
AM\1007249PT.doc PE521.793v01-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

2013/0253(COD)

22.10.2013

ALTERAÇÕES
404 - 726

Projeto de relatório
Elisa Ferreira
(PE519.706v01-00)

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que 
estabelece regras e um procedimento uniformes para a resolução de instituições 
de crédito e de certas empresas de investimento no quadro de um mecanismo 
único de resolução e de um fundo único de resolução bancária e que altera o 
Regulamento (UE) n.º 1093/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho

Proposta de regulamento 
(COM(2013)0520 – C7-0223/2013 – 2013/0253(COD))



PE521.793v01-00 2/166 AM\1007249PT.doc

PT

AM_Com_LegReport



AM\1007249PT.doc 3/166 PE521.793v01-00

PT

Alteração 404
Corien Wortmann-Kool

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O BCE ou as autoridades competentes dos 
Estados-Membros participantes devem 
informar o Comité de quaisquer medidas 
que exijam que uma instituição ou grupo 
tome ou que eles próprios tomem nos 
termos do artigo 13.º-B do Regulamento 
(UE) [ ] do Conselho, do artigo 23.º, n.º 1, 
ou do artigo 24.º da Diretiva [ ] ou do 
artigo 104.º da Diretiva 2013/36/UE.

O BCE ou as autoridades competentes dos 
Estados-Membros participantes, após 
terem solicitado um parecer do BCE,
devem informar o Comité de quaisquer 
medidas que exijam que uma instituição ou 
grupo tome ou que eles próprios tomem 
nos termos do artigo 13.º-B do 
Regulamento (UE) [ ] do Conselho, do 
artigo 23.º, n.º 1, ou do artigo 24.º da 
Diretiva [ ] ou do artigo 104.º da 
Diretiva 2013/36/UE.

Or. en

Alteração 405
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O BCE ou as autoridades competentes dos 
Estados-Membros participantes devem
informar o Comité de quaisquer medidas 
que exijam que uma instituição ou grupo 
tome ou que eles próprios tomem nos 
termos do artigo 13.º-B do Regulamento 
(UE) [ ] do Conselho, do artigo 23.º, n.º 1, 
ou do artigo 24.º da Diretiva [ ] ou do 
artigo 104.º da Diretiva 2013/36/UE.

O BCE deve informar o Comité de 
quaisquer medidas que exijam que uma 
instituição ou grupo tome ou que eles 
próprios tomem nos termos do 
artigo 13.º-B do Regulamento (UE) [ ] do 
Conselho, do artigo 23.º, n.º 1, ou do 
artigo 24.º da Diretiva [ ] ou do artigo 104.º
da Diretiva 2013/36/UE.

Or. en
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Alteração 406
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O Comité deve notificar a Comissão de 
quaisquer informações que tenha 
recebido por força do primeiro parágrafo.

Suprimido

Or. en

Alteração 407
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A partir da data de receção das 
informações referidas no n.º 1, e sem 
prejuízo dos poderes do BCE e das 
autoridades competentes em 
conformidade com a restante legislação 
da União, o Comité pode desencadear a 
resolução da instituição ou do grupo em 
causa.

Suprimido

Or. en

Alteração 408
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O Comité deve consultar o sistema de 
proteção institucional de uma instituição 
quando pretender tomar medidas de 
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intervenção precoce. Além disso, só deve 
intervir se um sistema de proteção 
institucional não conseguir impedir a 
falência de uma instituição que o integra.

Or. en

Alteração 409
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. O Comité tem o poder de: 3. O Comité deve consultar a instituição 
em causa ou o sistema de proteção 
institucional quando pretender tomar 
medidas de intervenção precoce. O 
Comité tem o poder de tomar as medidas 
que se seguem apenas no caso de uma 
instituição se encontrar em situação ou 
em risco de falência, ou se um sistema de 
proteção institucional não conseguir 
impedir a falência de uma instituição que 
o integra:

Or. en

Alteração 410
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O BCE ou a autoridade competente e o 
Comité devem assegurar a coerência entre 
a medida adicional referida no n.º 4 e 
qualquer ação do Comité que vise 
desencadear a resolução em conformidade 
com o n.º 2.

5. O BCE ou a autoridade competente e o 
Comité devem assegurar a coerência entre 
a medida adicional referida no n.º 4 e 
qualquer ação do Comité que vise 
desencadear a resolução em conformidade 
com o n.º 2, bem como que essa medida 
não é discriminatória relativamente a 
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Estados-Membros ou a entidades em 
Estados-Membros não participantes.

Or. en

Alteração 411
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Quando atuar ao abrigo do procedimento 
de resolução referido no artigo 16.º, a 
Comissão e o Comité, no que diz respeito 
às respetivas responsabilidades, devem ter 
em conta os objetivos da resolução e 
escolher os instrumentos e poderes que 
lhes pareçam melhor realizar os objetivos 
relevantes nas circunstâncias do caso 
concreto.

1. Quando atuar ao abrigo do procedimento 
de resolução referido no artigo 16.º, o 
Comité, no que diz respeito às respetivas 
responsabilidades, deve ter em conta os 
objetivos da resolução e escolher os 
instrumentos e poderes que lhe pareçam 
melhor realizar os objetivos relevantes nas 
circunstâncias do caso concreto.

Or. en

Alteração 412
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Quando atuar ao abrigo do procedimento 
de resolução referido no artigo 16.º, a 
Comissão e o Comité, no que diz respeito 
às respetivas responsabilidades, devem ter 
em conta os objetivos da resolução e 
escolher os instrumentos e poderes que 
lhes pareçam melhor realizar os objetivos 
relevantes nas circunstâncias do caso 
concreto.

1. Quando atuar ao abrigo do procedimento
de resolução referido no artigo 16.º, o 
Comité, no que diz respeito às respetivas 
responsabilidades, deve ter em conta os 
objetivos da resolução e escolher os 
instrumentos e poderes que lhe pareçam 
melhor realizar os objetivos relevantes nas 
circunstâncias do caso concreto.



AM\1007249PT.doc 7/166 PE521.793v01-00

PT

Or. en

Alteração 413
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os objetivos de resolução a que se refere o 
n.º 1 são os seguintes:

Os objetivos de resolução a que se refere o 
n.º 1 estão estabelecidos no artigo 26.º da 
Diretiva Recuperação e Resolução 
Bancárias [ ].

Or. en

Justificação

Os objetivos de resolução estão definidos na DRRB e, por conseguinte, é desnecessária a 
reprodução do texto dessa diretiva no presente artigo.

Alteração 414
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Assegurar a continuidade das funções 
críticas;

Suprimido

Or. en

Alteração 415
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) Assegurar a continuidade das funções 
críticas;

(a) Assegurar a continuidade das funções 
bancárias de base;

Or. en

Alteração 416
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Evitar efeitos adversos significativos 
sobre a estabilidade financeira, a fim de 
nomeadamente evitar o efeito de contágio 
e manter a disciplina do mercado;

Suprimido

Or. en

Alteração 417
Krišjānis Kariņš

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Evitar efeitos adversos significativos 
sobre a estabilidade financeira, a fim de 
nomeadamente evitar o efeito de contágio 
e manter a disciplina do mercado;

(b) Evitar efeitos adversos significativos 
sobre a estabilidade financeira 
primeiramente a nível nacional, a fim de 
evitar o efeito de contágio e manter a 
disciplina do mercado;

Or. en

Alteração 418
Robert Goebbels
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Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Evitar efeitos adversos significativos 
sobre a estabilidade financeira, a fim de 
nomeadamente evitar o efeito de contágio e 
manter a disciplina do mercado;

(b) Evitar efeitos adversos significativos 
sobre a estabilidade financeira, económica 
e social, a fim de nomeadamente evitar o 
efeito de contágio e manter a disciplina do 
mercado;

Or. en

Justificação

Antes de tomar uma decisão, a Comissão, mas igualmente o Comité quando fizer uma 
recomendação à Comissão, devem considerar e ter plenamente em conta o impacto negativo 
na economia real e a situação social de cada Estado-Membro em que um grupo opera. 
Nomeadamente, deve ser considerada a função desempenhada por qualquer filial ou sucursal 
em termos de fornecimento de crédito a pessoas singulares ou PME, bem como em termos de 
fonte de emprego.

Alteração 419
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Proteger as finanças públicas, 
limitando o recurso ao apoio financeiro 
público extraordinário;

Suprimido

Or. en

Alteração 420
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

(d) Proteger os depositantes abrangidos 
pela Diretiva 94/19/CE e os investidores 
abrangidos pela Diretiva 97/9/CE21;

Suprimido

__________________
21 Diretiva 97/9/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 3 de março 
de 1997, relativa aos sistemas de 
indemnização dos investidores JO L 084 
de 26.3.1997, p. 22.

Or. en

Alteração 421
Nuno Melo

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Proteger os depositantes abrangidos 
pela Diretiva 94/19/CE e os investidores 
abrangidos pela Diretiva 97/9/CE21.

(d) Proteger os depositantes, 
independentemente da natureza e valor 
dos respetivos depósitos e os investidores 
abrangidos pela diretiva 97/9/CE21.

__________________ __________________
21 Diretiva 97/9/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 3 de março de 1997, 
relativa aos sistemas de indemnização dos 
investidores JO L 84 de 26.3.1997, p. 22.

21 Diretiva 97/9/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 3 de março de 1997, 
relativa aos sistemas de indemnização dos 
investidores JO L 84 de 26.3.1997, p. 22.

Or. pt

Alteração 422
Anni Podimata

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

(d) Proteger os depositantes abrangidos 
pela Diretiva 94/19/CE e os investidores 
abrangidos pela Diretiva 97/9/CE21;

(d) Proteger os depositantes abrangidos 
pela Diretiva 94/19/CE e os investidores 
abrangidos pela Diretiva 97/9/CE21, bem 
como minimizar o impacto para todos os 
outros depositantes;

__________________ __________________
21 Diretiva 97/9/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 3 de março de 1997, 
relativa aos sistemas de indemnização dos 
investidores JO L 084 de 26.3.1997, p. 22.

21 Diretiva 97/9/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 3 de março de 1997, 
relativa aos sistemas de indemnização dos 
investidores JO L 084 de 26.3.1997, p. 22.

Or. en

Alteração 423
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Proteger os depositantes abrangidos 
pela Diretiva 94/19/CE e os investidores 
abrangidos pela Diretiva 97/9/CE21;

(d) Proteger os depositantes abrangidos 
pela Diretiva 94/19/CE;

__________________
21 Diretiva 97/9/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 3 de março 
de 1997, relativa aos sistemas de 
indemnização dos investidores JO L 084 
de 26.3.1997, p. 22.

Or. en

Alteração 424
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(d-A) Contribuir para um crescimento 
económico sustentável e equilibrado;

Or. en

Justificação

Os bancos que são demasiado grandes para falir irão provavelmente aumentar a volatilidade 
económica em tempos de crise. Portanto, as desvantagens dos bancos que atingiram uma 
dimensão crítica são superiores aos seus benefícios económicos.

Alteração 425
Nuno Melo

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea da) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Ter em conta, particularmente, a 
salvaguarda de todos os depósitos das 
pessoas coletivas, independentemente da 
sua natureza e valor, considerando que a 
sua possível afetação a atos de gestão de 
tesouraria corrente, nomeadamente por 
empresas, fundações, instituições de 
solidariedade social e outras, no 
pagamento de salários, matérias-primas, 
serviços, encargos fiscais e 
administrativos, determinaria 
necessariamente um insuportável impacto 
económico, financeiro, social, laboral e 
fiscal, em caso de apropriação para 
efeitos de resolução bancária.

Or. pt

Alteração 426
Thomas Händel
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Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Ao prosseguir os objetivos atrás referidos, 
a Comissão e o Comité devem procurar 
evitar a destruição desnecessária de valor 
e reduzir ao mínimo o custo da resolução.

Ao prosseguir os objetivos atrás referidos, 
a Comissão e o Comité devem procurar 
reduzir ao mínimo o custo da resolução e 
agir no interesse geral e não no interesse 
de acionistas e credores.

Or. en

Alteração 427
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Ao prosseguir os objetivos atrás referidos, 
a Comissão e o Comité devem procurar 
evitar a destruição desnecessária de valor e 
reduzir ao mínimo o custo da resolução.

Ao prosseguir estes objetivos, o Comité 
deve procurar evitar a destruição 
desnecessária de valor e reduzir ao mínimo 
o custo da resolução, sem discriminar 
direta ou indiretamente qualquer 
Estado-Membro ou grupo de 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 428
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Ao prosseguir os objetivos atrás referidos, 
a Comissão e o Comité devem procurar 
evitar a destruição desnecessária de valor e 
reduzir ao mínimo o custo da resolução.

Ao prosseguir os objetivos atrás referidos, 
o Comité deve procurar evitar a destruição 
desnecessária de valor e reduzir ao mínimo 
o custo da resolução.
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Or. en

Alteração 429
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 430
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 431
Elisa Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão deve estabelecer um 
equilíbrio entre os objetivos referidos no 

3. A Comissão e o Comité devem
estabelecer um equilíbrio entre os objetivos 
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n.º 2 em função da natureza e 
circunstâncias de cada caso.

referidos no n.º 2 em função da natureza e 
circunstâncias de cada caso.

Or. en

Alteração 432
Corien Wortmann-Kool

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 433
Sławomir Nitras

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 434
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

1. Quando atuar ao abrigo do procedimento 
de resolução referido no artigo 16.º, a 
Comissão e o Comité devem tomar todas 
as medidas adequadas para assegurar que a 
ação de resolução é adotada de acordo com 
os seguintes princípios:

1. Quando atuar ao abrigo do procedimento 
de resolução referido no artigo 16.º, o 
Comité deve tomar todas as medidas 
adequadas para assegurar que a ação de 
resolução é adotada de acordo com os 
princípios do artigo 29.º da Diretiva 
Recuperação e Resolução Bancárias [ ].

Or. en

Justificação

Os princípios gerais que regem a resolução estão definidos na DRRB e, por conseguinte, é 
desnecessária a reprodução do texto dessa diretiva no presente artigo.

Alteração 435
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Quando atuar ao abrigo do procedimento 
de resolução referido no artigo 16.º, a 
Comissão e o Comité devem tomar todas 
as medidas adequadas para assegurar que a 
ação de resolução é adotada de acordo com 
os seguintes princípios:

1. Quando atuar ao abrigo do procedimento 
de resolução referido no artigo 16.º, o 
Comité deve tomar todas as medidas 
adequadas para assegurar que a ação de 
resolução é adotada de acordo com os 
princípios estabelecidos na Diretiva 
Recuperação e Resolução Bancárias 
(DRRB).

Or. en

Alteração 436
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

1. Quando atuar ao abrigo do 
procedimento de resolução referido no 
artigo 16.º, a Comissão e o Comité devem 
tomar todas as medidas adequadas para 
assegurar que a ação de resolução é 
adotada de acordo com os seguintes 
princípios:

1. Quando atuarem ao abrigo do 
procedimento de resolução referido no 
artigo 16.º, as autoridades nacionais 
competentes e o Comité devem tomar 
todas as medidas adequadas para assegurar 
que a ação de resolução é adotada de
acordo com os seguintes princípios:

Or. en

Alteração 437
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Os acionistas da instituição objeto de 
resolução são os primeiros a suportar 
perdas;

Suprimido

Or. en

Alteração 438
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Os acionistas da instituição objeto de 
resolução são os primeiros a suportar 
perdas;

Suprimido

Or. en
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Alteração 439
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Os credores da instituição objeto de 
resolução suportam perdas a seguir aos 
acionistas em conformidade com a ordem 
de prioridade dos créditos, de acordo com 
o artigo 15.º;

Suprimido

Or. en

Alteração 440
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Os credores da instituição objeto de 
resolução suportam perdas a seguir aos 
acionistas em conformidade com a ordem 
de prioridade dos créditos, de acordo com 
o artigo 15.º;

Suprimido

Or. en

Alteração 441
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) A administração da instituição objeto 
de resolução é substituída, exceto nos 
casos em que a manutenção da gestão, no 
todo ou em parte, de acordo com as 

Suprimido
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circunstâncias, é considerada necessária 
para a realização dos objetivos da 
resolução;

Or. en

Alteração 442
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) A administração da instituição objeto 
de resolução é substituída, exceto nos 
casos em que a manutenção da gestão, no 
todo ou em parte, de acordo com as 
circunstâncias, é considerada necessária 
para a realização dos objetivos da 
resolução;

Suprimido

Or. en

Alteração 443
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Em conformidade com as garantias de 
ordem jurisdicional, as pessoas e as 
entidades são responsabilizadas pela 
eventual falência da instituição objeto de 
resolução na medida das suas 
responsabilidades previstas no 
ordenamento jurídico nacional;

Suprimido

Or. en
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Alteração 444
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Em conformidade com as garantias de 
ordem jurisdicional, as pessoas e as 
entidades são responsabilizadas pela 
eventual falência da instituição objeto de 
resolução na medida das suas 
responsabilidades previstas no 
ordenamento jurídico nacional;

Suprimido

Or. en

Alteração 445
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Os credores da mesma categoria são 
tratados de forma equitativa;

Suprimido

Or. en

Alteração 446
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Os credores da mesma categoria são 
tratados de forma equitativa;

Suprimido

Or. en
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Alteração 447
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Nenhum credor deve suportar perdas 
mais elevadas do que teria tido de incorrer 
se a entidade referida no artigo 2.º tivesse 
sido liquidada ao abrigo dos 
procedimentos normais de insolvência.

Suprimido

Or. en

Alteração 448
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Nenhum credor deve suportar perdas 
mais elevadas do que teria tido de incorrer 
se a entidade referida no artigo 2.º tivesse 
sido liquidada ao abrigo dos 
procedimentos normais de insolvência.

Suprimido

Or. en

Alteração 449
Sławomir Nitras

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) A administração da instituição 
objeto de resolução presta toda a 
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assistência necessária para atingir os 
objetivos da resolução;

Or. en

Justificação

Alguns dos princípios estabelecidos na DRRB não foram incluídos. É desejável, de modo a 
prever-se regras de resolução uniformes para todo o mercado único, assegurar ao máximo a 
consonância com a DRRB.

