abordagem 
uniforme para as instituições e os grupos, 
o comité deve estar habilitado a elaborar 
planos de resolução para essas instituições 
e grupos. O comité deve avaliar a 
possibilidade de resolução das instituições 
e dos grupos e tomar medidas destinadas 
a eliminar quaisquer eventuais obstáculos 

(23) Dada a sensibilidade das informações 
que devem ser incluídas nos planos de 
resolução, o comité não deve estar 
habilitado a elaborar planos de resolução 
para essas instituições e grupos. Devem ser 
as autoridades nacionais de resolução a 
elaborar os planos de resolução das 
instituições de crédito e grupos em causa.
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à sua resolução. O comité deve exigir que 
as autoridades nacionais de resolução 
apliquem quaisquer medidas adequadas 
destinadas a eliminar obstáculos à 
resolução para assegurar a coerência e a 
resolução das instituições em causa.

Or. en

Justificação

Em conformidade com as alterações ao artigo 7.º e dada a sensibilidade das informações que 
devem ser incluídas nos planos de resolução, estes devem ser elaborados pela autoridade 
nacional de resolução pertinente. O comité deve receber apenas as informações necessárias 
ao cumprimento das suas tarefas no âmbito do presente regulamento. As informações 
comerciais confidenciais ou sensíveis das instituições de crédito não podem ser transmitidas 
ao comité.

Alteração 142
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Para garantir uma abordagem 
uniforme para as instituições e os grupos, o 
comité deve estar habilitado a elaborar
planos de resolução para essas instituições 
e grupos. O comité deve avaliar a 
possibilidade de resolução das instituições 
e dos grupos e tomar medidas destinadas a 
eliminar quaisquer eventuais obstáculos à 
sua resolução. O comité deve exigir que as 
autoridades nacionais de resolução 
apliquem quaisquer medidas adequadas 
destinadas a eliminar obstáculos à 
resolução para assegurar a coerência e a 
resolução das instituições em causa.

(23) Para garantir uma abordagem 
uniforme para as instituições e os grupos, o 
comité deve estar habilitado a coordenar a 
elaboração dos planos de resolução para 
essas instituições e grupos. O comité deve 
avaliar a possibilidade de resolução das 
instituições e dos grupos e tomar medidas 
destinadas a eliminar quaisquer eventuais 
obstáculos à sua resolução. O comité deve 
exigir que as autoridades nacionais de 
resolução apliquem quaisquer medidas 
adequadas destinadas a eliminar obstáculos 
à resolução para assegurar a coerência e a 
resolução das instituições em causa.

Or. en
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Alteração 143
Corien Wortmann-Kool

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Para garantir uma abordagem 
uniforme para as instituições e os grupos, o 
comité deve estar habilitado a elaborar 
planos de resolução para essas instituições 
e grupos. O comité deve avaliar a
possibilidade de resolução das instituições 
e dos grupos e tomar medidas destinadas a 
eliminar quaisquer eventuais obstáculos à 
sua resolução. O comité deve exigir que as 
autoridades nacionais de resolução 
apliquem quaisquer medidas adequadas 
destinadas a eliminar obstáculos à 
resolução para assegurar a coerência e a 
resolução das instituições em causa.

(23) Para garantir uma abordagem 
uniforme para as instituições e os grupos, o 
comité deve estar habilitado a elaborar 
planos de resolução para essas instituições 
e grupos. O comité deve avaliar a 
possibilidade de resolução das instituições 
e dos grupos e tomar medidas destinadas a 
eliminar quaisquer eventuais obstáculos à 
sua resolução. O comité deve exigir que as 
autoridades nacionais de resolução 
apliquem quaisquer medidas adequadas 
destinadas a eliminar obstáculos à 
resolução para assegurar a coerência e a 
resolução das instituições em causa. 
Devido à natureza confidencial e 
específica para as instituições das 
informações contidas nos planos de 
resolução, o comité deve tomar as 
decisões relativas à elaboração e 
avaliação dos planos de resolução e à 
aplicação de medidas adequadas na sua 
sessão executiva.

Or. en

Alteração 144
Diogo Feio

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Para garantir uma abordagem 
uniforme para as instituições e os grupos, o 
comité deve estar habilitado a elaborar 
planos de resolução para essas instituições 
e grupos. O comité deve avaliar a 

(23) Para garantir uma abordagem 
uniforme para as instituições e os grupos, o 
comité, na sua sessão executiva, deve 
estar habilitado a elaborar planos de 
resolução para essas instituições e grupos. 
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possibilidade de resolução das instituições 
e dos grupos e tomar medidas destinadas a 
eliminar quaisquer eventuais obstáculos à 
sua resolução. O comité deve exigir que as 
autoridades nacionais de resolução 
apliquem quaisquer medidas adequadas 
destinadas a eliminar obstáculos à 
resolução para assegurar a coerência e a 
resolução das instituições em causa.

O comité deve avaliar a possibilidade de 
resolução das instituições e dos grupos e 
tomar medidas destinadas a eliminar 
quaisquer eventuais obstáculos à sua 
resolução. O comité deve exigir que as 
autoridades nacionais de resolução 
apliquem quaisquer medidas adequadas 
destinadas a eliminar obstáculos à 
resolução para assegurar a coerência e a 
resolução das instituições em causa.

Or. en

Alteração 145
Olle Ludvigsson

Proposta de regulamento
Considerando 24-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(24-A) Os planos de resolução devem ter 
em consideração o impacto para os 
trabalhadores e devem incluir 
procedimentos de informação e consulta 
dos trabalhadores ou respetivos 
representantes durante o processo de 
resolução. Se for caso disso, as 
convenções coletivas, ou outros convénios 
previstos pelos parceiros sociais, devem 
ser respeitados nesta matéria. Os planos 
de resolução, incluindo eventuais 
atualizações, devem ser comunicados aos 
trabalhadores ou seus representantes 
assim que estejam concluídos.

Or. en

Alteração 146
Philippe Lamberts, Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 24-A (novo)



PE521.747v01-00 52/191 AM\1006888PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

(24-A) As instituições de importância 
sistémica global (G-SII) e outras 
instituições de importância sistémica 
(O-SII) são, por natureza, incompatíveis 
com uma economia de mercado eficaz e 
robusta, entre outras razões porque 
beneficiam de elevadas subvenções 
implícitas e, mesmo recorrendo a 
instrumentos de resolução, mantém-se o 
risco de não poderem ser alvo de um 
processo de resolução sem que os fundos 
públicos sejam aplicados. É, pois, 
indispensável que, num prazo razoável, o 
comité tome medidas preventivas, que 
incluam uma redução significativa da sua 
dimensão, interligação e complexidade.

Or. en

Alteração 147
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) O mecanismo único de resolução deve 
basear-se no quadro estabelecido pela 
Diretiva [] e pelo MUS. Por conseguinte, o 
comité deve dispor de poderes de 
intervenção, numa fase precoce, nos casos 
em que a situação financeira ou a solvência 
de uma instituição se esteja a deteriorar. As 
informações que o Comité recebe numa 
fase precoce das autoridades nacionais de 
resolução ou do BCE serão essenciais para 
lhe permitir determinar as medidas a tomar 
para preparar a resolução da instituição em 
causa.

(25) O mecanismo único de resolução deve 
basear-se no quadro estabelecido pela 
Diretiva [] e pelo MUS. Por conseguinte, o 
comité deve ser autorizado a intervir, 
numa fase precoce, nos casos em que a 
situação financeira ou a solvência de uma 
instituição se esteja a deteriorar. As 
informações que o Comité recebe numa 
fase precoce das autoridades nacionais de 
resolução ou do BCE serão essenciais para 
lhe permitir determinar as medidas a tomar 
para preparar a resolução da instituição em 
causa.

Or. en
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Alteração 148
Diogo Feio

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) O mecanismo único de resolução deve 
basear-se no quadro estabelecido pela 
Diretiva [] e pelo MUS. Por conseguinte, o 
comité deve dispor de poderes de 
intervenção, numa fase precoce, nos casos 
em que a situação financeira ou a solvência 
de uma instituição se esteja a deteriorar. As 
informações que o Comité recebe numa 
fase precoce das autoridades nacionais de 
resolução ou do BCE serão essenciais para 
lhe permitir determinar as medidas a tomar 
para preparar a resolução da instituição em 
causa.

(25) O mecanismo único de resolução deve 
basear-se no quadro estabelecido pela 
Diretiva [] e pelo MUS. Por conseguinte, o 
comité deve dispor de poderes de 
intervenção, numa fase precoce, nos casos 
em que a situação financeira ou a solvência 
de uma instituição se esteja a deteriorar. As 
informações que o Comité recebe numa 
fase precoce do BCE serão essenciais para 
lhe permitir determinar as medidas a tomar 
para preparar a resolução da instituição em 
causa.

Or. en

Alteração 149
Peter Simon

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) O mecanismo único de resolução deve 
basear-se no quadro estabelecido pela 
Diretiva [] e pelo MUS. Por conseguinte, o 
comité deve dispor de poderes de 
intervenção, numa fase precoce, nos casos 
em que a situação financeira ou a solvência 
de uma instituição se esteja a deteriorar. As 
informações que o Comité recebe numa 
fase precoce das autoridades nacionais de 
resolução ou do BCE serão essenciais para 
lhe permitir determinar as medidas a tomar 
para preparar a resolução da instituição em 

(25) O mecanismo único de resolução deve 
reger-se pelo quadro estabelecido pela 
Diretiva [] e pelo MUS. Por conseguinte, o 
comité deve dispor de poderes de 
intervenção, numa fase precoce, nos casos 
em que a situação financeira ou a solvência 
de uma instituição se esteja a deteriorar. As 
informações que o Comité recebe numa 
fase precoce das autoridades nacionais de 
resolução ou do BCE serão essenciais para 
lhe permitir determinar as medidas a tomar 
para preparar a resolução da instituição em 
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causa. causa.

Or. de

Alteração 150
Burkhard Balz

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) A fim de minimizar as perturbações 
registadas nos mercados financeiros e na 
economia, o processo da resolução deve ser 
realizado num curto espaço de tempo. A 
Comissão deve, durante todo o processo 
de resolução, ter acesso a quaisquer 
informações que considerar necessárias 
para tomar uma decisão com 
conhecimento de causa no quadro do 
processo de resolução. Quando a 
Comissão decide sujeitar uma instituição 
a um processo de resolução, o comité deve
imediatamente adotar um dispositivo de 
resolução especificando os instrumentos e 
os poderes de resolução a aplicar e os 
dispositivos de financiamento a utilizar 
eventualmente.

(27) A fim de minimizar as perturbações 
registadas nos mercados financeiros e na 
economia, o processo da resolução deve ser 
realizado num curto espaço de tempo. A 
Comissão não deve assumir um papel de 
liderança no processo de resolução e não
deve poder decidir colocar uma 
instituição de crédito em processo de 
resolução.

Or. en

Alteração 151
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) A fim de minimizar as perturbações 
registadas nos mercados financeiros e na 
economia, o processo da resolução deve ser 
realizado num curto espaço de tempo. A 

(27) A fim de minimizar as perturbações 
registadas nos mercados financeiros e na 
economia, o processo da resolução deve ser 
realizado num curto espaço de tempo. A 
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Comissão deve, durante todo o processo de 
resolução, ter acesso a quaisquer 
informações que considerar necessárias 
para tomar uma decisão com 
conhecimento de causa no quadro do 
processo de resolução. Quando a 
Comissão decide sujeitar uma instituição a 
um processo de resolução, o comité deve 
imediatamente adotar um dispositivo de 
resolução especificando os instrumentos e 
os poderes de resolução a aplicar e os 
dispositivos de financiamento a utilizar 
eventualmente.

Comissão deve, durante todo o processo de 
resolução, ter acesso a quaisquer 
informações que considerar necessárias 
para elaborar as regras em matéria de 
auxílios estatais e para o impacto sobre o 
mercado único no seu todo, incluindo 
sobre qualquer Estado-Membro ou 
empresa afetada pelo MUR mas que não 
faz parte deste. Quando o BCE decide 
sujeitar uma instituição a um processo de 
resolução, o comité deve imediatamente 
adotar um dispositivo de resolução 
especificando os instrumentos e os poderes 
de resolução a aplicar e os dispositivos de 
financiamento a utilizar eventualmente.

Or. en

Alteração 152
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) A fim de minimizar as perturbações 
registadas nos mercados financeiros e na 
economia, o processo da resolução deve ser 
realizado num curto espaço de tempo. A 
Comissão deve, durante todo o processo de 
resolução, ter acesso a quaisquer 
informações que considerar necessárias 
para tomar uma decisão com conhecimento 
de causa no quadro do processo de 
resolução. Quando a Comissão decide 
sujeitar uma instituição a um processo de 
resolução, o comité deve imediatamente 
adotar um dispositivo de resolução 
especificando os instrumentos e os poderes 
de resolução a aplicar e os dispositivos de 
financiamento a utilizar eventualmente.

(27) A fim de minimizar as perturbações 
registadas nos mercados financeiros e na 
economia, o processo da resolução deve ser 
realizado num curto espaço de tempo. O 
comité deve, durante todo o processo de 
resolução, ter acesso a quaisquer 
informações que considerar necessárias 
para tomar uma decisão com conhecimento 
de causa no quadro do processo de 
resolução. Quando o BCE decide sujeitar 
uma instituição a um processo de 
resolução, o comité, conjuntamente com 
as autoridades nacionais de resolução 
competentes, deve imediatamente adotar 
um dispositivo de resolução especificando 
os instrumentos e os poderes de resolução a 
aplicar e os dispositivos de financiamento a 
utilizar eventualmente.

Or. en
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Alteração 153
Peter Simon

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) A fim de minimizar as perturbações 
registadas nos mercados financeiros e na 
economia, o processo da resolução deve ser 
realizado num curto espaço de tempo. A 
Comissão deve, durante todo o processo de 
resolução, ter acesso a quaisquer 
informações que considerar necessárias 
para tomar uma decisão com conhecimento 
de causa no quadro do processo de 
resolução. Quando a Comissão decide 
sujeitar uma instituição a um processo de 
resolução, o comité deve imediatamente 
adotar um dispositivo de resolução 
especificando os instrumentos e os poderes 
de resolução a aplicar e os dispositivos de 
financiamento a utilizar eventualmente.

(27) A fim de minimizar as perturbações 
registadas nos mercados financeiros e na 
economia, o processo da resolução deve ser 
realizado num curto espaço de tempo; o 
acesso dos depositantes pelo menos aos 
depósitos cobertos deve ser garantido com 
a maior brevidade possível, no máximo 
até ao termo do prazo em que é concedido 
ao depositante o acesso aos depósitos 
cobertos no âmbito de um processo 
normal de insolvência, em conformidade 
com a Diretiva […] do Parlamento 
Europeu e do Conselho sobre os sistemas 
de garantia de depósitos. A Comissão 
deve, durante todo o processo de resolução, 
ter acesso a quaisquer informações que 
considerar necessárias para tomar uma 
decisão com conhecimento de causa no 
quadro do processo de resolução. Quando a 
Comissão decide sujeitar uma instituição a 
um processo de resolução, o comité deve 
imediatamente adotar um dispositivo de 
resolução especificando os instrumentos e 
os poderes de resolução a aplicar e os 
dispositivos de financiamento a utilizar 
eventualmente. Neste contexto, o comité 
deve cooperar estreitamente com o BCE, 
as autoridades nacionais competentes e as 
autoridades nacionais de resolução, bem 
como com os sistemas de garantia de 
depósitos. 

Or. de

Alteração 154
Corien Wortmann-Kool
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Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) A fim de minimizar as perturbações 
registadas nos mercados financeiros e na 
economia, o processo da resolução deve ser 
realizado num curto espaço de tempo. A 
Comissão deve, durante todo o processo de 
resolução, ter acesso a quaisquer 
informações que considerar necessárias 
para tomar uma decisão com conhecimento 
de causa no quadro do processo de 
resolução. Quando a Comissão decide 
sujeitar uma instituição a um processo de 
resolução, o comité deve imediatamente 
adotar um dispositivo de resolução 
especificando os instrumentos e os poderes 
de resolução a aplicar e os dispositivos de 
financiamento a utilizar eventualmente.

(27) A fim de minimizar as perturbações 
registadas nos mercados financeiros e na 
economia, o processo da resolução deve ser 
realizado num curto espaço de tempo. A 
Comissão deve, durante todo o processo de 
resolução, ter acesso a quaisquer 
informações que considerar necessárias 
para tomar uma decisão com conhecimento 
de causa no quadro do processo de 
resolução. Quando a Comissão decide 
adotar o projeto de decisão preparado 
pelo comité no sentido de sujeitar uma 
instituição a um processo de resolução, o 
comité deve imediatamente adotar um 
dispositivo de resolução especificando os 
instrumentos e os poderes de resolução a 
aplicar e os dispositivos de financiamento a 
utilizar eventualmente.

Or. en

Alteração 155
Diogo Feio

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) A fim de minimizar as perturbações 
registadas nos mercados financeiros e na 
economia, o processo da resolução deve ser 
realizado num curto espaço de tempo. A 
Comissão deve, durante todo o processo de 
resolução, ter acesso a quaisquer 
informações que considerar necessárias 
para tomar uma decisão com conhecimento 
de causa no quadro do processo de 
resolução. Quando a Comissão decide 
sujeitar uma instituição a um processo de 

(27) A fim de minimizar as perturbações 
registadas nos mercados financeiros e na 
economia, o processo da resolução deve ser 
realizado num curto espaço de tempo. A 
Comissão deve, durante todo o processo de 
resolução, ter acesso a quaisquer 
informações que considerar necessárias 
para tomar uma decisão com conhecimento 
de causa no quadro do processo de 
resolução. Quando a Comissão, no 
seguimento de uma recomendação do 
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resolução, o comité deve imediatamente 
adotar um dispositivo de resolução 
especificando os instrumentos e os poderes 
de resolução a aplicar e os dispositivos de 
financiamento a utilizar eventualmente.

comité, decide sujeitar uma instituição a 
um processo de resolução, o comité deve 
imediatamente adotar um dispositivo de 
resolução, nos termos propostos na 
recomendação, especificando os 
instrumentos e os poderes de resolução a 
aplicar e os dispositivos de financiamento a 
utilizar eventualmente.

Or. en

Justificação

Ao participar plenamente no comité, a Comissão tem direito a ter acesso às informações. 
Cabe ao comité, enquanto entidade jurídica distinta, acompanhar cada situação, e é ele, 
enquanto organismo independente e criado para o efeito, que toma a decisão pertinente 
relativamente à necessidade de colocar uma instituição em processo de resolução. Para dar 
cumprimento aos tratados da União, a Comissão é responsável pela decisão formal.

Alteração 156
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) A liquidação de uma instituição em 
dificuldades ao abrigo dos procedimentos 
normais de insolvência poderá pôr em 
causa a estabilidade financeira, interromper 
a prestação de serviços essenciais e afetar a 
proteção dos depositantes. Nesse caso, será 
do interesse público aplicar os 
instrumentos de resolução. Os objetivos da 
resolução deverão, por conseguinte, passar 
por garantir a continuidade dos serviços 
financeiros essenciais, manter a 
estabilidade do sistema financeiro, reduzir 
o risco moral limitando o recurso a apoios 
financeiros públicos para as instituições em 
dificuldades e proteger os depositantes.

(28) A liquidação de uma instituição em 
dificuldades ao abrigo dos procedimentos 
normais de insolvência poderá pôr em 
causa a estabilidade financeira, interromper 
a prestação de serviços essenciais e afetar a 
proteção dos depositantes. Nesse caso, será 
do interesse público aplicar os 
instrumentos de resolução. Os objetivos da 
resolução deverão, por conseguinte, passar 
por garantir a continuidade dos serviços 
financeiros essenciais e manter a 
estabilidade do sistema financeiro, reduzir 
o risco moral minimizando o recurso a 
apoios financeiros públicos para as 
instituições em dificuldades, proteger os 
depositantes e contribuir para um 
crescimento económico sustentável e 
equilibrado.
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Or. en

Alteração 157
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Contudo, a liquidação de uma 
instituição insolvente através dos 
procedimentos normais de insolvência 
deve ser sempre considerada antes de 
qualquer decisão no sentido de a manter 
em atividade. Uma instituição insolvente 
deverá ser mantida em atividade para 
efeitos de estabilidade financeira 
utilizando, tanto quanto possível, fundos 
privados, quer através da sua alienação ou 
fusão com um comprador do setor privado 
ou através da redução do valor 
contabilístico do passivo da instituição ou 
de uma conversão da sua dívida em 
capitais próprios, de modo a proceder a 
uma recapitalização.

(29) Contudo, a liquidação de uma 
instituição insolvente através dos 
procedimentos normais de insolvência 
deve ser sempre considerada antes de 
qualquer decisão no sentido de a manter 
em atividade. Uma instituição insolvente 
pode ser mantida em atividade para efeitos 
de estabilidade financeira utilizando fundos 
privados, quer através da sua alienação ou 
fusão com um comprador do setor privado 
ou através da redução do valor 
contabilístico do passivo da instituição ou 
de uma conversão da sua dívida em 
capitais próprios, de modo a proceder a 
uma recapitalização.

Or. en

Alteração 158
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Considerando 29-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(29-A) A atual crise económica foi, em 
grande parte, causada pela indústria 
financeira, em que muitos agentes se 
tornaram demasiado grandes para falir e 
tiveram de ser resgatados com fundos 
públicos. Contra qualquer lógica de 
economia de mercado, os prejuízos foram 
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socializados e os lucros privatizados. 
Importa lembrar que a principal função 
das instituições financeiras é canalizar as 
poupanças para investimentos produtivos. 
Com a criação de diversos instrumentos 
financeiros tóxicos e práticas comerciais 
dúbias, os quais, por exemplo, fixaram 
objetivos em termos de lucros 
excessivamente elevados, esta função foi 
afastada em prol da maximização dos 
lucros a curto prazo com valor 
acrescentado reduzido para a sociedade. 
É, por conseguinte, fundamental limitar o 
setor financeiro às suas funções 
essenciais. Consequentemente, as 
instituições que alcançaram uma 
dimensão e um grau de dependência que 
podem representar uma ameaça sistémica 
para o funcionamento das economias dos 
Estados-Membros a nível individual e da 
UE no seu conjunto, devem ser objeto de 
resolução, dado que, a longo prazo, esta 
medida conduzirá a um crescimento mais 
equilibrado e sustentável.

Or. en

Alteração 159
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Quando exerce os poderes de 
resolução, a Comissão e o comité devem
certificar-se de que os acionistas e credores 
suportam uma parte adequada das perdas, 
os administradores são substituídos, os 
custos da resolução da instituição são 
minimizados e todos os credores de uma 
instituição insolvente cujos créditos 
apresentam um nível de garantia 
semelhante são tratados da mesma forma.

(30) Quando exerce os poderes de 
resolução, o comité deve certificar-se de 
que os acionistas e credores suportam uma 
parte adequada das perdas, os 
administradores são substituídos ou são 
incluídos mais administradores especiais, 
os custos da resolução da instituição são 
minimizados e todos os credores de uma 
instituição insolvente cujos créditos 
apresentam um nível de garantia 
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semelhante são tratados da mesma forma.

Or. en

Alteração 160
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Quando exerce os poderes de 
resolução, a Comissão e o comité devem 
certificar-se de que os acionistas e credores 
suportam uma parte adequada das perdas, 
os administradores são substituídos, os 
custos da resolução da instituição são 
minimizados e todos os credores de uma 
instituição insolvente cujos créditos 
apresentam um nível de garantia 
semelhante são tratados da mesma forma.

(30) Quando exerce os poderes de 
resolução, o comité e as autoridades 
nacionais devem certificar-se de que os 
acionistas e credores suportam uma parte 
adequada das perdas, os administradores 
são substituídos, os custos da resolução da 
instituição são minimizados e todos os 
credores de uma instituição insolvente 
cujos créditos apresentam um nível de 
garantia semelhante são tratados da mesma 
forma.

Or. en

Alteração 161
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) As limitações aos direitos dos 
acionistas e credores devem estar 
conformes com os princípios enunciados 
no artigo 52.º da Carta dos Direitos 
Fundamentais. Os instrumentos de 
resolução só devem, por conseguinte, ser 
aplicados às instituições que estejam em 
situação ou em risco de colapso e apenas 
quando tal for necessário para a 
prossecução do objetivo de estabilidade 

(31) Os instrumentos de resolução devem 
ser aplicados às instituições que estejam 
em situação ou em risco de colapso ou às 
instituições que atingiram uma dimensão 
crítica, e apenas quando tal for necessário 
para a prossecução do objetivo de 
estabilidade financeira e de crescimento 
sustentável e equilibrado no interesse 
geral.
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financeira no interesse geral. Em 
particular, os instrumentos de resolução 
só devem ser aplicados quando a 
instituição não puder ser liquidada ao 
abrigo dos procedimentos normais de 
insolvência sem destabilizar o sistema 
financeiro, quando as medidas forem 
necessárias para assegurar a rápida 
transferência e a continuidade das 
funções de importância sistémica e 
quando não existir nenhuma perspetiva 
razoável de uma solução privada
alternativa, nomeadamente um aumento 
de capital pelos acionistas ou por terceiros 
que seja suficiente para repor 
integralmente a viabilidade da instituição.

Or. en

Alteração 162
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) A interferência com os direitos de 
propriedade não deve ser 
desproporcionada. Daí decorre que os 
acionistas e credores afetados não deverão 
suportar perdas mais elevadas do que 
aconteceria se a instituição fosse liquidada 
no momento em que é tomada a decisão de 
desencadear a resolução. Em caso de 
transferência parcial dos ativos de uma 
instituição em processo de resolução para 
um comprador do setor privado ou para um 
banco de transição, a parte residual da 
instituição deverá ser liquidada ao abrigo 
dos procedimentos normais de insolvência. 
Para proteger os acionistas e credores 
existentes da instituição durante os 
procedimentos de liquidação, estes deverão 
ter direito a receber em pagamento pelos 
seus créditos um valor não inferior ao que 

(32) A interferência com os direitos de 
propriedade não deve ser desproporcionada 
e deve estar sempre em linha com a 
proteção do interesse público geral. Daí 
decorre que os acionistas e credores 
afetados não deverão suportar perdas mais 
elevadas do que aconteceria se a instituição 
fosse liquidada no momento em que é 
tomada a decisão de desencadear a 
resolução. Em caso de transferência parcial 
dos ativos de uma instituição em processo 
de resolução para um comprador do setor 
privado ou para um banco de transição, a 
parte residual da instituição deverá ser 
liquidada ao abrigo dos procedimentos 
normais de insolvência. Para proteger os 
acionistas e credores existentes da 
instituição durante os procedimentos de 
liquidação, estes deverão ter direito a 



AM\1006888PT.doc 63/191 PE521.747v01-00

PT

se estima que receberiam se a instituição 
fosse totalmente liquidada ao abrigo dos 
procedimentos normais de insolvência.

receber em pagamento pelos seus créditos 
um valor não inferior ao que se estima que 
receberiam se a instituição fosse totalmente 
liquidada ao abrigo dos procedimentos 
normais de insolvência.