Alteração 450
Sławomir Nitras

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea f-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-B) As causas e a responsabilidade pela 
falência da instituição objeto de resolução 
são investigadas;

Or. en

Justificação

Alguns dos princípios estabelecidos na DRRB não foram incluídos. É desejável, de modo a 
prever-se regras de resolução uniformes para todo o mercado único, assegurar ao máximo a 
consonância com a DRRB 

Alteração 451
Sławomir Nitras

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea f-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-C) Os créditos dos depositantes são 
devidamente protegidos;

Or. en
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Justificação

Alguns dos princípios estabelecidos na DRRB não foram incluídos. É desejável, de modo a 
prever-se regras de resolução uniformes para todo o mercado único, assegurar ao máximo a 
consonância com a DRRB.

Alteração 452
Sławomir Nitras

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea f-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-D) A medida de resolução é tomada de 
acordo com as salvaguardas previstas na 
Diretiva [ ];

Or. en

Justificação

Alguns dos princípios estabelecidos na DRRB não foram incluídos. É desejável, de modo a 
prever-se regras de resolução uniformes para todo o mercado único, assegurar ao máximo a 
consonância com a DRRB.

Alteração 453
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando uma instituição fizer parte de 
um grupo, a Comissão e, se for caso disso, 
o Comité devem aplicar instrumentos de 
resolução e exercer poderes de resolução 
de forma que minimize o impacto sobre as 
outras entidades pertencentes ao grupo e 
sobre o grupo no seu todo, bem como os 
efeitos adversos para a estabilidade 
financeira na União e, em especial, nos 
Estados-Membros em que o grupo opera.

Suprimido
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Or. en

Alteração 454
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando uma instituição fizer parte de 
um grupo, a Comissão e, se for caso disso, 
o Comité devem aplicar instrumentos de 
resolução e exercer poderes de resolução 
de forma que minimize o impacto sobre as 
outras entidades pertencentes ao grupo e 
sobre o grupo no seu todo, bem como os 
efeitos adversos para a estabilidade 
financeira na União e, em especial, nos 
Estados-Membros em que o grupo opera.

Suprimido

Or. en

Alteração 455
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando uma instituição fizer parte de 
um grupo, a Comissão e, se for caso disso, 
o Comité devem aplicar instrumentos de 
resolução e exercer poderes de resolução 
de forma que minimize o impacto sobre as 
outras entidades pertencentes ao grupo e 
sobre o grupo no seu todo, bem como os 
efeitos adversos para a estabilidade 
financeira na União e, em especial, nos 
Estados-Membros em que o grupo opera.

2. Quando uma instituição fizer parte de 
um grupo, as autoridades nacionais 
competentes e, se for caso disso, o Comité 
devem aplicar instrumentos de resolução e 
exercer poderes de resolução de forma que 
minimize o impacto sobre as outras 
entidades pertencentes ao grupo e sobre o 
grupo no seu todo, bem como os efeitos 
adversos para a estabilidade financeira na 
União e, em especial, nos 
Estados-Membros em que o grupo opera.

Or. en
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Alteração 456
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando uma instituição fizer parte de 
um grupo, a Comissão e, se for caso disso, 
o Comité devem aplicar instrumentos de 
resolução e exercer poderes de resolução 
de forma que minimize o impacto sobre as 
outras entidades pertencentes ao grupo e 
sobre o grupo no seu todo, bem como os 
efeitos adversos para a estabilidade 
financeira na União e, em especial, nos 
Estados-Membros em que o grupo opera.

2. Quando uma instituição fizer parte de 
um grupo, a Comissão e, se for caso disso, 
o Comité devem aplicar instrumentos de 
resolução e exercer poderes de resolução 
de forma que minimize o impacto sobre as 
outras entidades pertencentes ao grupo e 
sobre o grupo no seu todo, bem como os 
efeitos adversos para a estabilidade 
financeira, económica e social na União e, 
em especial, nos Estados-Membros em que 
o grupo opera.

Or. en

Justificação

Antes de tomar uma decisão, a Comissão, mas igualmente o Comité quando fizer uma 
recomendação à Comissão, devem considerar e ter plenamente em conta o impacto negativo 
na economia real e a situação social de cada Estado-Membro em que um grupo opera. 
Nomeadamente, deve ser considerada a função desempenhada por qualquer filial ou sucursal 
em termos de fornecimento de crédito a pessoas singulares ou PME, bem como em termos de 
fonte de emprego.

Alteração 457
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Caso uma instituição pertença a um 
sistema de proteção institucional, o 
Comité apenas deve aplicar instrumentos 
de resolução e exercer poderes de 
resolução se o sistema de proteção 
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institucional não conseguir evitar a 
falência da instituição que o integra.

Or. en

Alteração 458
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Quando o instrumento de alienação, o 
instrumento de criação de uma instituição 
de transição ou o instrumento de 
segregação dos ativos forem aplicados a 
uma entidade referida no artigo 2.º, essa 
entidade deve ser considerada objeto de 
um processo de falência ou de um 
processo análogo por insolvência, para 
efeitos do artigo 5.º, n.º 1, da Diretiva 
2001/23/CE22.

Suprimido

__________________
22 Diretiva 2001/23/CE do Conselho, de 
12 de março de 2001, relativa à 
aproximação das legislações dos 
Estados-Membros respeitantes à 
manutenção dos direitos dos 
trabalhadores em caso de transferência de 
empresas ou de estabelecimentos, ou de 
partes de empresas ou de 
estabelecimentos. JO L 82 de 22.3.2001, 
p. 16.

Or. en

Alteração 459
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Quando o instrumento de alienação, o 
instrumento de criação de uma instituição 
de transição ou o instrumento de 
segregação dos ativos forem aplicados a 
uma entidade referida no artigo 2.º, essa 
entidade deve ser considerada objeto de 
um processo de falência ou de um 
processo análogo por insolvência, para 
efeitos do artigo 5.º, n.º 1, da Diretiva 
2001/23/CE22.

Suprimido

__________________
22 Diretiva 2001/23/CE do Conselho, de 
12 de março de 2001, relativa à 
aproximação das legislações dos 
Estados-Membros respeitantes à 
manutenção dos direitos dos 
trabalhadores em caso de transferência de
empresas ou de estabelecimentos, ou de 
partes de empresas ou de 
estabelecimentos. JO L 82 de 22.3.2001, 
p. 16.

Or. en

Alteração 460
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve adotar uma ação de 
resolução em relação a uma instituição 
financeira, se as condições especificadas 
no artigo 16.º, n.º 2, se encontrarem 
preenchidas no que se refere à instituição 
financeira e à empresa-mãe.

1. O BCE deve incentivar uma ação de 
resolução em relação a uma instituição 
financeira, se as condições especificadas 
no artigo 16.º, n.º 2, se encontrarem 
preenchidas, e em conformidade com o 
artigo 28.º da Diretiva Recuperação e 
Resolução Bancárias [ ], no que se refere à 
instituição financeira e à empresa-mãe.

Or. en
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Justificação

A resolução de instituições financeiras e de empresas-mãe está definida na DRRB e, por 
conseguinte, é desnecessária a reprodução do texto dessa diretiva no presente artigo.

Alteração 461
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve adotar uma ação de 
resolução em relação a uma instituição 
financeira, se as condições especificadas 
no artigo 16.º, n.º 2, se encontrarem 
preenchidas no que se refere à instituição 
financeira e à empresa-mãe.

1. O Comité deve adotar uma ação de 
resolução em relação a uma instituição 
financeira, se as condições previstas na 
diretiva (DRRB) se encontrarem 
preenchidas no que se refere à instituição 
financeira e à empresa-mãe.

Or. en

Alteração 462
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve adotar uma ação de 
resolução em relação a uma instituição 
financeira, se as condições especificadas 
no artigo 16.º, n.º 2, se encontrarem 
preenchidas no que se refere à instituição 
financeira e à empresa-mãe.

1. As autoridades nacionais competentes 
devem adotar uma ação de resolução em 
relação a uma instituição financeira, se as 
condições especificadas no artigo 16.º, 
n.º 2, se encontrarem preenchidas no que se 
refere à instituição financeira e à 
empresa-mãe.

Or. en

Alteração 463
Corien Wortmann-Kool
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Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve adotar uma ação de 
resolução em relação a uma instituição 
financeira, se as condições especificadas 
no artigo 16.º, n.º 2, se encontrarem 
preenchidas no que se refere à instituição 
financeira e à empresa-mãe.

1. A Comissão, tendo por base um projeto 
de decisão elaborado pelo Comité, deve 
adotar uma ação de resolução em relação a 
uma instituição financeira, se as condições 
especificadas no artigo 16.º, n.º 2, se 
encontrarem preenchidas no que se refere à 
instituição financeira e à empresa-mãe.

Or. en

Alteração 464
Elisa Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve adotar uma ação de 
resolução em relação a uma instituição 
financeira, se as condições especificadas 
no artigo 16.º, n.º 2, se encontrarem 
preenchidas no que se refere à instituição 
financeira e à empresa-mãe.

1. A Comissão e o Comité devem adotar 
uma ação de resolução em relação a uma 
instituição financeira, se as condições 
especificadas no artigo 16.º, n.º 2, se 
encontrarem preenchidas no que se refere à 
instituição financeira e à empresa-mãe.

Or. en

Alteração 465
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão deve adotar uma ação de 
resolução em relação às empresas-mãe 
referidas no artigo 2.º, alínea b), quando 

Suprimido
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as condições especificadas no artigo 16.º, 
n.º 2, estiverem preenchidas em relação à 
empresa-mãe ou a uma ou mais filiais que 
consistem em instituições.

Or. en

Alteração 466
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão deve adotar uma ação de 
resolução em relação às empresas-mãe 
referidas no artigo 2.º, alínea b), quando as 
condições especificadas no artigo 16.º, 
n.º 2, estiverem preenchidas em relação à 
empresa-mãe ou a uma ou mais filiais que 
consistem em instituições.

2. O Comité deve adotar uma ação de 
resolução em relação às empresas-mãe 
referidas no artigo 2.º, alínea b), quando as 
condições previstas na diretiva (DRRB) 
estiverem preenchidas em relação à 
empresa-mãe ou a uma ou mais filiais que 
consistem em instituições.

Or. en

Alteração 467
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão deve adotar uma ação de 
resolução em relação às empresas-mãe 
referidas no artigo 2.º, alínea b), quando as 
condições especificadas no artigo 16.º, 
n.º 2, estiverem preenchidas em relação à 
empresa-mãe ou a uma ou mais filiais que 
consistem em instituições.

2. As autoridades nacionais competentes 
devem adotar uma ação de resolução em 
relação às empresas-mãe referidas no 
artigo 2.º, alínea b), quando as condições 
especificadas no artigo 16.º, n.º 2, 
estiverem preenchidas em relação à 
empresa-mãe ou a uma ou mais filiais que 
consistem em instituições.

Or. en
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Alteração 468
Elisa Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão deve adotar uma ação de 
resolução em relação às empresas-mãe 
referidas no artigo 2.º, alínea b), quando as 
condições especificadas no artigo 16.º, 
n.º 2, estiverem preenchidas em relação à 
empresa-mãe ou a uma ou mais filiais que 
consistem em instituições.

2. A Comissão e o Comité devem adotar 
uma ação de resolução em relação às 
empresas-mãe referidas no artigo 2.º, 
alínea b), quando as condições 
especificadas no artigo 16.º, n.º 2, 
estiverem preenchidas em relação à 
empresa-mãe ou a uma ou mais filiais que 
consistem em instituições.

Or. en

Alteração 469
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em derrogação do n.º 2 e, não obstante 
o facto de a empresa-mãe poder não 
satisfazer as condições estabelecidas no 
artigo 16.º, n.º 2, a Comissão pode adotar 
uma ação de resolução no que respeita a 
essa empresa-mãe quando uma ou mais 
filiais que consistam em instituições 
respeitarem as condições estabelecidas no 
artigo 16.º, n.º 2, e a ação em relação a 
essa empresa-mãe for necessária para a 
resolução de uma ou mais filiais que 
consistem em instituições ou para a 
resolução do grupo no seu conjunto.

Suprimido

Or. en
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Alteração 470
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em derrogação do n.º 2 e, não obstante 
o facto de a empresa-mãe poder não 
satisfazer as condições estabelecidas no 
artigo 16.º, n.º 2, a Comissão pode adotar 
uma ação de resolução no que respeita a 
essa empresa-mãe quando uma ou mais 
filiais que consistam em instituições 
respeitarem as condições estabelecidas no 
artigo 16.º, n.º 2, e a ação em relação a 
essa empresa-mãe for necessária para a 
resolução de uma ou mais filiais que 
consistem em instituições ou para a 
resolução do grupo no seu conjunto.

Suprimido

Or. en

Alteração 471
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em derrogação do n.º 2 e, não obstante o 
facto de a empresa-mãe poder não 
satisfazer as condições estabelecidas no 
artigo 16.º, n.º 2, a Comissão pode adotar 
uma ação de resolução no que respeita a 
essa empresa-mãe quando uma ou mais 
filiais que consistam em instituições 
respeitarem as condições estabelecidas no 
artigo 16.º, n.º 2, e a ação em relação a essa 
empresa-mãe for necessária para a 
resolução de uma ou mais filiais que 
consistem em instituições ou para a 
resolução do grupo no seu conjunto.

3. Em derrogação do n.º 2 e, não obstante o 
facto de a empresa-mãe poder não 
satisfazer as condições estabelecidas no 
artigo 16.º, n.º 2, as autoridades nacionais 
competentes podem adotar uma ação de 
resolução no que respeita a essa 
empresa-mãe quando uma ou mais filiais 
que consistam em instituições respeitarem 
as condições estabelecidas no artigo 16.º, 
n.º 2, e a ação em relação a essa 
empresa-mãe for necessária para a 
resolução de uma ou mais filiais que 
consistem em instituições ou para a 
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resolução do grupo no seu conjunto.

Or. en

Alteração 472
Elisa Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em derrogação do n.º 2 e, não obstante o 
facto de a empresa-mãe poder não 
satisfazer as condições estabelecidas no 
artigo 16.º, n.º 2, a Comissão pode adotar 
uma ação de resolução no que respeita a 
essa empresa-mãe quando uma ou mais 
filiais que consistam em instituições 
respeitarem as condições estabelecidas no 
artigo 16.º, n.º 2, e a ação em relação a essa 
empresa-mãe for necessária para a 
resolução de uma ou mais filiais que 
consistem em instituições ou para a 
resolução do grupo no seu conjunto.

3. Em derrogação do n.º 2 e, não obstante o 
facto de a empresa-mãe poder não 
satisfazer as condições estabelecidas no 
artigo 16.º, n.º 2, a Comissão e o Comité 
podem adotar uma ação de resolução no 
que respeita a essa empresa-mãe quando 
uma ou mais filiais que consistam em 
instituições respeitarem as condições 
estabelecidas no artigo 16.º, n.º 2, e a ação 
em relação a essa empresa-mãe for 
necessária para a resolução de uma ou mais 
filiais que consistem em instituições ou 
para a resolução do grupo no seu conjunto.

Or. en

Alteração 473
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 15 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Ao aplicar o instrumento de resgate 
interno a uma instituição objeto de 
resolução, e sem prejuízo dos passivos 
excluídos desse instrumento nos termos 
do artigo 24.º, n.º 3, a Comissão deve 
decidir, e o Comité e as autoridades 
nacionais de resolução dos 
Estados-Membros participantes devem 

Os Estados-Membros devem assegurar 
que as autoridades de resolução, ao 
aplicarem o instrumento de resgate 
interno, exercem os seus poderes de 
redução do valor contabilístico e de 
conversão, em conformidade com 
determinados requisitos constantes do 
artigo 43.º da «Diretiva que estabelece um 
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exercer, os poderes de redução do valor 
contabilístico e de conversão dos créditos, 
na sequência de uma ordem de inversão 
de prioridade da ordem seguinte no 
quadro de processos de insolvência 
normais:

enquadramento para a recuperação e 
resolução de instituições de crédito e 
empresas de investimento» (BRRD).

Or. de

Alteração 474
Burkhard Balz

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Ao aplicar o instrumento de resgate interno 
a uma instituição objeto de resolução, e 
sem prejuízo dos passivos excluídos desse 
instrumento nos termos do artigo 24.º, 
n.º 3, a Comissão deve decidir, e o Comité 
e as autoridades nacionais de resolução dos 
Estados-Membros participantes devem 
exercer, os poderes de redução do valor 
contabilístico e de conversão dos créditos, 
na sequência de uma ordem de inversão 
de prioridade da ordem seguinte no 
quadro de processos de insolvência 
normais:

Ao aplicar o instrumento de resgate interno 
a uma instituição objeto de resolução, e 
sem prejuízo dos passivos excluídos desse 
instrumento nos termos do artigo 24.º, 
n.º 3, o Comité e as autoridades nacionais 
de resolução dos Estados-Membros
participantes devem exercer os poderes de 
redução do valor contabilístico e de 
conversão, em conformidade com o 
artigo 43.º da Diretiva [ ] que estabelece 
um enquadramento para a recuperação e 
resolução de instituições de crédito e 
empresas de investimento:

Or. en

Alteração 475
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Ao aplicar o instrumento de resgate interno 
a uma instituição objeto de resolução, e 
sem prejuízo dos passivos excluídos desse 

Ao aplicar o instrumento de resgate interno 
a uma instituição objeto de resolução, e 
sem prejuízo dos passivos excluídos desse 
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instrumento nos termos do artigo 24.º, 
n.º 3, a Comissão deve decidir, e o Comité 
e as autoridades nacionais de resolução dos 
Estados-Membros participantes devem 
exercer, os poderes de redução do valor 
contabilístico e de conversão dos créditos, 
na sequência de uma ordem de inversão de 
prioridade da ordem seguinte no quadro 
de processos de insolvência normais:

instrumento nos termos do artigo 24.º, 
n.º 3, o Comité e as autoridades nacionais 
de resolução dos Estados-Membros
participantes devem exercer os poderes de 
redução do valor contabilístico e de 
conversão dos créditos, na sequência da 
Diretiva Recuperação e Resolução 
Bancárias [ ].