Or. en

Alteração 163
Peter Simon

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) A interferência com os direitos de 
propriedade não deve ser 
desproporcionada. Daí decorre que os 
acionistas e credores afetados não deverão 
suportar perdas mais elevadas do que 
aconteceria se a instituição fosse liquidada 
no momento em que é tomada a decisão de 
desencadear a resolução. Em caso de 
transferência parcial dos ativos de uma 
instituição em processo de resolução para 
um comprador do setor privado ou para um 
banco de transição, a parte residual da 
instituição deverá ser liquidada ao abrigo 
dos procedimentos normais de insolvência. 
Para proteger os acionistas e credores 
existentes da instituição durante os 
procedimentos de liquidação, estes deverão 
ter direito a receber em pagamento pelos 
seus créditos um valor não inferior ao que 
se estima que receberiam se a instituição 
fosse totalmente liquidada ao abrigo dos 
procedimentos normais de insolvência.

(32) A interferência com os direitos de 
propriedade não deve ser 
desproporcionada. Daí decorre que os 
acionistas e credores afetados não deverão 
suportar perdas mais elevadas do que 
aconteceria se a instituição fosse liquidada 
no momento em que é tomada a decisão de 
desencadear a resolução. Em caso de 
transferência parcial dos ativos de uma 
instituição em processo de resolução para 
um comprador do setor privado ou para um 
banco de transição, a parte residual da 
instituição deverá ser liquidada ao abrigo 
dos procedimentos normais de insolvência. 
Para proteger os acionistas e credores 
existentes da instituição durante os 
procedimentos de liquidação, estes deverão 
ter direito a receber em pagamento pelos 
seus créditos um valor não inferior ao que 
se estima que receberiam se a instituição 
fosse totalmente liquidada ao abrigo dos 
procedimentos normais de insolvência. Na 
utilização dos poderes de conversão em 
capitais próprios no âmbito do 
instrumento de resgate interno, deve ser 
dada atenção à forma jurídica da 
instituição, visto que a conversão de 
créditos ou de instrumentos de dívida em 
capital próprio poderá não se afigurar 
adequada, como, por exemplo, no caso 
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das participações em sociedades 
cooperativas.

Or. de

Justificação

A conversão de créditos ou de instrumentos de dívida em capital próprio poderá não se 
afigurar adequada em razão da forma jurídica, visto que as participações no capital não são 
fungíveis (por exemplo, participações em sociedades cooperativas).

Alteração 164
Marianne Thyssen

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) Quando uma instituição entra em 
colapso, é importante que as perdas sejam 
reconhecidas. O princípio orientador para a 
avaliação dos ativos e passivos das 
instituições em risco de colapso deve ser o 
seu valor de mercado no momento em que 
os instrumentos de resolução são aplicados 
e na medida em que os mercados estejam a 
funcionar corretamente. Quando o 
funcionamento dos mercados se encontra 
verdadeiramente perturbado, a avaliação 
deverá ser feita pelo valor económico a 
longo prazo dos ativos e passivos, 
devidamente justificado. Em caso de 
urgência, o comité deve poder proceder a 
uma avaliação provisória rápida do ativo e 
do passivo de uma instituição em 
dificuldades, que deve ser aplicável até que 
seja realizada uma avaliação independente.

(34) Quando uma instituição entra em 
colapso, é importante que as perdas sejam 
reconhecidas. O princípio orientador para a 
avaliação dos ativos e passivos das 
instituições em risco de colapso deve ser o 
seu valor de mercado no momento em que 
os instrumentos de resolução são aplicados 
e na medida em que os mercados estejam a 
funcionar de forma eficiente. Quando o 
funcionamento dos mercados se encontra 
verdadeiramente perturbado, a avaliação 
deverá ser feita pelo valor económico a 
longo prazo dos ativos e passivos, 
devidamente justificado. Em caso de 
urgência, o comité deve poder proceder a 
uma avaliação provisória rápida do ativo e 
do passivo de uma instituição em 
dificuldades, que deve ser aplicável até que 
seja realizada uma avaliação independente.

Or. nl

Alteração 165
Wolf Klinz, Olle Schmidt
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Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) A Comissão deve definir o quadro da 
medida de resolução a tomar segundo as 
circunstâncias do caso e está em condições 
de designar todos os instrumentos de 
resolução que devem ser utilizados. No 
âmbito desse quadro claro e preciso, o 
comité deve decidir em pormenor sobre o 
dispositivo de resolução a aplicar. Os 
instrumentos de resolução pertinentes 
devem incluir o instrumento de alienação, 
o instrumento da instituição de transição, o 
instrumento de resgate interno e o 
instrumento de separação dos ativos, 
igualmente previstos na Diretiva []. O 
quadro deve igualmente permitir avaliar se 
as condições de uma redução do valor 
contabilístico e de uma conversão de 
instrumentos de fundos próprios estão 
satisfeitas.

(36) O comité e as autoridades nacionais 
de resolução devem definir o quadro da 
medida de resolução a tomar segundo as 
circunstâncias do caso e está em condições 
de designar todos os instrumentos de 
resolução que devem ser utilizados. No 
âmbito desse quadro claro e preciso, o 
comité deve decidir em pormenor sobre o 
dispositivo de resolução a aplicar. Os 
instrumentos de resolução pertinentes 
devem incluir o instrumento de alienação, 
o instrumento da instituição de transição, o 
instrumento de resgate interno e o 
instrumento de separação dos ativos, 
igualmente previstos na Diretiva []. O 
quadro deve igualmente permitir avaliar se 
as condições de uma redução do valor 
contabilístico e de uma conversão de 
instrumentos de fundos próprios estão 
satisfeitas.

Or. en

Alteração 166
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) A Comissão deve definir o quadro da 
medida de resolução a tomar segundo as 
circunstâncias do caso e está em condições 
de designar todos os instrumentos de 
resolução que devem ser utilizados. No 
âmbito desse quadro claro e preciso, o 
comité deve decidir em pormenor sobre o 
dispositivo de resolução a aplicar. Os 
instrumentos de resolução pertinentes 
devem incluir o instrumento de alienação, 

(36) O comité deve definir o quadro da 
medida de resolução a tomar seguindo os 
planos de resolução das entidades em 
causa e segundo as circunstâncias do caso 
e está em condições de designar todos os 
instrumentos de resolução que devem ser 
utilizados. No âmbito desse quadro claro e 
preciso, o comité deve decidir em 
pormenor sobre o dispositivo de resolução 
a aplicar. Os instrumentos de resolução 
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o instrumento da instituição de transição, o 
instrumento de resgate interno e o 
instrumento de separação dos ativos, 
igualmente previstos na Diretiva []. O 
quadro deve igualmente permitir avaliar se 
as condições de uma redução do valor 
contabilístico e de uma conversão de 
instrumentos de fundos próprios estão 
satisfeitas.

pertinentes devem incluir o instrumento de 
alienação, o instrumento da instituição de 
transição, o instrumento de resgate interno 
e o instrumento de separação dos ativos, 
igualmente previstos na Diretiva []. O 
quadro deve igualmente permitir avaliar se 
as condições de uma redução do valor 
contabilístico e de uma conversão de 
instrumentos de fundos próprios estão 
satisfeitas.

Or. en

Alteração 167
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) A Comissão deve definir o quadro da 
medida de resolução a tomar segundo as 
circunstâncias do caso e está em condições 
de designar todos os instrumentos de 
resolução que devem ser utilizados. No 
âmbito desse quadro claro e preciso, o 
comité deve decidir em pormenor sobre o 
dispositivo de resolução a aplicar. Os 
instrumentos de resolução pertinentes 
devem incluir o instrumento de alienação, 
o instrumento da instituição de transição, o 
instrumento de resgate interno e o 
instrumento de separação dos ativos, 
igualmente previstos na Diretiva []. O 
quadro deve igualmente permitir avaliar se 
as condições de uma redução do valor 
contabilístico e de uma conversão de 
instrumentos de fundos próprios estão 
satisfeitas.

(36) A Comissão e o Conselho devem
definir o quadro da medida de resolução a 
tomar segundo as circunstâncias do caso e 
estão em condições de designar todos os 
instrumentos de resolução que devem ser 
utilizados. No âmbito desse quadro claro e 
preciso, o comité deve decidir em 
pormenor sobre o dispositivo de resolução 
a aplicar. Os instrumentos de resolução 
pertinentes devem incluir o instrumento de 
alienação, o instrumento da instituição de 
transição, o instrumento de resgate interno 
e o instrumento de separação dos ativos, 
igualmente previstos na Diretiva []. O 
quadro deve igualmente permitir avaliar se 
as condições de uma redução do valor 
contabilístico e de uma conversão de 
instrumentos de fundos próprios estão 
satisfeitas.

Or. en
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Alteração 168
Corien Wortmann-Kool

Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) A Comissão deve definir o quadro da 
medida de resolução a tomar segundo as 
circunstâncias do caso e está em condições 
de designar todos os instrumentos de 
resolução que devem ser utilizados. No 
âmbito desse quadro claro e preciso, o 
comité deve decidir em pormenor sobre o 
dispositivo de resolução a aplicar. Os 
instrumentos de resolução pertinentes 
devem incluir o instrumento de alienação, 
o instrumento da instituição de transição, o 
instrumento de resgate interno e o 
instrumento de separação dos ativos, 
igualmente previstos na Diretiva []. O 
quadro deve igualmente permitir avaliar se 
as condições de uma redução do valor 
contabilístico e de uma conversão de 
instrumentos de fundos próprios estão 
satisfeitas.

(36) A Comissão, com base num projeto 
de decisão elaborado pelo comité, deve 
definir, na sequência de uma 
recomendação do Comité, o quadro da 
medida de resolução a tomar segundo as 
circunstâncias do caso e está em condições 
de designar todos os instrumentos de 
resolução que devem ser utilizados. No 
âmbito desse quadro claro e preciso, o 
comité deve decidir em pormenor sobre o 
dispositivo de resolução a aplicar. Os 
instrumentos de resolução pertinentes 
devem incluir o instrumento de alienação, 
o instrumento da instituição de transição, o 
instrumento de resgate interno e o 
instrumento de separação dos ativos, 
igualmente previstos na Diretiva []. O 
quadro deve igualmente permitir avaliar se 
as condições de uma redução do valor 
contabilístico e de uma conversão de 
instrumentos de fundos próprios estão 
satisfeitas.

Or. en

Alteração 169
Diogo Feio

Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) A Comissão deve definir o quadro da 
medida de resolução a tomar segundo as 
circunstâncias do caso e está em condições 
de designar todos os instrumentos de 
resolução que devem ser utilizados. No 

(36) A Comissão deve definir, na 
sequência de uma recomendação do 
Comité, o quadro da medida de resolução a 
tomar segundo as circunstâncias do caso e 
está em condições de designar todos os 
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âmbito desse quadro claro e preciso, o 
comité deve decidir em pormenor sobre o 
dispositivo de resolução a aplicar. Os 
instrumentos de resolução pertinentes 
devem incluir o instrumento de alienação, 
o instrumento da instituição de transição, o 
instrumento de resgate interno e o 
instrumento de separação dos ativos, 
igualmente previstos na Diretiva []. O 
quadro deve igualmente permitir avaliar se 
as condições de uma redução do valor 
contabilístico e de uma conversão de 
instrumentos de fundos próprios estão 
satisfeitas.

instrumentos de resolução que devem ser 
utilizados. No âmbito desse quadro claro e 
preciso, o comité deve decidir em 
pormenor sobre o dispositivo de resolução 
a aplicar. Os instrumentos de resolução 
pertinentes devem incluir o instrumento de 
alienação, o instrumento da instituição de 
transição, o instrumento de resgate interno 
e o instrumento de separação dos ativos, 
igualmente previstos na Diretiva []. O 
quadro deve igualmente permitir avaliar se 
as condições de uma redução do valor 
contabilístico e de uma conversão de 
instrumentos de fundos próprios estão 
satisfeitas.

Or. en

Alteração 170
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) O instrumento de alienação permitirá 
a venda da instituição ou de partes da sua 
atividade a um ou mais compradores sem o 
consentimento dos acionistas.

(37) Nos termos da Diretiva [ ] 
Recuperação e Resolução Bancárias, o
instrumento de alienação permitirá a venda 
da instituição ou de partes da sua atividade 
a um ou mais compradores sem o 
consentimento dos acionistas.

Or. en

Alteração 171
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) O instrumento de segregação dos (38) Nos termos da Diretiva [ ] 
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ativos deve permitir que as autoridades 
possam transferir os ativos com pior 
desempenho ou em imparidade para uma 
estrutura distinta. Este instrumento só deve 
ser utilizado em conjunto com outros
instrumentos para evitar uma vantagem 
concorrencial indevida para a instituição 
em dificuldades.

Recuperação e Resolução Bancárias, o 
instrumento de segregação dos ativos deve 
permitir que as autoridades possam 
transferir os ativos com pior desempenho 
ou em imparidade para uma estrutura 
distinta. Este instrumento só deve ser 
utilizado em conjunto com outros 
instrumentos para evitar uma vantagem 
concorrencial indevida para a instituição 
em dificuldades.

Or. en

Alteração 172
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) Um regime de resolução eficaz deverá 
minimizar os custos a suportar pelos 
contribuintes em virtude da resolução de 
uma instituição em dificuldades. Deverá 
ainda assegurar que mesmo as grandes 
instituições de importância sistémica 
possam ser objeto de resolução sem pôr em 
risco a estabilidade financeira. O 
instrumento de resgate interno permite a 
realização desse objetivo ao garantir que os 
acionistas e credores da instituição 
suportam as perdas apropriadas e uma 
parte adequada desses custos. Para o efeito, 
o enquadramento para a resolução deverá 
incluir poderes legais para reduzir o valor 
contabilístico da dívida, como opção 
adicional e em conjunto com outros 
instrumentos de resolução, tal como o 
Conselho para a Estabilidade Financeira 
recomendou.

(39) Um regime de resolução eficaz deverá 
minimizar os custos a suportar pelos 
contribuintes em virtude da resolução de 
uma instituição em dificuldades. Deverá 
ainda assegurar que mesmo as grandes 
instituições de importância sistémica 
possam ser objeto de resolução sem pôr em 
risco a estabilidade financeira. O 
instrumento de resgate interno permite a 
realização desse objetivo ao garantir que os 
acionistas e credores da instituição 
suportam as perdas apropriadas e uma 
parte adequada desses custos. Para o efeito, 
o enquadramento para a resolução deverá 
incluir poderes legais para reduzir o valor 
contabilístico da dívida, como instrumento 
de primeira opção e em conjunto com 
outros instrumentos de resolução, tal como 
o Conselho para a Estabilidade Financeira 
recomendou.

Or. en
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Alteração 173
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) Para garantir a flexibilidade 
necessária para distribuir as perdas pelos 
credores em diferentes circunstâncias, 
afigura-se adequado que seja aplicado o 
instrumento de resgate interno, tanto 
quando o objetivo for a resolução da 
instituição em situação de colapso, 
garantindo a continuidade das suas 
atividades se existir uma perspetiva 
razoável de reposição da viabilidade da 
instituição, como quando os serviços de 
importância sistémica forem transferidos 
para uma instituição de transição e a parte 
residual da instituição cessar as suas 
atividades e for liquidada.

(40) Nos termos previstos na Diretiva [ ] 
Recuperação e Resolução Bancárias, para
garantir a flexibilidade necessária para 
distribuir as perdas pelos credores em 
diferentes circunstâncias, afigura-se 
adequado que seja aplicado o instrumento 
de resgate interno, tanto quando o objetivo 
for a resolução da instituição em situação 
de colapso, garantindo a continuidade das 
suas atividades se existir uma perspetiva 
razoável de reposição da viabilidade da 
instituição, como quando os serviços de 
importância sistémica forem transferidos 
para uma instituição de transição e a parte 
residual da instituição cessar as suas 
atividades e for liquidada.

Or. en

Alteração 174
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) Quando o instrumento de resgate 
interno for aplicado com o objetivo de 
repor o capital da instituição que se 
encontra em dificuldades de forma a 
permitir a continuidade das suas atividades, 
a resolução através do resgate interno deve 
ser acompanhada pela substituição da 
administração e pela subsequente 
reestruturação da instituição e das suas 
atividades de modo a corrigir as situações 
que levaram ao colapso. Essa 

(41) Nos termos previstos na Diretiva [ ] 
Recuperação e Resolução Bancárias,
quando o instrumento de resgate interno 
for aplicado com o objetivo de repor o 
capital da instituição que se encontra em 
dificuldades de forma a permitir a 
continuidade das suas atividades, a 
resolução através do resgate interno deve 
ser acompanhada pela substituição da 
administração e pela subsequente 
reestruturação da instituição e das suas 
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reestruturação deve ser realizada através da 
aplicação de um plano de reorganização 
das atividades.

atividades de modo a corrigir as situações 
que levaram ao colapso. Essa 
reestruturação deve ser realizada através da 
aplicação de um plano de reorganização 
das atividades.

Or. en

Alteração 175
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Considerando 42

Texto da Comissão Alteração

(42) Não é apropriado aplicar o 
instrumento de resgate interno aos créditos 
cobertos, associados a uma caução ou de 
outro modo garantidos. No entanto, a fim 
de assegurar que o instrumento de resgate 
interno é eficaz e atinge os seus objetivos, 
deve ser possível aplicá-lo a um leque tão 
alargado quanto possível dos passivos não 
garantidos de uma instituição em 
dificuldades. Importa contudo excluir 
determinados tipos de passivos não 
garantidos do âmbito de aplicação do
instrumento de resgate interno. Por 
motivos de interesse público e de eficácia 
da resolução, o instrumento de resgate 
interno não deve ser aplicado aos depósitos 
protegidos ao abrigo da Diretiva 94/19/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, às 
responsabilidades para com os funcionários 
da instituição em dificuldades ou aos 
créditos comerciais relacionados com bens 
e serviços necessários ao funcionamento 
corrente da instituição.

(42) Nos termos previstos na Diretiva [ ] 
Recuperação e Resolução Bancárias, não 
é apropriado aplicar o instrumento de 
resgate interno aos créditos cobertos, 
associados a uma caução ou de outro modo 
garantidos. No entanto, a fim de assegurar 
que o instrumento de resgate interno é 
eficaz e atinge os seus objetivos, deve ser 
possível aplicá-lo a um leque tão alargado 
quanto possível dos passivos não 
garantidos de uma instituição em 
dificuldades. Importa contudo excluir 
determinados tipos de passivos não 
garantidos do âmbito de aplicação do 
instrumento de resgate interno. Por 
motivos de interesse público e de eficácia 
da resolução, o instrumento de resgate 
interno não deve ser aplicado aos depósitos 
protegidos ao abrigo da Diretiva 94/19/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, às 
responsabilidades para com os funcionários 
da instituição em dificuldades ou aos 
créditos comerciais relacionados com bens 
e serviços necessários ao funcionamento 
corrente da instituição.

__________________ __________________

Diretiva 94/19/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 30 de maio de 1994, 
relativa aos sistemas de garantia de 

Diretiva 94/19/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 30 de maio de 1994, 
relativa aos sistemas de garantia de 
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depósitos. JO L 135 de 31.5.1994, p. 5–14. depósitos. JO L 135 de 31.5.1994, p. 5–14.

Or. en

Alteração 176
Nuno Melo

Proposta de regulamento
Considerando 42

Texto da Comissão Alteração

(42) Não é apropriado aplicar o 
instrumento de resgate interno aos créditos 
cobertos, associados a uma caução ou de 
outro modo garantidos. No entanto, a fim 
de assegurar que o instrumento de resgate 
interno é eficaz e atinge os seus objetivos, 
deve ser possível aplicá-lo a um leque tão 
alargado quanto possível dos passivos não 
garantidos de uma instituição em 
dificuldades. Importa contudo excluir 
determinados tipos de passivos não 
garantidos do âmbito de aplicação do 
instrumento de resgate interno. Por 
motivos de interesse público e de eficácia 
da resolução, o instrumento de resgate 
interno não deve ser aplicado aos depósitos 
protegidos ao abrigo da Diretiva 94/19/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho15, às 
responsabilidades para com os funcionários 
da instituição em dificuldades ou aos 
créditos comerciais relacionados com bens 
e serviços necessários ao funcionamento 
corrente da instituição. 

(42) Não é apropriado aplicar o 
instrumento de resgate interno aos créditos 
cobertos, associados a uma caução ou de 
outro modo garantidos. No entanto, a fim 
de assegurar que o instrumento de resgate 
interno é eficaz e atinge os seus objetivos, 
deve ser possível aplicá-lo a um leque tão 
alargado quanto possível dos passivos não 
garantidos de uma instituição em 
dificuldades. Importa contudo excluir
determinados tipos de passivos não 
garantidos do âmbito de aplicação do 
instrumento de resgate interno. Por 
motivos de interesse público e de eficácia 
da resolução, o instrumento de resgate 
interno não pode ser aplicado,
independentemente da sua natureza e 
valor, aos depósitos protegidos ao abrigo 
da Diretiva 94/19/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, às 
responsabilidades para com os funcionários 
da instituição em dificuldades ou aos 
créditos comerciais relacionados com bens 
e serviços necessários ao funcionamento 
corrente da instituição.

__________________
15 JO L 135 de 31.5.1994, pp. 5–14.

Or. pt
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Alteração 177
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Considerando 42

Texto da Comissão Alteração

(42) Não é apropriado aplicar o 
instrumento de resgate interno aos créditos 
cobertos, associados a uma caução ou de 
outro modo garantidos. No entanto, a fim 
de assegurar que o instrumento de resgate 
interno é eficaz e atinge os seus objetivos, 
deve ser possível aplicá-lo a um leque tão 
alargado quanto possível dos passivos não 
garantidos de uma instituição em 
dificuldades. Importa contudo excluir 
determinados tipos de passivos não 
garantidos do âmbito de aplicação do 
instrumento de resgate interno. Por 
motivos de interesse público e de eficácia 
da resolução, o instrumento de resgate 
interno não deve ser aplicado aos depósitos 
protegidos ao abrigo da Diretiva 94/19/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, às 
responsabilidades para com os funcionários 
da instituição em dificuldades ou aos 
créditos comerciais relacionados com bens 
e serviços necessários ao funcionamento 
corrente da instituição.

(42) Não é apropriado aplicar o 
instrumento de resgate interno aos créditos 
cobertos, associados a uma caução ou de 
outro modo garantidos. No entanto, a fim 
de assegurar que o instrumento de resgate 
interno é eficaz e atinge os seus objetivos, 
deve ser possível aplicá-lo a um leque tão 
alargado quanto possível dos passivos não 
garantidos de uma instituição em 
dificuldades. Importa contudo excluir 
determinados tipos de passivos não 
garantidos do âmbito de aplicação do 
instrumento de resgate interno. Por 
motivos de interesse público e de eficácia 
da resolução, o instrumento de resgate 
interno não deve ser aplicado aos depósitos 
protegidos ao abrigo da Diretiva 94/19/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, às 
responsabilidades para com os funcionários 
da instituição em dificuldades, a 
obrigações cobertas ou aos créditos 
comerciais relacionados com bens e 
serviços necessários ao funcionamento 
corrente da instituição.

__________________ __________________

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 31.5.1994, p. 5–14.

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 31.5.1994, p. 5–14.

Or. en

Alteração 178
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Considerando 43
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Texto da Comissão Alteração

(43) O instrumento de resgate interno não 
deve ser aplicado aos detentores de 
depósitos garantidos pelo sistema de 
garantia de depósitos. O sistema de 
garantia de depósitos contribui, contudo, 
para o financiamento do processo de 
resolução, na medida em que terá de 
indemnizar os depositantes. O exercício 
dos poderes de imposição de um resgate 
interno deverá assegurar que os 
depositantes mantenham o acesso aos seus 
depósitos, principal motivo para o 
estabelecimento dos sistemas de garantia 
de depósitos. Não prever o envolvimento 
desses sistemas nos casos em apreço 
constituiria uma vantagem desleal em 
relação aos outros credores que fossem 
abrangidos pelo exercício desses poderes 
pelas autoridades de resolução.

(43) Nos termos previstos na Diretiva [ ] 
Recuperação e Resolução Bancárias, o
instrumento de resgate interno não deve ser 
aplicado aos detentores de depósitos 
garantidos pelo sistema de garantia de 
depósitos. O sistema de garantia de 
depósitos contribui, contudo, para o 
financiamento do processo de resolução, na 
medida em que terá de indemnizar os 
depositantes. O exercício dos poderes de 
imposição de um resgate interno deverá 
assegurar que os depositantes mantenham o 
acesso aos seus depósitos, principal motivo 
para o estabelecimento dos sistemas de 
garantia de depósitos. Não prever o 
envolvimento desses sistemas nos casos em 
apreço constituiria uma vantagem desleal 
em relação aos outros credores que fossem 
abrangidos pelo exercício desses poderes 
pelas autoridades de resolução.

Or. en

Alteração 179
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(43) O instrumento de resgate interno não 
deve ser aplicado aos detentores de 
depósitos garantidos pelo sistema de 
garantia de depósitos. O sistema de 
garantia de depósitos contribui, contudo, 
para o financiamento do processo de 
resolução, na medida em que terá de
indemnizar os depositantes. O exercício 
dos poderes de imposição de um resgate 
interno deverá assegurar que os 
depositantes mantenham o acesso aos seus 
depósitos, principal motivo para o 

(43) O instrumento de resgate interno não 
deve ser aplicado aos detentores de 
depósitos garantidos pelo sistema de 
garantia de depósitos nem ao próprio 
sistema de garantia de depósitos. O 
exercício dos poderes de imposição de um 
resgate interno deverá assegurar que os 
depositantes mantenham o acesso aos seus 
depósitos.
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estabelecimento dos sistemas de garantia 
de depósitos. Não prever o envolvimento 
desses sistemas nos casos em apreço 
constituiria uma vantagem desleal em 
relação aos outros credores que fossem 
abrangidos pelo exercício desses poderes 
pelas autoridades de resolução.

Or. en

Alteração 180
Nuno Melo

Proposta de regulamento
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(43) O instrumento de resgate interno não 
deve ser aplicado aos detentores de 
depósitos garantidos pelo sistema de 
garantia de depósitos. O sistema de 
garantia de depósitos contribui, contudo, 
para o financiamento do processo de 
resolução, na medida em que terá de 
indemnizar os depositantes. O exercício 
dos poderes de imposição de um resgate 
interno deverá assegurar que os 
depositantes mantenham o acesso aos seus 
depósitos, principal motivo para o 
estabelecimento dos sistemas de garantia 
de depósitos. Não prever o envolvimento 
desses sistemas nos casos em apreço 
constituiria uma vantagem desleal em 
relação aos outros credores que fossem 
abrangidos pelo exercício desses poderes 
pelas autoridades de resolução.

(43) O instrumento de resgate interno não 
pode ser aplicado aos detentores de 
depósitos independentemente da sua 
natureza e valor. O sistema de garantia de 
depósitos contribui, contudo, para o 
financiamento do processo de resolução, na 
medida em que terá de indemnizar os 
depositantes. O exercício dos poderes de 
imposição de um resgate interno deverá 
assegurar que os depositantes mantenham o 
acesso aos seus depósitos, principal motivo 
para o estabelecimento dos sistemas de 
garantia de depósitos. Não prever o 
envolvimento desses sistemas nos casos em
apreço constituiria uma vantagem desleal 
em relação aos outros credores que fossem 
abrangidos pelo exercício desses poderes 
pelas autoridades de resolução.

Or. pt

Alteração 181
Diogo Feio

Proposta de regulamento
Considerando 44
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Texto da Comissão Alteração

(44) Para que a repartição da carga 
financeira entre os acionistas e os credoras
de categoria inferior seja efetivamente 
aplicável, como exigido pelas regras em 
matéria de auxílios estatais, o mecanismo 
único de resolução poderia, a contar da 
aplicação do presente regulamento, aplicar 
por analogia o instrumento de resgate 
interno.

(44) Para que a repartição da carga 
financeira entre os acionistas e os credores
de categoria inferior seja efetivamente 
aplicável, como exigido pelas regras em 
matéria de auxílios estatais, o mecanismo 
único de resolução poderia, a contar da 
aplicação do presente regulamento, aplicar 
por analogia o instrumento de resgate 
interno a essas partes interessadas.

Or. en

Alteração 182
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Considerando 44

Texto da Comissão Alteração

(44) Para que a repartição da carga 
financeira entre os acionistas e os credoras
de categoria inferior seja efetivamente 
aplicável, como exigido pelas regras em 
matéria de auxílios estatais, o mecanismo 
único de resolução poderia, a contar da 
aplicação do presente regulamento, aplicar 
por analogia o instrumento de resgate 
interno.

(44) Para que a repartição da carga 
financeira entre os acionistas e os credores
de categoria inferior seja efetivamente 
aplicável, como exigido pelas regras em 
matéria de auxílios estatais, o mecanismo 
único de resolução poderia, a contar da 
aplicação da Diretiva DRRB, aplicar por 
analogia o instrumento de resgate interno.

Or. en

Alteração 183
Diogo Feio

Proposta de regulamento
Considerando 45

Texto da Comissão Alteração

(45) Para evitar que as instituições (45) Para evitar que as instituições 
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estruturem os seus passivos de modo que 
limite a eficácia do instrumento de resgate 
interno, o comité devia poder estabelecer 
que as instituições devem 
permanentemente deter um montante 
agregado, expresso em percentagem dos 
passivos totais da instituição, de fundos 
próprios, dívida subordinada e dívida 
privilegiada, que não constituem fundos 
próprios para efeitos do Regulamento 
(UE) n.º 575/2013 do Parlamento 
Europeu e do Conselho16 e da Diretiva 
2013/36/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho17, que pode servir para a 
aplicação do instrumento de resgate 
interno.

estruturem os seus passivos de modo que 
limite a eficácia do instrumento de resgate 
interno, o comité devia poder estabelecer 
que as instituições devem 
permanentemente deter um montante 
agregado, expresso em percentagem dos 
passivos totais da instituição, incluindo 
fundos próprios, de fundos próprios, 
dívida subordinada e dívida privilegiada, 
que pode servir para a aplicação do 
instrumento de resgate interno.

__________________
16Regulamento (UE) n.º 575/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 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 176 de 27.6.2013, p.1.
17Diretiva 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.

Or. en

Alteração 184
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Considerando 45

Texto da Comissão Alteração

(45) Para evitar que as instituições (45) Para evitar que as instituições 
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estruturem os seus passivos de modo que 
limite a eficácia do instrumento de resgate 
interno, o comité devia poder estabelecer 
que as instituições devem 
permanentemente deter um montante 
agregado, expresso em percentagem dos 
passivos totais da instituição, de fundos 
próprios, dívida subordinada e dívida 
privilegiada, que não constituem fundos 
próprios para efeitos do Regulamento (UE) 
n.º 575/2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho16 e da Diretiva 2013/36/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho17 , que 
pode servir para a aplicação do instrumento 
de resgate interno.

estruturem os seus passivos de modo que 
limite a eficácia do instrumento de resgate 
interno, o comité devia poder estabelecer 
que as instituições devem 
permanentemente deter um montante 
agregado, expresso em percentagem dos 
passivos totais da instituição, de fundos 
próprios, dívida subordinada e dívida 
privilegiada, que não constituem fundos 
próprios para efeitos do Regulamento (UE) 
n.º 575/2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho16 e da Diretiva 2013/36/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho17 , que 
pode servir para a aplicação do instrumento 
de resgate interno e que é definido nos 
planos de resolução.

__________________ __________________
16Regulamento (UE) n.º 575/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 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 176 de 27.6.2013, p.1.

16Regulamento (UE) n.º 575/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 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 176 de 27.6.2013, p.1.

17Diretiva 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.

17Diretiva 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.

Or. en

Alteração 185
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Considerando 46

Texto da Comissão Alteração

(46) Seria conveniente escolher o melhor (46) Seria conveniente escolher o melhor 
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método de resolução segundo as 
circunstâncias do caso e, para o efeito, 
deviam estar disponíveis todos os 
instrumentos de resolução previstos na 
Diretiva [].

método de resolução segundo as 
circunstâncias do caso, sem discriminar 
Estados-Membros ou grupo de 
Estados-Membros participantes ou não 
participantes e, para o efeito, todos os 
instrumentos de resolução previstos na 
Diretiva [ ] Recuperação e Resolução 
Bancárias deviam estar disponíveis e ser 
aplicados em conformidade com o 
disposto na referida diretiva.

Or. en

Alteração 186
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Considerando 47

Texto da Comissão Alteração

(47) A Diretiva [] conferiu às autoridades 
nacionais de resolução o poder de reduzir o 
valor contabilístico e converter 
instrumentos de fundos próprios, uma vez 
que as condições de uma redução do valor 
contabilístico e de uma conversão de 
instrumentos de fundos próprios podem 
coincidir com as condições de 
desencadeamento de um processo de 
resolução e que é necessário então avaliar 
se a redução do valor contabilístico e de 
uma conversão de instrumentos de fundos 
próprios são por si só suficientes para 
restabelecer a solidez financeira da 
entidade em causa ou se é igualmente 
necessário tomar uma medida de resolução. 
Regra geral, este poder será utilizado no 
contexto da resolução. A Comissão deve
substituir as autoridades nacionais de 
resolução igualmente nesta função e deve, 
por conseguinte, estar habilitada a avaliar 
se as condições da redução do valor 
contabilístico e de uma conversão de 
instrumentos de fundos próprios estão 
satisfeitas e decidir sujeitar ou não a 

(47) A Diretiva [] conferiu às autoridades 
nacionais de resolução o poder de reduzir o 
valor contabilístico e converter 
instrumentos de fundos próprios, uma vez 
que as condições de uma redução do valor 
contabilístico e de uma conversão de 
instrumentos de fundos próprios podem 
coincidir com as condições de 
desencadeamento de um processo de 
resolução e que é necessário então avaliar 
se a redução do valor contabilístico e de 
uma conversão de instrumentos de fundos 
próprios são por si só suficientes para 
restabelecer a solidez financeira da 
entidade em causa ou se é igualmente 
necessário tomar uma medida de resolução. 
Regra geral, este poder será utilizado no 
contexto da resolução. O comité, a 
Comissão e o Conselho devem substituir as 
autoridades nacionais de resolução 
igualmente nesta função e devem, por 
conseguinte, estar habilitados a avaliar se 
as condições da redução do valor 
contabilístico e de uma conversão de 
instrumentos de fundos próprios estão 
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entidade em causa a um processo de 
resolução, se as condições de 
desencadeamento de um processo de 
resolução estiverem igualmente satisfeitas.

satisfeitas e decidir sujeitar ou não a 
entidade em causa a um processo de 
resolução, se as condições de 
desencadeamento de um processo de 
resolução estiverem igualmente satisfeitas.

Or. en

Alteração 187
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Considerando 47

Texto da Comissão Alteração

(47) A Diretiva [] conferiu às autoridades 
nacionais de resolução o poder de reduzir o 
valor contabilístico e converter 
instrumentos de fundos próprios, uma vez 
que as condições de uma redução do valor 
contabilístico e de uma conversão de 
instrumentos de fundos próprios podem 
coincidir com as condições de 
desencadeamento de um processo de 
resolução e que é necessário então avaliar 
se a redução do valor contabilístico e de 
uma conversão de instrumentos de fundos 
próprios são por si só suficientes para 
restabelecer a solidez financeira da 
entidade em causa ou se é igualmente 
necessário tomar uma medida de resolução. 
Regra geral, este poder será utilizado no 
contexto da resolução. A Comissão deve 
substituir as autoridades nacionais de 
resolução igualmente nesta função e deve, 
por conseguinte, estar habilitada a avaliar 
se as condições da redução do valor
contabilístico e de uma conversão de 
instrumentos de fundos próprios estão 
satisfeitas e decidir sujeitar ou não a 
entidade em causa a um processo de 
resolução, se as condições de 
desencadeamento de um processo de 
resolução estiverem igualmente satisfeitas.

(47) A Diretiva [] conferiu às autoridades 
nacionais de resolução o poder de reduzir o 
valor contabilístico e converter 
instrumentos de fundos próprios, uma vez 
que as condições de uma redução do valor 
contabilístico e de uma conversão de 
instrumentos de fundos próprios podem 
coincidir com as condições de 
desencadeamento de um processo de 
resolução e que é necessário então avaliar 
se a redução do valor contabilístico e de 
uma conversão de instrumentos de fundos 
próprios são por si só suficientes para 
restabelecer a solidez financeira da 
entidade em causa ou se é igualmente 
necessário tomar uma medida de resolução. 
Regra geral, este poder será utilizado no 
contexto da resolução. O comité deve 
substituir as autoridades nacionais de 
resolução igualmente nesta função e deve, 
por conseguinte, estar habilitada a avaliar 
se as condições da redução do valor 
contabilístico e de uma conversão de 
instrumentos de fundos próprios estão 
satisfeitas e decidir sujeitar ou não a 
entidade em causa a um processo de 
resolução, se as condições de 
desencadeamento de um processo de 
resolução estiverem igualmente satisfeitas.
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Or. en

Alteração 188
Diogo Feio

Proposta de regulamento
Considerando 48

Texto da Comissão Alteração

(48) A eficiência e a uniformidade das 
medidas de resolução devem estar 
asseguradas em todos os Estados-Membros
participantes. Para este efeito, em casos 
excecionais quando uma autoridade 
nacional de resolução não tem, ou não tem 
suficientemente aplicado uma decisão que 
tinha adotado, o comité deve ter poderes 
para transferir para uma outra pessoa 
determinados direitos, ativos ou passivos 
de uma instituição em processo de 
resolução ou exigir a conversão dos 
instrumentos de dívida contendo uma 
cláusula contratual de conversão em 
determinadas circunstâncias. Qualquer 
medida das autoridades nacionais de 
resolução de natureza a restringir ou afetar 
o exercício, pelo comité, dos seus poderes 
e das suas funções deve ser excluída.

(48) A eficiência e a uniformidade das 
medidas de resolução devem estar 
asseguradas em todos os Estados-Membros
participantes. Para este efeito, em casos 
excecionais quando uma autoridade 
nacional de resolução não tem, ou não tem 
suficientemente aplicado uma decisão que 
tinha adotado, o comité deve ter poderes 
para intervir de modo a garantir o 
cumprimento dessa decisão. Qualquer 
medida das autoridades nacionais de 
resolução de natureza a restringir ou afetar 
o exercício, pelo comité, dos seus poderes 
e das suas funções deve ser excluída.

Or. en

Alteração 189
Olle Ludvigsson

Proposta de regulamento
Considerando 49-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(49-A) Quando são aplicados 
instrumentos de resolução e exercidos os 
poderes de resolução, o comité deve 
informar e consultar os trabalhadores ou 
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os seus representantes. Se for caso disso, 
as convenções coletivas, ou outros 
convénios previstos pelos parceiros 
sociais, devem ser respeitados nesta 
matéria.

Or. en

Alteração 190
Wolf Klinz

Proposta de regulamento
Considerando 50

Texto da Comissão Alteração

(50) Uma vez que o comité substitui as 
autoridades nacionais de resolução dos 
Estados-Membros participantes nas suas 
decisões de resolução, deve igualmente 
substituir essas autoridades para efeitos de 
cooperação com os Estados-Membros não 
participantes, na medida em que estejam 
em causa funções de resolução. Em 
especial, o comité deve representar todas as 
autoridades dos Estados-Membros
participantes nos colégios de autoridades 
de resolução incluindo as autoridades dos 
Estados-Membros não participantes.

(50) Uma vez que o comité apoia as 
autoridades nacionais de resolução dos 
Estados-Membros participantes nas suas 
decisões de resolução, deve igualmente 
colaborar com essas autoridades para 
efeitos de cooperação com os 
Estados-Membros não participantes, na 
medida em que estejam em causa funções 
de resolução. Em especial, o comité deve 
representar todas as autoridades dos 
Estados-Membros participantes nos 
colégios de autoridades de resolução 
incluindo as autoridades dos 
Estados-Membros não participantes.

Or. en

Alteração 191
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Considerando 50

Texto da Comissão Alteração

(50) Uma vez que o comité substitui as 
autoridades nacionais de resolução dos 
Estados-Membros participantes nas suas 

(50) Uma vez que o comité substitui as 
autoridades nacionais de resolução dos 
Estados-Membros participantes nas suas 
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decisões de resolução, deve igualmente 
substituir essas autoridades para efeitos de 
cooperação com os Estados-Membros não 
participantes, na medida em que estejam 
em causa funções de resolução. Em 
especial, o comité deve representar todas 
as autoridades dos Estados-Membros
participantes nos colégios de autoridades 
de resolução incluindo as autoridades dos 
Estados-Membros não participantes.

decisões de resolução, deve igualmente 
substituir essas autoridades para efeitos de 
cooperação com os Estados-Membros não 
participantes, na medida em que estejam 
em causa funções de resolução. Em 
especial, o comité deve ser composto por
todas as autoridades dos Estados-Membros
participantes nos colégios de autoridades 
de resolução incluindo as autoridades dos 
Estados-Membros não participantes.

Or. en

Alteração 192
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Considerando 51

Texto da Comissão Alteração

(51) Uma vez que inúmeras instituições 
não exercem apenas a sua atividade na 
União, mas a nível internacional, um 
mecanismo de resolução deve, para ser 
eficaz, definir princípios de cooperação 
com as autoridades competentes dos países 
em questão. Deve ser dado apoio às 
autoridades dos países terceiros em 
conformidade com o quadro jurídico 
previsto no artigo 88.º da Diretiva []. Para 
o efeito, como o comité deve ser a única 
autoridade com poderes para proceder à 
resolução de bancos em dificuldades nos 
Estados-Membros participantes, o comité 
deve ter poderes exclusivos para concluir 
acordos de cooperação não vinculativos 
com as autoridades desses países 
terceiros, em nome das autoridades 
nacionais dos Estados-Membros
participantes.

(51) Uma vez que inúmeras instituições 
não exercem apenas a sua atividade na 
União, mas a nível internacional, um
mecanismo de resolução deve, para ser 
eficaz, definir princípios de cooperação 
com as autoridades competentes dos países 
em questão. Deve ser dado apoio às 
autoridades dos países terceiros em 
conformidade com o quadro jurídico 
previsto no artigo 88.º da Diretiva [].

Or. en
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Alteração 193
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Considerando 52

Texto da Comissão Alteração

(52) A fim de desempenhar as suas funções 
de forma eficaz, o comité deve dispor de 
poderes de investigação adequados. Deve 
estar em condições de exigir todas as 
informações de que necessita, quer 
diretamente, quer através das autoridades 
nacionais de resolução, e de realizar 
investigações e inspeções no local, se for 
caso disso, em cooperação com as 
autoridades nacionais competentes. No 
contexto da resolução, o comité pode 
recorrer a inspeções no local para se 
assegurar de que a Comissão e ele próprio 
tomam as suas decisões com base em 
informações perfeitamente exatas e que 
essas decisões são efetivamente executadas 
pelas autoridades nacionais.

(52) A fim de desempenhar as suas funções 
de forma eficaz, o comité deve dispor de 
poderes de investigação adequados. Deve 
estar em condições de exigir todas as 
informações de que necessita, quer 
diretamente, quer através das autoridades 
nacionais de resolução, e de realizar 
investigações e inspeções no local, se for 
caso disso, em cooperação com as 
autoridades nacionais competentes. No 
contexto da resolução, o comité pode 
recorrer a inspeções no local para se 
assegurar de que ele próprio toma as suas 
decisões com base em informações 
perfeitamente exatas e que essas decisões 
são efetivamente executadas pelas 
autoridades nacionais.

Or. en

Alteração 194
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Considerando 52

Texto da Comissão Alteração

(52) A fim de desempenhar as suas funções 
de forma eficaz, o comité deve dispor de 
poderes de investigação adequados. Deve 
estar em condições de exigir todas as 
informações de que necessita, quer 
diretamente, quer através das autoridades 
nacionais de resolução, e de realizar 
investigações e inspeções no local, se for 
caso disso, em cooperação com as 
autoridades nacionais competentes. No 

(52) A fim de desempenhar as suas funções 
de forma eficaz, o comité deve dispor de 
poderes de investigação adequados. Deve 
estar em condições de exigir todas as 
informações de que necessita, quer 
diretamente, quer através das autoridades 
nacionais de resolução, e de realizar 
investigações e inspeções no local, se for 
caso disso, em cooperação com as 
autoridades nacionais competentes. No 
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contexto da resolução, o comité pode 
recorrer a inspeções no local para se 
assegurar de que a Comissão e ele próprio 
tomam as suas decisões com base em 
informações perfeitamente exatas e que 
essas decisões são efetivamente executadas 
pelas autoridades nacionais.

contexto da resolução, o comité pode 
recorrer a inspeções no local para se 
assegurar de que ele próprio toma as suas 
decisões com base em informações 
perfeitamente exatas e que essas decisões 
são efetivamente executadas pelas 
autoridades nacionais.

Or. en

Alteração 195
Corien Wortmann-Kool

Proposta de regulamento
Considerando 52

Texto da Comissão Alteração

(52) A fim de desempenhar as suas funções 
de forma eficaz, o comité deve dispor de 
poderes de investigação adequados. Deve 
estar em condições de exigir todas as 
informações de que necessita, quer 
diretamente, quer através das autoridades 
nacionais de resolução, e de realizar 
investigações e inspeções no local, se for 
caso disso, em cooperação com as 
autoridades nacionais competentes. No 
contexto da resolução, o comité pode 
recorrer a inspeções no local para se 
assegurar de que a Comissão e ele próprio 
tomam as suas decisões com base em 
informações perfeitamente exatas e que 
essas decisões são efetivamente executadas 
pelas autoridades nacionais.

(52) A fim de desempenhar as suas funções 
de forma eficaz, o comité deve dispor de 
poderes de investigação adequados. Deve 
estar em condições de exigir todas as 
informações de que necessita, quer 
diretamente, quer através das autoridades 
nacionais de resolução, e de realizar 
investigações e inspeções no local, se for 
caso disso, em cooperação com as 
autoridades nacionais competentes, tirando 
pleno partido das informações disponíveis 
no BCE e nas autoridades nacionais 
competentes. No contexto da resolução, o 
comité pode recorrer a inspeções no local 
para se assegurar de que a Comissão e ele 
próprio tomam as suas decisões com base 
em informações perfeitamente exatas e que 
essas decisões são efetivamente executadas 
pelas autoridades nacionais.

Or. en

Alteração 196
Diogo Feio
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Proposta de regulamento
Considerando 52

Texto da Comissão Alteração

(52) A fim de desempenhar as suas funções 
de forma eficaz, o comité deve dispor de 
poderes de investigação adequados. Deve 
estar em condições de exigir todas as 
informações de que necessita, quer 
diretamente, quer através das autoridades 
nacionais de resolução, e de realizar 
investigações e inspeções no local, se for 
caso disso, em cooperação com as 
autoridades nacionais competentes. No 
contexto da resolução, o comité pode 
recorrer a inspeções no local para se 
assegurar de que a Comissão e ele próprio 
tomam as suas decisões com base em 
informações perfeitamente exatas e que 
essas decisões são efetivamente executadas 
pelas autoridades nacionais.

(52) A fim de desempenhar as suas funções 
de forma eficaz, o comité deve dispor de 
poderes de investigação adequados. Deve 
estar em condições de exigir todas as 
informações de que necessita, quer 
diretamente, quer através das autoridades 
nacionais de resolução, e de realizar 
investigações e inspeções no local, se for 
caso disso, em cooperação com as 
autoridades nacionais competentes. No 
contexto da resolução, o comité pode 
recorrer a inspeções no local para se 
assegurar de que a Comissão e ele próprio 
tomam as suas decisões com base em 
informações perfeitamente exatas e que 
essas decisões são efetivamente executadas 
pelas autoridades nacionais. Sempre que a 
autoridade nacional não tiver à disposição 
os meios para custear a necessária 
assistência, deve exercer o seu poder de 
requerer essa assistência de outras 
autoridades nacionais de resolução.

Or. en

Alteração 197
Diogo Feio

Proposta de regulamento
Considerando 52-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(52-A) O procedimento relativo ao 
intercâmbio de informações entre o 
comité, as autoridades competentes e as 
autoridades nacionais de resolução deve 
ser definido e aplicado no quadro de um 
memorando de entendimento.

Or. en
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Alteração 198
Olle Ludvigsson

Proposta de regulamento
Considerando 53

Texto da Comissão Alteração

(53) De forma a garantir que o comité tem 
acesso a todas as informações pertinentes, 
os trabalhadores não devem poder invocar 
o segredo profissional para impedir a 
divulgação de informações ao comité.

(53) De forma a garantir que o comité tem 
acesso a todas as informações pertinentes, 
os trabalhadores não devem poder invocar 
o segredo profissional para impedir a
divulgação de informações ao comité. Ao 
mesmo tempo, a divulgação dessas 
informações ao comité nunca deve ser 
considerada uma violação do segredo 
profissional.

Or. en

Alteração 199
Diogo Feio

Proposta de regulamento
Considerando 54

Texto da Comissão Alteração

(54) A fim de garantir o respeito das 
decisões adotadas no quadro do mecanismo 
único da resolução, seria conveniente que 
as infrações dessem origem a sanções 
proporcionadas e dissuasivas. O comité 
deve poder dar instruções às autoridades 
nacionais de resolução para aplicar 
coimas ou sanções pecuniárias 
compulsórias às empresas por 
incumprimento das obrigações que lhes 
incumbem por força das decisões adotadas. 
A fim de garantir práticas de execução 
coerentes, eficientes e eficazes, o comité
deve poder emitir orientações destinadas 
às autoridades nacionais de resolução, 
relativamente à aplicação das coimas e 

(54) A fim de garantir o respeito das 
decisões adotadas no quadro do mecanismo 
único da resolução, seria conveniente que 
as infrações dessem origem a sanções 
proporcionadas e dissuasivas. O comité 
deve poder aplicar coimas ou sanções 
pecuniárias compulsórias às empresas por 
incumprimento das obrigações que lhes 
incumbem por força das decisões adotadas. 
Estas coimas ou sanções pecuniárias 
compulsórias devem ser determinadas 
pelo comité, em conjunto com as 
autoridades competentes e a Comissão.
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das sanções pecuniárias compulsórias.

Or. en

Alteração 200
Diogo Feio

Proposta de regulamento
Considerando 54-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(54-A) Para garantir a total observância 
das decisões na União devem ser impostas 
sanções proporcionadas e dissuasivas que 
são aplicadas de forma idêntica em todos 
os Estados-Membros em caso de infração; 
por esta razão, o quadro de adoção de 
sanções administrativas e legais deve ser 
harmonizado ao nível da União para 
garantir o cumprimento efetivo; por 
conseguinte, devem ser definidas regras 
mínimas comuns em prol de um 
mecanismo global europeu;

Or. en

Justificação

Deve haver harmonização em relação aos requisitos mínimos que devem ser aplicados por 
todos os Estados-Membros em caso de infração. As instituições financeiras não devem ter a 
possibilidade de beneficiar de regimes mais leves nalguns Estados-Membros.

Alteração 201
Diogo Feio

Proposta de regulamento
Considerando 54-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(54-B) Os Estados-Membros e o comité 
devem assegurar que as sanções impostas 
por força do Regulamento (CE) n.º (...) 
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apenas sejam divulgadas publicamente se 
tal divulgação for proporcionada.

Or. en

Alteração 202
Diogo Feio

Proposta de regulamento
Considerando 55

Texto da Comissão Alteração

(55) Quando uma autoridade nacional de 
resolução infringe as regras do 
mecanismo único da resolução não 
utilizando poderes que são conferidos no 
direito nacional para executar uma 
instrução do comité, o Estado-Membro 
em causa pode ser responsável por 
reparar qualquer prejuízo causado a 
pessoas, incluindo eventualmente à 
entidade ou ao grupo sujeito ao processo 
de resolução, ou a qualquer credor de 
qualquer parte desta entidade ou deste 
grupo em qualquer Estado-Membro, em 
conformidade com essa jurisprudência.