Or. en

Justificação

A ordem de prioridade dos créditos está definida na DRRB e, por conseguinte, é 
desnecessária a reprodução do texto dessa diretiva no presente artigo.

Alteração 476
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Ao aplicar o instrumento de resgate interno 
a uma instituição objeto de resolução, e 
sem prejuízo dos passivos excluídos desse 
instrumento nos termos do artigo 24.º, 
n.º 3, a Comissão deve decidir, e o Comité 
e as autoridades nacionais de resolução dos 
Estados-Membros participantes devem 
exercer, os poderes de redução do valor 
contabilístico e de conversão dos créditos, 
na sequência de uma ordem de inversão de 
prioridade da ordem seguinte no quadro 
de processos de insolvência normais:

Ao aplicar o instrumento de resgate interno 
a uma instituição objeto de resolução, o 
Comité e as autoridades nacionais de 
resolução dos Estados-Membros
participantes devem exercer os poderes de 
redução do valor contabilístico e de 
conversão dos créditos, na sequência da 
ordem prevista na diretiva (DRRB).

Or. en

Alteração 477
Markus Ferber
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Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Ao aplicar o instrumento de resgate interno 
a uma instituição objeto de resolução, e 
sem prejuízo dos passivos excluídos desse 
instrumento nos termos do artigo 24.º,
n.º 3, a Comissão deve decidir, e o Comité 
e as autoridades nacionais de resolução dos 
Estados-Membros participantes devem 
exercer, os poderes de redução do valor 
contabilístico e de conversão dos créditos,
na sequência de uma ordem de inversão 
de prioridade da ordem seguinte no 
quadro de processos de insolvência 
normais:

Ao aplicar o instrumento de resgate interno 
a uma instituição objeto de resolução, e 
sem prejuízo dos passivos excluídos desse 
instrumento nos termos do artigo 24.º, 
n.º 3, as autoridades nacionais 
competentes devem decidir, e o Comité e 
as autoridades nacionais de resolução dos 
Estados-Membros participantes devem 
exercer, os poderes de redução do valor 
contabilístico e de conversão, nos termos 
do artigo 43.º da Diretiva Recuperação e 
Resolução Bancárias.

Or. en

Alteração 478
Elisa Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Ao aplicar o instrumento de resgate interno 
a uma instituição objeto de resolução, e 
sem prejuízo dos passivos excluídos desse 
instrumento nos termos do artigo 24.º, 
n.º 3, a Comissão deve decidir, e o Comité 
e as autoridades nacionais de resolução dos 
Estados-Membros participantes devem 
exercer, os poderes de redução do valor 
contabilístico e de conversão dos créditos, 
na sequência de uma ordem de inversão de 
prioridade da ordem seguinte no quadro de 
processos de insolvência normais:

Ao aplicar o instrumento de resgate interno 
a uma instituição objeto de resolução, e 
sem prejuízo dos passivos excluídos desse 
instrumento nos termos do artigo 24.º, 
n.º 3, a Comissão e o Comité devem
decidir, e o Comité e as autoridades 
nacionais de resolução dos 
Estados-Membros participantes devem 
exercer, os poderes de redução do valor 
contabilístico e de conversão dos créditos, 
na sequência de uma ordem de inversão de 
prioridade da ordem seguinte no quadro de 
processos de insolvência normais:

Or. en
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Alteração 479
Corien Wortmann-Kool

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Ao aplicar o instrumento de resgate interno 
a uma instituição objeto de resolução, e 
sem prejuízo dos passivos excluídos desse 
instrumento nos termos do artigo 24.º, 
n.º 3, a Comissão deve decidir, e o Comité 
e as autoridades nacionais de resolução dos 
Estados-Membros participantes devem 
exercer, os poderes de redução do valor 
contabilístico e de conversão dos créditos, 
na sequência de uma ordem de inversão de 
prioridade da ordem seguinte no quadro de 
processos de insolvência normais:

Ao aplicar o instrumento de resgate interno 
a uma instituição objeto de resolução, e 
sem prejuízo dos passivos excluídos desse 
instrumento nos termos do artigo 24.º, 
n.º 3, a Comissão, tendo por base um 
projeto de decisão elaborado pelo Comité,
deve decidir, e o Comité e as autoridades 
nacionais de resolução dos 
Estados-Membros participantes devem 
exercer, os poderes de redução do valor 
contabilístico e de conversão dos créditos, 
na sequência de uma ordem de inversão de 
prioridade da ordem seguinte no quadro de 
processos de insolvência normais:

Or. en

Alteração 480
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Créditos relativos a depósitos e 
créditos elegíveis do sistema de garantia 
de depósitos;

Suprimido

Or. en

Alteração 481
Burkhard Balz

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) Créditos relativos a depósitos e 
créditos elegíveis do sistema de garantia 
de depósitos;

Suprimido

Or. en

Alteração 482
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 15 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Créditos relativos a depósitos e 
créditos elegíveis do sistema de garantia 
de depósitos;

Suprimido

Or. de

Alteração 483
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Créditos relativos a depósitos e 
créditos elegíveis do sistema de garantia 
de depósitos;

Suprimido

Or. en

Alteração 484
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) Créditos relativos a depósitos e 
créditos elegíveis do sistema de garantia 
de depósitos;

Suprimido

Or. en

Alteração 485
Nuno Melo

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Créditos relativos a depósitos e créditos 
elegíveis do sistema de garantia de 
depósitos;

(a) Créditos elegíveis, que não os depósitos
excluídos nos termos do artigo 12.º, 
alíneas d) e d-A);

Or. pt

Alteração 486
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Créditos relativos a depósitos e créditos
elegíveis do sistema de garantia de 
depósitos;

(a) Créditos relativos a depósitos elegíveis;

Or. en

Justificação

Os sistemas de garantia de depósitos não devem ser incluídos no financiamento da resolução.
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Alteração 487
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Créditos não garantidos e não 
preferenciais;

Suprimido

Or. en

Alteração 488
Burkhard Balz

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Créditos não garantidos e não 
preferenciais;

Suprimido

Or. en

Alteração 489
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 15 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Créditos não garantidos e não 
preferenciais;

Suprimido

Or. de

Alteração 490
Markus Ferber
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Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Créditos não garantidos e não 
preferenciais;

Suprimido

Or. en

Alteração 491
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Créditos não garantidos e não 
preferenciais;

Suprimido

Or. en

Alteração 492
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Créditos subordinados que não sejam 
os mencionados nas alíneas d) a f);

Suprimido

Or. en

Alteração 493
Burkhard Balz

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

(c) Créditos subordinados que não sejam 
os mencionados nas alíneas d) a f);

Suprimido

Or. en

Alteração 494
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 15 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Créditos subordinados que não sejam 
os mencionados nas alíneas d) a f);

Suprimido

Or. de

Alteração 495
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Créditos subordinados que não sejam 
os mencionados nas alíneas d) a f);

Suprimido

Or. en

Alteração 496
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

(c) Créditos subordinados que não sejam 
os mencionados nas alíneas d) a f);

Suprimido

Or. en

Alteração 497
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Créditos de quadros superiores e 
diretores;

Suprimido

Or. en

Alteração 498
Burkhard Balz

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Créditos de quadros superiores e 
diretores;

Suprimido

Or. en

Alteração 499
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 15 – parágrafo 1 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

(d) Créditos de quadros superiores e 
diretores;

Suprimido

Or. de

Alteração 500
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Créditos de quadros superiores e 
diretores;

Suprimido

Or. en

Alteração 501
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Créditos de quadros superiores e 
diretores;

Suprimido

Or. en

Alteração 502
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea e)
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Texto da Comissão Alteração

(e) Créditos relativos a instrumentos 
adicionais de nível 1 e de nível 2;

Suprimido

Or. en

Alteração 503
Burkhard Balz

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Créditos relativos a instrumentos 
adicionais de nível 1 e de nível 2;

Suprimido

Or. en

Alteração 504
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 15 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Créditos relativos a instrumentos 
adicionais de nível 1 e de nível 2;

Suprimido

Or. de

Alteração 505
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea e)
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Texto da Comissão Alteração

(e) Créditos relativos a instrumentos 
adicionais de nível 1 e de nível 2;

Suprimido

Or. en

Alteração 506
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Créditos relativos a instrumentos 
adicionais de nível 1 e de nível 2;

Suprimido

Or. en

Alteração 507
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Créditos relativos a instrumentos de 
fundos próprios ordinários de nível 1;

Suprimido

Or. en

Alteração 508
Burkhard Balz

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea f)
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Texto da Comissão Alteração

(f) Créditos relativos a instrumentos de 
fundos próprios ordinários de nível 1;

Suprimido

Or. en

Alteração 509
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 15 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Créditos relativos a instrumentos de 
fundos próprios ordinários de nível 1;

Suprimido

Or. de

Alteração 510
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Créditos relativos a instrumentos de 
fundos próprios ordinários de nível 1;

Suprimido

Or. en

Alteração 511
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea f)
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Texto da Comissão Alteração

(f) Créditos relativos a instrumentos de
fundos próprios ordinários de nível 1;

Suprimido

Or. en

Alteração 512
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A partir do ponto (f) e terminando na 
alínea a).

Suprimido

Or. en

Alteração 513
Burkhard Balz

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A partir do ponto (f) e terminando na 
alínea a).

Suprimido

Or. en

Alteração 514
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

A partir do ponto (f) e terminando na 
alínea a).

Suprimido

Or. en

Alteração 515
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A partir do ponto (f) e terminando na 
alínea a).

Suprimido

Or. en

Alteração 516
Elisa Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que o BCE ou uma autoridade 
nacional de resolução considerar que as 
condições referidas no n.º 2, alíneas a) e b), 
se encontram preenchidas em relação a 
uma entidade referida no n.º 2, deve 
comunicar sem demora essa avaliação à 
Comissão e ao Comité.

1. Sempre que uma autoridade competente, 
incluindo o BCE, considerar que as 
condições referidas no n.º 2, alíneas a) e b), 
se encontram preenchidas em relação a 
uma entidade referida no n.º 2, deve 
comunicar sem demora essa avaliação à 
Comissão e ao Comité.

A comunicação referida no parágrafo 
anterior pode ocorrer no seguimento de 
um pedido de avaliação por parte do 
Comité ou de uma autoridade nacional de 
resolução, caso algum destes considere 
existirem motivos para crer que uma 
instituição se encontra em situação ou em 
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risco de falência.
Essa mesma comunicação deve ocorrer 
após consulta ao Comité e à autoridade 
nacional de resolução.

Or. en

Alteração 517
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que o BCE ou uma autoridade 
nacional de resolução considerar que as 
condições referidas no n.º 2, alíneas a) e b), 
se encontram preenchidas em relação a 
uma entidade referida no n.º 2, deve 
comunicar sem demora essa avaliação à 
Comissão e ao Comité.

1. Sempre que o BCE decidir por sua 
iniciativa ou mediante notificação de uma 
autoridade nacional de resolução que as 
condições referidas no n.º 2, alíneas a) e b), 
se encontram preenchidas em relação a 
uma entidade referida no n.º 2, deve 
notificar sem demora essa decisão à 
Comissão e ao Comité.

Or. en

Alteração 518
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que o BCE ou uma autoridade 
nacional de resolução considerar que as 
condições referidas no n.º 2, alíneas a) e b), 
se encontram preenchidas em relação a 
uma entidade referida no n.º 2, deve 
comunicar sem demora essa avaliação à 
Comissão e ao Comité.

1. Sempre que o BCE considerar que as 
condições referidas no n.º 2, alíneas a) e b), 
se encontram preenchidas em relação a 
uma entidade referida no n.º 2, deve 
comunicar sem demora essa avaliação ao 
Comité.

Or. en
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Alteração 519
Diogo Feio

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que o BCE ou uma autoridade 
nacional de resolução considerar que as 
condições referidas no n.º 2, alíneas a) e b), 
se encontram preenchidas em relação a 
uma entidade referida no n.º 2, deve 
comunicar sem demora essa avaliação à 
Comissão e ao Comité.

1. Sempre que o BCE considerar que as 
condições referidas no n.º 2, alíneas a) e b), 
se encontram preenchidas em relação a 
uma entidade referida no n.º 2, deve 
comunicar sem demora essa avaliação à 
Comissão e ao Comité.

Or. en

Alteração 520
Marianne Thyssen

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que o BCE ou uma autoridade 
nacional de resolução considerar que as 
condições referidas no n.º 2, alíneas a) e b), 
se encontram preenchidas em relação a 
uma entidade referida no n.º 2, deve 
comunicar sem demora essa avaliação à 
Comissão e ao Comité.

1. Sempre que o BCE ou uma autoridade 
nacional competente, na aceção do [artigo 
2.º, n.º 20 da Diretiva Recuperação e 
Resolução Bancárias] considerar que as 
condições referidas no n.º 2, alíneas a) e b), 
se encontram preenchidas em relação a 
uma entidade referida no n.º 2, deve 
comunicar sem demora essa avaliação à 
Comissão e ao Comité.

Or. nl

Alteração 521
Corien Wortmann-Kool



PE521.793v01-00 52/166 AM\1007249PT.doc

PT

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que o BCE ou uma autoridade 
nacional de resolução considerar que as 
condições referidas no n.º 2, alíneas a) e b), 
se encontram preenchidas em relação a 
uma entidade referida no n.º 2, deve 
comunicar sem demora essa avaliação à 
Comissão e ao Comité.

1. Sempre que o BCE ou uma autoridade 
nacional de resolução, após ter solicitado 
um parecer ao BCE, considerar que as 
condições referidas no n.º 2, alíneas a) e b), 
se encontram preenchidas em relação a 
uma entidade referida no n.º 2, deve 
comunicar sem demora essa avaliação à 
Comissão e ao Comité.

Or. en

Alteração 522
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que o BCE ou uma autoridade 
nacional de resolução considerar que as 
condições referidas no n.º 2, alíneas a) e b), 
se encontram preenchidas em relação a 
uma entidade referida no n.º 2, deve 
comunicar sem demora essa avaliação à 
Comissão e ao Comité.

1. Sempre que o BCE ou uma autoridade 
nacional de resolução, após consulta ao 
BCE, considerar que as condições referidas 
no n.º 2, alíneas a) e b), se encontram 
preenchidas em relação a uma entidade 
referida no n.º 2, deve comunicar sem 
demora essa avaliação à Comissão e ao 
Comité.

Or. en

Alteração 523
Corien Wortmann-Kool

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1-A (novo)



AM\1007249PT.doc 53/166 PE521.793v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

1-A. O Comité deve preparar e tomar 
todas as suas decisões relacionadas com o 
processo de resolução na sua sessão 
executiva, em conformidade com o 
artigo 50.º.

Or. en

Alteração 524
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A partir da receção de uma 
comunicação nos termos do n.º 1 ou 
quando atuar por sua própria iniciativa, o 
Comité deve proceder a uma avaliação 
para verificar o cumprimento das seguintes 
condições:

2. O BCE deve proceder a uma avaliação 
para verificar o cumprimento das seguintes 
condições:

Or. en

Alteração 525
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A partir da receção de uma
comunicação nos termos do n.º 1 ou 
quando atuar por sua própria iniciativa, o 
Comité deve proceder a uma avaliação 
para verificar o cumprimento das seguintes 
condições:

2. O Comité e a Comissão podem 
igualmente solicitar que seja efetuada 
uma avaliação por uma autoridade 
nacional de resolução ou pelo BCE. A 
partir da receção de uma notificação nos 
termos do n.º 1, o Comité deve proceder a 
uma avaliação para verificar o 
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cumprimento das seguintes condições:

Or. en

Alteração 526
Elisa Ferreira, Diogo Feio

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A partir da receção de uma comunicação 
nos termos do n.º 1 ou quando atuar por 
sua própria iniciativa, o Comité deve 
proceder a uma avaliação para verificar o 
cumprimento das seguintes condições:

2. A partir da receção de uma comunicação 
nos termos do n.º 1, o Comité deve, na sua 
sessão executiva, proceder a uma avaliação 
para verificar o cumprimento das seguintes 
condições:

Or. en

Alteração 527
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A entidade encontra-se em situação ou 
em risco de falência;

(a) A entidade encontra-se em situação ou 
em risco de falência, nomeadamente 
devido à ausência de fundos próprios ou 
de liquidez;

Or. en

Alteração 528
Peter Simon, Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) Tendo em conta os prazos e outras 
circunstâncias relevantes, não existe 
qualquer perspetiva razoável de que 
qualquer ação alternativa do setor privado 
ou de uma autoridade de supervisão 
(incluindo medidas de intervenção precoce 
ou a redução do valor contabilístico ou 
conversão de instrumentos de capital em 
conformidade com o artigo 14.º), adotada 
em relação à entidade, evitaria a sua 
falência dentro de um prazo razoável;

(b) Tendo em conta os prazos e outras 
circunstâncias relevantes, não existe 
qualquer perspetiva razoável de que 
qualquer ação alternativa do setor privado
(incluindo medidas adotadas no contexto 
dos sistemas de garantia de depósitos ou 
dos sistemas de garantia institucional) ou 
de uma autoridade de supervisão (incluindo 
medidas de intervenção precoce ou a 
redução do valor contabilístico ou 
conversão de instrumentos de capital em 
conformidade com o artigo 14.º), adotada 
em relação à entidade, para além da 
adoção de medidas de resolução da 
instituição pelas autoridades de resolução, 
evitaria a sua falência dentro de um prazo 
razoável;

Or. de

Alteração 529
Othmar Karas

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Tendo em conta os prazos e outras 
circunstâncias relevantes, não existe 
qualquer perspetiva razoável de que 
qualquer ação alternativa do setor privado 
ou de uma autoridade de supervisão 
(incluindo medidas de intervenção precoce 
ou a redução do valor contabilístico ou 
conversão de instrumentos de capital em 
conformidade com o artigo 14.º), adotada 
em relação à entidade, evitaria a sua 
falência dentro de um prazo razoável;

(b) Tendo em conta os prazos e outras 
circunstâncias relevantes, não existe 
qualquer perspetiva razoável de que 
qualquer ação alternativa do setor privado 
(incluindo medidas dos sistemas de 
garantia de depósito ou do sistema de 
proteção institucional) ou de uma 
autoridade de supervisão (incluindo 
medidas de intervenção precoce ou a 
redução do valor contabilístico ou 
conversão de instrumentos de capital em 
conformidade com o artigo 14.º), adotada 
em relação à entidade, evitaria a sua 
falência dentro de um prazo razoável;
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Or. en

Justificação

A noção explícita de sistemas de garantia de depósitos e de sistema de proteção institucional 
como uma ação alternativa do setor privado reflete o artigo 27.º, n.º 1, alínea b), da versão 
da DRRB aprovada na Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários. Estes mecanismos 
de solidariedade têm-se revelado eficazes em alguns Estados-Membros e, por conseguinte, 
deve ser-lhes dada a possibilidade de serem reconhecidos antes de serem tomadas medidas 
nos termos do MUR.