Suprimido

Or. en

Alteração 203
Diogo Feio

Proposta de regulamento
Considerando 56

Texto da Comissão Alteração

(56) Devem ser estabelecidas regras 
adequadas que regem o orçamento do 
comité, a elaboração do orçamento, a 
adoção do regulamento interno 
especificando o processo a seguir para o 
seu estabelecimento e execução, e a 

(56) Devem ser estabelecidas regras 
adequadas que regem a adoção do 
regulamento interno especificando o 
processo a seguir para o estabelecimento 
e execução do orçamento do comité, a sua 
elaboração, monitorização e controlo 
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auditoria interna e externa das contas. trimestral pela sessão plenária do comité, 
e a auditoria interna e externa das contas.

Or. en

Alteração 204
Diogo Feio

Proposta de regulamento
Considerando 56-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(56-A) A sessão plenária do comité deve 
adotar também o seu programa de 
trabalho anual, monitorizá-lo e 
controlá-lo trimestralmente, e emitir 
pareceres e/ou recomendações sobre o 
projeto de relatório trimestral elaborado 
pelo diretor executivo, que deve incluir 
uma secção sobre as atividades de 
resolução e os casos de resolução em 
curso do comité, e outra sobre assuntos 
financeiros e administrativos.

Or. en

Alteração 205
Corien Wortmann-Kool

Proposta de regulamento
Considerando 58

Texto da Comissão Alteração

(58) É necessário garantir que o fundo está 
plenamente disponível para a resolução das 
instituições em dificuldades. Por 
conseguinte, o fundo não deve ser utilizado 
para qualquer outro fim que não a 
aplicação eficiente dos poderes e dos 
instrumentos de resolução. Além disso, 
deve ser utilizado apenas em conformidade 
com os objetivos e princípios de resolução 

(58) É necessário garantir que o fundo está 
plenamente disponível para a resolução das 
instituições em dificuldades. Por 
conseguinte, o fundo não deve ser utilizado 
para qualquer outro fim que não a 
aplicação eficiente dos poderes e dos 
instrumentos de resolução. Além disso, 
deve ser utilizado apenas em conformidade 
com os objetivos e princípios de resolução 
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aplicáveis. Por conseguinte, o comité deve 
assegurar que quaisquer prejuízos, custos 
ou outras despesas decorrentes da 
utilização dos instrumentos de resolução 
sejam suportados em primeiro lugar pelos 
acionistas e pelos credores da instituição 
objeto de resolução. O fundo só deve 
suportar os prejuízos, custos e outras 
despesas associados à utilização dos 
instrumentos de resolução se os recursos 
dos acionistas e credores estiverem 
esgotados.

aplicáveis, respeitando plenamente as 
disposições previstas na Diretiva [DRRB]. 
O fundo não deve ser utilizado 
diretamente para absorver as perdas de 
uma instituição nem para fins de 
recapitalização. Por conseguinte, o comité 
deve assegurar que quaisquer prejuízos, 
custos ou outras despesas decorrentes da 
utilização dos instrumentos de resolução 
sejam suportados em primeiro lugar pelos 
acionistas e pelos credores da instituição 
objeto de resolução. O fundo só deve 
suportar os prejuízos, custos e outras 
despesas associados à utilização dos 
instrumentos de resolução se os recursos 
dos acionistas e credores estiverem 
esgotados.

Or. en

Alteração 206
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Proposta de regulamento
Considerando 58

Texto da Comissão Alteração

(58) É necessário garantir que o fundo está 
plenamente disponível para a resolução das 
instituições em dificuldades. Por 
conseguinte, o fundo não deve ser utilizado 
para qualquer outro fim que não a 
aplicação eficiente dos poderes e dos 
instrumentos de resolução. Além disso, 
deve ser utilizado apenas em conformidade 
com os objetivos e princípios de resolução 
aplicáveis. Por conseguinte, o comité deve 
assegurar que quaisquer prejuízos, custos 
ou outras despesas decorrentes da 
utilização dos instrumentos de resolução 
sejam suportados em primeiro lugar pelos 
acionistas e pelos credores da instituição 
objeto de resolução. O fundo só deve 
suportar os prejuízos, custos e outras 
despesas associados à utilização dos 

(58) É necessário garantir que o fundo está 
plenamente disponível para a resolução das 
instituições em dificuldades. Por 
conseguinte, o fundo não deve ser utilizado 
para qualquer outro fim que não a 
aplicação eficiente dos poderes e dos 
instrumentos de resolução. Além disso, 
deve ser utilizado apenas em conformidade 
com os objetivos e princípios de resolução 
aplicáveis. Por conseguinte, o comité deve 
assegurar que quaisquer prejuízos, custos 
ou outras despesas decorrentes da 
utilização dos instrumentos de resolução 
sejam suportados em primeiro lugar pelos 
acionistas e pelos credores da instituição 
objeto de resolução. O fundo só deve 
suportar os prejuízos, custos e outras 
despesas associados à utilização dos 
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instrumentos de resolução se os recursos 
dos acionistas e credores estiverem 
esgotados.

instrumentos de resolução, no que respeita 
à distribuição da atividade do banco em 
dificuldades nos Estados-Membros em 
causa, se os recursos dos acionistas e 
credores estiverem esgotados.

Or. en

Alteração 207
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Considerando 58-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(58-A) Justifica-se, contudo, a utilização 
do fundo antes de esgotar todos os 
recursos dos credores se, no processo de 
resolução, os depósitos começarem a ser 
canalizados para operações de resgate 
interno. A confiança dos cidadãos de que 
as suas poupanças ficarão a salvo em 
depósitos totalmente isentos de riscos e, 
em contrapartida, com um retorno baixo é 
fundamental para assegurar a confiança 
no sistema bancário em geral. Proteger os 
depósitos é, sem dúvida, uma das funções 
críticas dos bancos, e a falta de confiança 
na segurança dos depósitos pode 
contribuir para provocar uma corrida aos 
bancos; um fenómeno que teria efeitos 
desastrosos na estabilidade financeira. 
Por conseguinte, a salvaguarda destes 
depósitos no processo de resolução 
persegue objetivos de resolução, 
merecendo, por isso, um esforço especial.

Or. en

Alteração 208
Danuta Maria Hübner
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Proposta de regulamento
Considerando 59-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(59-A) Se, num Estado-Membro 
participante, estiverem em vigor taxas 
bancárias, pode acontecer que o banco 
tenha de contribuir para a taxa bancária 
nacional e para o fundo do MUR. Esta 
situação deve ser revista de modo a que as 
instituições financeiras não acabem por 
fazer uma contribuição em duplicado.

Or. en

Alteração 209
Diogo Feio

Proposta de regulamento
Considerando 59-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(59-A) Deve estar prevista uma linha de 
crédito para o fundo de resolução 
garantindo um mecanismo europeu de 
proteção total que possa, a qualquer 
momento, parar eficazmente um efeito de 
contágio no sistema financeiro. Esta linha 
de crédito permitirá aos agentes 
económicos basearem as suas decisões de 
acordo com a estabilidade de cada 
instituição financeira e não na perceção 
do risco soberano dos Estados-Membros
onde estão sedeadas as diversas 
instituições; Com esta linha de crédito, a 
ligação entre o risco de crédito soberano e 
o sistema bancário deixará, finalmente, de 
existir;

Or. en

Justificação

O MEEF (Mecanismo Europeu de Estabilização Financeira) deve ser encarado como uma 
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opção.

Alteração 210
Corien Wortmann-Kool, Othmar Karas

Proposta de regulamento
Considerando 59-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(59-A) Nos casos em que os 
Estados-Membros já impuseram taxas 
bancárias, impostos ou contribuições de 
resolução em resposta à crise, estes devem 
ser substituídos por contribuições para o 
fundo, a fim de evitar duplos pagamentos.

Or. en

Alteração 211
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de regulamento
Considerando 61-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(61-A) A fim de garantir a disponibilidade 
imediata de meios financeiros adequados 
para os fins estabelecidos no presente 
regulamento, deve ser estabelecido um 
mecanismo de empréstimo, de preferência 
proveniente de um instrumento público da 
União. A disponibilidade total de 
financiamento é essencial para a 
credibilidade de todo o sistema.

Or. en

Alteração 212
Sylvie Goulard
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Proposta de regulamento
Considerando 62

Texto da Comissão Alteração

(62) Quando os Estados-Membros
participantes estabeleceram já dispositivos 
nacionais de financiamento dos processos 
de resolução, deviam poder prever que 
esses dispositivos nacionais de 
financiamento utilizem os recursos 
financeiros de que dispõem, recolhidos no 
passado junto das instituições sob a forma 
de contribuições ex ante, para compensar 
as instituições pelas contribuições ex ante 
que essas instituições devem pagar ao 
fundo. Essa restituição não prejudica as 
obrigações que incumbem aos 
Estados-Membros por força da Diretiva 
94/18/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho18.

Suprimido

__________________
18 Diretiva 94/18/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 
1994, que altera a Diretiva 80/390/CEE, 
relativa à coordenação das condições de 
conteúdo, de controlo e de difusão do 
prospeto a ser publicado para a admissão 
à cotação oficial de valores mobiliários 
numa bolsa de valores no que diz respeito 
à obrigação de publicar o prospeto de 
admissão à cotação. JO L 135 de 31.5.94, 
p. 1.

Or. en

Alteração 213
Diogo Feio

Proposta de regulamento
Considerando 62

Texto da Comissão Alteração

(62) Quando os Estados-Membros (62) Quando os Estados-Membros



PE521.747v01-00 96/191 AM\1006888PT.doc

PT

participantes estabeleceram já dispositivos 
nacionais de financiamento dos processos 
de resolução, deviam poder prever que 
esses dispositivos nacionais de 
financiamento utilizem os recursos 
financeiros de que dispõem, recolhidos no 
passado junto das instituições sob a forma 
de contribuições ex ante, para compensar 
as instituições pelas contribuições ex ante 
que essas instituições devem pagar ao 
fundo. Essa restituição não prejudica as 
obrigações que incumbem aos 
Estados-Membros por força da Diretiva 
94/18/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho18.

participantes estabeleceram já dispositivos 
nacionais de financiamento, os fundos já 
recolhidos no âmbito destes dispositivos 
devem poder ser transferidos para o fundo 
único de resolução.

__________________
18 Diretiva 94/18/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 
1994, que altera a Diretiva 80/390/CEE, 
relativa à coordenação das condições de 
conteúdo, de controlo e de difusão do 
prospeto a ser publicado para a admissão 
à cotação oficial de valores mobiliários 
numa bolsa de valores no que diz respeito 
à obrigação de publicar o prospeto de 
admissão à cotação. JO L 135 de 
31.5.1994, p. 1.

Or. en

Alteração 214
Diogo Feio

Proposta de regulamento
Considerando 63

Texto da Comissão Alteração

(63) A fim de assegurar um cálculo justo 
das contribuições para o fundo e incentivar 
a adoção de um modelo de menor risco, as 
contribuições para o fundo devem tomar 
em consideração o grau de risco que as 
instituições apresentem.

(63) A fim de assegurar um cálculo justo 
das contribuições para o fundo e incentivar 
a adoção de um modelo de menor risco, as 
contribuições para o fundo, a determinar 
pelo comité no seguimento de uma 
proposta da autoridade competente,
devem tomar em consideração o grau de 
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risco que as instituições apresentem.

Or. en

Alteração 215
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Proposta de regulamento
Considerando 63

Texto da Comissão Alteração

(63) A fim de assegurar um cálculo justo 
das contribuições para o fundo e incentivar 
a adoção de um modelo de menor risco, as 
contribuições para o fundo devem tomar 
em consideração o grau de risco que as 
instituições apresentem.

(63) A fim de assegurar um cálculo justo 
das contribuições para o fundo e incentivar 
a adoção de um modelo de menor risco, as 
contribuições para o fundo devem tomar 
em consideração o grau de risco que as 
instituições apresentem. Em cada 
Estado-Membro, as contribuições devem 
equivaler ao mesmo objetivo percentual.

Or. en

Alteração 216
Diogo Feio

Proposta de regulamento
Considerando 66

Texto da Comissão Alteração

(66) Será conveniente conferir à Comissão 
o poder de adotar, em conformidade com o 
artigo 290.º do TFUE, atos delegados que 
especifiquem o tipo de contribuições 
devidas ao fundo e os elementos 
relativamente aos quais são devidas 
contribuições, bem como as modalidades 
de cálculo do montante das contribuições e 
respetivas modalidades de pagamento; as 
regras de registo, de contabilização e de 
declaração, bem como quaisquer outras 
regras necessárias para garantir o 
pagamento integral, e atempado, das 

(66) Após proposta do comité, será
conveniente conferir à Comissão o poder 
de adotar, em conformidade com o artigo 
290.º do TFUE, atos delegados que 
especifiquem o tipo de contribuições 
devidas ao fundo e os elementos 
relativamente aos quais são devidas 
contribuições, bem como as modalidades 
de cálculo do montante das contribuições e 
respetivas modalidades de pagamento; as 
regras de registo, de contabilização e de 
declaração, bem como quaisquer outras 
regras necessárias para garantir o 
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contribuições; Determinar o sistema de 
contribuição aplicável às instituições que 
tiverem sido autorizadas a operar após o 
Fundo ter atingido o seu nível-alvo; os 
critérios de escalonamento no tempo das 
contribuições; as circunstâncias em que o 
pagamento das contribuições pode ser 
avançado; os critérios de estabelecimento 
das contribuições anuais; em que 
circunstâncias e segundo que modalidades 
uma instituição pode ser parcial ou 
totalmente isentada de contribuições ex 
ante, e em que circunstâncias e segundo 
que modalidades uma instituição pode ser 
parcial ou totalmente isentada de 
contribuições ex post.

pagamento integral, e atempado, das 
contribuições; Determinar o sistema de 
contribuição aplicável às instituições que 
tiverem sido autorizadas a operar após o 
Fundo ter atingido o seu nível-alvo; os 
critérios de escalonamento no tempo das 
contribuições; as circunstâncias em que o 
pagamento das contribuições pode ser 
avançado ou atrasado; os critérios de 
estabelecimento do montante das 
contribuições anuais; em que 
circunstâncias e segundo que modalidades 
uma instituição pode ser parcial ou 
totalmente isentada de contribuições ex 
post. 

Or. en

Alteração 217
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Considerando 66

Texto da Comissão Alteração

(66) Será conveniente conferir à Comissão 
o poder de adotar, em conformidade com o 
artigo 290.º do TFUE, atos delegados que 
especifiquem o tipo de contribuições 
devidas ao fundo e os elementos 
relativamente aos quais são devidas 
contribuições, bem como as modalidades 
de cálculo do montante das contribuições e 
respetivas modalidades de pagamento; as 
regras de registo, de contabilização e de 
declaração, bem como quaisquer outras 
regras necessárias para garantir o 
pagamento integral, e atempado, das 
contribuições; Determinar o sistema de 
contribuição aplicável às instituições que 
tiverem sido autorizadas a operar após o 
Fundo ter atingido o seu nível-alvo; os 
critérios de escalonamento no tempo das 
contribuições; as circunstâncias em que o 

(66) Será conveniente conferir à Comissão 
o poder de adotar, em conformidade com o 
artigo 290.º do TFUE, atos delegados que 
especifiquem o tipo de contribuições 
devidas ao fundo e os elementos 
relativamente aos quais são devidas 
contribuições, bem como as modalidades 
de cálculo do montante das contribuições e 
respetivas modalidades de pagamento; as 
regras de registo, de contabilização e de 
declaração, bem como quaisquer outras 
regras necessárias para garantir o 
pagamento integral, e atempado, das 
contribuições; Determinar o sistema de 
contribuição aplicável às instituições que 
tiverem sido autorizadas a operar após o 
Fundo ter atingido o seu nível-alvo; os 
critérios de escalonamento no tempo das 
contribuições; as circunstâncias em que o 



AM\1006888PT.doc 99/191 PE521.747v01-00

PT

pagamento das contribuições pode ser 
avançado; os critérios de estabelecimento 
das contribuições anuais; em que 
circunstâncias e segundo que modalidades 
uma instituição pode ser parcial ou 
totalmente isentada de contribuições ex 
ante, e em que circunstâncias e segundo 
que modalidades uma instituição pode ser 
parcial ou totalmente isentada de 
contribuições ex post.

pagamento das contribuições pode ser 
avançado; os critérios de estabelecimento 
das contribuições anuais nos limites 
definidos pelo presente regulamento; em 
que circunstâncias e segundo que 
modalidades uma instituição pode ser 
parcial ou totalmente isentada de 
contribuições ex ante, e em que 
circunstâncias e segundo que modalidades 
uma instituição pode ser parcial ou 
totalmente isentada de contribuições ex 
post.

Or. en

Alteração 218
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Considerando 66-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(66-A) Para garantir condições de 
concorrência equitativas, ao executar as 
suas tarefas ao abrigo do presente 
regulamento, a Comissão e o comité 
devem agir em conformidade com os 
requisitos da DRRB e eventuais atos 
delegados adotados de acordo com essa 
diretiva. A Comissão e o comité devem 
estar igualmente sujeitos às orientações e 
recomendações adotadas pela EBA em 
relação à DRRB e, se for o caso, às 
decisões desta associação no decurso de 
uma mediação vinculativa levada a cabo 
nos termos do artigo 19.º, n.º 3, do 
Regulamento (UE) n.º 1093/2010.

Or. en

Alteração 219
Diogo Feio
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Proposta de regulamento
Considerando 67

Texto da Comissão Alteração

(67) A fim de preservar a 
confidencialidade dos trabalhos do comité, 
os seus membros e o seu pessoal, 
nomeadamente as pessoas colocadas ao seu 
serviço no quadro de um intercâmbio com 
os Estados-Membros participantes ou de 
um destacamento para fins de execução de 
funções de resolução, devem estar sujeitos 
a obrigações de segredo profissional, 
mesmo após a cessação das suas funções. 
Para efeitos de execução das missões que 
lhe são confiadas, o comité deve ser 
autorizado, mediante determinadas 
condições, a trocar informações com 
autoridades ou organismos nacionais ou da 
União.

(67) A fim de preservar a 
confidencialidade dos trabalhos do comité, 
os seus membros e o seu pessoal, 
nomeadamente as pessoas colocadas ao seu 
serviço no quadro de um intercâmbio com 
os Estados-Membros participantes ou de 
um destacamento para fins de execução de 
funções de resolução, devem estar sujeitos 
a obrigações de segredo profissional, 
mesmo após a cessação das suas funções. 
Estes requisitos são igualmente aplicáveis 
a outras pessoas autorizadas pelo comité e 
a pessoas autorizadas ou nomeadas pelas 
autoridades nacionais de resolução dos 
Estados-Membros para conduzirem 
inspeções no local, e a observadores 
convidados a assistir às sessões plenárias 
e executivas do comité. Para efeitos de 
execução das missões que lhe são 
confiadas, o comité deve ser autorizado, 
mediante determinadas condições, a trocar 
informações com autoridades ou 
organismos nacionais ou da União.

Or. en

Alteração 220
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Considerando 68-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(68-A) Na medida em que as decisões no 
âmbito do presente regulamento devem 
estar sujeitas à mediação vinculativa da 
EBA nos termos do artigo 19.º do 
Regulamento (UE) n.º 1093/2010, estas 
decisões são vinculativas para todas as 
partes envolvidas.
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Or. en

Justificação

Pressupondo que a Comissão deve estar envolvida no mecanismo único de resolução, não é 
claro se a EBA, enquanto agência, poderá impor uma decisão de mediação vinculativa à 
Comissão que é uma instituição estabelecida pelo Tratado. Na medida em que as decisões no 
âmbito do presente regulamento devem estar sujeitas à mediação vinculativa da EBA – uma 
medida que deve estar prevista na DRRB – há que esclarecer que essas decisões são 
vinculativas não só para as autoridades de resolução dos Estados-Membros não 
participantes, mas também para a Comissão.

Alteração 221
Diogo Feio

Proposta de regulamento
Considerando 69

Texto da Comissão Alteração

(69) Até o comité estar plenamente 
operacional, a Comissão deve ser 
responsável pelas atividades iniciais, 
nomeadamente a cobrança das 
contribuições necessárias para cobrir as 
despesas administrativas e a nomeação do 
diretor executivo em exercício que pode 
autorizar todos os pagamentos necessários 
em nome do comité.

(69) Até o comité estar plenamente 
operacional, a Comissão deve ser 
responsável pelas atividades iniciais, 
nomeadamente a cobrança das primeiras
contribuições necessárias para cobrir as 
despesas administrativas e a nomeação do 
diretor executivo em exercício que pode 
autorizar todos os pagamentos necessários 
em nome do comité.

Or. en

Alteração 222
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Considerando 69

Texto da Comissão Alteração

(69) Até o comité estar plenamente 
operacional, a Comissão deve ser 
responsável pelas atividades iniciais, 
nomeadamente a cobrança das 
contribuições necessárias para cobrir as 

(69) Até o comité estar plenamente 
operacional, as autoridades nacionais de 
resolução devem ser responsáveis pelas 
atividades iniciais, nomeadamente a 
cobrança das contribuições necessárias 
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despesas administrativas e a nomeação do 
diretor executivo em exercício que pode 
autorizar todos os pagamentos necessários 
em nome do comité.

para cobrir as despesas administrativas e a 
nomeação do diretor executivo em 
exercício que pode autorizar todos os 
pagamentos necessários em nome do 
comité.

Or. en

Alteração 223
Olle Ludvigsson

Proposta de regulamento
Considerando 70

Texto da Comissão Alteração

(70) O presente regulamento respeita os 
direitos fundamentais e observa os 
princípios reconhecidos na Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia, 
nomeadamente o direito à propriedade, o 
direito de proteção dos dados pessoais, a 
liberdade de empresa, o direito à ação e a 
um tribunal imparcial, e deve ser aplicado 
em conformidade com esses direitos e 
princípios.

(70) O presente regulamento respeita os 
direitos fundamentais e observa os 
princípios reconhecidos na Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia, 
nomeadamente o direito à propriedade, o 
direito de proteção dos dados pessoais, a 
liberdade de empresa, o direito à 
informação e à consulta dos 
trabalhadores na empresa, o direito à ação 
e a um tribunal imparcial, e deve ser 
aplicado em conformidade com esses 
direitos e princípios.

Or. en

Alteração 224
Jean-Paul Gauzès

Proposta de regulamento
Considerando 71-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(71-A) Com o objetivo de quebrar a 
ligação entre os Estados e os bancos e 
garantir a eficácia e a credibilidade do 
mecanismo único de resolução, sobretudo 
se o fundo único de resolução não estiver 
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inteiramente financiado, é fundamental 
criar um mecanismo público de 
empréstimo a partir do dia de entrada em 
vigor do mecanismo único de resolução. 
Os empréstimos provenientes desse 
mecanismo de empréstimo devem ser 
reembolsados pelo fundo único de 
resolução dentro do prazo acordado.

Or. en

Alteração 225
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Considerando 71-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(71-A) Com o objetivo de quebrar a 
ligação entre a dívida soberana e os 
bancos e garantir a eficácia e a 
credibilidade do mecanismo único de 
resolução, sobretudo se o fundo único de 
resolução não tiver atingido níveis de 
financiamento a 100 %, é fundamental 
criar um mecanismo comum comunitário 
de empréstimo (mecanismo de segurança 
orçamental) destinado aos 
Estados-Membros participantes. Os 
empréstimos provenientes desse 
mecanismo de empréstimo devem ser 
reembolsados pelo fundo único de 
resolução dentro do prazo acordado.

Or. en

Alteração 226
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

 Essas regras uniformes e este processo 
uniforme serão aplicados pela Comissão, 
em colaboração com um comité e as 
autoridades de resolução dos 
Estados-Membros participantes no quadro 
de um mecanismo único de resolução 
estabelecido no presente regulamento. O 
mecanismo único da resolução será 
apoiado por um fundo único de resolução 
bancária (a seguir designado «o fundo»).

Essas regras uniformes e este processo 
uniforme serão aplicados por um comité, 
as autoridades de resolução dos 
Estados-Membros participantes e a 
Comissão no contexto das regras em 
matéria de auxílios estatais no quadro de 
um mecanismo único de resolução 
estabelecido no presente regulamento. O 
mecanismo único da resolução será 
apoiado por um fundo único de resolução 
bancária (a seguir designado «o fundo»).

Or. en

Alteração 227
Corien Wortmann-Kool

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 Essas regras uniformes e este processo 
uniforme serão aplicados pela Comissão, 
em colaboração com um comité e as 
autoridades de resolução dos 
Estados-Membros participantes no quadro 
de um mecanismo único de resolução 
estabelecido no presente regulamento. O 
mecanismo único da resolução será 
apoiado por um fundo único de resolução 
bancária (a seguir designado «o fundo»).

Essas regras uniformes e este processo 
uniforme serão aplicados por um comité  
em colaboração com a Comissão e as 
autoridades de resolução dos 
Estados-Membros participantes no quadro 
de um mecanismo único de resolução 
estabelecido no presente regulamento. O 
mecanismo único da resolução será 
apoiado por um fundo único de resolução 
bancária (a seguir designado «o fundo»).

Or. en

Alteração 228
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

 Essas regras uniformes e este processo 
uniforme serão aplicados pela Comissão, 
em colaboração com um comité e as 
autoridades de resolução dos 
Estados-Membros participantes no quadro 
de um mecanismo único de resolução 
estabelecido no presente regulamento. O 
mecanismo único da resolução será 
apoiado por um fundo único de resolução 
bancária (a seguir designado «o fundo»).

Essas regras uniformes e este processo 
uniforme serão aplicados pela Comissão, 
em colaboração com um comité e as 
autoridades de resolução dos 
Estados-Membros participantes no quadro 
de um mecanismo único de resolução 
estabelecido no presente regulamento. O 
mecanismo único da resolução será 
apoiado por uma rede de fundos nacionais
de resolução bancária coordenada a nível 
central (a seguir designada «o fundo»).