Alteração 530
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Tendo em conta os prazos e outras 
circunstâncias relevantes, não existe 
qualquer perspetiva razoável de que 
qualquer ação alternativa do setor privado 
ou de uma autoridade de supervisão 
(incluindo medidas de intervenção precoce 
ou a redução do valor contabilístico ou 
conversão de instrumentos de capital em 
conformidade com o artigo 14.º), adotada 
em relação à entidade, evitaria a sua 
falência dentro de um prazo razoável;

(b) Tendo em conta os prazos e outras 
circunstâncias relevantes, não existe 
qualquer perspetiva razoável de que 
qualquer ação alternativa do setor privado 
(incluindo medidas dos sistemas de 
garantia de depósito ou do sistema de 
proteção institucional) ou de uma 
autoridade de supervisão (incluindo 
medidas de intervenção precoce ou a 
redução do valor contabilístico ou 
conversão de instrumentos de capital em 
conformidade com o artigo 14.º), adotada 
em relação à entidade, evitaria a sua 
falência dentro de um prazo razoável;

Or. en

Alteração 531
Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2 – alínea b)



AM\1007249PT.doc 57/166 PE521.793v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

(b) Tendo em conta os prazos e outras 
circunstâncias relevantes, não existe 
qualquer perspetiva razoável de que 
qualquer ação alternativa do setor privado 
ou de uma autoridade de supervisão 
(incluindo medidas de intervenção precoce 
ou a redução do valor contabilístico ou 
conversão de instrumentos de capital em 
conformidade com o artigo 14.º), adotada 
em relação à entidade, evitaria a sua 
falência dentro de um prazo razoável;

(b) Tendo em conta os prazos e outras 
circunstâncias relevantes, não existe 
qualquer perspetiva razoável de que um 
sistema de proteção institucional, qualquer 
ação alternativa do setor privado ou de uma 
autoridade de supervisão (incluindo 
medidas de intervenção precoce ou a 
redução do valor contabilístico ou 
conversão de instrumentos de capital em 
conformidade com o artigo 14.º), adotada 
em relação à entidade, evitaria a sua 
falência dentro de um prazo razoável;

Or. en

Alteração 532
Marianne Thyssen

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Sempre que, por sua própria
iniciativa, o Comité proceder a uma tal 
avaliação deve aferir, em estreita consulta 
e cooperação com o BCE ou a autoridade 
nacional competente, o cumprimento das 
condições referidas no n.º 2, alíneas a) e 
b) em relação a uma entidade referida no 
artigo 2.º.
    

Or. nl

Alteração 533
Wolf Klinz, Olle Schmidt
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Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. [...] Suprimido

Or. en

Justificação

Estabelecido na DRRB.

Alteração 534
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea d) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(d) É necessário um apoio financeiro 
público extraordinário, exceto quando, a 
fim de sanar uma perturbação grave da 
economia de um Estado-Membro e 
preservar a estabilidade financeira, esse 
apoio financeiro público extraordinário 
assume qualquer das seguintes formas:

(d) É necessário um apoio financeiro 
público, exceto quando, a fim de sanar uma 
perturbação grave da economia de um 
Estado-Membro e preservar a estabilidade 
financeira, esse apoio financeiro público 
extraordinário assume qualquer das 
seguintes formas:

Or. en

Alteração 535
Peter Simon

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea d) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) uma injeção de fundos próprios ou a 
aquisição de instrumentos de capital a 
preços e em condições que não conferem 
uma vantagem à entidade, quando nem as 
circunstâncias definidas no n.º 2, alíneas 

Suprimido
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a), b) e c), nem as circunstâncias 
definidas no artigo 14.º se verificam no 
momento da concessão do apoio público.

Or. de

Alteração 536
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Para efeitos do n.º 2, alínea c), uma ação 
de resolução deve ser considerada de 
interesse público se for proporcionada e 
permitir realizar um ou mais dos objetivos 
da resolução especificados no artigo 12.º e 
se um processo de liquidação da entidade 
no quadro dos procedimentos normais de 
insolvência não permitir um grau 
semelhante de cumprimento desses 
objetivos da resolução.

4. Para efeitos do n.º 2, alínea c), uma ação 
de resolução deve ser considerada de 
interesse público se for proporcionada e 
permitir realizar um ou mais dos objetivos 
da resolução especificados no artigo 12.º e 
se um processo de liquidação da entidade 
no quadro dos procedimentos normais de 
insolvência não permitir um grau 
semelhante de cumprimento desses 
objetivos da resolução. Os instrumentos de 
resolução devem, por conseguinte, ser 
aplicados apenas a instituições de 
importância sistémica quando necessário 
para a prossecução do objetivo de 
estabilidade financeira geral.

Or. en

Alteração 537
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Se todas as condições estabelecidas no 
n.º 2 estiverem satisfeitas, o Comité deve 
recomendar à Comissão que a entidade 
seja colocada em processo de resolução. A 

Suprimido



PE521.793v01-00 60/166 AM\1007249PT.doc

PT

recomendação deve incluir, no mínimo, o 
seguinte:
(a) A recomendação no sentido de colocar 
a entidade em processo de resolução;
(b) O quadro dos instrumentos de 
resolução a que se refere o artigo 19.º, 
n.º 3;
(c) O quadro da utilização do fundo com 
vista a apoiar a ação de resolução em 
conformidade com o artigo 71.º.

Or. en

Alteração 538
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

5. Se todas as condições estabelecidas no 
n.º 2 estiverem satisfeitas, o Comité deve 
recomendar à Comissão que a entidade 
seja colocada em processo de resolução. A 
recomendação deve incluir, no mínimo, o 
seguinte:

5. Se todas as condições estabelecidas no 
n.º 2 estiverem satisfeitas, o Comité deve 
colocar a entidade em processo de 
resolução. Além disso, deve estabelecer, 
no mínimo, o seguinte:

Or. en

Alteração 539
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

5. Se todas as condições estabelecidas no 
n.º 2 estiverem satisfeitas, o Comité deve 
recomendar à Comissão que a entidade 
seja colocada em processo de resolução. A 

5. Se todas as condições estabelecidas no 
n.º 2 estiverem satisfeitas, o Comité deve 
recomendar às autoridades nacionais 
competentes que a entidade seja colocada 
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recomendação deve incluir, no mínimo, o 
seguinte:

em processo de resolução. A 
recomendação deve incluir, no mínimo, o 
seguinte:

Or. en

Alteração 540
Corien Wortmann-Kool

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

5. Se todas as condições estabelecidas no 
n.º 2 estiverem satisfeitas, o Comité deve 
recomendar à Comissão que a entidade 
seja colocada em processo de resolução. A 
recomendação deve incluir, no mínimo, o 
seguinte:

5. Se todas as condições estabelecidas no 
n.º 2 estiverem satisfeitas, o Comité deve 
propor à Comissão um projeto de decisão 
para que a entidade seja colocada em 
processo de resolução. O projeto de 
decisão deve incluir, no mínimo, o 
seguinte:

Or. en

Alteração 541
Marianne Thyssen

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

5. Se todas as condições estabelecidas no 
n.º 2 estiverem satisfeitas, o Comité deve 
recomendar à Comissão que a entidade seja 
colocada em processo de resolução. A 
recomendação deve incluir, no mínimo, o 
seguinte:

5. Sempre que considerar que todas as 
condições estabelecidas no n.º 2 estiverem 
satisfeitas, o Comité deve recomendar à 
Comissão que a entidade seja colocada em 
processo de resolução. A recomendação 
deve incluir, no mínimo, o seguinte:

Or. nl
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Alteração 542
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

5. Se todas as condições estabelecidas no 
n.º 2 estiverem satisfeitas, o Comité deve 
recomendar à Comissão que a entidade seja 
colocada em processo de resolução. A 
recomendação deve incluir, no mínimo, o 
seguinte:

5. Se uma das condições estabelecidas no 
n.º 2 estiver satisfeita, o Comité deve 
recomendar à Comissão que a entidade seja 
colocada em processo de resolução. A 
recomendação deve incluir, no mínimo, o 
seguinte: 

Or. en

Justificação

As medidas de resolução devem ser o mais rápidas e o mais simples possível.

Alteração 543
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A recomendação no sentido de colocar 
a entidade em processo de resolução;

Suprimido

Or. en

Alteração 544
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 5 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O quadro da utilização do fundo com 
vista a apoiar a ação de resolução em 

Suprimido
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conformidade com o artigo 71.º.

Or. en

Justificação

A utilização do fundo não está abrangida pelo âmbito do mandato do menor custo.

Alteração 545
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Tendo em conta a urgência das 
circunstâncias do caso, a Comissão deve 
decidir, por sua própria iniciativa ou 
tendo em conta, se for caso disso, a 
comunicação referida no n.º 1 ou a 
recomendação do Comité a que se refere o 
n.º 5, se deve colocar a entidade em 
processo de resolução, bem como no 
quadro dos instrumentos de resolução que 
devem ser aplicados em relação à 
entidade em causa e da utilização do 
fundo destinada a apoiar a ação de 
resolução. A Comissão pode, por sua 
própria iniciativa, decidir colocar uma 
entidade em processo de resolução, se 
todas as condições referidas no n.º 2 
estiverem preenchidas.

Suprimido

Or. en

Alteração 546
Danuta Maria Hübner, Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 6
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Texto da Comissão Alteração

6. Tendo em conta a urgência das 
circunstâncias do caso, a Comissão deve 
decidir, por sua própria iniciativa ou 
tendo em conta, se for caso disso, a 
comunicação referida no n.º 1 ou a 
recomendação do Comité a que se refere o 
n.º 5, se deve colocar a entidade em 
processo de resolução, bem como no 
quadro dos instrumentos de resolução que 
devem ser aplicados em relação à 
entidade em causa e da utilização do 
fundo destinada a apoiar a ação de 
resolução. A Comissão pode, por sua 
própria iniciativa, decidir colocar uma 
entidade em processo de resolução, se 
todas as condições referidas no n.º 2 
estiverem preenchidas.

Suprimido

Or. en

Justificação

Não é claro em que consiste a urgência das circunstâncias na qual a Comissão pode tomar 
esta medida, nem se é adequado conferir esse poder à Comissão.

Alteração 547
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Tendo em conta a urgência das 
circunstâncias do caso, a Comissão deve 
decidir, por sua própria iniciativa ou 
tendo em conta, se for caso disso, a 
comunicação referida no n.º 1 ou a 
recomendação do Comité a que se refere o 
n.º 5, se deve colocar a entidade em 
processo de resolução, bem como no 
quadro dos instrumentos de resolução que 
devem ser aplicados em relação à 

Suprimido
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entidade em causa e da utilização do 
fundo destinada a apoiar a ação de 
resolução. A Comissão pode, por sua 
própria iniciativa, decidir colocar uma 
entidade em processo de resolução, se 
todas as condições referidas no n.º 2 
estiverem preenchidas.

(Esta alteração aplica-se todo o texto.)

Or. de

Alteração 548
Burkhard Balz

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Tendo em conta a urgência das 
circunstâncias do caso, a Comissão deve 
decidir, por sua própria iniciativa ou 
tendo em conta, se for caso disso, a 
comunicação referida no n.º 1 ou a 
recomendação do Comité a que se refere o 
n.º 5, se deve colocar a entidade em 
processo de resolução, bem como no 
quadro dos instrumentos de resolução que 
devem ser aplicados em relação à 
entidade em causa e da utilização do 
fundo destinada a apoiar a ação de 
resolução. A Comissão pode, por sua 
própria iniciativa, decidir colocar uma 
entidade em processo de resolução, se 
todas as condições referidas no n.º 2 
estiverem preenchidas.

Suprimido

(Esta alteração aplica-se a todo o texto.)

Or. en

Justificação

A Comissão não deve desempenhar um papel de liderança no processo de resolução nem 
tomar qualquer medida relacionada com a resolução de uma instituição de crédito. Portanto, 
a Comissão não deve decidir sobre a colocação ou não de uma entidade em processo de 
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resolução, pois tal representa uma transgressão das suas competências.

Alteração 549
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Tendo em conta a urgência das 
circunstâncias do caso, a Comissão deve 
decidir, por sua própria iniciativa ou tendo 
em conta, se for caso disso, a comunicação 
referida no n.º 1 ou a recomendação do 
Comité a que se refere o n.º 5, se deve 
colocar a entidade em processo de 
resolução, bem como no quadro dos 
instrumentos de resolução que devem ser 
aplicados em relação à entidade em causa e 
da utilização do fundo destinada a apoiar a 
ação de resolução. A Comissão pode, por 
sua própria iniciativa, decidir colocar 
uma entidade em processo de resolução, 
se todas as condições referidas no n.º 2 
estiverem preenchidas.

6. Caso todas as condições previstas no 
n.º 2 estejam cumpridas e tendo em conta 
a urgência das circunstâncias do caso, o 
BCE deve decidir, por sua própria 
iniciativa ou tendo em conta, se for caso 
disso, a recomendação do Comité, se deve 
colocar a entidade em processo de 
resolução. O Comité deve decidir no 
quadro dos instrumentos de resolução que 
devem ser aplicados em relação à entidade 
em causa e da utilização do fundo 
destinada a apoiar a ação de resolução.

Or. en

Justificação

No seguimento da posição da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários 
relativamente à DRRB, deve ser a autoridade competente (portanto, o BCE no âmbito do 
MUS) a desencadear a resolução.

Alteração 550
Corien Wortmann-Kool

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Tendo em conta a urgência das 6. Quando receber o projeto de decisão do 
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circunstâncias do caso, a Comissão deve 
decidir, por sua própria iniciativa ou 
tendo em conta, se for caso disso, a 
comunicação referida no n.º 1 ou a 
recomendação do Comité a que se refere o 
n.º 5, se deve colocar a entidade em 
processo de resolução, bem como no
quadro dos instrumentos de resolução que 
devem ser aplicados em relação à entidade 
em causa e da utilização do fundo 
destinada a apoiar a ação de resolução. A 
Comissão pode, por sua própria iniciativa, 
decidir colocar uma entidade em processo 
de resolução, se todas as condições 
referidas no n.º 2 estiverem preenchidas.

Comité, a Comissão deve decidir sobre a 
aprovação desse projeto, bem como sobre 
o quadro dos instrumentos de resolução 
que devem ser aplicados em relação à 
entidade em causa e, se for caso disso, a
utilização do fundo destinada a apoiar a 
ação de resolução. A Comissão pode 
solicitar ao Comité que reveja o seu 
projeto de decisão.

Or. en

Alteração 551
Marianne Thyssen

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Tendo em conta a urgência das 
circunstâncias do caso, a Comissão deve 
decidir, por sua própria iniciativa ou
tendo em conta, se for caso disso, a 
comunicação referida no n.º 1 ou a 
recomendação do Comité a que se refere o 
n.º 5, se deve colocar a entidade em 
processo de resolução, bem como no
quadro dos instrumentos de resolução que 
devem ser aplicados em relação à entidade 
em causa e da utilização do fundo 
destinada a apoiar a ação de resolução. A 
Comissão pode, por sua própria iniciativa, 
decidir colocar uma entidade em processo 
de resolução, se todas as condições 
referidas no n.º 2 estiverem preenchidas.

6. Com base na recomendação do Comité 
referida no n.º 5 e, se aplicável, tendo em 
conta a comunicação referida no n.º 1, a 
Comissão deve verificar se as condições 
referidas no n.º 2, alínea c) foram 
preenchidas e, à luz destes elementos, 
decidir se deve colocar a entidade em
processo de resolução. Relativamente às 
condições referidas no n.º 2, alíneas a) e 
b), a Comissão deve participar na 
avaliação a cargo do Comité e, se 
aplicável, do BCE ou da autoridade 
nacional competente, de acordo com o 
n.º 1. Com base na recomendação do 
Comité, referida no n.º 5, a Comissão deve 
seguidamente decidir sobre o quadro dos 
instrumentos de resolução que devem ser 
aplicados em relação à entidade em causa e 
da utilização do fundo destinada a apoiar a 
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ação de resolução. 

Se a Comissão tencionar rejeitar ou 
adotar a recomendação do Comité, na sua 
forma alterada, deve reenviar a 
recomendação ao Comité com indicação 
dos motivos para a rejeição ou as razões 
subjacentes às propostas de alteração, 
conforme o caso. A Comissão pode definir 
um prazo para o Comité alterar a sua 
recomendação inicial à luz das propostas 
de alteração da Comissão, devendo 
apresentá-las novamente à Comissão. 
Se, decorrido o prazo previsto pela 
Comissão, o Comité não tiver apresentado 
qualquer recomendação alterada ou tiver
apresentado uma recomendação alterada 
que não corresponde às propostas de 
alteração, a Comissão pode decidir, nos 
termos da primeira parte do n.º 6 em 
conjunto com as alterações que 
considerar relevantes, ou rejeitar a 
recomendação. Exceto em situações 
prementes devidamente justificadas, o 
Comité deve dispor, no mínimo, de cinco 
dias úteis para considerar as propostas de 
alteração da Comissão. 
Após receção da comunicação referida no 
n.º 1, a Comissão pode definir um prazo 
para a apresentação de uma 
recomendação do Comité, como referido 
no n.º 5. Se o Comité não apresentar uma 
recomendação dentro desse prazo, a 
Comissão pode decidir por sua própria 
iniciativa nos termos da primeira parte do 
n.º 6.

Or. nl

Alteração 552
Jean-Paul Gauzès

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 6



AM\1007249PT.doc 69/166 PE521.793v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

6. Tendo em conta a urgência das 
circunstâncias do caso, a Comissão deve 
decidir, por sua própria iniciativa ou 
tendo em conta, se for caso disso, a 
comunicação referida no n.º 1 ou a 
recomendação do Comité a que se refere o 
n.º 5, se deve colocar a entidade em 
processo de resolução, bem como no 
quadro dos instrumentos de resolução que 
devem ser aplicados em relação à entidade 
em causa e da utilização do fundo 
destinada a apoiar a ação de resolução. A 
Comissão pode, por sua própria iniciativa, 
decidir colocar uma entidade em processo 
de resolução, se todas as condições 
referidas no n.º 2 estiverem preenchidas.

6. A Comissão deve decidir, nos termos da 
recomendação apresentada pelo Comité 
ao abrigo do n.º 5 do presente artigo, se 
deve colocar a entidade em processo de 
resolução, bem como no quadro dos 
instrumentos de resolução que devem ser 
aplicados em relação à entidade em causa e 
da utilização do fundo destinada a apoiar 
uma ação de resolução. Caso a Comissão
pretenda não adotar a recomendação 
apresentada pelo Comité ou adotá-la com 
alterações, deve remetê-la novamente ao 
Comité, explicando porque não pretende 
adotá-la ou, conforme o caso, explicando 
os motivos para as alterações pretendidas. 
A Comissão pode estabelecer um prazo 
durante o qual o Comité pode alterar a 
sua recomendação inicial, com base nas 
alterações propostas pela Comissão, e 
voltar a apresentá-la à Comissão. Salvo 
em situações de emergência devidamente 
justificadas, o Comité deve dispor de, pelo 
menos, cinco dias úteis para analisar as 
alterações propostas pela Comissão.

Or. en

Alteração 553
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Tendo em conta a urgência das 
circunstâncias do caso, a Comissão deve 
decidir, por sua própria iniciativa ou 
tendo em conta, se for caso disso, a 
comunicação referida no n.º 1 ou a 
recomendação do Comité a que se refere o 
n.º 5, se deve colocar a entidade em 
processo de resolução, bem como no 

6. A Comissão deve decidir, nos termos da 
recomendação do Comité referida no n.º 5 
e após consulta ao BCE e às autoridades 
nacionais competentes, se deve colocar a 
entidade em processo de resolução, bem 
como no quadro dos instrumentos de 
resolução que devem ser aplicados em 
relação à entidade em causa e da utilização 
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quadro dos instrumentos de resolução que 
devem ser aplicados em relação à entidade 
em causa e da utilização do fundo 
destinada a apoiar a ação de resolução. A 
Comissão pode, por sua própria iniciativa, 
decidir colocar uma entidade em processo 
de resolução, se todas as condições 
referidas no n.º 2 estiverem preenchidas.

do fundo destinada a apoiar a ação de 
resolução.

Or. en

Alteração 554
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Tendo em conta a urgência das 
circunstâncias do caso, a Comissão deve 
decidir, por sua própria iniciativa ou 
tendo em conta, se for caso disso, a 
comunicação referida no n.º 1 ou a 
recomendação do Comité a que se refere o 
n.º 5, se deve colocar a entidade em 
processo de resolução, bem como no 
quadro dos instrumentos de resolução que 
devem ser aplicados em relação à entidade 
em causa e da utilização do fundo 
destinada a apoiar a ação de resolução. A 
Comissão pode, por sua própria iniciativa, 
decidir colocar uma entidade em processo 
de resolução, se todas as condições 
referidas no n.º 2 estiverem preenchidas.

6. Tendo em conta a urgência das 
circunstâncias do caso, a Comissão deve 
decidir se deve colocar a entidade em 
processo de resolução, bem como no 
quadro dos instrumentos de resolução que 
devem ser aplicados em relação à entidade 
em causa e da utilização do fundo 
destinada a apoiar a ação de resolução. A 
Comissão pode, por sua própria iniciativa, 
decidir colocar uma entidade em processo 
de resolução, se todas as condições 
referidas no n.º 2 estiverem preenchidas.

Or. en

Alteração 555
Sławomir Nitras

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 6
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Texto da Comissão Alteração

6. Tendo em conta a urgência das 
circunstâncias do caso, a Comissão deve 
decidir, por sua própria iniciativa ou
tendo em conta, se for caso disso, a 
comunicação referida no n.º 1 ou a 
recomendação do Comité a que se refere o 
n.º 5, se deve colocar a entidade em 
processo de resolução, bem como no 
quadro dos instrumentos de resolução que 
devem ser aplicados em relação à 
entidade em causa e da utilização do 
fundo destinada a apoiar a ação de 
resolução. A Comissão pode, por sua 
própria iniciativa, decidir colocar uma 
entidade em processo de resolução, se 
todas as condições referidas no n.º 2 
estiverem preenchidas.

6. Tendo em conta a urgência das 
circunstâncias do caso, a Comissão deve 
decidir, tendo em conta a comunicação 
referida no n.º 1 ou a recomendação do 
Comité a que se refere o n.º 5, se deve 
colocar a entidade em processo de 
resolução.

Or. en

Justificação

It is not appropriate to provide the Commission with the power to initiate resolution on its 
own, without recommendation from the Board, since the Board is going to be the authority 
with comprehensive expertise, responsible for drawing up resolution plans and participating 
in ongoing supervision of the banking sector. Providing the Commission with a powers is 
particularly controversial in the case envisaged in Article 16 (7), as winding down of an 
entity under national insolvency law triggers directly the DGS (in its pay-box function) and 
may in consequence impinge fiscal responsibilities of a Member State where the entity is 
present.

Alteração 556
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Tendo em conta a urgência das 
circunstâncias do caso, a Comissão deve 
decidir, por sua própria iniciativa ou tendo 
em conta, se for caso disso, a comunicação 

6. Tendo em conta a urgência das 
circunstâncias do caso, a Comissão deve 
decidir, por sua própria iniciativa ou tendo 
em conta, se for caso disso, a comunicação 
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referida no n.º 1 ou a recomendação do 
Comité a que se refere o n.º 5, se deve 
colocar a entidade em processo de 
resolução, bem como no quadro dos 
instrumentos de resolução que devem ser 
aplicados em relação à entidade em causa e 
da utilização do fundo destinada a apoiar a 
ação de resolução. A Comissão pode, por 
sua própria iniciativa, decidir colocar 
uma entidade em processo de resolução, 
se todas as condições referidas no n.º 2 
estiverem preenchidas.

referida no n.º 1 ou a recomendação do 
Comité a que se refere o n.º 5, se deve 
colocar a entidade em processo de 
resolução, bem como no quadro dos 
instrumentos de resolução que devem ser 
aplicados em relação à entidade em causa e 
da utilização do fundo destinada a apoiar a 
ação de resolução. Caso a Comissão
pretenda não adotar a recomendação 
apresentada pelo Comité ou adotá-la com 
alterações, deve remetê-la novamente ao 
Comité, explicando porque não pretende 
adotá-la ou, conforme o caso, explicando 
os motivos para as alterações pretendidas. 
A Comissão pode estabelecer um prazo 
durante o qual o Comité pode alterar a 
sua recomendação inicial, com base nas 
alterações propostas pela Comissão, e 
voltar a apresentá-la à Comissão. Se, 
expirado o prazo estabelecido pela 
Comissão, o Comité não tiver apresentado 
uma recomendação alterada ou tiver 
apresentado uma recomendação alterada 
que não se encontra formulada de uma 
forma coerente com as alterações 
propostas pela Comissão, esta pode adotar 
a sua decisão nos termos do número 
supra com as alterações que considere 
pertinentes ou rejeitar a recomendação.

Or. en

Alteração 557
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Tendo em conta a urgência das 
circunstâncias do caso, a Comissão deve
decidir, por sua própria iniciativa ou tendo 
em conta, se for caso disso, a comunicação 
referida no n.º 1 ou a recomendação do 
Comité a que se refere o n.º 5, se deve

6. Tendo em conta a urgência das 
circunstâncias do caso, as autoridades 
nacionais competentes devem decidir, por 
sua própria iniciativa ou tendo em conta, se 
for caso disso, a comunicação referida no 
n.º 1 ou a recomendação do Comité a que 
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colocar a entidade em processo de 
resolução, bem como no quadro dos 
instrumentos de resolução que devem ser 
aplicados em relação à entidade em causa e 
da utilização do fundo destinada a apoiar a 
ação de resolução. A Comissão pode, por 
sua própria iniciativa, decidir colocar uma 
entidade em processo de resolução, se 
todas as condições referidas no n.º 2 
estiverem preenchidas.

se refere o n.º 5, se devem colocar a 
entidade em processo de resolução, bem 
como no quadro dos instrumentos de 
resolução que devem ser aplicados em 
relação à entidade em causa e da utilização 
do fundo destinada a apoiar a ação de 
resolução. As autoridades nacionais 
competentes podem, por sua própria 
iniciativa, decidir colocar uma entidade em 
processo de resolução, se todas as 
condições referidas no n.º 2 estiverem 
preenchidas.

Or. en

Alteração 558
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Tendo em conta a urgência das 
circunstâncias do caso, a Comissão deve 
decidir, por sua própria iniciativa ou tendo 
em conta, se for caso disso, a comunicação 
referida no n.º 1 ou a recomendação do 
Comité a que se refere o n.º 5, se deve 
colocar a entidade em processo de 
resolução, bem como no quadro dos 
instrumentos de resolução que devem ser 
aplicados em relação à entidade em causa e 
da utilização do fundo destinada a apoiar a 
ação de resolução. A Comissão pode, por 
sua própria iniciativa, decidir colocar uma 
entidade em processo de resolução, se 
todas as condições referidas no n.º 2 
estiverem preenchidas.

6. Tendo em conta a urgência das 
circunstâncias do caso, a Comissão deve 
decidir, por sua própria iniciativa ou tendo 
em conta, se for caso disso, a comunicação 
referida no n.º 1 ou a recomendação do 
Comité a que se refere o n.º 5, se deve 
colocar a entidade em processo de 
resolução, bem como no quadro dos 
instrumentos de resolução que devem ser 
aplicados em relação à entidade em causa e 
da utilização do fundo destinada a apoiar a 
ação de resolução. A Comissão pode, por 
sua própria iniciativa, decidir colocar uma 
entidade em processo de resolução, se 
todas as condições referidas no n.º 2 
estiverem preenchidas. Salvo em situações 
de emergência devidamente justificadas, o 
Comité deve dispor de, pelo menos, cinco 
dias úteis para analisar as alterações 
propostas pela Comissão.

Or. en
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Alteração 559
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A decisão da Comissão deve ser 
transmitida ao Comité. Se a Comissão 
decidir não colocar a entidade em processo 
de resolução, uma vez que a condição 
estabelecida no n.º 2, alínea c), não está 
cumprida, a entidade em causa deve ser 
liquidada de acordo com a legislação 
nacional em matéria de falências.

7. A decisão da Comissão deve ser 
transmitida ao Comité. Caso a Comissão, 
após consulta ao BCE e às autoridades 
nacionais competentes, tencione decidir 
não colocar a entidade em processo de 
resolução, uma vez que a condição 
estabelecida no n.º 2, alínea c), não está 
cumprida, deve consultar a autoridade 
nacional de resolução do Estado-Membro 
participante no qual a entidade está 
estabelecida. Nos casos em que a 
autoridade nacional de resolução 
considere que o projeto de decisão da 
Comissão e a potencial liquidação 
subsequente em conformidade com a 
legislação nacional teriam potenciais 
impactos negativos substanciais na 
estabilidade financeira, na economia e no 
sistema social, deve notificar a Comissão 
sobre as suas objeções, explicando em 
pormenor os danos que a decisão poderia 
causar. A autoridade nacional de 
resolução deve sugerir soluções 
alternativas. A Comissão deve ter em 
devida consideração os argumentos e as 
soluções alternativas apresentados pela 
autoridade nacional de resolução. Caso a 
Comissão determine, numa decisão 
fundamentada, que a entidade não deve 
ser colocada em processo de resolução, a 
entidade em causa deve ser liquidada de 
acordo com a legislação nacional em 
matéria de falências.

Or. en
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Justificação

Qualquer decisão tomada pela Comissão, especialmente por sua própria iniciativa, de 
colocar um banco em processo de liquidação tem implicações económicas e sociais (por 
exemplo a nível de emprego, efeito no público em geral, efeitos de contágio nas PME) num 
Estado-Membro. Esta decisão tem igualmente repercussões no sistema nacional de garantia 
dos depósitos e, em última análise, nas finanças públicas (tendo em conta a garantia 
implícita do Estado prevista na diretiva relativa aos sistemas de garantia de depósitos). Por 
conseguinte, tal decisão não pode ser deixada à iniciativa da Comissão, devendo ser tomada 
em estreita cooperação com o Estado-Membro em causa.

Alteração 560
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A decisão da Comissão deve ser 
transmitida ao Comité. Se a Comissão
decidir não colocar a entidade em processo 
de resolução, uma vez que a condição 
estabelecida no n.º 2, alínea c), não está 
cumprida, a entidade em causa deve ser 
liquidada de acordo com a legislação 
nacional em matéria de falências.

7. A decisão do BCE e do Comité deve ser 
transmitida às autoridades nacionais de 
resolução. Se o BCE decidir não colocar a 
entidade em processo de resolução, uma 
vez que a condição estabelecida no n.º 2, 
alínea c), não está cumprida, a entidade em 
causa deve ser liquidada de acordo com a 
legislação nacional em matéria de 
falências.

Or. en

Alteração 561
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A decisão da Comissão deve ser 
transmitida ao Comité. Se a Comissão 
decidir não colocar a entidade em processo 
de resolução, uma vez que a condição 
estabelecida no n.º 2, alínea c), não está 

7. Se o Comité decidir não colocar a 
entidade em processo de resolução, uma 
vez que a condição estabelecida no n.º 2, 
alínea c), não está cumprida, a entidade em 
causa deve ser liquidada de acordo com a 
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cumprida, a entidade em causa deve ser 
liquidada de acordo com a legislação 
nacional em matéria de falências.

legislação nacional em matéria de 
falências.

Or. en

Alteração 562
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A decisão da Comissão deve ser 
transmitida ao Comité. Se a Comissão 
decidir não colocar a entidade em processo 
de resolução, uma vez que a condição 
estabelecida no n.º 2, alínea c), não está 
cumprida, a entidade em causa deve ser 
liquidada de acordo com a legislação 
nacional em matéria de falências.

7. A decisão das autoridades nacionais 
competentes deve ser transmitida ao 
Comité. Se a Comissão decidir não colocar 
a entidade em processo de resolução, uma 
vez que a condição estabelecida no n.º 2, 
alínea c), não está cumprida, a entidade em 
causa deve ser liquidada de acordo com a 
legislação nacional em matéria de 
falências.

Or. en

Alteração 563
Peter Simon

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A decisão da Comissão deve ser 
transmitida ao Comité. Se a Comissão 
decidir não colocar a entidade em processo 
de resolução, uma vez que a condição 
estabelecida no n.º 2, alínea c), não está 
cumprida, a entidade em causa deve ser 
liquidada de acordo com a legislação 
nacional em matéria de falências.

7. A decisão da Comissão deve ser 
transmitida ao Comité. Se a Comissão 
decidir não colocar a entidade em processo 
de resolução, uma vez que a condição 
estabelecida no n.º 2, alínea c), não está 
cumprida, a entidade em causa deve ser 
liquidada através de medidas adotadas no 
contexto dos mecanismos nacionais de 
resolução ou dos sistemas de garantia de 
depósitos ou de acordo com a legislação 
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nacional em matéria de falências.

Or. de

Alteração 564
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. Caso o Comité considere que as 
medidas de resolução necessitam do apoio 
do fundo, em conformidade com o 
artigo 71.º, deve enviar a proposta de 
projeto de decisão referida no n.º 5 ao 
Conselho. Além dos elementos referidos 
nesse número, o projeto deve incluir um 
enquadramento para a utilização do 
fundo, a fim de apoiar as medidas de 
resolução.

Or. en

Alteração 565
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 7-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-B. O Conselho deve decidir, nos termos 
da proposta apresentada pelo Comité ao 
abrigo do n.º 8 do presente artigo, colocar 
ou não a entidade em processo de 
resolução, bem como sobre o quadro dos 
instrumentos de resolução que devem ser 
aplicados relativamente à entidade em 
causa. Se o Conselho pretender não 
adotar a recomendação apresentada pelo 
Comité ou adotá-la com alterações, deve 
remetê-la novamente ao Comité, 
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explicando porque não pretende adotá-la 
ou, conforme o caso, os motivos para as 
alterações pretendidas. O Conselho pode 
estabelecer um prazo durante o qual o 
Comité pode alterar a sua recomendação 
inicial, com base nas alterações propostas 
pelo Conselho, e voltar a apresentá-la a 
este. Se, expirado o prazo estabelecido 
pelo Conselho, o Comité não tiver 
apresentado uma recomendação alterada 
ou tiver apresentado uma recomendação 
alterada que não se encontra formulada 
de uma forma coerente com as alterações 
propostas pelo Conselho, este pode adotar 
a sua decisão nos termos do número 
supra com as alterações que considere 
pertinentes ou rejeitar a recomendação. O 
Conselho delibera por maioria 
qualificada, sem ter em conta o voto dos 
membros do Conselho que não sejam 
Estados-Membros participantes.