Or. en

Alteração 229
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

 O presente regulamento é aplicável às 
seguintes entidades:

O presente regulamento aplica-se a:

Or. en

Alteração 230
Wolf Klinz

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Instituições de crédito estabelecidas em 
Estados-Membros participantes;

(a) Instituições de crédito estabelecidas em 
Estados-Membros participantes e sujeitas a 
supervisão direta realizada pelo BCE em 
conformidade com o artigo 4.º do 
Regulamento (UE) n.º [ ] do Conselho que 
confere ao Banco Central Europeu 
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atribuições específicas no que diz respeito 
às políticas relativas à supervisão 
prudencial das instituições de crédito;

Or. en

Alteração 231
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Instituições de crédito estabelecidas em 
Estados-Membros participantes;

(a) Instituições de crédito importantes em 
conformidade com o artigo 6.º do 
Regulamento (UE) n.º …/2013 do 
Conselho, que confere ao Banco Central 
Europeu atribuições específicas no que 
diz respeito às políticas relativas à 
supervisão prudencial das instituições de 
crédito estabelecidas em Estados-Membros
participantes;

Or. en

Alteração 232
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Instituições de crédito estabelecidas 
em Estados-Membros participantes;

(a) Entidades cuja supervisão é da 
responsabilidade direta do BCE, em 
conformidade com o artigo 6.º do 
Regulamento MUS;

Or. en



AM\1006888PT.doc 107/191 PE521.747v01-00

PT

Alteração 233
Burkhard Balz

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Instituições de crédito estabelecidas em 
Estados-Membros participantes;

(a) Instituições de crédito estabelecidas em 
Estados-Membros participantes que são 
diretamente supervisionadas pelo 
mecanismo único de supervisão em 
conformidade com o artigo 6.º, n.º 4, do 
Regulamento (UE) n.º [ ] do Conselho que 
confere ao Banco Central Europeu 
atribuições específicas no que diz respeito 
às políticas relativas à supervisão 
prudencial das instituições de crédito;
(Esta modificação aplica-se à totalidade 
do texto legislativo em causa).

Or. en

Justificação

It has to be differentiated between the supervision and resolution of credit institutions on the 
European and national level. Credit institutions which are directly supervised at the 
European level within the framework of the SSM have to be subject to a resolution mechanism 
at the European level. Thus, the single resolution mechanism shall cover all credit institutions 
which are systemically relevant and carry out cross-border operations falling under the direct 
supervision of the ECB. Credit institutions which are supervised on the national level should 
also be resolved at the national level.

Alteração 234
Leonardo Domenici, Peter Simon, Udo Bullmann, Gianni Pittella

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Instituições de crédito estabelecidas em 
Estados-Membros participantes;

(a) Instituições de crédito diretamente 
supervisionadas pelo Banco Central 
Europeu em conformidade com o artigo 
6.º, n.º 4, do Regulamento (UE) n.º [ ] do 
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Conselho que confere ao BCE atribuições 
específicas no que diz respeito às políticas 
relativas à supervisão prudencial das 
instituições de crédito;

Or. en

Alteração 235
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Instituições de crédito estabelecidas em 
Estados-Membros participantes;

(a) As instituições de crédito estabelecidas 
nos Estados-Membros participantes, que 
respeitam os princípios da subsidiariedade 
e da proporcionalidade;

Or. en

Alteração 236
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Empresas-mãe estabelecidas num dos 
Estados-Membros participantes, incluindo 
companhias financeiras ou companhias 
financeiras mistas sujeitas a supervisão 
em base consolidada realizada pelo BCE 
em conformidade com o artigo 4.º, n.º 1, 
ponto i), do Regulamento (UE) n.º [] do 
Conselho que confere ao Banco Central 
Europeu atribuições específicas no que 
diz respeito às políticas relativas à 
supervisão prudencial das instituições de 
crédito;

Suprimido

Or. en
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Alteração 237
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

exceto se forem classificadas como menos 
significativas, em conformidade com o 
artigo 6.º, n.º 4, do Regulamento do 
Conselho que «confere ao Banco Central 
Europeu atribuições específicas no que 
diz respeito às políticas relativas à 
supervisão prudencial das instituições de 
crédito» (MUS).

Or. de

Alteração 238
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Nenhuma ação ou política no âmbito do 
presente regulamento pode discriminar, 
direta ou indiretamente, qualquer 
Estado-Membro ou grupo de 
Estados-Membros enquanto local de 
prestação de serviços bancários ou outros 
em qualquer moeda.

Or. en

Alteração 239
Peter Simon

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Os bancos de desenvolvimento estão 
excluídos do âmbito de aplicação do 
presente regulamento.

Or. de

Alteração 240
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 2.º-A
O comité único de resolução pode, por 
iniciativa própria, instruir em 
conformidade com o presente 
regulamento qualquer instituição de 
crédito dos Estados-Membros
participantes, se considerar que a falência 
daquela pode perturbar gravemente a 
estabilidade financeira.

Or. en

Alteração 241
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Proposta de regulamento
Artigo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 2.º-A
Cooperação no âmbito do MUR

1. A Comissão, o comité e as autoridades 
nacionais de resolução devem realizar as 
suas atribuições no âmbito de um 
mecanismo único de resolução em 
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conformidade com os respetivos domínios 
de competência e ao abrigo das regras 
previstas na DRRB e no presente 
regulamento.
2. A Comissão, o Comité e as autoridades 
nacionais de resolução estão sujeitas ao 
dever de cooperação de boa-fé, à 
obrigação de proceder ao intercâmbio de 
informações e assegurar a convergência 
de práticas de resolução uniformes.
3. A Comissão deve supervisionar o 
funcionamento do mecanismo com base 
nas responsabilidades e procedimentos 
definidos no presente regulamento.

Or. en

Alteração 242
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta de regulamento
Artigo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 2.º-A
1. A Comissão, o comité e as autoridades 
nacionais de resolução devem realizar as 
suas atribuições no âmbito de um 
mecanismo único de resolução em 
conformidade com os respetivos domínios 
de competência e ao abrigo das regras 
previstas na DRRB e no presente 
regulamento.
2. A Comissão, o Comité e as autoridades 
nacionais de resolução estão sujeitas ao 
dever de cooperação de boa-fé, à 
obrigação de proceder ao intercâmbio de 
informações e assegurar a convergência 
de práticas de resolução uniformes.
3. A Comissão deve supervisionar o 
funcionamento do mecanismo com base 
nas responsabilidades e procedimentos 
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definidos no presente regulamento.

Or. en

Alteração 243
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

 Para efeitos do presente regulamento, 
aplicam-se as definições constantes do 
artigo 2.º da Diretiva [] e do artigo 3.º da 
Diretiva 2013/36/UE, de 26 de junho de 
2013, do Parlamento Europeu e do 
Conselho19. Além disso, aplicam-se as 
seguintes definições:

Para efeitos do presente regulamento, 
aplicam-se as definições constantes do 
artigo 2.º da Diretiva [], do artigo 3.º da 
Diretiva 2013/36/UE, de 26 de junho de 
2013, do Parlamento Europeu e do 
Conselho19 e do artigo 4.º, n.º 1, do 
Regulamento (UE) n.º 575/2013. Além 
disso, aplicam-se as seguintes definições:

Or. en

Justificação

O presente parágrafo determina que são aplicáveis as definições das diretivas DRRB, DFP 4 
e do Regulamento Requisitos Fundos Próprios, lado a lado com as definições adicionais 
previstas no presente artigo. Reproduzir definições ao longo do presente artigo é, pois, 
desnecessário e incoerente no que se refere ao disposto no presente parágrafo.

Alteração 244
Corien Wortmann-Kool

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) «Banco Central Europeu», 
Conselho de Supervisão do Banco Central 
Europeu, tal como estabelecido no 
Regulamento (UE) n.º [ ] do Conselho;

Or. en
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Alteração 245
Sławomir Nitras

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) «autoridade nacional de resolução», 
uma autoridade designada por um 
Estado-Membro em conformidade com o 
artigo 3.º da Diretiva [];

(2) «autoridade nacional de resolução», 
uma autoridade designada por um 
Estado-Membro participante em 
conformidade com o artigo 3.º da Diretiva 
[];

Or. en

Justificação

A definição de «autoridade nacional de resolução» deve referir-se apenas a uma autoridade 
designada por um Estado-Membro participante, o que também é compatível com a 
abordagem aplicada no Regulamento MUS.

Alteração 246
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) «comité», comité de resolução do 
mecanismo único de resolução nos termos 
definidos nos artigos 38.º e 39.º do 
presente regulamento;

Or. en

Alteração 247
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 6
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Texto da Comissão Alteração

(6) «autoridade de resolução a nível do 
grupo», a autoridade de resolução 
nacional do Estado-Membro participante 
em que está situada a instituição ou a 
empresa-mãe sujeita a supervisão em base 
consolidada;

Suprimido

Or. en

Alteração 248
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

(7) «instituição de crédito», uma
instituição de crédito tal como definida no 
artigo 4.º, n.º 1, ponto 1, do Regulamento 
(UE) n.º 575/201320;

Suprimido

__________________
20 Regulamento (UE) n.º 575/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 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 176 de 27.6.2013, p.1.

Or. en

Alteração 249
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 8
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Texto da Comissão Alteração

(8) «empresa de investimento», uma 
empresa de investimento tal como 
definida no artigo 4.º, n.º 1, ponto 2, do 
Regulamento (UE) n.º 575/2013 e que se 
encontra sujeita ao requisito de capital 
inicial especificado no artigo 9.º desse 
mesmo regulamento;

Suprimido

Or. en

Alteração 250
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 9

Texto da Comissão Alteração

(9) «instituição de crédito», uma 
instituição de crédito tal como definida no 
artigo 4.º, n.º 1, ponto 26, do Regulamento 
(UE) n.º 575/2013;

Suprimido

Or. en

Alteração 251
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 10

Texto da Comissão Alteração

(10) «empresa-mãe», uma empresa-mãe 
na aceção do artigo 4.º, n.º 1, ponto 15, do 
Regulamento (UE) n.º 575/2013, 
incluindo uma instituição, uma 
companhia financeira ou uma companhia 
financeira mista;

Suprimido

Or. en
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Alteração 252
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 11

Texto da Comissão Alteração

(11) «instituição objeto de resolução», 
uma entidade a que se refere o artigo 2.º, 
relativamente à qual é tomada uma 
medida de resolução;

Suprimido

Or. en

Alteração 253
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

(12) «instituição», uma instituição de 
crédito ou uma empresa de investimento 
abrangida pela supervisão numa base 
consolidada em conformidade com o 
artigo 2.º, alínea c).;

Suprimido

Or. en

Alteração 254
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 13

Texto da Comissão Alteração

(13) «grupo», uma empresa-mãe e as 
respetivas filiais, que são entidades como 
referidas no artigo 2.º;

Suprimido
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Or. en

Alteração 255
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 14

Texto da Comissão Alteração

(14) «filial», uma filial tal como definida 
no artigo 4.º, n.º 1, ponto 16, do 
Regulamento (UE) n.º 575/2013;

Suprimido

Or. en

Alteração 256
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 15

Texto da Comissão Alteração

(15) «instrumento de alienação», a 
transferência, por uma autoridade de 
resolução, de instrumentos de propriedade 
ou ativos, direitos ou passivos de uma 
instituição que preenche as condições 
para desencadear a resolução para um 
comprador que não é uma instituição de 
transição;

Suprimido

Or. en

Alteração 257
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 16
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Texto da Comissão Alteração

(16) «instrumento de criação de uma 
instituição de transição», a transferência 
dos ativos, direitos ou passivos de uma 
instituição que preenche as condições 
para ser objeto de resolução para uma 
instituição de transição;

Suprimido

Or. en

Alteração 258
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 17

Texto da Comissão Alteração

(17) «instrumento de segregação dos 
ativos», a transferência dos ativos e 
direitos de uma instituição que preenche 
as condições para ser objeto de resolução 
para um veículo de gestão de ativos;

Suprimido

Or. en

Alteração 259
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 18

Texto da Comissão Alteração

(18) «instrumento de resgate interno», os 
poderes de redução do valor contabilístico 
e de conversão em relação aos passivos de 
uma instituição que preenche as 
condições para ser objeto de resolução.

Suprimido

Or. en
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Alteração 260
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) A Comissão, o comité, as 
autoridades de resolução e as autoridades 
competentes dos Estados-Membros não 
participantes devem celebrar um 
memorando de entendimento 
descrevendo, em termos gerais, como irão 
cooperar entre si no desempenho das 
respetivas tarefas ao abrigo da DRRB. O 
memorando de entendimento pode, entre 
outras coisas, esclarecer a consulta 
relativa a decisões da Comissão e do 
comité com consequências para filiais ou 
sucursais baseadas num Estado-Membro 
não participante cuja empresa-mãe está 
estabelecida num Estado-Membro 
participante. O memorando deve ser 
revisto periodicamente.

Or. en

Alteração 261
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-A) «dimensão crítica», dimensão ou  
grau de dependência das entidades 
referidas no artigo 2.º que, em tempos de 
crise, chegou a um nível que ultrapassou 
a possibilidade de resolução metódica, 
dado que uma medida de resolução ou de 
insolvência regularizadora conduziria a 
perturbações económicas significativas e, 
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por conseguinte, ao resgate com fundos 
públicos, e os efeitos sociais dos prejuízos 
seriam inevitáveis.

Or. en

Alteração 262
Wolf Klinz

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que, por força do presente 
regulamento, a Comissão ou o Comité 
exercerem missões ou poderes que, de 
acordo com a Diretiva [ ], devam ser 
exercidos pela autoridade nacional de 
resolução de um Estado-Membro 
participante, o Comité, para efeitos de 
aplicação do presente regulamento e da 
Diretiva [ ], deve ser considerado a
autoridade nacional de resolução 
competente ou, em caso de resolução 
relativa a grupos transfronteiriços, a
autoridade nacional de resolução 
competente a nível do grupo.

1. Sempre que, por força do presente 
regulamento, o Comité exercer missões ou 
poderes que, de acordo com a Diretiva [ ], 
devam ser exercidos pela autoridade 
nacional de resolução de um 
Estado-Membro participante, o Comité, 
para efeitos de aplicação do presente 
regulamento e da Diretiva [ ], deve ser 
considerado como coordenador da
autoridade nacional de resolução 
competente ou, em caso de resolução 
relativa a grupos transfronteiriços, as 
autoridades nacionais de resolução 
competentes a nível do grupo.

Or. en

Alteração 263
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que, por força do presente 
regulamento, a Comissão ou o Comité 
exercerem missões ou poderes que, de 
acordo com a Diretiva [ ], devam ser 
exercidos pela autoridade nacional de 

1. Sempre que, por força do presente 
regulamento, o Comité exercer missões ou 
poderes que, de acordo com a Diretiva [ ], 
devam ser exercidos pela autoridade 
nacional de resolução de um 
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resolução de um Estado-Membro 
participante, o Comité, para efeitos de 
aplicação do presente regulamento e da 
Diretiva [ ], deve ser considerado a 
autoridade nacional de resolução 
competente ou, em caso de resolução 
relativa a grupos transfronteiriços, a 
autoridade nacional de resolução 
competente a nível do grupo.

Estado-Membro participante, o Comité, 
para efeitos de aplicação do presente 
regulamento e da Diretiva [ ], deve ser 
considerado a autoridade nacional de 
resolução competente ou, em caso de 
resolução relativa a grupos 
transfronteiriços, a autoridade nacional de 
resolução competente a nível do grupo.

Or. en

Alteração 264
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que, por força do presente 
regulamento, a Comissão ou o Comité 
exercerem missões ou poderes que, de 
acordo com a Diretiva [ ], devam ser 
exercidos pela autoridade nacional de 
resolução de um Estado-Membro 
participante, o Comité, para efeitos de 
aplicação do presente regulamento e da 
Diretiva [ ], deve ser considerado a 
autoridade nacional de resolução 
competente ou, em caso de resolução 
relativa a grupos transfronteiriços, a 
autoridade nacional de resolução 
competente a nível do grupo.

1. Sempre que, por força do presente 
regulamento, o Comité exercer missões ou 
poderes que, de acordo com a Diretiva [ ], 
devam ser exercidos pela autoridade 
nacional de resolução de um 
Estado-Membro participante, o Comité, 
para efeitos de aplicação do presente 
regulamento e da Diretiva [ ], deve ser 
considerado a autoridade nacional de 
resolução competente ou, em caso de 
resolução relativa a grupos 
transfronteiriços, a autoridade nacional de 
resolução competente a nível do grupo.

Or. en

Alteração 265
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que, por força do presente 
regulamento, a Comissão ou o Comité 
exercerem missões ou poderes que, de 
acordo com a Diretiva [ ], devam ser 
exercidos pela autoridade nacional de 
resolução de um Estado-Membro 
participante, o Comité, para efeitos de 
aplicação do presente regulamento e da 
Diretiva [ ], deve ser considerado a 
autoridade nacional de resolução 
competente ou, em caso de resolução 
relativa a grupos transfronteiriços, a 
autoridade nacional de resolução 
competente a nível do grupo.

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 2.º 
deste regulamento, sempre que, por força 
do presente regulamento, a Comissão ou o 
Comité exercerem missões ou poderes que, 
de acordo com a Diretiva [ ], devam ser 
exercidos pela autoridade nacional de 
resolução de um Estado-Membro 
participante, o Comité, para efeitos de 
aplicação do presente regulamento e da 
Diretiva [ ], deve ser considerado a 
autoridade nacional de resolução 
competente ou, em caso de resolução 
relativa a grupos transfronteiriços, a 
autoridade nacional de resolução 
competente a nível do grupo.

Or. en

Alteração 266
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que, por força do presente 
regulamento, a Comissão ou o Comité 
exercerem missões ou poderes que, de 
acordo com a Diretiva [ ], devam ser 
exercidos pela autoridade nacional de 
resolução de um Estado-Membro 
participante, o Comité, para efeitos de 
aplicação do presente regulamento e da 
Diretiva [ ], deve ser considerado a 
autoridade nacional de resolução 
competente ou, em caso de resolução 
relativa a grupos transfronteiriços, a 
autoridade nacional de resolução 
competente a nível do grupo.

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 2.º 
do presente regulamento, sempre que a 
Comissão ou o Comité exercerem missões 
ou poderes que, de acordo com a Diretiva [ 
], devam ser exercidos pela autoridade 
nacional de resolução de um 
Estado-Membro participante, o Comité, 
para efeitos de aplicação do presente 
regulamento e da Diretiva [ ], deve ser 
considerado a autoridade nacional de 
resolução competente ou, em caso de 
resolução relativa a grupos 
transfronteiriços, a autoridade nacional de 
resolução competente a nível do grupo.

Or. en
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Alteração 267
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Comité, quando atua na qualidade de 
autoridade nacional de resolução, deve 
atuar, se for caso disso, ao abrigo de uma 
autorização da Comissão.

Suprimido

Or. en

Alteração 268
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Comité, quando atua na qualidade de 
autoridade nacional de resolução, deve 
atuar, se for caso disso, ao abrigo de uma 
autorização da Comissão.

2. O Comité deve atuar ao abrigo dos 
poderes que lhe foram conferidos pelo 
presente regulamento.

Or. de

Alteração 269
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Comité, quando atua na qualidade de 
autoridade nacional de resolução, deve 
atuar, se for caso disso, ao abrigo de uma 
autorização da Comissão.

2. O Comité deve atuar com base e em 
conformidade com a Diretiva [] 
Recuperação e Resolução Bancárias. Os 
Estados-Membros não participantes ou as 
suas entidades não podem, em resultado 
das medidas tomadas no âmbito do 
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presente regulamento, ser discriminadas 
ou ficar em pior situação do que se essas 
medidas tivessem sido conduzidas, na 
íntegra, ao abrigo da Diretiva [] 
Recuperação e Resolução Bancárias.

Or. en

Alteração 270
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Comité, quando atua na qualidade de 
autoridade nacional de resolução, deve 
atuar, se for caso disso, ao abrigo de uma 
autorização da Comissão.

2. O Comité, quando atua na qualidade de 
autoridade nacional de resolução, deve 
atuar, se for caso disso, em consulta com a
Comissão.

Or. en

Alteração 271
Wolf Klinz

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Comité, quando atua na qualidade de 
autoridade nacional de resolução, deve 
atuar, se for caso disso, ao abrigo de uma 
autorização da Comissão.

2. O Comité, quando atua na qualidade de 
autoridade nacional de resolução, deve 
atuar, se for caso disso, ao abrigo de uma 
autorização das autoridades nacionais de 
resolução.

Or. en

Alteração 272
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sob reserva das disposições do presente 
regulamento, as autoridades nacionais de 
resolução do Estado-Membro participante 
devem atuar com base e em conformidade 
com as disposições pertinentes da 
legislação nacional, tal como harmonizadas 
pela Diretiva [ ].

3. Sob reserva das disposições do presente 
regulamento nos termos referidos no 
artigo 2.º, as autoridades nacionais de 
resolução do Estado-Membro participante 
devem atuar com base e em conformidade 
com as disposições pertinentes da 
legislação nacional, tal como harmonizadas 
pela Diretiva [ ].

Or. en

Alteração 273
Leonardo Domenici, Peter Simon, Udo Bullmann, Gianni Pittella

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sob reserva das disposições do presente 
regulamento, as autoridades nacionais de 
resolução do Estado-Membro participante 
devem atuar com base e em conformidade 
com as disposições pertinentes da 
legislação nacional, tal como harmonizadas 
pela Diretiva [ ].

3. Sob reserva das disposições do presente 
regulamento, nos termos referidos no 
artigo 2.º, as autoridades nacionais de 
resolução do Estado-Membro participante 
devem atuar com base e em conformidade 
com as disposições pertinentes da 
legislação nacional, tal como harmonizadas 
pela Diretiva [ ].

Or. en

Alteração 274
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A autoridade nacional de resolução 
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deve informar a Comissão e o comité 
sobre as medidas tomadas ou que prevê 
tomar de acordo com o parágrafo 3 do 
presente artigo.

Or. en

Alteração 275
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A autoridade nacional de resolução 
deve informar a Comissão e o comité 
sobre as medidas tomadas ou que prevê 
tomar de acordo com o parágrafo 3 do 
presente artigo.

Or. en

Alteração 276
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A
Compatibilidade com a Diretiva 

Recuperação e Resolução Bancárias
Sem prejuízo do disposto no presente 
regulamento, ao executar as suas tarefas 
ao abrigo do mesmo, a Comissão e o 
comité devem:
(a) Agir em conformidade com os 
requisitos da DRRB e eventuais atos 
delegados adotados de acordo com essa 
diretiva;
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(b) Agir em conformidade com as decisões 
do BCE tomadas de acordo com o artigo 
19.º, n.º 3, do Regulamento (UE) 
n.º 1093/2010, ao abrigo das disposições 
aplicáveis da DRRB, quando a Comissão 
ou o comité (consoante o caso) são partes 
na mediação; e
(c) estar sujeitos às orientações e 
recomendações adotadas pela EBA com 
base no artigo 16.º do Regulamento (UE) 
n.º 1093/2010 e em conformidade com as 
disposições aplicáveis da DRRB.

Or. en

Alteração 277
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Nenhuma medida, proposta ou política 
do Comité, da Comissão ou de uma 
autoridade nacional de resolução deve 
discriminar as entidades referidas no 
artigo 2.º, os titulares de depósitos, os 
investidores ou outros credores 
estabelecidos na União em razão da sua 
nacionalidade ou local de estabelecimento.

1. Nenhuma medida, proposta ou política 
do Comité ou de uma autoridade nacional 
de resolução deve discriminar as entidades 
referidas no artigo 2.º, os titulares de 
depósitos, os investidores ou outros 
credores estabelecidos na União em razão 
da sua nacionalidade ou local de 
estabelecimento.

Or. en

Alteração 278
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Nenhuma medida, proposta ou política 
do Comité, da Comissão ou de uma 

1. Nenhuma medida, proposta ou política 
do Comité, da Comissão ou de uma 
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autoridade nacional de resolução deve 
discriminar as entidades referidas no 
artigo 2.º, os titulares de depósitos, os 
investidores ou outros credores 
estabelecidos na União em razão da sua 
nacionalidade ou local de estabelecimento.

autoridade nacional de resolução deve 
discriminar as instituições de crédito, os 
titulares de depósitos, os investidores ou 
outros credores estabelecidos na União em 
razão da sua nacionalidade ou local de 
estabelecimento.

Or. en

Justificação

No que respeita ao artigo relativo aos «princípios gerais», importa não esquecer que a 
Comissão é igualmente responsável pelo mercado interno, pelo que o princípio da 
não-discriminação deve ser aplicado independentemente do local de estabelecimento da 
instituição de crédito, esteja ele num Estado-Membro participante ou não participante. 
Assim, o esclarecimento harmoniza o tratamento das instituições de crédito com a 
não-discriminação de depositantes, investidores e outros credores.

Alteração 279
Vicky Ford, Danuta Maria Hübner

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Nenhuma medida, proposta ou política 
do Comité, da Comissão ou de uma 
autoridade nacional de resolução deve 
discriminar as entidades referidas no 
artigo 2.º, os titulares de depósitos, os 
investidores ou outros credores 
estabelecidos na União em razão da sua 
nacionalidade ou local de estabelecimento.

1. Nenhuma medida, proposta ou política 
do Comité, da Comissão ou de uma 
autoridade nacional de resolução deve 
discriminar as entidades referidas no 
artigo 2.º ou as entidades estabelecidas em 
Estados-Membros não participantes, os 
titulares de depósitos, os investidores ou 
outros credores estabelecidos na União em 
razão da sua nacionalidade ou local de 
estabelecimento.

Or. en

Alteração 280
Sari Essayah
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Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Nenhuma medida, proposta ou política 
do Comité, da Comissão ou de uma 
autoridade nacional de resolução deve 
discriminar as entidades referidas no 
artigo 2.º, os titulares de depósitos, os 
investidores ou outros credores 
estabelecidos na União em razão da sua 
nacionalidade ou local de estabelecimento.

1. Nenhuma medida, proposta ou política 
do Comité, da Comissão, o Conselho ou de 
uma autoridade nacional de resolução deve 
discriminar as entidades referidas no 
artigo 2.º, os titulares de depósitos, os 
investidores ou outros credores 
estabelecidos na União em razão da sua 
nacionalidade ou local de estabelecimento.

Or. en

Alteração 281
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Nenhuma medida, proposta ou política 
do Comité, da Comissão ou de uma 
autoridade nacional de resolução deve 
discriminar as entidades referidas no 
artigo 2.º, os titulares de depósitos, os 
investidores ou outros credores 
estabelecidos na União em razão da sua 
nacionalidade ou local de estabelecimento.

1. Nenhuma medida, proposta ou política 
do Comité, da Comissão ou de uma 
autoridade nacional de resolução deve 
discriminar as entidades referidas no 
artigo 2.º, os titulares de depósitos, os 
investidores ou outros credores 
estabelecidos na União em razão da sua 
nacionalidade, moeda ou local de 
estabelecimento.