Or. en

Alteração 566
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. No quadro fixado pela decisão da 
Comissão, o Comité deve decidir quanto ao 
mecanismo de resolução referido no 
artigo 20.º e assegurar que a ação de 
resolução necessária seja adotada para a 
execução desse mecanismo por parte das 
autoridades nacionais de resolução 
competentes. A decisão do Comité deve ser 
dirigida às autoridades nacionais de 
resolução competentes, instruindo essas 
autoridades, que devem adotar todas as 
medidas necessárias para a execução da 
decisão do Comité, em conformidade com 
o artigo 26.º, no exercício de quaisquer dos 

8. No quadro fixado pela decisão da 
Comissão, o Comité deve decidir quanto ao 
mecanismo de resolução referido no 
artigo 20.º e assegurar que a ação de 
resolução necessária seja adotada para a 
execução desse mecanismo por parte das 
autoridades nacionais de resolução 
competentes. A decisão do Comité deve ser 
dirigida às autoridades nacionais de 
resolução competentes, instruindo essas 
autoridades, que devem adotar todas as 
medidas necessárias para a execução da 
decisão do Comité, em conformidade com 
o artigo 26.º, no exercício de quaisquer dos 
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poderes de resolução previstos na Diretiva 
[ ], nomeadamente os artigos 56.º a 64.º. 
Sempre que se tratar de um auxílio estatal, 
o Comité só pode decidir após a Comissão 
ter tomado uma decisão sobre o auxílio 
estatal.

poderes de resolução previstos na Diretiva 
[ ], nomeadamente os artigos 56.º a 64.º. 
Sempre que se tratar de um auxílio estatal, 
o Comité só deve decidir após a Comissão 
ter tomado uma decisão sobre o auxílio 
estatal.

Or. en

Alteração 567
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. No quadro fixado pela decisão da 
Comissão, o Comité deve decidir quanto 
ao mecanismo de resolução referido no 
artigo 20.º e assegurar que a ação de 
resolução necessária seja adotada para a 
execução desse mecanismo por parte das 
autoridades nacionais de resolução 
competentes. A decisão do Comité deve ser 
dirigida às autoridades nacionais de 
resolução competentes, instruindo essas 
autoridades, que devem adotar todas as 
medidas necessárias para a execução da 
decisão do Comité, em conformidade com 
o artigo 26.º, no exercício de quaisquer dos 
poderes de resolução previstos na Diretiva 
[ ], nomeadamente os artigos 56.º a 64.º. 
Sempre que se tratar de um auxílio estatal, 
o Comité só pode decidir após a Comissão 
ter tomado uma decisão sobre o auxílio 
estatal.

8. O Comité deve decidir quanto ao 
mecanismo de resolução referido no 
artigo 20.º e assegurar que a ação de 
resolução necessária seja adotada para a 
execução desse mecanismo por parte das 
autoridades nacionais de resolução 
competentes. A decisão do Comité deve ser 
dirigida às autoridades nacionais de 
resolução competentes, instruindo essas 
autoridades, que devem adotar todas as 
medidas necessárias para a execução da 
decisão do Comité, em conformidade com 
o artigo 26.º, no exercício de quaisquer dos 
poderes de resolução previstos na Diretiva 
[ ], nomeadamente os artigos 56.º a 64.º. 
Sempre que se tratar de um auxílio estatal, 
o Comité só pode decidir após a Comissão 
ter tomado uma decisão sobre o auxílio 
estatal.

Or. en

Alteração 568
Sławomir Nitras
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Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. No quadro fixado pela decisão da 
Comissão, o Comité deve decidir quanto 
ao mecanismo de resolução referido no 
artigo 20.º e assegurar que a ação de 
resolução necessária seja adotada para a 
execução desse mecanismo por parte das 
autoridades nacionais de resolução 
competentes. A decisão do Comité deve ser 
dirigida às autoridades nacionais de 
resolução competentes, instruindo essas 
autoridades, que devem adotar todas as 
medidas necessárias para a execução da 
decisão do Comité, em conformidade com 
o artigo 26.º, no exercício de quaisquer dos 
poderes de resolução previstos na Diretiva 
[ ], nomeadamente os artigos 56.º a 64.º. 
Sempre que se tratar de um auxílio estatal, 
o Comité só pode decidir após a Comissão 
ter tomado uma decisão sobre o auxílio 
estatal.

8. O Comité deve decidir quanto ao 
mecanismo de resolução referido no 
artigo 20.º e assegurar que a ação de 
resolução necessária seja adotada para a 
execução desse mecanismo por parte das 
autoridades nacionais de resolução 
competentes. A decisão do Comité deve ser 
dirigida às autoridades nacionais de 
resolução competentes, instruindo essas 
autoridades, que devem adotar todas as 
medidas necessárias para a execução da 
decisão do Comité, em conformidade com 
o artigo 26.º, no exercício de quaisquer dos 
poderes de resolução previstos na Diretiva 
[ ], nomeadamente os artigos 56.º a 64.º. 
Sempre que se tratar de um auxílio estatal, 
o Comité só pode decidir após a Comissão 
ter tomado uma decisão sobre o auxílio 
estatal.

Or. en

Alteração 569
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. No quadro fixado pela decisão da 
Comissão, o Comité deve decidir quanto 
ao mecanismo de resolução referido no 
artigo 20.º e assegurar que a ação de
resolução necessária seja adotada para a 
execução desse mecanismo por parte das 
autoridades nacionais de resolução 
competentes. A decisão do Comité deve ser 
dirigida às autoridades nacionais de 
resolução competentes, instruindo essas 

8. No quadro fixado pela decisão das 
autoridades nacionais competentes, o 
Comité deve decidir quanto ao mecanismo 
de resolução referido no artigo 20.º e 
assegurar que a ação de resolução 
necessária seja adotada para a execução 
desse mecanismo por parte das autoridades 
nacionais de resolução competentes. A 
decisão do Comité deve ser dirigida às 
autoridades nacionais de resolução 
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autoridades, que devem adotar todas as 
medidas necessárias para a execução da 
decisão do Comité, em conformidade com 
o artigo 26.º, no exercício de quaisquer dos 
poderes de resolução previstos na Diretiva 
[ ], nomeadamente os artigos 56.º a 64.º. 
Sempre que se tratar de um auxílio estatal, 
o Comité só pode decidir após a Comissão 
ter tomado uma decisão sobre o auxílio 
estatal.

competentes, instruindo essas autoridades, 
que devem adotar todas as medidas 
necessárias para a execução da decisão do 
Comité, em conformidade com o 
artigo 26.º, no exercício de quaisquer dos 
poderes de resolução previstos na Diretiva 
[ ], nomeadamente os artigos 56.º a 64.º. 
Sempre que se tratar de um auxílio estatal, 
o Comité só pode decidir após a Comissão 
ter tomado uma decisão sobre o auxílio 
estatal.

Or. en

Alteração 570
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. No quadro fixado pela decisão da 
Comissão, o Comité deve decidir quanto ao 
mecanismo de resolução referido no 
artigo 20.º e assegurar que a ação de 
resolução necessária seja adotada para a 
execução desse mecanismo por parte das 
autoridades nacionais de resolução 
competentes. A decisão do Comité deve ser 
dirigida às autoridades nacionais de 
resolução competentes, instruindo essas 
autoridades, que devem adotar todas as 
medidas necessárias para a execução da 
decisão do Comité, em conformidade com 
o artigo 26.º, no exercício de quaisquer dos 
poderes de resolução previstos na Diretiva 
[ ], nomeadamente os artigos 56.º a 64.º. 
Sempre que se tratar de um auxílio estatal, 
o Comité só pode decidir após a Comissão 
ter tomado uma decisão sobre o auxílio 
estatal.

8. No quadro fixado pela decisão da 
Comissão ou do Conselho, o Comité deve 
decidir quanto ao mecanismo de resolução 
referido no artigo 20.º e assegurar que a 
ação de resolução necessária seja adotada 
para a execução desse mecanismo por parte 
das autoridades nacionais de resolução 
competentes. A decisão do Comité deve ser 
dirigida às autoridades nacionais de 
resolução competentes, instruindo essas 
autoridades, que devem adotar todas as 
medidas necessárias para a execução da 
decisão do Comité, em conformidade com 
o artigo 26.º, no exercício de quaisquer dos 
poderes de resolução previstos na Diretiva 
[ ], nomeadamente os artigos 56.º a 64.º. 
Sempre que se tratar de um auxílio estatal, 
o Comité só pode decidir após a Comissão 
ter tomado uma decisão sobre o auxílio 
estatal.

Or. en
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Alteração 571
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. No quadro fixado pela decisão da 
Comissão, o Comité deve decidir quanto 
ao mecanismo de resolução referido no 
artigo 20.º e assegurar que a ação de 
resolução necessária seja adotada para a 
execução desse mecanismo por parte das 
autoridades nacionais de resolução 
competentes. A decisão do Comité deve ser 
dirigida às autoridades nacionais de 
resolução competentes, instruindo essas 
autoridades, que devem adotar todas as 
medidas necessárias para a execução da 
decisão do Comité, em conformidade com 
o artigo 26.º, no exercício de quaisquer dos 
poderes de resolução previstos na Diretiva 
[ ], nomeadamente os artigos 56.º a 64.º. 
Sempre que se tratar de um auxílio estatal, 
o Comité só pode decidir após a Comissão 
ter tomado uma decisão sobre o auxílio 
estatal.

8. No quadro fixado pela decisão do BCE, 
o Comité deve decidir quanto ao 
mecanismo de resolução referido no 
artigo 20.º e assegurar que a ação de 
resolução necessária seja adotada para a 
execução desse mecanismo por parte das 
autoridades nacionais de resolução 
competentes. A decisão do Comité deve ser 
dirigida às autoridades nacionais de 
resolução competentes, instruindo essas 
autoridades, que devem adotar todas as 
medidas necessárias para a execução da 
decisão do Comité, em conformidade com 
o artigo 26.º, no exercício de quaisquer dos 
poderes de resolução previstos na Diretiva 
[ ], nomeadamente os artigos 56.º a 64.º. 
Sempre que se tratar de um auxílio estatal, 
o Comité só pode decidir após a Comissão 
ter tomado uma decisão sobre o auxílio 
estatal.

Or. en

Justificação

No seguimento da posição da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários 
relativamente à DRRB, deve ser a autoridade competente (portanto, o BCE no âmbito do 
MUS) a desencadear a resolução.

Alteração 572
Elisa Ferreira, Diogo Feio

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. No quadro fixado pela decisão da 8. No quadro fixado pela decisão da 
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Comissão, o Comité deve decidir quanto ao 
mecanismo de resolução referido no 
artigo 20.º e assegurar que a ação de 
resolução necessária seja adotada para a 
execução desse mecanismo por parte das 
autoridades nacionais de resolução 
competentes. A decisão do Comité deve ser 
dirigida às autoridades nacionais de 
resolução competentes, instruindo essas 
autoridades, que devem adotar todas as 
medidas necessárias para a execução da 
decisão do Comité, em conformidade com 
o artigo 26.º, no exercício de quaisquer dos 
poderes de resolução previstos na Diretiva 
[ ], nomeadamente os artigos 56.º a 64.º. 
Sempre que se tratar de um auxílio 
estatal, o Comité só pode decidir após a 
Comissão ter tomado uma decisão sobre o 
auxílio estatal.

Comissão, o Comité deve decidir, na sua 
sessão executiva, quanto ao mecanismo de 
resolução referido no artigo 20.º e 
assegurar que a ação de resolução 
necessária seja adotada para a execução 
desse mecanismo por parte das autoridades 
nacionais de resolução competentes. A 
decisão do Comité deve ser dirigida às 
autoridades nacionais de resolução 
competentes, instruindo essas autoridades, 
que devem adotar todas as medidas 
necessárias para a execução da decisão do 
Comité, em conformidade com o 
artigo 26.º, no exercício de quaisquer dos 
poderes de resolução previstos na Diretiva 
[ ], nomeadamente os artigos 56.º a 64.º.

Or. en

Alteração 573
Sławomir Nitras

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-A. Em caso de resolução de uma 
instituição de crédito não sistémica, a 
autoridade nacional de resolução, sob 
cuja jurisdição essa instituição funciona,
elabora um projeto de mecanismo de 
resolução, sujeito a aprovação pelo 
Comité de Resolução. Se este o rejeitar na 
sua sessão executiva, o mecanismo é 
remetido para a sessão plenária.

Or. en

Alteração 574
Wolf Klinz, Olle Schmidt
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Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. O Comité, a partir da receção de uma 
comunicação nos termos do n.º 1 ou por 
sua própria iniciativa, caso considere que 
as medidas de resolução podem constituir 
um auxílio estatal de acordo com o 
artigo 107.º, n.º 1, do TFUE, deve 
convidar o ou os Estados-Membros
participantes em causa a notificar de 
imediato à Comissão as medidas previstas 
em conformidade com o artigo 108.º, 
n.º 3, do TFUE.

Suprimido

Or. en

Alteração 575
Diogo Feio

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. O Comité, a partir da receção de uma 
comunicação nos termos do n.º 1 ou por 
sua própria iniciativa, caso considere que
as medidas de resolução podem constituir 
um auxílio estatal de acordo com o 
artigo 107.º, n.º 1, do TFUE, deve convidar 
o ou os Estados-Membros participantes em 
causa a notificar de imediato à Comissão as 
medidas previstas em conformidade com o 
artigo 108.º, n.º 3, do TFUE.

9. Caso o Comité considere que o 
mecanismo de resolução inclui as medidas 
de resolução que podem constituir um 
auxílio estatal de acordo com o 
artigo 107.º, n.º 1, do TFUE, deve convidar 
o ou os Estados-Membros participantes em 
causa a notificar de imediato à Comissão as 
medidas previstas em conformidade com o 
artigo 108.º, n.º 3, do TFUE.

Or. en

Alteração 576
Wolf Klinz, Olle Schmidt
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Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. Na medida em que a ação de 
resolução proposta pelo Comité implique 
a utilização do fundo e não envolva a 
concessão de auxílios estatais, em 
conformidade com o artigo 107.º, n.º 1, do 
TFUE, a Comissão deve aplicar em 
paralelo, por analogia, os critérios 
estabelecidos para a aplicação do 
artigo 107.º do TFUE.

Suprimido

Or. en

Alteração 577
Elisa Ferreira, Diogo Feio

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. Na medida em que a ação de resolução 
proposta pelo Comité implique a utilização 
do fundo e não envolva a concessão de 
auxílios estatais, em conformidade com o 
artigo 107.º, n.º 1, do TFUE, a Comissão 
deve aplicar em paralelo, por analogia, os 
critérios estabelecidos para a aplicação do 
artigo 107.º do TFUE.

10. Na medida em que a ação de resolução 
proposta pelo Comité na sua sessão 
executiva implique a utilização do fundo e 
não envolva a concessão de auxílios 
estatais, em conformidade com o 
artigo 107.º, n.º 1, do TFUE, a Comissão 
deve aplicar em paralelo, por analogia, os 
critérios estabelecidos para a aplicação do 
artigo 107.º do TFUE.

Or. en

Alteração 578
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 11
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Texto da Comissão Alteração

11. A Comissão deve ter poderes para 
obter do Comité quaisquer informações 
que considere relevantes para o exercício 
das suas funções ao abrigo do presente 
regulamento e, se for caso disso, do 
artigo 107.º do TFUE. O Comité deve ter 
poderes para obter de qualquer pessoa, 
em conformidade com o capítulo 5 do 
presente título, todas as informações 
necessárias para que possa elaborar e 
decidir a ação de resolução, 
nomeadamente atualizando e 
suplementando as informações prestadas 
nos planos de resolução.

Suprimido

Or. en

Alteração 579
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 11

Texto da Comissão Alteração

11. A Comissão deve ter poderes para obter 
do Comité quaisquer informações que 
considere relevantes para o exercício das 
suas funções ao abrigo do presente 
regulamento e, se for caso disso, do 
artigo 107.º do TFUE. O Comité deve ter 
poderes para obter de qualquer pessoa, em 
conformidade com o capítulo 5 do presente 
título, todas as informações necessárias 
para que possa elaborar e decidir a ação de 
resolução, nomeadamente atualizando e 
suplementando as informações prestadas 
nos planos de resolução.

11. A Comissão e o Conselho devem ter 
poderes para obter do Comité quaisquer 
informações que considerem relevantes 
para o exercício das suas funções ao abrigo 
do presente regulamento e, se for caso 
disso, do artigo 107.º do TFUE. O Comité 
deve ter poderes para obter de qualquer 
pessoa, em conformidade com o capítulo 5 
do presente título, todas as informações 
necessárias para que possa elaborar e 
decidir a ação de resolução, nomeadamente 
atualizando e suplementando as 
informações prestadas nos planos de 
resolução.

Or. en
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Alteração 580
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 11

Texto da Comissão Alteração

11. A Comissão deve ter poderes para obter 
do Comité quaisquer informações que 
considere relevantes para o exercício das 
suas funções ao abrigo do presente 
regulamento e, se for caso disso, do 
artigo 107.º do TFUE. O Comité deve ter 
poderes para obter de qualquer pessoa, em 
conformidade com o capítulo 5 do presente 
título, todas as informações necessárias 
para que possa elaborar e decidir a ação de 
resolução, nomeadamente atualizando e 
suplementando as informações prestadas 
nos planos de resolução.

11. As autoridades nacionais competentes
devem ter poderes para obter do Comité 
quaisquer informações que considerem
relevantes para o exercício das suas 
funções ao abrigo do presente regulamento 
e, se for caso disso, do artigo 107.º do 
TFUE. O Comité deve ter poderes para 
obter de qualquer pessoa, em conformidade 
com o capítulo 5 do presente título, todas 
as informações necessárias para que possa 
elaborar e decidir a ação de resolução, 
nomeadamente atualizando e 
suplementando as informações prestadas 
nos planos de resolução.

Or. en

Alteração 581
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 12

Texto da Comissão Alteração

12. O Comité deve ter poderes para 
recomendar à Comissão a alteração do 
quadro dos instrumentos de resolução e 
da utilização do Fundo no que diz respeito 
às entidades objeto de resolução.

Suprimido

Or. en

Alteração 582
Sławomir Nitras
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Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 12

Texto da Comissão Alteração

12. O Comité deve ter poderes para 
recomendar à Comissão a alteração do 
quadro dos instrumentos de resolução e 
da utilização do Fundo no que diz respeito 
às entidades objeto de resolução.

Suprimido

Or. en

Alteração 583
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 12

Texto da Comissão Alteração

12. O Comité deve ter poderes para 
recomendar à Comissão a alteração do 
quadro dos instrumentos de resolução e 
da utilização do Fundo no que diz respeito 
às entidades objeto de resolução.

12. O Comité deve ter poderes para alterar 
o quadro dos instrumentos de resolução 
conforme permitido na Diretiva 
Recuperação e Resolução Bancárias [ ] e, 
sujeito ao cumprimento dos mesmos 
critérios de auxílio estatal que se aplicam
ao auxílio a Estados-Membros individuais 
ao abrigo da Diretiva Recuperação e 
Resolução Bancárias [ ], da utilização do 
Fundo no que diz respeito às entidades 
objeto de resolução.

Or. en

Alteração 584
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 12

Texto da Comissão Alteração

12. O Comité deve ter poderes para 12. O Comité deve ter poderes para 
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recomendar à Comissão a alteração do 
quadro dos instrumentos de resolução e da 
utilização do Fundo no que diz respeito às 
entidades objeto de resolução.

recomendar à Comissão ou ao Conselho a 
alteração do quadro dos instrumentos de 
resolução e da utilização do Fundo no que 
diz respeito às entidades objeto de 
resolução.

Or. en

Alteração 585
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 12

Texto da Comissão Alteração

12. O Comité deve ter poderes para 
recomendar à Comissão a alteração do 
quadro dos instrumentos de resolução e da 
utilização do Fundo no que diz respeito às 
entidades objeto de resolução.

12. O Comité deve ter poderes para 
recomendar às autoridades nacionais 
competentes a alteração do quadro dos 
instrumentos de resolução e da utilização 
do Fundo no que diz respeito às entidades 
objeto de resolução.

Or. en

Alteração 586
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 16.º-A
Avaliação da Comissão da aplicação dos 

montantes atribuídos pelo Fundo
1. A fim de assegurar condições de 
concorrência equitativas, caso a 
utilização, ou potencial utilização, do 
Fundo não envolva a concessão de 
auxílios estatais, em conformidade com o 
artigo 107.º, n.º 1, do TFUE, a Comissão 
deve tratar a utilização, ou potencial 
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utilização, do Fundo como se fosse um 
mecanismo nacional de financiamento de 
resolução estabelecido nos termos do 
título VII da [DRRB] (mecanismos de 
financiamento).
2. Para efeitos do cumprimento da 
obrigação especificada no n.º 1, a 
Comissão deve aplicar toda a 
regulamentação, nos termos do 
artigo 109.º do TFUE, e os 
procedimentos, comunicações, 
orientações e outras medidas relevantes 
publicadas pela Comissão relativamente 
ao desempenho das suas funções ao 
abrigo dos artigos 107.º e 108.º do TFUE, 
conforme em vigor no momento em que é 
feita a avaliação. 
3. Na medida em que a Comissão 
considere necessário desviar-se de algum 
aspeto de uma medida desta natureza 
referida no n.º 2, a Comissão deve 
notificar todos os Estados-Membros e 
fornecer uma explicação pormenorizada 
para a sua decisão.

Or. en

Alteração 587
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Artigo 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 16.º-A
Resolução de entidades sistémicas de 

dimensão crítica
1. Em derrogação do artigo 16.º, uma 
entidade ou grupo de entidades referidos 
no artigo 2.º devem ser considerados 
inviáveis se tiverem atingido, ou for 
provável que atinjam, uma dimensão e 
nível de interligação (dimensão crítica) 



AM\1007249PT.doc 91/166 PE521.793v01-00

PT

que constitua uma ameaça para a 
estabilidade económica de um 
Estado-Membro ou da União em geral.
2. Devem ser conferidos poderes à ABE 
para especificar critérios quanto à 
dimensão crítica das entidades. Devem ser 
tidos em conta, nomeadamente, os 
seguintes fatores:
(a) Dimensão relativamente ao PIB 
nacional e da UE;
(b) Valor total dos seus ativos;
(c) Efeito de alavanca;
(d) Nível de interligação;
(e) Importância das atividades 
transfronteiriças.
3. Assim que uma entidade tiver sido 
identificada como tendo atingido a 
dimensão crítica, a autoridade competente 
relevante deve propor ao Comité a 
resolução das entidades pertinentes.
4. O Comité deve determinar os 
instrumentos de resolução adequados do 
artigo 19.º e o prazo apropriado para a 
resolução, tendo em conta eventuais
repercussões negativas desta medida, 
devendo cooperar estreitamente com o 
CERS.

Or. en

Alteração 588
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 17

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en
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Justificação

Estabelecido na DRRB.

Alteração 589
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Antes de adotar uma ação de resolução 
ou de exercer o poder para reduzir o valor 
contabilístico ou converter os instrumentos 
de capital, o Comité deve assegurar que 
seja efetuada uma avaliação correta e 
realista dos ativos e passivos de uma 
entidade referida no artigo 2.º por uma 
pessoa independente de qualquer 
autoridade pública, incluindo o Comité, a 
autoridade de resolução e a entidade em 
causa.

1. Antes de adotar uma ação de resolução 
ou de exercer o poder para reduzir o valor 
contabilístico ou converter os instrumentos 
de capital, o Comité deve seguir os 
procedimentos previstos no artigo 30.º da 
Diretiva Recuperação e Resolução 
Bancárias [ ].

Or. en

Justificação

A avaliação dos ativos e passivos está definida na DRRB e, por conseguinte, é desnecessária 
a reprodução do texto dessa diretiva no presente artigo.

Alteração 590
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sob reserva do n.º 13, se todos os 
requisitos estabelecidos nos n.os 3 a 14 
forem respeitados, a avaliação é 
considerada definitiva.

Suprimido
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Or. en

Alteração 591
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Quando uma avaliação independente, 
em conformidade com o n.º 1, não for 
possível, o Comité pode proceder a uma 
avaliação provisória dos ativos e passivos 
da entidade a que se refere o artigo 2.º, 
em conformidade com o n.º 9.

Suprimido

Or. en

Alteração 592
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O objetivo da avaliação é avaliar o 
valor dos ativos e passivos da entidade a 
que se refere o artigo 2.º que se encontra 
em situação ou em risco de falência.

Suprimido

Or. en

Alteração 593
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

5. Os objetivos da avaliação são os 
seguintes:

Suprimido

(a) Ser tida em conta para determinar o 
respeito das condições para desencadear a 
resolução ou as condições de redução do 
valor contabilístico ou conversão de 
instrumentos de capital;
(b) Se as condições para a resolução se 
encontrarem preenchidas, ser tida em 
conta para efeitos da decisão sobre a ação 
de resolução apropriada a adotar 
relativamente à entidade referida no 
artigo 2.º;
(c) Aquando do exercício do poder de 
redução do valor contabilístico ou 
conversão dos instrumentos de capital, ser 
tida em conta para efeitos da decisão 
sobre o âmbito do cancelamento ou 
diluição de ações ou outros instrumentos 
de propriedade, bem como da redução do 
valor contabilístico ou conversão de 
instrumentos de capital relevantes;
(d) Quando o instrumento de resgate 
interno for mobilizado, ser tida em conta 
para efeitos da decisão sobre o âmbito da 
redução do valor contabilístico ou 
conversão de passivos elegíveis;
(e) Quando o instrumento de criação de 
uma instituição de transição ou 
instrumento de segregação dos ativos 
forem mobilizados, ser tida em conta para 
efeitos da decisão sobre os ativos, direitos, 
passivos ou ações ou outros instrumentos 
de propriedade a transferir, assim como 
da decisão sobre o valor de qualquer 
contrapartida a pagar à instituição objeto 
de resolução ou, se for caso disso, aos 
titulares de ações ou outros instrumentos 
da propriedade;
(f) Quando o instrumento de alienação 
for mobilizado, ser tida em conta para 
efeitos da decisão sobre os ativos, direitos, 
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passivos ou ações ou outros instrumentos 
de propriedade a transferir e permitir ao 
Comité definir as condições comerciais 
em aplicação do artigo 21.º, n.º 2, 
alínea b);
(g) Em todos os casos, a fim de assegurar 
que as eventuais perdas sobre os ativos da 
entidade a que se refere o artigo 2.º são 
plenamente reconhecidas no momento em 
que os instrumentos de resolução são 
aplicados ou o poder para reduzir o valor 
contabilístico ou converter os 
instrumentos de capital é exercido.

Or. en

Alteração 594
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Se for caso disso, a avaliação deve 
basear-se em pressupostos prudentes, 
nomeadamente em termos de taxas de 
incumprimento e gravidade das perdas. A 
avaliação não deve pressupor qualquer 
prestação potencial futura de apoio 
financeiro público extraordinário à
entidade a que se refere o artigo 2.º a 
partir do momento em que é adotada uma 
ação de resolução ou exercido o poder de 
redução do valor contabilístico ou 
conversão de instrumentos de capital. 
Além disso, a avaliação deve ter em conta, 
se qualquer instrumento de resolução for 
aplicado, o seguinte:

Suprimido

(a) O Comité pode recuperar qualquer 
montante razoável das despesas 
devidamente incorridas junto da 
instituição objeto de resolução;
(b) O fundo pode cobrar juros ou 
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comissões relativos a todos os 
empréstimos ou garantias disponibilizados 
à instituição objeto de resolução, em 
conformidade com o artigo 71.º.

Or. en

Alteração 595
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A avaliação deve ser complementada 
pelas seguintes informações, conforme 
constantes da contabilidade e dos registos 
da instituição a que se refere o artigo 2.º:

Suprimido

(a) Um balanço atualizado e um relatório 
sobre a situação financeira da entidade a 
que se refere o artigo 2.º;
(b) Uma análise e uma estimativa do valor 
contabilístico dos ativos;
(c) A lista dos passivos pendentes 
constantes da contabilidade e dos registos 
da entidade a que se refere o artigo 2.º, 
com a indicação dos créditos 
correspondentes e da sua prioridade 
referida no artigo 15.º;
(d) A lista dos ativos detidos pela entidade 
a que se refere o artigo 2.º por conta de 
terceiros que têm direitos de propriedade 
sobre os mesmos.

Or. en

Alteração 596
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 8
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Texto da Comissão Alteração

8. Se for caso disso, a fim de fundamentar 
as decisões a que se refere o n.º 5, 
alíneas e) e f), as informações previstas 
no n.º 7, alínea b), podem ser 
complementadas por uma análise e uma 
estimativa do valor dos ativos e passivos 
da entidade a que se refere o artigo 2.º na 
base do valor de mercado.

Suprimido

Or. en

Alteração 597
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. A avaliação deve indicar a subdivisão 
dos credores em categorias de acordo com 
a prioridade dos créditos referida no 
artigo 15.º e uma estimativa do montante 
que cada categoria de acionistas e 
credores esperaria receber, se a entidade a 
que se refere o artigo 2.º fosse liquidada 
ao abrigo dos procedimentos normais de 
insolvência.

Suprimido

Or. en

Alteração 598
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. Quando, devido à urgência das 
circunstâncias do caso, não for possível 

Suprimido
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cumprir os requisitos dos n.os 6 e 8 ou 
quando se aplicar o n.º 2, deve ser 
efetuada uma avaliação provisória. A 
avaliação provisória deve cumprir os 
requisitos estabelecidos no n.º 4 e, na 
medida do que for razoavelmente possível 
nas circunstâncias, os requisitos 
constantes dos n.os 1, 7 e 9.
A avaliação provisória a que se refere o 
primeiro parágrafo deve incluir uma 
provisão para perdas adicionais, mediante 
justificação adequada.

Or. en

Alteração 599
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 11

Texto da Comissão Alteração

11. Uma avaliação que não está em 
conformidade com todos os requisitos 
estabelecidos no presente artigo é 
considerada provisória até que uma 
pessoa independente tenha efetuado uma 
avaliação que está inteiramente conforme 
com todos os requisitos estabelecidos no 
presente artigo. A avaliação definitiva 
ex post deve ser efetuada com a maior 
brevidade possível.

Suprimido

Os objetivos da avaliação definitiva ex 
post são os seguintes:
(a) Assegurar que as eventuais perdas 
sobre os ativos da entidade a que se refere 
o artigo 2.º são plenamente reconhecidas 
na contabilidade dessa entidade;
(b) Apresentar a fundamentação da 
decisão de anulação dos créditos dos 
credores ou aumentar o valor da 
contrapartida paga, em conformidade 
com o n.º 12.
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Or. en

Alteração 600
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 12

Texto da Comissão Alteração

12. Caso a estimativa da avaliação 
definitiva ex post do valor líquido dos 
ativos da entidade a que se refere o 
artigo 2.º seja superior à estimativa do 
valor provisório do valor líquido dos 
ativos dessa entidade, o Comité pode 
requerer que a autoridade de resolução:

Suprimido

(a) Exerça o seu poder para aumentar o 
valor dos créditos dos credores que foi 
reduzido no âmbito do instrumento de 
resgate interno;
(b) Ordenar a uma instituição de 
transição ou um veículo de gestão de 
ativos que efetue um novo pagamento da 
contrapartida, no que diz respeito aos 
ativos, direitos e passivos, à entidade a 
que se refere o artigo 2.º objeto de 
resolução ou, consoante o caso, no que 
diz respeito às ações ou instrumentos de 
propriedade, aos proprietários das ações 
ou outros instrumentos de propriedade.

Or. en

Alteração 601
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 13

Texto da Comissão Alteração

13. Em derrogação do n.º 1, uma Suprimido
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avaliação provisória efetuada em 
conformidade com os n.os 10 e 11 deve 
constituir uma base válida para que o 
Comité possa adotar ações de resolução 
ou exercer o poder de redução do valor 
contabilístico ou conversão de 
instrumentos de capital.

Or. en

Alteração 602
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 14

Texto da Comissão Alteração

14. A avaliação não tem quaisquer efeitos 
legais e constitui uma fase processual na 
elaboração da recomendação do Comité 
no sentido da aplicação de um 
instrumento de resolução ou do exercício 
do poder de resolução.

Suprimido

Or. en

Alteração 603
Sławomir Nitras

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 14

Texto da Comissão Alteração

14. A avaliação não tem quaisquer efeitos 
legais e constitui uma fase processual na 
elaboração da recomendação do Comité 
no sentido da aplicação de um 
instrumento de resolução ou do exercício 
do poder de resolução.

14. A avaliação faz parte integrante da 
decisão de aplicar um instrumento de 
resolução ou de exercer um poder de 
resolução, ou da decisão de exercer os 
poderes de redução do valor contabilístico 
ou de conversão dos instrumentos de 
capital. A avaliação não é passível de 
recurso judicial independente, só podendo 
ser objeto de recurso judicial juntamente 
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com a decisão tomada em conformidade 
com o artigo 78.º da Diretiva [ ].

Or. en

Alteração 604
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 15

Texto da Comissão Alteração

15. A avaliação deve igualmente respeitar 
os atos delegados no que se refere às 
circunstâncias em que uma pessoa é 
independente, à metodologia de avaliação 
do valor dos ativos e passivos da entidade 
e à metodologia de cálculo e inclusão de 
uma provisão para perdas adicionais na 
avaliação provisória adotada pela 
Comissão em conformidade com o 
artigo 30.º, n.º 7, da Diretiva [ ].

Suprimido

Or. en

Alteração 605
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 16

Texto da Comissão Alteração

16. Após a ação de resolução ter sido 
efetuada, a fim de avaliar se os acionistas e 
os credores teriam obtido um maior 
montante se a instituição objeto de 
resolução fosse sujeita a procedimentos 
normais de insolvência, o Comité assegura 
que seja realizada uma avaliação por uma 
pessoa independente. Essa avaliação é 
distinta da avaliação realizada em 

16. Após a ação de resolução ter sido 
efetuada, a fim de avaliar se os acionistas e 
os credores teriam obtido um maior 
montante se a instituição objeto de 
resolução fosse sujeita a procedimentos 
normais de insolvência, o Comité assegura 
que seja realizada uma avaliação nos 
termos do disposto no artigo 66.º da 
Diretiva Recuperação e Resolução 
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conformidade com os n.os 1 a 14. Bancárias [ ].

Or. en

Alteração 606
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 17

Texto da Comissão Alteração

17. A avaliação a que se refere o n.º 16 
deve permitir determinar o seguinte:

Suprimido

(a) O montante que os acionistas e os 
credores teriam obtido se a entidade 
referida no n.º 2 objeto de resolução, em 
relação à qual foi efetuada a 
transferência parcial, a redução do valor 
contabilístico ou a conversão, tivesse sido 
sujeita a procedimentos normais de 
insolvência imediatamente antes dessa 
transferência, redução do valor 
contabilístico ou conversão;
(b) O montante concreto que os acionistas 
e os credores receberam no quadro da 
resolução da entidade referida no 
artigo 2.º objeto de resolução;
(c) Se existe alguma diferença entre o 
montante referido na alínea a) e o 
montante referido na alínea b).

Or. en

Alteração 607
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 18
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Texto da Comissão Alteração

18. A avaliação a que se refere o n.º 16 
deve:

Suprimido

(a) Presumir que a entidade referida no 
n.º 2 objeto de resolução, em relação à 
qual foi efetuada a transferência parcial, 
a redução do valor contabilístico ou a 
conversão, teria sido sujeita a 
procedimentos normais de insolvência 
imediatamente antes da realização da 
ação de resolução;
(b) Pressupor que a transferência ou 
transferências parciais de direitos, ativos 
ou passivos ou a respetiva redução do 
valor contabilístico ou conversão não 
teriam tido lugar;
(c) Não contemplar qualquer apoio 
público extraordinário concedido à 
entidade referida no artigo 2.º em 
processo de resolução.