Or. en

Alteração 282
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. Os princípios gerais que se seguem 
são aplicáveis ao Comité. O comité deve:
(a) Agir com independência;
(b) Manter uma separação clara entre 
competências de supervisão e de 
resolução;
(c) Deter os conhecimentos necessários 
em matéria de reestruturação e 
insolvência dos bancos;
(d) Estar apto a lidar com grandes grupos 
bancários;
(e) Ser capaz de agir com rapidez e 
imparcialidade;
(f) Assegurar que é dada a devida atenção 
à estabilidade financeira nacional, à 
estabilidade financeira da União 
Europeia e ao mercado interno; e
(g) Assumir as suas responsabilidades 
perante o Parlamento Europeu e o 
Conselho.

Or. en

Alteração 283
Sławomir Nitras

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Cada ação, proposta ou política do 
comité, da comissão ou de uma 
autoridade nacional de resolução no 
âmbito do mecanismo único de resolução 
é levada a cabo com o objetivo de 
promover a estabilidade do sistema 
financeiro na UE e em cada 
Estado-Membro participante na UE, no 
pleno respeito e no dever de prudência 
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pela unidade e integridade do mercado 
interno, a fim de evitar um aumento 
desproporcionado dos custos para o 
Estado-Membro participante, na medida 
em que estes seriam mais elevados do que 
se a instituição fosse alvo de um processo 
de resolução fora do âmbito do 
mecanismo único de resolução.

Or. en

Justificação

O texto deve incluir o princípio geral de que «nenhum país fique em pior situação» bem como 
uma cláusula geral de não-discriminação (protegendo todos os Estados-Membros), como 
acontece no artigo 1.º do Regulamento MUS.

Alteração 284
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Aquando da tomada de decisões ou de 
medidas que podem ter impacto em mais 
de um Estado-Membro participante e, em 
especial, da tomada de decisões sobre os 
grupos estabelecidos em dois ou mais 
Estados-Membros participantes, a 
Comissão deve tomar devidamente em 
consideração todos os seguintes fatores:

2. Aquando da tomada de decisões ou de 
medidas que podem ter impacto em mais 
de um Estado-Membro participante ou 
num Estado-Membro não participante e, 
em especial, da tomada de decisões sobre 
os grupos estabelecidos em dois ou mais 
Estados-Membros participantes, o comité
deve tomar devidamente em consideração 
todos os seguintes fatores:

Or. en

Alteração 285
Wolf Klinz, Olle Schmidt

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

2. Aquando da tomada de decisões ou de 
medidas que podem ter impacto em mais 
de um Estado-Membro participante e, em 
especial, da tomada de decisões sobre os 
grupos estabelecidos em dois ou mais 
Estados-Membros participantes, a 
Comissão deve tomar devidamente em 
consideração todos os seguintes fatores:

2. Aquando da tomada de decisões ou de 
medidas que podem ter impacto em mais 
de um Estado-Membro participante e, em 
especial, da tomada de decisões sobre os 
grupos estabelecidos em dois ou mais 
Estados-Membros participantes, o comité
deve tomar devidamente em consideração 
todos os seguintes fatores:

Or. en

Alteração 286
Sławomir Nitras

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Aquando da tomada de decisões ou de 
medidas que podem ter impacto em mais 
de um Estado-Membro participante e, em 
especial, da tomada de decisões sobre os 
grupos estabelecidos em dois ou mais 
Estados-Membros participantes, a 
Comissão deve tomar devidamente em 
consideração todos os seguintes fatores:

2. Aquando da tomada de decisões ou de 
medidas que podem ter impacto em mais 
de um Estado-Membro participante e, em 
especial, da tomada de decisões sobre os 
grupos estabelecidos em dois ou mais 
Estados-Membros participantes e não 
participantes, o comité e a Comissão 
devem tomar devidamente em 
consideração todos os seguintes fatores:

Or. en

Justificação

Este parágrafo deve referir-se, também, ao comité de resolução e é igualmente aplicável nos 
casos em que as decisões ou medidas terão impacto em mais de um Estado-Membro, 
incluindo Estados-Membros não participantes. Importa não esquecer que as medidas de 
resolução tomadas no âmbito do MUR podem ter um amplo impacto nos sistemas bancários e 
mercados financeiros de todos os Estados-Membros.

Alteração 287
Vicky Ford



AM\1006888PT.doc 133/191 PE521.747v01-00

PT

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Aquando da tomada de decisões ou de 
medidas que podem ter impacto em mais 
de um Estado-Membro participante e, em 
especial, da tomada de decisões sobre os 
grupos estabelecidos em dois ou mais 
Estados-Membros participantes, a 
Comissão deve tomar devidamente em 
consideração todos os seguintes fatores:

2. Aquando da tomada de decisões ou de 
medidas que podem ter impacto em mais 
de um Estado-Membro e, em especial, da 
tomada de decisões sobre os grupos 
estabelecidos em dois ou mais 
Estados-Membros, a Comissão e o comité
devem tomar devidamente em 
consideração todos os seguintes fatores:

Or. en

Alteração 288
Diogo Feio

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Aquando da tomada de decisões ou de 
medidas que podem ter impacto em mais 
de um Estado-Membro participante e, em 
especial, da tomada de decisões sobre os 
grupos estabelecidos em dois ou mais 
Estados-Membros participantes, a 
Comissão deve tomar devidamente em 
consideração todos os seguintes fatores:

2. Aquando da tomada de decisões ou de 
medidas que podem ter impacto em mais 
de um Estado-Membro participante e, em 
especial, da tomada de decisões sobre os 
grupos estabelecidos em dois ou mais 
Estados-Membros participantes, a 
Comissão e o Comité devem tomar 
devidamente em consideração todos os 
seguintes fatores:

Or. en

Alteração 289
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) Os interesses dos Estados-Membros
participantes em que opera um grupo e, 
em especial, o impacto de qualquer 
decisão, ação ou inação sobre a 
estabilidade financeira, a economia, o 
sistema de garantia de depósitos ou o 
sistema de indemnização dos investidores 
de qualquer dos Estados-Membros em 
causa;

(a) Os interesses dos Estados-Membros em 
que opera um grupo e, em especial, o 
impacto de qualquer decisão, ação ou 
inação sobre a estabilidade financeira, a 
economia, o sistema de garantia de 
depósitos ou o sistema de indemnização 
dos investidores de qualquer dos 
Estados-Membros em causa;

Or. en

Alteração 290
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Os interesses dos Estados-Membros
participantes em que opera um grupo e, 
em especial, o impacto de qualquer 
decisão, ação ou inação sobre a 
estabilidade financeira, a economia, o 
sistema de garantia de depósitos ou o 
sistema de indemnização dos investidores 
de qualquer dos Estados-Membros em 
causa;

(a) Os interesses dos Estados-Membros em 
que opera um grupo e, em especial, o 
impacto de qualquer decisão, ação ou 
inação sobre a estabilidade financeira, a 
economia, o sistema de garantia de 
depósitos ou o sistema de indemnização 
dos investidores de qualquer dos 
Estados-Membros em causa;

Or. en

Alteração 291
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Os interesses dos Estados-Membros (a) Os interesses dos Estados-Membros
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participantes em que opera um grupo e, em 
especial, o impacto de qualquer decisão, 
ação ou inação sobre a estabilidade 
financeira, a economia, o sistema de 
garantia de depósitos ou o sistema de 
indemnização dos investidores de qualquer 
dos Estados-Membros em causa;

participantes em que opera um grupo e, em 
especial, o impacto de qualquer decisão, 
ação ou inação sobre a estabilidade 
financeira, a economia, incluindo o nível 
de emprego, o sistema de garantia de 
depósitos ou o sistema de indemnização 
dos investidores de qualquer dos 
Estados-Membros em causa;

Or. en

Alteração 292
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O objetivo de assegurar um equilíbrio 
entre os interesses dos diferentes 
Estados-Membros envolvidos e de evitar 
lesar ou proteger injustamente os interesses 
de um Estado-Membro participante;

(b) O objetivo de assegurar um equilíbrio 
entre os interesses dos diferentes 
Estados-Membros envolvidos e de evitar 
lesar ou proteger injustamente os interesses 
de um Estado-Membro ou lesar 
injustamente os interesses de um
Estado-Membro não participante;

Or. en

Alteração 293
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) A necessidade de evitar um impacto 
negativo para as outras partes de um grupo 
do qual é membro uma entidade referida 
no artigo 2.º que está sujeita a uma 
resolução;

(c) A necessidade de evitar um impacto 
negativo para as outras partes de um grupo 
do qual é membro uma instituição de 
crédito que está sujeita a uma resolução;

Or. en



PE521.747v01-00 136/191 AM\1006888PT.doc

PT

Justificação

A questão e a justificação são as mesmas do artigo 6.º, parágrafo 1, contudo é de assinalar 
ainda que, de acordo com a numeração correta, esta deveria ser a alínea d).

Alteração 294
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) O interesse do grupo no seu todo, no 
pleno respeito do seu modelo de negócio;

Or. en

Alteração 295
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) A necessidade de evitar um aumento 
desproporcionado dos custos impostos aos 
credores das entidades referidas no 
artigo 2.º, na medida em que seria superior 
ao que teriam de suportar se a resolução se 
baseasse em procedimentos normais de 
insolvência;

(d) A necessidade de evitar um aumento 
desproporcionado dos custos impostos aos 
credores, na medida em que seria superior 
ao que teriam de suportar se a resolução se 
baseasse em procedimentos normais de 
insolvência;

Or. en

Alteração 296
Corien Wortmann-Kool

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Ao exercer os poderes de resolução em 
conformidade com o disposto na DRRB, 
deve ser assegurado que quaisquer 
prejuízos, custos ou outras despesas são 
em primeiro lugar suportados pelos 
acionistas e pelos credores da instituição 
objeto de resolução, antes de se recorrer 
ao fundo para apoiar uma aplicação 
eficaz dos instrumentos e poderes de 
resolução;

Or. en

Alteração 297
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) As decisões a tomar em conformidade 
com o artigo 107.º do TFUE e referidas 
no artigo 16.º, n.º 10.

Suprimido

Or. en

Alteração 298
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan, Danuta Maria Hübner

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) O interesse do mercado interno no 
seu conjunto.

Or. en
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Justificação

Esclarecimento semelhante ao do artigo 6.º, n.º 1, para reforçar o compromisso da Comissão 
em conformidade com o Tratado.

Alteração 299
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea (e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Se um Estado-Membro participante 
é ou não membro da moeda única e se, 
nalgumas circunstâncias, pode ser 
necessária uma abordagem diferenciada 
por causa disso.

Or. en

Alteração 300
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão deve estabelecer um 
equilíbrio entre os fatores referidos no n.º 2 
e os objetivos da resolução referidos no 
artigo 12.º em função da natureza e 
circunstâncias de cada caso.

3. O comité deve estabelecer um equilíbrio 
entre os fatores referidos no n.º 2 e os 
objetivos da resolução referidos no 
artigo 12.º em função da natureza e 
circunstâncias de cada caso, mas sempre 
sem favorecimento, primazia ou prejuízo 
dos Estados-Membros, do local ou da 
moeda.

Or. en

Alteração 301
Wolf Klinz, Olle Schmidt
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Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão deve estabelecer um 
equilíbrio entre os fatores referidos no n.º 2 
e os objetivos da resolução referidos no 
artigo 12.º em função da natureza e 
circunstâncias de cada caso.

3. O comité deve estabelecer um equilíbrio 
entre os fatores referidos no n.º 2 e os 
objetivos da resolução referidos no 
artigo 12.º em função da natureza e 
circunstâncias de cada caso.

Or. en

Alteração 302
Diogo Feio

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão deve estabelecer um 
equilíbrio entre os fatores referidos no n.º 2 
e os objetivos da resolução referidos no 
artigo 12.º em função da natureza e 
circunstâncias de cada caso.

3. A Comissão e o Comité devem
estabelecer um equilíbrio entre os fatores 
referidos no n.º 2 e os objetivos da 
resolução referidos no artigo 12.º em 
função da natureza e circunstâncias de cada 
caso.

Or. en

Alteração 303
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão deve estabelecer um 
equilíbrio entre os fatores referidos no n.º 2 
e os objetivos da resolução referidos no 
artigo 12.º em função da natureza e 
circunstâncias de cada caso.

3. A Comissão e o Comité devem
estabelecer um equilíbrio entre os fatores 
referidos no n.º 2 e os objetivos da 
resolução referidos no artigo 12.º em 
função da natureza e circunstâncias de cada 
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caso.

Or. en

Alteração 304
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão deve estabelecer um 
equilíbrio entre os fatores referidos no n.º 2 
e os objetivos da resolução referidos no 
artigo 12.º em função da natureza e 
circunstâncias de cada caso.

3. O comité e a Comissão devem
estabelecer um equilíbrio entre os fatores 
referidos no n.º 2 e os objetivos da 
resolução referidos no artigo 12.º em 
função da natureza e circunstâncias de cada 
caso.

Or. en

Alteração 305
Marianne Thyssen

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Nenhuma decisão do Comité ou da 
Comissão deve exigir aos 
Estados-Membros que concedam um apoio 
financeiro público extraordinário.

4. Nenhuma decisão do Comité ou da 
Comissão deve exigir aos 
Estados-Membros que concedam um apoio 
financeiro público extraordinário, salvo se 
aprovado por um Estado-Membro em 
conformidade com os respetivos 
procedimentos orçamentais nacionais. Os 
Estados-Membros devem estabelecer um 
procedimento para decidir da aprovação 
no prazo de cinco dias a contar do pedido 
de aprovação apresentado pelo comité. 
Nos casos em que um Estado-Membro 
não aceite prestar esse apoio, deve, dentro 
do mesmo prazo, apresentar uma proposta 
para a liquidação da entidade e, quando 
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aplicável, do grupo, com o menor custo 
possível. Nos casos em que o comité 
considerar que a proposta alternativa não 
está em conformidade com o presente 
regulamento, aplica-se a legislação 
nacional em matéria de insolvências.

Or. nl

Alteração 306
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Nenhuma decisão do Comité ou da 
Comissão deve exigir aos 
Estados-Membros que concedam um apoio 
financeiro público extraordinário.

4. Nenhuma decisão do Comité ou da 
Comissão deve exigir aos 
Estados-Membros que concedam um apoio 
financeiro público, a menos que o 
Estado-Membro, de acordo com os seus 
procedimentos orçamentais, tenha 
aprovado a concessão de apoio. O 
Estado-Membro deve ter um 
procedimento em vigor que permita 
decidir sobre a aprovação no prazo de 
[dois dias], após pedido de aprovação pelo 
comité ou pela Comissão.

Or. en

Justificação

Para obter um texto juridicamente sólido, a legislação tem de respeitar a independência 
orçamental dos Estados-Membros e os respetivos procedimentos orçamentais. A alteração 
equilibra esta necessidade legal e democrática com a questão do prazo curto numa situação 
de resolução.

Alteração 307
Jean-Paul Gauzès

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. Nenhuma decisão do Comité ou da 
Comissão deve exigir aos 
Estados-Membros que concedam um apoio 
financeiro público extraordinário.

4. Nenhuma decisão do Comité ou da 
Comissão deve exigir aos 
Estados-Membros que concedam um apoio 
financeiro público extraordinário, exceto 
se, até ao estabelecimento de um 
organismo público europeu de proteção, 
um Estado-Membro tenha aceitado a 
concessão de apoio financeiro público 
extraordinário, por não haver outra 
alternativa menos dispendiosa que 
permitisse manter a estabilidade 
financeira.

Or. en

Alteração 308
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Nenhuma decisão do Comité ou da 
Comissão deve exigir aos 
Estados-Membros que concedam um 
apoio financeiro público extraordinário.

4. Nenhuma decisão do comité ou da 
Comissão deve exigir aos 
Estados-Membros que disponibilizem
fundos públicos para apoiar a medida de 
resolução. Nenhuma decisão do Conselho 
no sentido de permitir o empréstimo pelo 
fundo deve entrar em vigor antes de todos 
os Estados-Membros participantes terem 
informado o secretário-geral sobre a 
conclusão dos respetivos procedimentos 
nacionais aplicáveis.

Or. en

Justificação

A definição de «apoio financeiro público extraordinário» constante do artigo 2.º, n.º 26, da 
DRRB, refere-se ao auxílio estatal (excluindo a utilização de mecanismos privados de 
financiamento ou de SGD), na aceção do artigo 107, n.º 1, do TFUE, concedido com o 
objetivo de manter ou restaurar a viabilidade, liquidez ou solvência de uma instituição ou 
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grupo.

Alteração 309
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Nenhuma decisão do Comité ou da 
Comissão deve exigir aos 
Estados-Membros que concedam um apoio 
financeiro público extraordinário.

4. Nenhuma decisão do Comité ou da 
Comissão deve exigir aos 
Estados-Membros que, coletiva ou 
individualmente, concedam um apoio 
financeiro público ou provoquem 
distorções na afetação de prejuízos entre 
Estados-Membros participantes e não 
participantes.

Or. en

Alteração 310
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Nenhuma decisão do Comité ou da 
Comissão deve exigir aos 
Estados-Membros que concedam um apoio 
financeiro público extraordinário.

4. Nenhuma decisão do Comité deve exigir 
aos Estados-Membros que concedam um 
apoio financeiro público extraordinário.

Or. en

Alteração 311
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4 – parágrafo 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Ao aplicar o regulamento, as autoridades 
relevantes devem ter em consideração o 
princípio da proporcionalidade. Este 
princípio implica, em particular, o 
impacto que a falência de uma instituição 
pode ter, devido à natureza das suas 
atividades, à sua estrutura acionista, a 
sua forma jurídica, o perfil de risco, 
dimensão e estatuto jurídico, o grau de 
dependência em relação a outras 
instituições ou ao sistema financeiro em 
geral, âmbito e complexidade das suas 
atividades e adesão a um regime de 
proteção institucional na aceção do artigo 
113.º, n.º 7, do Regulamento (UE) n.º 
575/2013. 

Or. en

Alteração 312
Diogo Feio

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A fim de garantir o respeito da 
liberdade de empresa garantido pelo 
artigo 16.º da Carta dos Direitos 
Fundamentais, a discrição deixada ao 
comité deve limitar-se ao necessário para 
simplificar a estrutura e as atividades da 
instituição exclusivamente com vista à 
melhoria das suas possibilidades de 
resolução. Além disso, qualquer medida 
imposta para este efeito deve ser coerente 
com a legislação da União. As medidas 
não devem ser direta ou indiretamente 
discriminatórias em razão da 
nacionalidade e devem ser justificadas por 
uma razão imperiosa de interesse público 
ligada à estabilidade financeira. Para 
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determinar se uma medida foi adotada no 
interesse público geral, o comité, atuando 
em defesa do interesse público geral, deve 
estar em condições de alcançar os seus 
objetivos de resolução sem se deparar com 
impedimentos à aplicação dos 
instrumentos de resolução ou à sua 
capacidade de exercer os poderes que lhe 
são conferidos. Além disso, as medidas 
devem limitar-se ao mínimo necessário 
para alcançar os objetivos pretendidos.

Or. en

Alteração 313
Sławomir Nitras

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Se uma decisão ou medida de 
resolução tomada no âmbito do MUR 
durante qualquer fase implicar apoio 
financeiro público extraordinário por um 
Estado-Membro, a aceitação deste é 
condição prévia para a aplicação da 
medida em causa. Se o Estado-Membro 
não der o seu consentimento aplica-se a 
legislação nacional de insolvência.

Or. en

Alteração 314
Vicky Ford, Danuta Maria Hübner

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Nenhuma medida, proposta, decisão 
ou política da Comissão, do comité ou de 
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uma autoridade nacional de resolução ao 
abrigo do presente regulamento deve, 
direta ou indiretamente, discriminar os 
Estados-Membros ou grupo de 
Estados-Membros enquanto local de 
prestação de serviços bancários ou 
financeiros, titulares de depósitos, 
investidores ou outros credores 
estabelecidos na União em razão da sua 
nacionalidade ou local de 
estabelecimento.

Or. en

Alteração 315
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B. Para efeitos do exercício das 
atribuições conferidas à Comissão e ao 
comité pelo presente regulamento, estes 
devem aplicar a legislação pertinente da 
União e, no caso de diretivas, a legislação 
nacional que as transpõe.
Para esse efeito, a Comissão e o comité 
devem tomar decisões sob reserva e na 
observância da legislação pertinente da 
União, nomeadamente de qualquer ato 
legislativo e não legislativo, incluindo 
aqueles a que se referem os artigos 290.º e 
291.º do TFUE. Em particular, devem 
estar sujeitos às normas técnicas 
vinculativas de regulamentação e de 
execução elaboradas pela EBA e adotadas 
pela Comissão nos termos dos artigos 10.º 
a 15.º do Regulamento (UE) 
n.º 1093/2010, do artigo 16.º desse 
regulamento, e de decisões da EBA 
tomadas em conformidade com o artigo 
19.º, n.º 3, do referido regulamento.
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Or. en

Alteração 316
Vicky Ford, Danuta Maria Hübner

Proposta de regulamento
Artigo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º-A
Desempenho de tarefas pela Comissão

1. Ao desempenhar as tarefas que lhe são 
confiadas pelo artigo 16.º do presente 
regulamento, a Comissão deve agir de 
forma independente cumprindo 
rigorosamente os objetivos e princípios 
previstos neste regulamento.
2. A Comissão deve realizar as tarefas que 
lhe são confiadas pelo artigo 16.º do 
presente regulamento sem prejuízo e 
separadamente das restantes tarefas que 
lhe competem.
3. O pessoal da Comissão que a apoia no 
desempenho das atividades que lhe foram 
confiadas pelo artigo 16.º do presente 
regulamento deve estar separado em 
termos organizativos do pessoal afeto a 
outras tarefas da Comissão e sujeito a 
canais de comunicação diferentes.
4. Com o objetivo de assegurar a 
separação entre o desempenho das tarefas 
que lhe foram confiadas pelo artigo 16.º 
do presente regulamento e de outras 
tarefas, a Comissão deve assegurar que o 
funcionamento do Colégio de Comissários 
é totalmente distinto no que respeita à 
realização destas e de outras tarefas que 
lhe competem. Tal diferenciação inclui 
reuniões e ordens de trabalhos 
estritamente separadas.
5. Para efeitos do disposto nos n.os 1 a 4, a 
Comissão deve adotar e publicar as 
normas internas necessárias, incluindo as 
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relativas ao sigilo profissional e ao 
intercâmbio de informações.
6. O Comissário que supervisiona as 
funções de resolução não tem qualquer 
voto no Colégio de Comissários sobre 
assuntos relativos à aplicação da política 
de concorrência e aos auxílios estatais.

Or. en

Alteração 317
Burkhard Balz

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Comité deve elaborar planos de 
resolução para as entidades a que se 
refere o artigo 2.º e para os grupos.

1. As autoridades nacionais de resolução 
do Estado-Membro participante onde a 
entidade ou grupo referido em 
conformidade com o artigo 2.º está 
estabelecido devem elaborar um plano de 
resolução para a entidade ou grupo em 
causa.
(Esta modificação aplica-se à totalidade 
do texto legislativo em causa.)

Or. en

Justificação

Dada a sensibilidade das informações que devem ser incluídas nos planos de resolução, estes 
devem ser elaborados pela autoridade nacional de resolução pertinente. O comité deve 
receber apenas as informações necessárias ao cumprimento das suas tarefas no âmbito do 
presente regulamento. As informações comerciais confidenciais ou sensíveis das instituições 
de crédito não podem ser transmitidas ao comité.

Alteração 318
Danuta Maria Hübner, Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. O Comité deve elaborar planos de 
resolução para as entidades a que se refere 
o artigo 2.º e para os grupos.

1. O comité deve rever os planos nacionais 
de resolução elaborados pelas autoridades 
nacionais de resolução em conformidade 
com a DRRB para as entidades a que se 
refere o artigo 2.º e para os grupos.

Or. en

Justificação

Na sua forma atual, incumbe ao comité de resolução a ser criado por proposta do MUR a 
tarefa de elaborar os planos de resolução de todas as instituições abrangidas por este 
mecanismo. Contudo, por força da DRRB, as instituições já devem possuir planos de 
resolução adequados. Deve evitar-se a duplicação dos planos existentes.

Alteração 319
Diogo Feio

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Comité deve elaborar planos de 
resolução para as entidades a que se refere 
o artigo 2.º e para os grupos.

1. O Comité deve elaborar planos de 
resolução para as entidades sujeitas à 
supervisão direta do Banco Central 
Europeu  ao abrigo do Regulamento n.º []  
relativo ao mecanismo único de 
supervisão e para todas as entidades 
transnacionais. 

Or. en

Alteração 320
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. O Comité deve elaborar planos de 
resolução para as entidades a que se refere 
o artigo 2.º e para os grupos.

1. O Comité deve, em conjunto com as 
autoridades nacionais de resolução,
elaborar planos de resolução para as 
entidades a que se refere o artigo 2.º e para 
os grupos.

Or. en

Alteração 321
Corien Wortmann-Kool

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Comité deve elaborar planos de 
resolução para as entidades a que se refere 
o artigo 2.º e para os grupos.

1. O Comité, na sua sessão executiva,
deve elaborar planos de resolução para as 
entidades a que se refere o artigo 2.º e para 
os grupos.

Or. en

Alteração 322
Diogo Feio

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. As autoridades nacionais de 
resolução devem elaborar os planos de 
resolução para as instituições de crédito 
localizadas exclusivamente no seu 
Estado-Membro e que não são entidades 
transnacionais.

Or. en



AM\1006888PT.doc 151/191 PE521.747v01-00

PT

Alteração 323
Diogo Feio

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Todos os planos de resolução são 
submetidos a aprovação final do comité 
na sua sessão executiva.

Or. en

Justificação

É necessário garantir o máximo sigilo relativamente aos planos de resolução, para o que 
devemos criar um mecanismo em que o número de pessoas envolvidas é limitado ao 
essencial.

Alteração 324
Burkhard Balz

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para efeitos do n.º 1, as autoridades 
nacionais de resolução devem transmitir 
ao Comité todas as informações 
necessárias para elaborar e executar os 
planos de resolução, tal como por elas 
recebidos em conformidade com os 
artigos 10.º e 12.º, n.º 1, da Diretiva [ ], 
sem prejuízo do capítulo 5 do presente 
título.

Suprimido

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração 7. Devem ser as autoridades nacionais de resolução a elaborar 
os planos de resolução das instituições de crédito em causa.
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Alteração 325
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para efeitos do n.º 1, as autoridades 
nacionais de resolução devem transmitir ao 
Comité todas as informações necessárias 
para elaborar e executar os planos de 
resolução, tal como por elas recebidos em 
conformidade com os artigos 10.º e 12.º, 
n.º 1, da Diretiva [ ], sem prejuízo do 
capítulo 5 do presente título.

2. Para efeitos do n.º 1, as autoridades 
nacionais de resolução devem transmitir ao 
Comité todas as informações necessárias 
para elaborar e executar os planos de 
resolução de grupos relativos a 
instituições sujeitas à supervisão direta do 
BCE, sem prejuízo do capítulo 5 do 
presente título. Relativamente às outras 
entidades referidas no artigo 2.º, as 
autoridades nacionais de resolução devem 
encaminhar os planos de resolução 
elaborados em conformidade com os 
artigos 10.º e 12.º, n.º 1, da Diretiva [ ], 
sem prejuízo do capítulo 5 do presente 
título.

Or. en

Alteração 326
Burkhard Balz

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os planos de resolução devem prever as 
medidas de resolução que a Comissão e o 
Comité podem adotar quando uma 
entidade referida no artigo 2.º ou um grupo 
preenchem as condições para desencadear 
a resolução. O plano de resolução deve ter 
em consideração diferentes cenários, 
nomeadamente a possibilidade de falência 
ser de origem idiossincrática ou ocorrer 
num período de instabilidade financeira 
mais generalizada ou de acontecimentos 
sistémicos. O plano de resolução não deve 

4. Os planos de resolução devem prever as 
medidas de resolução que devem ser 
tomadas quando uma entidade referida no 
artigo 2.º ou um grupo preenchem as 
condições para desencadear a resolução. O 
plano de resolução deve ter em 
consideração diferentes cenários, 
nomeadamente a possibilidade de falência 
ser de origem idiossincrática ou ocorrer 
num período de instabilidade financeira 
mais generalizada ou de acontecimentos 
sistémicos. O plano de resolução não deve 
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pressupor qualquer apoio financeiro 
público extraordinário para além da 
utilização do fundo estabelecido em 
conformidade com o presente regulamento.

pressupor qualquer apoio financeiro 
público extraordinário para além da 
utilização do fundo estabelecido em 
conformidade com o presente regulamento.

Or. en

Alteração 327
Diogo Feio

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os planos de resolução devem prever as 
medidas de resolução que a Comissão e o 
Comité podem adotar quando uma entidade 
referida no artigo 2.º ou um grupo
preenchem as condições para desencadear 
a resolução. O plano de resolução deve ter 
em consideração diferentes cenários, 
nomeadamente a possibilidade de falência 
ser de origem idiossincrática ou ocorrer 
num período de instabilidade financeira 
mais generalizada ou de acontecimentos 
sistémicos. O plano de resolução não deve 
pressupor qualquer apoio financeiro 
público extraordinário para além da 
utilização do fundo estabelecido em 
conformidade com o presente regulamento.

4. Os planos de resolução devem prever as 
medidas de resolução que o comité ou as 
autoridades nacionais de resolução
podem adotar quando uma entidade 
referida nos n.os 1 e 1-A preenchem as 
condições para desencadear a resolução. O 
plano de resolução deve ter em 
consideração diferentes cenários, 
nomeadamente a possibilidade de falência 
ser de origem idiossincrática ou ocorrer 
num período de instabilidade financeira 
mais generalizada ou de acontecimentos 
sistémicos. O plano de resolução não deve 
pressupor qualquer apoio financeiro 
público extraordinário para além da 
utilização do fundo estabelecido em 
conformidade com o presente regulamento.

Or. en

Alteração 328
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os planos de resolução devem prever as 4. Os planos de resolução devem prever as 
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medidas de resolução que a Comissão e o 
Comité podem adotar quando uma entidade 
referida no artigo 2.º ou um grupo 
preenchem as condições para desencadear 
a resolução. O plano de resolução deve ter 
em consideração diferentes cenários, 
nomeadamente a possibilidade de falência 
ser de origem idiossincrática ou ocorrer 
num período de instabilidade financeira 
mais generalizada ou de acontecimentos 
sistémicos. O plano de resolução não deve 
pressupor qualquer apoio financeiro 
público extraordinário para além da 
utilização do fundo estabelecido em 
conformidade com o presente 
regulamento.

medidas de resolução que o comité as 
autoridades nacionais de resolução
podem adotar quando uma entidade 
referida no artigo 2.º ou um grupo 
preenchem as condições para desencadear 
a resolução. O plano de resolução deve ter 
em consideração diferentes cenários, 
nomeadamente a possibilidade de falência 
ser de origem idiossincrática ou ocorrer 
num período de instabilidade financeira 
mais generalizada ou de acontecimentos 
sistémicos. O plano de resolução não deve 
pressupor qualquer apoio financeiro 
público extraordinário.

Or. en

Alteração 329
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os planos de resolução devem prever as 
medidas de resolução que a Comissão e o 
Comité podem adotar quando uma entidade 
referida no artigo 2.º ou um grupo 
preenchem as condições para desencadear 
a resolução. O plano de resolução deve ter 
em consideração diferentes cenários, 
nomeadamente a possibilidade de falência 
ser de origem idiossincrática ou ocorrer 
num período de instabilidade financeira 
mais generalizada ou de acontecimentos 
sistémicos. O plano de resolução não deve 
pressupor qualquer apoio financeiro 
público extraordinário para além da 
utilização do fundo estabelecido em 
conformidade com o presente 
regulamento.

4. Os planos de resolução devem prever as 
medidas de resolução que o Comité pode
adotar quando uma entidade referida no 
artigo 2.º ou um grupo preenchem as 
condições para desencadear a resolução. O 
plano de resolução deve ter em 
consideração diferentes cenários, 
nomeadamente a possibilidade de falência 
ser de origem idiossincrática ou ocorrer 
num período de instabilidade financeira 
mais generalizada ou de acontecimentos 
sistémicos. O plano de resolução não deve 
pressupor qualquer apoio financeiro 
público extraordinário ou dependência do
fundo.

Or. en
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Alteração 330
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os planos de resolução devem prever as 
medidas de resolução que a Comissão e o 
Comité podem adotar quando uma entidade 
referida no artigo 2.º ou um grupo 
preenchem as condições para desencadear 
a resolução. O plano de resolução deve ter 
em consideração diferentes cenários, 
nomeadamente a possibilidade de falência 
ser de origem idiossincrática ou ocorrer 
num período de instabilidade financeira 
mais generalizada ou de acontecimentos 
sistémicos. O plano de resolução não deve 
pressupor qualquer apoio financeiro 
público extraordinário para além da 
utilização do fundo estabelecido em 
conformidade com o presente regulamento.

4. Os planos de resolução devem prever as 
medidas de resolução que a Comissão e o 
Comité podem adotar quando uma entidade 
referida no artigo 2.º ou um grupo 
preenchem as condições para desencadear 
a resolução. O plano de resolução deve ter 
em consideração diferentes cenários, 
nomeadamente a possibilidade de falência 
ser de origem idiossincrática ou ocorrer 
num período de instabilidade financeira 
mais generalizada ou de acontecimentos 
sistémicos. O plano de resolução não deve 
pressupor qualquer apoio financeiro
público extraordinário para além da 
utilização do fundo estabelecido em 
conformidade com o presente regulamento. 
Quando este pressuposto não pode ser 
garantido porque a entidade atingiu, ou é 
provável que atinja, uma dimensão 
crítica, o comité deve certificar-se de que 
a entidade adapta a sua estratégia 
comercial em conformidade de modo que, 
em caso de falência ou de crise, é possível 
chegar a uma resolução ordenada.

Or. en

Alteração 331
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. O plano de resolução de cada 
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entidade deve incluir todos os elementos 
previstos no capítulo 2 da DRRB.

Or. en

Alteração 332
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

5. O plano de resolução de cada entidade 
deve incluir todos os seguintes elementos:

5. O plano de resolução de cada entidade 
deve ser preparado em conformidade e 
conter todos os elementos especificados 
no artigo 11.º da diretiva [..../...DRRB]. 

Or. en

Alteração 333
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Uma síntese dos principais elementos 
do plano;

Suprimido

Or. en

Alteração 334
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Uma síntese das alterações Suprimido
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significativas verificadas na instituição 
desde a última vez que foram 
apresentadas informações sobre a 
resolução;

Or. en

Alteração 335
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 5 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Uma demonstração da forma como as 
funções críticas e os principais segmentos 
de atividade podem ser jurídica e 
economicamente separados, na medida do 
necessário, de outras funções, a fim de 
assegurar a continuidade após a falência 
da instituição;

Suprimido

Or. en

Alteração 336
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 5 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Uma estimativa do calendário para a 
execução de cada aspeto significativo do 
plano;

Suprimido

Or. en

Alteração 337
Olle Schmidt
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Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 5 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Uma descrição pormenorizada da 
avaliação da possibilidade de resolução, 
realizada em conformidade com o artigo 
8.º;

Suprimido

Or. en

Alteração 338
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 5 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Uma descrição das medidas 
necessárias, de acordo com o artigo 8.º, 
n.º 5, para obviar ou eliminar os 
impedimentos à possibilidade de 
resolução identificados na sequência da 
avaliação realizada em conformidade com 
o artigo 8.º;

Suprimido

Or. en

Alteração 339
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 5 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Uma descrição dos processos para a 
determinação do valor e viabilidade 
comercial das funções críticas, dos 
principais segmentos de atividade e dos 
ativos da instituição;

Suprimido
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Or. en

Alteração 340
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 5 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) Uma descrição pormenorizada dos 
mecanismos destinados a garantir que as 
informações obrigatórias nos termos do 
artigo 8.º estão atualizadas e à disposição 
das autoridades de resolução, em 
qualquer altura;

Suprimido

Or. en

Alteração 341
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 5 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) Uma explicação da autoridade de 
resolução sobre a forma como as opções 
de resolução podem ser financiadas sem 
pressupor qualquer apoio financeiro 
público extraordinário;

Suprimido

Or. en

Alteração 342
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 5 – alínea i)
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Texto da Comissão Alteração

(i) Uma explicação da autoridade de 
resolução sobre a forma como as opções de 
resolução podem ser financiadas sem 
pressupor qualquer apoio financeiro 
público extraordinário;

(i) Uma explicação da autoridade de 
resolução sobre a forma como as opções de 
resolução poderão ser financiadas sem 
pressupor qualquer apoio financeiro 
público extraordinário ou dependência do 
fundo;

Or. en

Alteração 343
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 5 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

(j) Uma descrição pormenorizada das 
diferentes estratégias de resolução que 
podem ser aplicadas em função dos 
diferentes cenários possíveis;

Suprimido

Or. en

Alteração 344
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 5 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

(k) Uma descrição das interdependências 
críticas;

Suprimido

Or. en

Alteração 345
Olle Schmidt
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Proposta de regulamento
Artigo 7 – n. º 5 – alínea l)

Texto da Comissão Alteração

(l) Uma análise do impacto do plano sobre 
as outras instituições do grupo;

Suprimido

Or. en

Alteração 346
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 5 – alínea m)

Texto da Comissão Alteração

(m) Uma descrição das opções destinadas 
a preservar o acesso aos serviços de 
pagamento e liquidação e a outras 
infraestruturas;

Suprimido

Or. en

Alteração 347
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 5 – alínea n)

Texto da Comissão Alteração

(n) Um plano de comunicação com os 
meios de comunicação social e com o 
público;

Suprimido

Or. en

Alteração 348
Olle Schmidt
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Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 5 – alínea o)

Texto da Comissão Alteração

(o) O requisito mínimo de fundos próprios 
e passivos elegíveis exigidos nos termos do 
artigo 10.º e um prazo para atingir esse 
nível, se for caso disso;

Suprimido

Or. en

Alteração 349
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 5 – alínea p)

Texto da Comissão Alteração

(p) O requisito mínimo de fundos próprios 
e os instrumentos contratuais de resgate 
interno exigidos nos termos do artigo 10.º
e um prazo para atingir esse nível, se for 
caso disso;

Suprimido

Or. en

Alteração 350
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 5 – alínea q)

Texto da Comissão Alteração

(q) Uma descrição das operações e 
sistemas essenciais para manter o 
funcionamento contínuo dos processos 
operacionais da instituição;

Suprimido

Or. en
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Alteração 351
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 5 – alínea r)

Texto da Comissão Alteração

(r) Uma descrição do impacto sobre os 
trabalhadores da aplicação do plano, 
incluindo uma avaliação dos custos 
correspondentes.

Suprimido

Or. en

Alteração 352
Olle Ludvigsson

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 5 – alínea r-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(r-A) Uma descrição dos procedimentos a 
aplicar para informar e consultar os 
empregados e respetivos representantes 
no âmbito da execução do plano;

Or. en

Alteração 353
Sławomir Nitras

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os planos de resolução a nível do grupo 
devem incluir um plano para a resolução 
do grupo no seu todo e identificar medidas 
destinadas à resolução das empresas-mãe 

6. Os planos de resolução a nível do grupo 
devem incluir um plano para a resolução 
do grupo no seu todo. No pedido 
fundamentado da autoridade nacional de 
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e das filiais que fazem parte do grupo. resolução ou de um representante no 
comité de resolução, especialmente no 
caso em que a atividade da filial constitui 
uma parte significativa do sistema 
financeiro desse Estado-Membro, o plano 
de resolução ao nível do grupo deve 
incluir também um plano separado para a 
resolução da filial localizada nesse 
Estado-Membro participante.

Or. en

Alteração 354
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 6 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Não obstante esta disposição, as 
autoridades nacionais de resolução de 
Estados-Membros não participantes 
podem elaborar e manter planos de 
resolução para as filiais que fazem parte 
de um grupo estabelecido num 
Estado-Membro participante em 
conformidade com os artigos 11.º e 12.º da 
Diretiva [].

Or. en

Justificação

Esta alteração esclarece as situações no caso das filiais, em conformidade com a DRRB 
(referência aos seus artigos 11.º e 12.º), dado que os planos individuais são ainda mais 
importantes se a filial estiver excluída do MUR.

Alteração 355
Burkhard Balz

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 7



AM\1006888PT.doc 165/191 PE521.747v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

7. O Comité deve elaborar os planos de 
resolução em cooperação com a 
autoridade de supervisão ou a autoridade 
de supervisão da consolidação e as 
autoridades nacionais de resolução dos 
Estados-Membros participantes em que as 
entidades se encontrem estabelecidas.

Suprimido

Or. en

Justificação

Ver a justificação das alterações 7 e 8.

Alteração 356
Danuta Maria Hübner, Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. O Comité deve elaborar os planos de 
resolução em cooperação com a autoridade 
de supervisão ou a autoridade de 
supervisão da consolidação e as 
autoridades nacionais de resolução dos 
Estados-Membros participantes em que as 
entidades se encontrem estabelecidas.

7. O Comité deve elaborar os planos de 
resolução em cooperação com a autoridade 
de supervisão ou a autoridade de 
supervisão da consolidação, as autoridades 
nacionais de resolução dos 
Estados-Membros participantes em que as 
entidades se encontrem estabelecidas e 
com as autoridades nacionais de 
Estados-Membros não participantes onde 
as filiais estão estabelecidas.

Or. en

Justificação

Os planos com impacto sobre as filiais localizadas em território de Estados-Membros não 
participantes podem ter repercussões importantes na estabilidade do mercado financeiro 
local. Os planos devem, por conseguinte, ser elaborados juntamente com a autoridade de 
supervisão da consolidação, as autoridades nacionais dos Estados-Membros participantes 
onde as entidades se encontrem estabelecidas e com as autoridades nacionais de 
Estados-Membros não participantes onde as filiais estão estabelecidas.
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Alteração 357
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. O Comité deve elaborar os planos de 
resolução em cooperação com a autoridade 
de supervisão ou a autoridade de 
supervisão da consolidação e as 
autoridades nacionais de resolução dos 
Estados-Membros participantes em que as 
entidades se encontrem estabelecidas.

7. O Comité deve elaborar os planos de 
resolução em cooperação com a autoridade 
de supervisão ou a autoridade de 
supervisão da consolidação e as 
autoridades nacionais de resolução dos 
Estados-Membros participantes em que as 
entidades se encontrem estabelecidas. O 
comité deve cooperar com as autoridades 
de resolução dos Estados-Membros não 
participantes quando nesses 
Estados-Membros existem entidades 
incluídas na supervisão em base 
consolidada.

Or. en

Alteração 358
Sławomir Nitras

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. No caso das instituições de crédito 
consideradas não-sistémicas, de acordo 
com a definição que consta do 
Regulamento 2012/0242, as autoridades 
nacionais de resolução elaboram  
anteprojetos de planos de resolução. O 
comité de resolução só pode aceitar ou 
rejeitar um anteprojeto do plano mediante 
uma justificação exaustiva. Em caso de 
segunda rejeição, o anteprojeto do plano é 
enviado à sessão plenária do comité de 
resolução. 
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Or. xm

Justificação

Należy utrzymać pewien zakres kompetencji, szczególnie za instytucje o charakterze 
niesystemowym, na poziomie national resolution authorities. Należy bowiem mieć na 
uwadze, że instytucje te mają większą wiedzę nt. Specyfiki danego systemu finansowego. 
Ponadto zadania realizowane w ramach SRM będą również obejmować sporządzanie planów 
resolution, przegląd planów resolution, jak również ocenę możliwości przeprowadzenia 
skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych, co może 
prowadzić do znacznego obciążenia organu na szczeblu centralnym, a tym samym prowadzić 
do obniżenia jego efektywności i spowolnienia procesów decyzyjnych.

Alteração 359
Sławomir Nitras

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. O Comité pode exigir que as autoridades 
nacionais de resolução elaborem um 
anteprojeto de plano de resolução e a 
autoridade de resolução a nível do grupo 
elabore um anteprojeto de plano de 
resolução a esse nível.

8. As autoridades nacionais de resolução 
elaboram um anteprojeto de plano de 
resolução e a autoridade de resolução a 
nível do grupo elabora um anteprojeto de 
plano de resolução a esse nível. Se o 
comité decide alterar um anteprojeto de 
plano de resolução apresentado, deve 
providenciar uma justificação exaustiva 
para essa decisão.

Or. en

Alteração 360
Corien Wortmann-Kool

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

9-A. As decisões relativas à elaboração e 
avaliação dos planos de resolução e à 
aplicação de medidas adequadas são 
tomadas pelo comité na sua sessão 
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executiva.

Or. en

Alteração 361
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-A
O comité deve assinar um memorando de 
entendimento com as autoridades de 
resolução dos Estados-Membros não 
participantes.

Or. en

Alteração 362
Philippe Lamberts, Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-A
Aplicação da Diretiva [DRRB]

As medidas do MUR relativas às 
instituições são reguladas pela Diretiva 
[DRRB].

Or. en

Alteração 363
Philippe Lamberts, Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de regulamento
Artigo 7-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-B
Capacidade de resolução das instituições 

de importância sistémica
No que respeita às instituições referidas 
no artigo 2.º do presente regulamento e 
identificadas como instituições de 
importância sistémica global (G-SII) ou
como outras instituições de importância 
sistémica (O-SII) de acordo com o artigo 
131.º da Diretiva 2013/36/UE, o comité 
deve dar prioridade à avaliação da sua 
capacidade de resolução nos termos do 
artigo 13.º da DRRB e elaborar um plano 
para cada uma destas instituições com 
vista a eliminar os obstáculos à 
capacidade de resolução em 
conformidade com o artigo 14.º da 
referida diretiva.
O plano deve incluir, no mínimo, o 
seguinte:
(a) A exigência de que a instituição 
proceda à alienação de ativos específicos;
(b) A exigência de que a instituição limite 
ou cesse atividades específicas, já em 
curso ou propostas;
(c) A restrição ou proibição do 
desenvolvimento ou alienação de novos 
segmentos de atividade ou produtos;
(d) A exigência de alterações das 
estruturas jurídicas ou operacionais da 
instituição de modo a reduzir a sua 
complexidade e assegurar que as funções 
críticas podem ser jurídica e 
economicamente separadas das outras 
funções através da aplicação dos 
instrumentos de resolução;

Or. en



PE521.747v01-00 170/191 AM\1006888PT.doc

PT

Alteração 364
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Aquando da elaboração de planos de 
resolução, em conformidade com o 
artigo 7.º, o Comité, após consulta das 
autoridades competentes, incluindo o BCE, 
e das autoridades de resolução dos 
Estados-Membros não participantes em 
que estão localizadas sucursais importantes 
na medida em que seja relevante para essas 
sucursais, deve efetuar uma avaliação da 
medida em que as instituições e os grupos 
podem ser objeto de resolução sem 
pressupor qualquer apoio financeiro 
público extraordinário para além da 
utilização do fundo estabelecido em 
conformidade com o artigo 64.º.

1. Aquando da elaboração de planos de 
resolução, em conformidade com o 
artigo 7.º, o Comité, após consulta das 
autoridades competentes, incluindo o BCE, 
e das autoridades de resolução dos 
Estados-Membros não participantes em 
que estão localizadas sucursais ou filiais
importantes na medida em que seja 
relevante para essas sucursais, filiais ou 
para a estabilidade financeira, deve 
efetuar uma avaliação da medida em que as 
instituições e os grupos podem ser objeto 
de resolução sem pressupor qualquer apoio 
financeiro público extraordinário.

Or. en

Alteração 365
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Aquando da elaboração de planos de 
resolução, em conformidade com o 
artigo 7.º, o Comité, após consulta das 
autoridades competentes, incluindo o BCE, 
e das autoridades de resolução dos 
Estados-Membros não participantes em 
que estão localizadas sucursais importantes 
na medida em que seja relevante para essas 
sucursais, deve efetuar uma avaliação da 
medida em que as instituições e os grupos 

1. Aquando da elaboração de planos de 
resolução, em conformidade com o 
artigo 7.º, o Comité, após consulta das 
autoridades competentes, incluindo o BCE, 
e das autoridades de resolução dos 
Estados-Membros não participantes em 
que estão localizadas sucursais importantes 
na medida em que seja relevante para essas 
sucursais, deve efetuar uma avaliação da 
medida em que as instituições e os grupos 
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podem ser objeto de resolução sem 
pressupor qualquer apoio financeiro 
público extraordinário para além da 
utilização do fundo estabelecido em 
conformidade com o artigo 64.º.

podem ser objeto de resolução sem 
pressupor qualquer apoio financeiro 
público extraordinário.

Or. en

Alteração 366
Sławomir Nitras

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Aquando da elaboração de planos de 
resolução, em conformidade com o 
artigo 7.º, o Comité, após consulta das 
autoridades competentes, incluindo o BCE, 
e das autoridades de resolução dos 
Estados-Membros não participantes em 
que estão localizadas sucursais 
importantes na medida em que seja 
relevante para essas sucursais, deve 
efetuar uma avaliação da medida em que as 
instituições e os grupos podem ser objeto 
de resolução sem pressupor qualquer apoio 
financeiro público extraordinário para além 
da utilização do fundo estabelecido em 
conformidade com o artigo 64.º.

1. Aquando da elaboração de planos de 
resolução, em conformidade com o 
artigo 7.º, o Comité, após consulta das 
autoridades competentes, incluindo o BCE, 
e das autoridades de resolução dos 
Estados-Membros não participantes 
quando se refere a entidades que operam 
sob a sua jurisdição, deve efetuar uma 
avaliação da medida em que as instituições 
e os grupos podem ser objeto de resolução 
sem pressupor qualquer apoio financeiro 
público extraordinário para além da 
utilização do fundo estabelecido em 
conformidade com o artigo 64.º. O 
anteprojeto de plano de resolução ao nível 
do grupo e a garantia de decisões de 
resolução não são vinculativas para a 
autoridade de resolução do 
Estado-Membro não participante.

Or. en

Alteração 367
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1



PE521.747v01-00 172/191 AM\1006888PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

1. Aquando da elaboração de planos de 
resolução, em conformidade com o 
artigo 7.º, o Comité, após consulta das 
autoridades competentes, incluindo o BCE, 
e das autoridades de resolução dos 
Estados-Membros não participantes em 
que estão localizadas sucursais importantes 
na medida em que seja relevante para essas 
sucursais, deve efetuar uma avaliação da 
medida em que as instituições e os grupos 
podem ser objeto de resolução sem 
pressupor qualquer apoio financeiro 
público extraordinário para além da 
utilização do fundo estabelecido em 
conformidade com o artigo 64.º.

1. Aquando da elaboração de planos de 
resolução, em conformidade com o 
artigo 7.º, o Comité, após consulta das 
autoridades competentes, incluindo o BCE, 
e das autoridades de resolução dos 
Estados-Membros não participantes em 
que estão localizadas filiais e sucursais 
importantes na medida em que seja 
relevante para essas sucursais, deve efetuar 
uma avaliação da medida em que as 
instituições e os grupos podem ser objeto 
de resolução sem pressupor qualquer apoio 
financeiro público extraordinário para além 
da utilização do fundo estabelecido em 
conformidade com o artigo 64.º.

Or. en

Justificação

O texto original não é compatível com o artigo 7,º, fazendo igualmente referência às filiais. A 
alteração clarifica as situações quando se trata das filiais, em consonância com a DRRB.

Alteração 368
Diogo Feio

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Na elaboração de um plano de resolução 
para as entidades a que se refere o 
artigo 2.º, o Comité deve avaliar em que 
medida essas entidades são suscetíveis de 
resolução em conformidade com o presente 
regulamento. Uma entidade é considerada 
passível de resolução se for viável e 
credível para a autoridade de resolução 
proceder à sua liquidação ao abrigo dos 
procedimentos normais de insolvência ou à 
sua resolução através da aplicação dos 
diferentes instrumentos e poderes de 

2. Na elaboração de um plano de resolução 
para as entidades a que se refere o 
artigo 7.º, n.º 1 ou na aprovação final dos 
planos de resolução das entidades 
referidas no artigo 7.º, n.º 1-A, o Comité 
deve avaliar em que medida essas 
entidades são suscetíveis de resolução em 
conformidade com o presente regulamento. 
Uma entidade é considerada passível de 
resolução se for viável e credível para a 
autoridade de resolução proceder à sua 
liquidação ao abrigo dos procedimentos 
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resolução sem que isso resulte em 
consequências adversas significativas para 
os sistemas financeiros do Estado-Membro 
em que se situa a entidade, para outros 
Estados-Membros ou a União, 
nomeadamente em circunstâncias de 
instabilidade financeira mais generalizada 
ou de acontecimentos sistémicos, tendo 
como objetivo assegurar a continuidade das 
funções críticas da entidade.

normais de insolvência ou à sua resolução 
através da aplicação dos diferentes 
instrumentos e poderes de resolução sem 
que isso resulte em consequências adversas 
significativas para os sistemas financeiros 
do Estado-Membro em que se situa a 
entidade, para outros Estados-Membros ou 
a União, nomeadamente em circunstâncias 
de instabilidade financeira mais 
generalizada ou de acontecimentos 
sistémicos, tendo como objetivo assegurar 
a continuidade das funções críticas da 
entidade.

Or. en

Alteração 369
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Na elaboração de um plano de resolução 
para as entidades a que se refere o 
artigo 2.º, o Comité deve avaliar em que 
medida essas entidades são suscetíveis de 
resolução em conformidade com o presente 
regulamento. Uma entidade é considerada 
passível de resolução se for viável e 
credível para a autoridade de resolução 
proceder à sua liquidação ao abrigo dos 
procedimentos normais de insolvência ou à 
sua resolução através da aplicação dos 
diferentes instrumentos e poderes de 
resolução sem que isso resulte em 
consequências adversas significativas para 
os sistemas financeiros do Estado-Membro 
em que se situa a entidade, para outros
Estados-Membros ou a União, 
nomeadamente em circunstâncias de 
instabilidade financeira mais generalizada 
ou de acontecimentos sistémicos, tendo 
como objetivo assegurar a continuidade das 

2. Na elaboração de um plano de resolução 
para as entidades a que se refere o 
artigo 2.º, o Comité deve avaliar em que 
medida essas entidades são suscetíveis de 
resolução em conformidade com o presente 
regulamento. Uma entidade é considerada 
passível de resolução se for viável e 
credível para a autoridade de resolução 
proceder à sua liquidação ao abrigo dos 
procedimentos normais de insolvência ou à 
sua resolução através da aplicação dos 
diferentes instrumentos e poderes de 
resolução sem que isso resulte em 
consequências adversas significativas para 
os sistemas financeiros do Estado-Membro 
em que se situa a entidade, tomando em 
consideração a estabilidade financeira, 
económica e social no mesmo ou noutros
Estados-Membros ou na União, 
nomeadamente em circunstâncias de 
instabilidade financeira mais generalizada 
ou de acontecimentos sistémicos, tendo 
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funções críticas da entidade. como objetivo assegurar a continuidade das 
funções críticas da entidade.

Or. en

Alteração 370
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Na elaboração de um plano de resolução 
para as entidades a que se refere o 
artigo 2.º, o Comité deve avaliar em que 
medida essas entidades são suscetíveis de 
resolução em conformidade com o presente 
regulamento. Uma entidade é considerada 
passível de resolução se for viável e 
credível para a autoridade de resolução 
proceder à sua liquidação ao abrigo dos 
procedimentos normais de insolvência ou à 
sua resolução através da aplicação dos 
diferentes instrumentos e poderes de 
resolução sem que isso resulte em 
consequências adversas significativas para 
os sistemas financeiros do Estado-Membro 
em que se situa a entidade, para outros 
Estados-Membros ou a União, 
nomeadamente em circunstâncias de 
instabilidade financeira mais generalizada 
ou de acontecimentos sistémicos, tendo 
como objetivo assegurar a continuidade das 
funções críticas da entidade.

2. Na elaboração de um plano de resolução 
para as entidades a que se refere o 
artigo 2.º, o Comité deve avaliar em que 
medida essas entidades são suscetíveis de 
resolução em conformidade com o presente 
regulamento. Uma entidade é considerada 
passível de resolução se for viável e 
credível para a autoridade de resolução 
proceder à sua liquidação ao abrigo dos 
procedimentos normais de insolvência ou à 
sua resolução através da aplicação dos 
diferentes instrumentos e poderes de 
resolução sem que isso resulte em 
consequências adversas significativas para 
os sistemas financeiros do Estado-Membro 
em que se situa a entidade, para outros 
Estados-Membros ou a União, 
nomeadamente em circunstâncias de 
instabilidade financeira mais generalizada 
ou de acontecimentos sistémicos, tendo 
como objetivo assegurar a continuidade das 
funções críticas da entidade. As entidades 
que, nos termos do artigo 3.º, atingiram 
uma dimensão crítica e que são 
consideradas como não passíveis de 
resolução com os instrumentos em vigor 
referidos no artigo 19.º devem ser 
reestruturadas em conformidade. Neste 
caso, os direitos de propriedade devem 
estar subordinados ao interesse público 
geral.

Or. en
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Alteração 371
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Na elaboração dos planos de resolução 
para os grupos, o Comité deve avaliar em 
que medida os grupos são passíveis de 
resolução em conformidade com o presente 
regulamento. Um grupo é considerado 
passível de resolução se for viável e 
credível para as autoridades de resolução 
procederem à liquidação de entidades do 
grupo ao abrigo dos procedimentos 
normais de insolvência ou à resolução de 
entidades do grupo através da aplicação de 
instrumentos e poderes de resolução a 
essas entidades sem que isso resulte em 
consequências adversas significativas para 
os sistemas financeiros dos 
Estados-Membros em que se situa a 
entidade ou para outros Estados-Membros
ou a União, nomeadamente em 
circunstâncias de instabilidade financeira 
mais generalizada ou de acontecimentos 
sistémicos, tendo como objetivo assegurar 
a continuidade das funções críticas dessas 
entidades, por poderem ser facilmente 
separadas de modo atempado ou por outros 
meios.

3. Na elaboração dos planos de resolução 
para os grupos, o Comité deve avaliar em 
que medida os grupos são passíveis de 
resolução em conformidade com a Diretiva 
[] Recuperação e Resolução Bancárias, 
sujeita às alterações no presente 
regulamento, adaptando-a ao 
estabelecimento do comité. Um grupo é 
considerado passível de resolução se for 
viável e credível para as autoridades de 
resolução procederem à liquidação de 
entidades do grupo ao abrigo dos 
procedimentos normais de insolvência ou à 
resolução de entidades do grupo através da 
aplicação de instrumentos e poderes de 
resolução a essas entidades sem que isso 
resulte em consequências adversas 
significativas para os sistemas financeiros 
dos Estados-Membros em que se situa a 
entidade ou para outros Estados-Membros
ou a União, nomeadamente em 
circunstâncias de instabilidade financeira
mais generalizada ou de acontecimentos 
sistémicos, tendo como objetivo assegurar 
a continuidade das funções críticas dessas 
entidades, por poderem ser facilmente 
separadas de modo atempado ou por outros 
meios.

Or. en

Alteração 372
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Na elaboração dos planos de resolução 
para os grupos, o Comité deve avaliar em 
que medida os grupos são passíveis de 
resolução em conformidade com o presente 
regulamento. Um grupo é considerado 
passível de resolução se for viável e 
credível para as autoridades de resolução 
procederem à liquidação de entidades do 
grupo ao abrigo dos procedimentos 
normais de insolvência ou à resolução de 
entidades do grupo através da aplicação de 
instrumentos e poderes de resolução a 
essas entidades sem que isso resulte em 
consequências adversas significativas para 
os sistemas financeiros dos 
Estados-Membros em que se situa a 
entidade ou para outros Estados-Membros
ou a União, nomeadamente em 
circunstâncias de instabilidade financeira 
mais generalizada ou de acontecimentos 
sistémicos, tendo como objetivo assegurar 
a continuidade das funções críticas dessas 
entidades, por poderem ser facilmente 
separadas de modo atempado ou por outros 
meios.

3. Na elaboração dos planos de resolução 
para os grupos, o Comité deve avaliar em 
que medida os grupos são passíveis de 
resolução em conformidade com o presente 
regulamento. Um grupo é considerado 
passível de resolução se for viável e 
credível para as autoridades de resolução 
procederem à liquidação de entidades do 
grupo ao abrigo dos procedimentos 
normais de insolvência ou à resolução de 
entidades do grupo através da aplicação de 
instrumentos e poderes de resolução a 
essas entidades sem que isso resulte em 
consequências adversas significativas para 
os sistemas financeiros dos 
Estados-Membros em que se situa a 
entidade, tomando em consideração a 
estabilidade financeira, económica e 
social nestes Estados-Membros ou 
noutros Estados-Membros ou na União, 
nomeadamente em circunstâncias de 
instabilidade financeira mais generalizada 
ou de acontecimentos sistémicos, tendo 
como objetivo assegurar a continuidade das 
funções críticas dessas entidades, por 
poderem ser facilmente separadas de modo 
atempado ou por outros meios.

Or. en

Justificação

Where resolution will be triggered, it is supposed that the framework of the resolution tools 
and the framework of the use of the Fund, would be as much in line with the resolution plan 
as possible. As stated in the context of Article 6, consideration should be given to the negative 
impact on the economic and social situation in each Member State. In particular, the role 
played by any institution in terms of credit provider to physical persons and SMEs as well as 
in terms of employment provider, should be considered. Thus these considerations are of 
relevance when drawing up the resolution plan or group resolution plan as well. It is 
therefore suggested to complete the provisions by adding a reference to the impact on the 
economy and social stability of a Member State.
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Alteração 373
Sławomir Nitras

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. O relatório é comunicado à entidade ou 
empresa-mãe em causa, às autoridades 
competentes e às autoridades de resolução 
dos Estados-Membros não participantes em 
que estão localizadas as sucursais 
importantes. Deve ser fundamentado 
quanto à avaliação ou determinação em 
questão e indicar de que forma essa 
avaliação ou determinação cumpre o 
requisito de aplicação proporcional 
estabelecido no artigo 6.º.

6. O relatório é comunicado à entidade ou 
empresa-mãe em causa, às autoridades 
competentes e às autoridades de resolução 
dos Estados-Membros não participantes. 
Deve ser fundamentado quanto à avaliação 
ou determinação em questão e indicar de 
que forma essa avaliação ou determinação 
cumpre o requisito de aplicação 
proporcional estabelecido no artigo 6.º.

Or. en

Alteração 374
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. O relatório é comunicado à entidade ou 
empresa-mãe em causa, às autoridades 
competentes e às autoridades de resolução 
dos Estados-Membros não participantes em 
que estão localizadas as sucursais 
importantes. Deve ser fundamentado 
quanto à avaliação ou determinação em 
questão e indicar de que forma essa 
avaliação ou determinação cumpre o 
requisito de aplicação proporcional 
estabelecido no artigo 6.º.

6. O relatório é comunicado à entidade ou 
empresa-mãe em causa, às autoridades 
competentes e às autoridades de resolução 
dos Estados-Membros não participantes em 
que estão localizadas as sucursais ou filiais
importantes. Deve ser fundamentado 
quanto à avaliação ou determinação em 
questão e indicar de que forma essa 
avaliação ou determinação cumpre o 
requisito de aplicação proporcional 
estabelecido no artigo 6.º.

Or. en
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Alteração 375
Sławomir Nitras

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. No prazo de quatro meses a contar da 
data de receção do relatório, a entidade ou 
a empresa-mãe podem apresentar 
observações e propor ao Comité medidas 
alternativas para a correção dos 
impedimentos identificados no relatório. O 
Comité deve comunicar qualquer medida 
proposta pela entidade ou empresa-mãe às 
autoridades competentes e às autoridades 
de resolução dos Estados-Membros não 
participantes em que estão localizadas as 
sucursais importantes.

7. No prazo de quatro meses a contar da 
data de receção do relatório, a entidade ou 
a empresa-mãe podem apresentar 
observações e propor ao Comité medidas 
alternativas para a correção dos 
impedimentos identificados no relatório. O 
Comité deve comunicar qualquer medida 
proposta pela entidade ou empresa-mãe às 
autoridades competentes e às autoridades 
de resolução dos Estados-Membros não 
participantes.

Or. en

Alteração 376
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. No prazo de quatro meses a contar da 
data de receção do relatório, a entidade ou
a empresa-mãe podem apresentar 
observações e propor ao Comité medidas 
alternativas para a correção dos 
impedimentos identificados no relatório. O 
Comité deve comunicar qualquer medida 
proposta pela entidade ou empresa-mãe às 
autoridades competentes e às autoridades 
de resolução dos Estados-Membros não 
participantes em que estão localizadas as 
sucursais importantes.

7. No prazo de quatro meses a contar da 
data de receção do relatório, a entidade, a 
empresa-mãe, a autoridade competente ou 
a autoridade de resolução de um 
Estado-Membro não participante podem 
apresentar observações e propor ao Comité 
medidas alternativas para a correção dos 
impedimentos identificados no relatório. O 
Comité deve comunicar qualquer medida 
proposta pela entidade ou empresa-mãe às 
autoridades competentes e às autoridades 
de resolução dos Estados-Membros não 
participantes em que estão localizadas as 
sucursais ou filiais importantes.



AM\1006888PT.doc 179/191 PE521.747v01-00

PT

Or. en

Alteração 377
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 8 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

8. Se as medidas propostas pela entidade 
ou pela empresa-mãe em causa não 
eliminarem efetivamente os impedimentos 
à possibilidade de resolução, o Comité 
deve adotar uma decisão, após consulta das 
autoridades competentes e, se for caso 
disso, da autoridade macroprudencial, 
indicando que as medidas propostas não 
eliminam efetivamente os impedimentos à 
possibilidade de resolução e dando 
instruções às autoridades nacionais de 
resolução para requererem que a 
instituição, a empresa-mãe ou qualquer 
filial do grupo em causa tomem qualquer 
das medidas previstas no n.º 9, com base 
nos seguintes critérios:

8. Se as medidas propostas pela entidade 
ou pela empresa-mãe em causa não 
eliminarem efetivamente os impedimentos 
à possibilidade de resolução, o Comité 
deve adotar uma decisão, após consulta das 
autoridades competentes e, se for caso 
disso, da autoridade macroprudencial, da 
autoridade competente e da autoridade de 
resolução dos Estados-Membros não 
participantes, indicando que as medidas 
propostas não eliminam efetivamente os 
impedimentos à possibilidade de resolução 
e dando instruções às autoridades nacionais 
de resolução para requererem que a 
instituição, a empresa-mãe ou qualquer 
filial do grupo em causa tomem qualquer 
das medidas previstas no n.º 9, com base 
nos seguintes critérios:

Or. en

Alteração 378
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 8 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A necessidade de evitar um impacto 
negativo sobre a estabilidade financeira nos 
Estados-Membros participantes;

(b) A necessidade de evitar um impacto 
negativo sobre a estabilidade financeira nos 
Estados-Membros participantes, nos 
Estados-Membros não participantes 
afetados e na União no seu todo;
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Or. en

Alteração 379
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 8 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A necessidade de evitar um impacto 
negativo sobre a estabilidade financeira nos 
Estados-Membros participantes;

(b) A necessidade de evitar um impacto 
negativo sobre a estabilidade financeira nos 
Estados-Membros participantes e não 
participantes;

Or. en

Alteração 380
Sławomir Nitras

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. As autoridades nacionais de resolução 
devem executar as instruções do Comité 
em conformidade com o artigo 26.º.

10. As autoridades nacionais de resolução
devem executar as instruções do Comité 
em conformidade com o artigo 26.º. Em 
caso de resolução de uma instituição de 
crédito não-sistémica, a autoridade 
nacional de resolução sob cuja jurisdição 
a instituição desenvolve a sua atividade 
pode contestar as instruções do comité. 
Após a contestação, a autoridade propõe 
as suas próprias medidas, que entram em 
vigor só depois de aprovadas pela sessão 
plenária do comité de resolução.

Or. en

Alteração 381
Sharon Bowles
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Proposta de regulamento
Artigo 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º-A
Os Estados-Membros não participantes 
não podem ser vinculados sem o seu 
consentimento ao comité. Em caso de 
litígio, este é submetido à apreciação da 
EBA para mediação vinculativa.

Or. en

Alteração 382
Wolf Klinz

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Comité, por sua própria iniciativa ou 
sob proposta de uma autoridade nacional 
de resolução, pode aplicar obrigações 
simplificadas relativamente à elaboração 
dos planos de resolução referidos no
artigo 7.º ou pode dispensar da obrigação 
de elaboração desses planos.

1. O Comité deve aplicar obrigações 
simplificadas relativamente à elaboração 
dos planos de resolução referidos no 
capítulo 1 da Diretiva [DRRB], ou pode 
dispensar da obrigação de elaboração 
desses planos.

Or. en

Alteração 383
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Comité, por sua própria iniciativa ou 
sob proposta de uma autoridade nacional 
de resolução, pode aplicar obrigações 

1. O Comité pode aplicar obrigações 
simplificadas relativamente à elaboração 
dos planos de resolução referidos no 
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simplificadas relativamente à elaboração 
dos planos de resolução referidos no 
artigo 7.º ou pode dispensar da obrigação 
de elaboração desses planos.

artigo 7.º ou pode dispensar da obrigação 
de elaboração desses planos.

Or. en

Alteração 384
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Comité, por sua própria iniciativa ou 
sob proposta de uma autoridade nacional 
de resolução, pode aplicar obrigações 
simplificadas relativamente à elaboração 
dos planos de resolução referidos no 
artigo 7.º ou pode dispensar da obrigação 
de elaboração desses planos.

1. O Comité pode aplicar obrigações 
simplificadas relativamente à elaboração 
dos planos de resolução referidos no 
artigo 7.º ou pode dispensar da obrigação 
de elaboração desses planos.

Or. en

Alteração 385
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Comité, por sua própria iniciativa ou 
sob proposta de uma autoridade nacional 
de resolução, pode aplicar obrigações 
simplificadas relativamente à elaboração 
dos planos de resolução referidos no 
artigo 7.º ou pode dispensar da obrigação 
de elaboração desses planos.

1. O Comité, por sua própria iniciativa ou 
sob proposta de uma autoridade nacional 
de resolução, pode aplicar obrigações 
simplificadas relativamente à elaboração 
dos planos de resolução referidos no 
artigo 7.º e nos termos permitidos ao 
abrigo da Diretiva [] Recuperação e 
Resolução Bancárias.

Or. en
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Justificação

A DFP 4 exige que todas as instituições tenham um plano de resolução, o que está agora 
previsto na DRRB.

Alteração 386
Wolf Klinz

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades nacionais de resolução 
podem propor ao Comité a aplicação de 
obrigações simplificadas ou a dispensa da 
obrigação de elaboração de planos de 
resolução para instituições ou grupos 
específicos. Essa proposta deve ser 
fundamentada e deve ser acompanhada 
por toda a documentação pertinente.

Suprimido

Or. en

Alteração 387
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades nacionais de resolução 
podem propor ao Comité a aplicação de 
obrigações simplificadas ou a dispensa da 
obrigação de elaboração de planos de
resolução para instituições ou grupos 
específicos. Essa proposta deve ser 
fundamentada e deve ser acompanhada por 
toda a documentação pertinente.

2. As autoridades nacionais de resolução 
podem propor ao Comité a aplicação de 
obrigações simplificadas, tal como 
permitido ao abrigo da Diretiva [] 
Recuperação e Resolução Bancárias. Essa 
proposta deve ser fundamentada e deve ser 
acompanhada por toda a documentação 
pertinente.

Or. en
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Alteração 388
Wolf Klinz

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A partir da receção de uma proposta 
nos termos do n.º 1, ou quando atuar por 
sua própria iniciativa, o Comité deve 
proceder a uma avaliação das instituições 
ou grupo em causa. A avaliação deve ser 
efetuada tendo em conta o potencial 
impacto que a falência da instituição ou 
grupo poderia ter sobre os mercados 
financeiros, outras instituições ou 
condições de financiamento, devido à 
natureza das suas atividades, dimensão ou 
grau de dependência em relação a outras 
instituições ou ao sistema financeiro em 
geral.

Suprimido

Or. en

Alteração 389
Wolf Klinz

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

 Quando a autoridade nacional de 
resolução que propôs a aplicação das 
obrigações simplificadas ou a concessão 
de uma dispensa em conformidade com o 
n.º 1, considerar que a decisão de 
aplicação de obrigações simplificadas ou 
de concessão da dispensa deve ser 
revogada, deve apresentar ao Comité uma 
proposta nesse sentido. Nesse caso, o 
Comité toma uma decisão sobre a 
proposta de revogação, tendo plenamente 
em conta a justificação da revogação 
apresentada pela autoridade nacional de 

Suprimido
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resolução em função dos elementos 
estabelecidos no n.º 3.

Or. en

Alteração 390
Wolf Klinz

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O Comité pode conceder, em 
conformidade com os n.os 3 e 4, uma 
dispensa no que se refere à obrigação de 
elaboração de planos de recuperação para 
instituições específicas filiadas num 
organismo central, na aceção do 
artigo 21.º da Diretiva 2013/36/UE, e total 
ou parcialmente isentas de requisitos 
prudenciais no quadro da legislação 
nacional em conformidade com o seu 
artigo 2.º, n.º 5. Nesse caso, a obrigação 
de elaboração de um plano de resolução é 
aplicável numa base consolidada para o 
organismo central.

Suprimido

Or. en

Alteração 391
Wolf Klinz

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. O Comité pode conceder uma 
derrogação respeitante à aplicação da 
obrigação de elaboração de planos de 
resolução para as instituições que 
pertencem a um regime de proteção 
institucional em conformidade com o 

6. Aquando da decisão de concessão de 
uma dispensa a uma instituição que 
pertence a um regime de proteção 
institucional, o Comité deve analisar se o 
regime poder responder a solicitações 
simultâneas relativas aos seus membros.
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artigo 113.º, n.º 7, do Regulamento (UE) 
n.º 575/2013. Aquando da decisão de 
concessão de uma dispensa a uma 
instituição que pertence a um regime de 
proteção institucional, o Comité deve 
analisar se o regime poder responder a 
solicitações simultâneas relativas aos seus 
membros.

Or. en

Alteração 392
Wolf Klinz

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. O Comité deve informar a EBA sobre a 
sua aplicação dos n.os 1, 4 e 5.

7. O Comité deve informar a EBA sobre a 
sua aplicação do n.º 1.

Or. en

Alteração 393
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Comité, em consulta com as 
autoridades competentes, incluindo o BCE, 
deve determinar o requisito mínimo de 
fundos próprios e passivos elegíveis, 
referido no n.º 2, sujeito aos poderes de 
redução do valor contabilístico e de 
conversão, que as instituições e as 
empresas-mãe referidas no artigo 2.º são 
obrigadas a manter.

1. O Comité, em consulta com as 
autoridades competentes, incluindo o BCE, 
deve determinar o requisito mínimo de 
fundos próprios e passivos elegíveis, 
referido no n.º 2, sujeito aos poderes de 
redução do valor contabilístico e de 
conversão, que as instituições e as 
empresas-mãe referidas no artigo 2.º são 
obrigadas a manter. No caso das 
instituições de crédito que não estão 
ativas nos mercados de capitais, a 
obrigação de manter o requisito mínimo é 
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anulada pelo comité.

Or. en

Alteração 394
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O requisito mínimo é calculado como o 
montante dos fundos próprios e passivos 
elegíveis expresso em percentagem do 
montante total de fundos próprios e 
passivos, com exceção dos passivos 
decorrentes de instrumentos derivados, 
das instituições e empresas-mãe a que se 
refere o artigo 2.º.

2. O requisito mínimo é calculado como 
previsto na Diretiva [] Recuperação e 
Resolução Bancárias.

Or. en

Justificação

O requisito mínimo de fundos próprios e passivos elegíveis é calculado em conformidade com 
a DRRB, pelo que é desnecessário repetir o texto da referida diretiva neste artigo.

Alteração 395
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O requisito mínimo é calculado como o 
montante dos fundos próprios e passivos 
elegíveis expresso em percentagem do 
montante total de fundos próprios e 
passivos, com exceção dos passivos 
decorrentes de instrumentos derivados, 
das instituições e empresas-mãe a que se 
refere o artigo 2.º.

2. O requisito mínimo é calculado em 
conformidade com as regras definidas na 
Diretiva [DRRB].
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Or. en

Alteração 396
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

[…] Suprimido

Or. en

Alteração 397
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

[…] Suprimido

Or. en

Alteração 398
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) A medida em que se prevê que o 
sistema de garantia de depósitos nos 
termos do artigo 2.º, n.º 2 [...]* contribua 
para o financiamento da resolução;

Or. en
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Alteração 399
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O cálculo referido no n.º 1 pode prever 
que o requisito mínimo de fundos 
próprios e passivos elegíveis seja 
parcialmente satisfeito numa base 
consolidada ou individual, através do 
instrumento de resgate interno contratual.

Suprimido

Or. en

Alteração 400
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O cálculo referido no n.º 1 pode prever 
que o requisito mínimo de fundos próprios 
e passivos elegíveis seja parcialmente
satisfeito numa base consolidada ou 
individual, através do instrumento de 
resgate interno contratual.

4. O cálculo referido no n.º 1 deve prever 
que o requisito mínimo de fundos próprios 
e passivos elegíveis seja satisfeito numa 
base consolidada e individual. O requisito 
mínimo pode ser satisfeito através do 
instrumento de resgate interno contratual.

Or. en

Alteração 401
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Para ser considerado um instrumento 
de resgate interno contratual em 

Suprimido
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conformidade com o n.º 4, o Comité deve 
certificar-se de que o instrumento:
(a) Contém uma cláusula contratual que 
prevê que, sempre que a Comissão decida 
aplicar o instrumento de resgate interno a 
essa instituição, o instrumento deve ser 
reduzido contabilisticamente ou 
convertido na medida do necessário, antes 
de outros passivos elegíveis serem 
reduzidos contabilisticamente ou 
convertidos; e
(b) Está sujeito a um acordo, 
compromisso ou disposição de 
subordinação vinculativo segundo o qual, 
em caso de aplicação de procedimentos 
normais de insolvência, tem menor 
prioridade em relação a outros passivos 
elegíveis e não pode ser reembolsado até à 
liquidação de outros passivos elegíveis 
pendentes nesse momento.

Or. en

Alteração 402
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. O Comité deve ter em conta o cálculo a 
que se refere o n.º 1 no quadro da 
elaboração e manutenção dos planos de 
resolução de acordo com o artigo 7.º.

Suprimido

Or. en

Alteração 403
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 8
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Texto da Comissão Alteração

8. O Comité deve informar o BCE e a EBA 
do requisito mínimo calculado para cada 
instituição e empresa-mãe nos termos do
n.º 1.

8. O Comité deve informar o BCE e a EBA 
do requisito mínimo calculado para cada 
instituição e empresa-mãe de acordo com o 
artigo 2.º parágrafo 1.

Or. en