Or. en

Alteração 608
Elisa Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O BCE, uma autoridade competente ou 
uma autoridade de resolução, designado 
por um Estado-Membro em conformidade 
com o artigo 51.º, n.º 1, alíneas b-a) e 
b-b), e o artigo 54.º da Diretiva [ ], deve
informar o Comité se considerarem que as 
seguintes condições se encontram 
preenchidas em relação a uma entidade 
referida no artigo 2.º ou a um grupo 
estabelecido num Estado-Membro 
participante:

1. As autoridades competentes, incluindo 
o BCE, devem informar o Comité se 
considerarem que as seguintes condições se 
encontram preenchidas em relação a uma 
entidade referida no artigo 2.º ou a um 
grupo estabelecido num Estado-Membro 
participante:
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Or. en

Alteração 609
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) É necessário um apoio financeiro 
público extraordinário para a entidade ou 
grupo, exceto nas circunstâncias 
definidas no artigo 16.º, n.º 3, alínea d), 
subalínea iii).

Suprimido

Or. en

Alteração 610
Elisa Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A informação referida no número 
anterior pode ocorrer após um pedido de 
avaliação por parte do Comité ou de uma 
autoridade nacional de resolução, caso 
algum destes julgue haver motivo para 
considerar que as condições referidas no 
parágrafo anterior estão preenchidas 
relativamente a uma entidade referida no 
artigo 2.º ou a um grupo estabelecido num
Estado-Membro participante.

Or. en

Alteração 611
Thomas Händel
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Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Para efeitos do n.º 1, uma entidade 
referida no artigo 2.º ou um grupo devem 
ser considerados como já não sendo viáveis 
apenas se estiverem satisfeitas ambas as
seguintes condições:

2. Para efeitos do n.º 1, uma entidade 
referida no artigo 2.º ou um grupo devem 
ser considerados como já não sendo viáveis 
apenas se estiver satisfeita uma das
seguintes condições:

Or. en

Justificação

A fim de remover obstáculos à resolução.

Alteração 612
Peter Simon, Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Tendo em conta os prazos e outras 
circunstâncias relevantes, não existe 
qualquer perspetiva razoável de que 
qualquer ação, incluindo uma ação 
alternativa do setor privado ou de uma 
autoridade de supervisão (incluindo 
medidas de intervenção precoce), exceto a 
redução do valor contabilístico ou 
conversão de instrumentos de capital, 
individualmente ou em combinação com 
uma ação de resolução, evitaria a falência 
da entidade ou grupo dentro de um prazo 
razoável.

(b) Tendo em conta os prazos e outras 
circunstâncias relevantes, não existe 
qualquer perspetiva razoável de que 
qualquer ação, incluindo uma ação 
alternativa do setor privado (incluindo
medidas adotadas no contexto dos 
sistemas de garantia de depósitos ou dos 
sistemas de garantia institucional) ou de 
uma autoridade de supervisão (incluindo 
medidas de intervenção precoce), exceto a 
redução do valor contabilístico ou 
conversão de instrumentos de capital, 
individualmente ou em combinação com 
uma ação de resolução, evitaria a falência 
da entidade ou grupo dentro de um prazo 
razoável.

Or. de
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Alteração 613
Elisa Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Para efeitos do n.º 1, alínea a), essa
entidade deve ser considerada em situação 
ou em risco de falência quando ocorre uma 
ou mais das circunstâncias estabelecidas no 
artigo 16.º, n.º 3.

3. Para efeitos do n.º 2, alínea a), uma
entidade deve ser considerada em situação 
ou em risco de falência quando ocorre uma 
ou mais das circunstâncias estabelecidas no 
artigo 16.º, n.º 3.

Or. en

Alteração 614
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão, com base numa 
recomendação do Comité ou por sua 
própria iniciativa, deve verificar se as 
condições estabelecidas no n.º 1 estão 
satisfeitas. A Comissão deve determinar se 
os poderes de redução do valor 
contabilístico ou de conversão de 
instrumentos de capital são exercidos 
individualmente ou, em conformidade com 
o procedimento previsto no artigo 16.º, 
n.os 4 a 7, juntamente com uma ação de 
resolução.

5. O Comité deve verificar se as condições 
estabelecidas no n.º 1 estão satisfeitas e, 
em conformidade com a Diretiva 
Recuperação e Resolução Bancárias [ ], 
deve determinar se os poderes de redução 
do valor contabilístico ou de conversão de 
instrumentos de capital são exercidos 
individualmente ou, em conformidade com 
o procedimento previsto no artigo 16.º, 
n.os 4 a 7, juntamente com uma ação de 
resolução.

Or. en

Alteração 615
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 5



AM\1007249PT.doc 107/166 PE521.793v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão, com base numa 
recomendação do Comité ou por sua 
própria iniciativa, deve verificar se as 
condições estabelecidas no n.º 1 estão 
satisfeitas. A Comissão deve determinar se 
os poderes de redução do valor 
contabilístico ou de conversão de 
instrumentos de capital são exercidos 
individualmente ou, em conformidade com 
o procedimento previsto no artigo 16.º, 
n.os 4 a 7, juntamente com uma ação de 
resolução.

5. O Comité, com base numa 
recomendação do BCE ou por sua própria 
iniciativa, deve verificar se as condições
estabelecidas no n.º 1 estão satisfeitas. O 
Comité deve determinar se os poderes de 
redução do valor contabilístico ou de 
conversão de instrumentos de capital são 
exercidos individualmente ou, em 
conformidade com o procedimento 
previsto no artigo 16.º, n.os 4 a 7, 
juntamente com uma ação de resolução.

Or. en

Alteração 616
Elisa Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão, com base numa 
recomendação do Comité ou por sua 
própria iniciativa, deve verificar se as 
condições estabelecidas no n.º 1 estão 
satisfeitas. A Comissão deve determinar se 
os poderes de redução do valor 
contabilístico ou de conversão de 
instrumentos de capital são exercidos 
individualmente ou, em conformidade com 
o procedimento previsto no artigo 16.º, 
n.os 4 a 7, juntamente com uma ação de 
resolução.

5. A Comissão, com base numa 
recomendação do Comité, deve verificar se 
as condições estabelecidas no n.º 1 estão 
satisfeitas. A Comissão, por 
recomendação do Comité, deve determinar 
se os poderes de redução do valor 
contabilístico ou de conversão de 
instrumentos de capital são exercidos 
individualmente ou, em conformidade com 
o procedimento previsto no artigo 16.º, 
n.os 4 a 7, juntamente com uma ação de 
resolução.

Or. en

Alteração 617
Thomas Händel
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Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão, com base numa 
recomendação do Comité ou por sua 
própria iniciativa, deve verificar se as 
condições estabelecidas no n.º 1 estão 
satisfeitas. A Comissão deve determinar se 
os poderes de redução do valor 
contabilístico ou de conversão de 
instrumentos de capital são exercidos 
individualmente ou, em conformidade com 
o procedimento previsto no artigo 16.º, 
n.os 4 a 7, juntamente com uma ação de 
resolução.

5. A Comissão, com base numa 
recomendação do Comité, deve verificar se 
as condições estabelecidas no n.º 1 estão 
satisfeitas. A Comissão deve determinar se 
os poderes de redução do valor 
contabilístico ou de conversão de 
instrumentos de capital são exercidos 
individualmente ou, em conformidade com 
o procedimento previsto no artigo 16.º, 
n.os 4 a 7, juntamente com uma ação de 
resolução.

Or. en

Alteração 618
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão, com base numa 
recomendação do Comité ou por sua 
própria iniciativa, deve verificar se as 
condições estabelecidas no n.º 1 estão 
satisfeitas. A Comissão deve determinar se 
os poderes de redução do valor 
contabilístico ou de conversão de 
instrumentos de capital são exercidos 
individualmente ou, em conformidade com 
o procedimento previsto no artigo 16.º, 
n.os 4 a 7, juntamente com uma ação de 
resolução.

5. As autoridades nacionais competentes, 
com base numa recomendação do Comité 
ou por sua própria iniciativa, devem
verificar se as condições estabelecidas no 
n.º 1 estão satisfeitas. As autoridades 
nacionais competentes devem determinar 
se os poderes de redução do valor 
contabilístico ou de conversão de 
instrumentos de capital são exercidos 
individualmente ou, em conformidade com 
o procedimento previsto no artigo 16.º, 
n.os 4 a 7, juntamente com uma ação de 
resolução.

Or. en
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Alteração 619
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Se a Comissão concluir que as 
condições referidas no n.º 1 estão 
cumpridas, mas as condições para 
desencadear a resolução em conformidade 
com o artigo 16.º, n.º 2, não foram 
satisfeitas, o Comité, na sequência de uma 
decisão da Comissão, deve ordenar às 
autoridades nacionais de resolução o 
exercício dos poderes de redução do valor 
contabilístico ou de conversão em 
conformidade com os artigos 51.º e 52.º da 
Diretiva [ ].

6. Se o Comité concluir que as condições 
referidas no n.º 1 estão cumpridas, mas as 
condições para desencadear a resolução em 
conformidade com o artigo 16.º, n.º 2, não 
foram satisfeitas, o Comité deve ordenar às 
autoridades nacionais de resolução o 
exercício dos poderes de redução do valor 
contabilístico ou de conversão em 
conformidade com os artigos 51.º e 52.º da 
Diretiva [ ].

Or. en

Alteração 620
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Se a Comissão concluir que as 
condições referidas no n.º 1 estão 
cumpridas, mas as condições para 
desencadear a resolução em conformidade 
com o artigo 16.º, n.º 2, não foram 
satisfeitas, o Comité, na sequência de uma 
decisão da Comissão, deve ordenar às 
autoridades nacionais de resolução o 
exercício dos poderes de redução do valor 
contabilístico ou de conversão em 
conformidade com os artigos 51.º e 52.º da 
Diretiva [ ].

6. Se o Comité concluir que as condições 
referidas no n.º 1 estão cumpridas, mas as 
condições para desencadear a resolução em 
conformidade com o artigo 16.º, n.º 2, não 
foram satisfeitas, o Comité deve ordenar às 
autoridades nacionais de resolução o 
exercício dos poderes de redução do valor 
contabilístico ou de conversão em 
conformidade com os artigos 51.º e 52.º da 
Diretiva [ ].

Or. en
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Alteração 621
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Se a Comissão concluir que as 
condições referidas no n.º 1 estão 
cumpridas, mas as condições para 
desencadear a resolução em conformidade 
com o artigo 16.º, n.º 2, não foram 
satisfeitas, o Comité, na sequência de uma 
decisão da Comissão, deve ordenar às 
autoridades nacionais de resolução o 
exercício dos poderes de redução do valor 
contabilístico ou de conversão em 
conformidade com os artigos 51.º e 52.º da 
Diretiva [ ].

6. Se as autoridades nacionais 
competentes concluírem que as condições 
referidas no n.º 1 estão cumpridas, mas as 
condições para desencadear a resolução em 
conformidade com o artigo 16.º, n.º 2, não 
foram satisfeitas, o Comité, na sequência 
de uma decisão das autoridades nacionais 
competentes, deve ordenar às autoridades 
nacionais de resolução o exercício dos 
poderes de redução do valor contabilístico 
ou de conversão em conformidade com os 
artigos 51.º e 52.º da Diretiva [ ].

Or. en

Alteração 622
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 8 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

8. O Comité deve assegurar que as 
autoridades nacionais de resolução 
exercem os poderes de redução do valor 
contabilístico ou de conversão de modo a 
garantir os seguintes resultados:

8. O Comité deve assegurar que as 
autoridades nacionais de resolução 
exercem os poderes de redução do valor 
contabilístico ou de conversão de modo a 
cumprir a Diretiva Recuperação e 
Resolução Bancárias [ ].

Or. en

Justificação

Os poderes de redução do valor contabilístico e de conversão estão definidos na DRRB e, por 
conseguinte, é desnecessária a reprodução do texto dessa diretiva no presente artigo.
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Alteração 623
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 8 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Os instrumentos de fundos próprios 
ordinários de nível 1 são os primeiros a 
ser reduzidos contabilisticamente, em 
proporção com as perdas e até ao limite 
da sua capacidade;

Suprimido

Or. en

Alteração 624
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 8 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O montante de capital dos 
instrumentos de capital relevantes é 
reduzido contabilisticamente ou 
convertido em instrumentos de fundos 
próprios ordinários de nível 1 ou em 
ambos, na medida do necessário e até ao 
limite da capacidade dos instrumentos de 
capital em causa.

Suprimido

Or. en

Alteração 625
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 9
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Texto da Comissão Alteração

9. As autoridades nacionais de resolução 
devem aplicar as instruções do Comité e 
exercer a redução do valor contabilístico 
ou a conversão de instrumentos de capital 
em conformidade com o artigo 26.º.

Suprimido

Or. en

Alteração 626
Elisa Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Sem prejuízo do n.º 5, os instrumentos 
de resolução podem ser aplicados 
separadamente ou em conjunto, exceto 
relativamente ao instrumento de 
segregação dos ativos que só pode ser 
aplicado em conjunto com outro 
instrumento de resolução.

4. Os instrumentos de resolução podem ser 
aplicados separadamente ou em conjunto, 
exceto relativamente ao instrumento de 
segregação dos ativos que só pode ser 
aplicado em conjunto com outro 
instrumento de resolução.

Or. en

Alteração 627
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Sem prejuízo do n.º 5, os instrumentos 
de resolução podem ser aplicados 
separadamente ou em conjunto, exceto 
relativamente ao instrumento de 
segregação dos ativos que só pode ser 
aplicado em conjunto com outro 

4. Sem prejuízo do n.º 5, os instrumentos 
de resolução podem ser aplicados 
separadamente ou em conjunto.
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instrumento de resolução.

Or. en

Alteração 628
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros asseguram que 
o instrumento de resgate interno seja 
aplicado em conformidade com a forma 
jurídica da instituição de crédito em 
causa.

Or. en

Alteração 629
Corien Wortmann-Kool

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Para efeitos de execução das funções 
que lhe são conferidas pelo presente 
regulamento, e com o objetivo de 
assegurar condições de concorrência 
equitativas na aplicação dos instrumentos 
de resolução, o Comité deve adotar, 
juntamente com a Comissão, um manual 
de resolução que defina uma orientação 
clara e pormenorizada para a utilização 
dos instrumentos de resolução 
estabelecidos na Diretiva [ ].

Or. en
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Alteração 630
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Relativamente às entidades 
sistémicas de dimensão crítica a que se 
refere o artigo 16.º-A (novo), o Comité 
pode aplicar, de forma independente ou 
conjunta, os instrumentos de resolução 
referidos no n.º 2, alíneas a) a c).

Or. en

Alteração 631
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O mecanismo de resolução adotado pelo 
Comité nos termos do artigo 16.º, n.º 8, 
deve estabelecer, em conformidade com as 
decisões da Comissão sobre o quadro de 
resolução previsto no artigo 16.º, n.º 6, e 
qualquer decisão em matéria de auxílios 
estatais, quando aplicável por analogia, os 
elementos dos instrumentos de resolução a 
aplicar à instituição objeto de resolução 
relativamente, no mínimo, às medidas 
referidas no artigo 21.º, n.º 2, artigo 22.º, 
n.º 2, artigo 23.º 2, e artigo 24.º, n.º 1, bem 
como determinar os montantes específicos 
e objetivos para os quais o fundo deve ser 
utilizado.

O mecanismo de resolução adotado pelo 
Comité nos termos do artigo 16.º, n.º 8, 
deve estabelecer o quadro de resolução 
previsto no artigo 16.º, n.º 6, e cumprir 
qualquer decisão em matéria de auxílios 
estatais tomada seguindo as mesmas 
regras aplicáveis ao auxílio estatal 
prestado a Estados-Membros específicos
ao abrigo da Diretiva Recuperação e 
Resolução Bancárias [ ]. O Comité deve 
estabelecer os elementos dos instrumentos 
de resolução a aplicar à instituição objeto 
de resolução relativamente, no mínimo, às 
medidas referidas no artigo 21.º, n.º 2, 
artigo 22.º, n.º 2, artigo 23.º, n.º 2, e 
artigo 24.º, n.º 1, bem como determinar os 
montantes específicos e objetivos para os 
quais o fundo deve ser utilizado.

Or. en
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Alteração 632
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O mecanismo de resolução adotado pelo 
Comité nos termos do artigo 16.º, n.º 8, 
deve estabelecer, em conformidade com as 
decisões da Comissão sobre o quadro de 
resolução previsto no artigo 16.º, n.º 6, e 
qualquer decisão em matéria de auxílios 
estatais, quando aplicável por analogia, os 
elementos dos instrumentos de resolução a 
aplicar à instituição objeto de resolução 
relativamente, no mínimo, às medidas 
referidas no artigo 21.º, n.º 2, artigo 22.º, 
n.º 2, artigo 23.º 2, e artigo 24.º, n.º 1, bem 
como determinar os montantes específicos 
e objetivos para os quais o fundo deve ser 
utilizado.

O mecanismo de resolução adotado pelo 
Comité nos termos do artigo 16.º, n.º 8, 
deve estabelecer, em conformidade com as 
decisões da Comissão sobre o quadro de 
resolução previsto no artigo 16.º, n.º 6, ou 
do Conselho nos termos do artigo 16.º, 
n.º 7-B, e qualquer decisão em matéria de 
auxílios estatais, quando aplicável por 
analogia, os elementos dos instrumentos de 
resolução a aplicar à instituição objeto de 
resolução relativamente, no mínimo, às 
medidas referidas no artigo 21.º, n.º 2, 
artigo 22.º, n.º 2, artigo 23.º, n.º 2, e 
artigo 24.º, n.º 1, a ser implementadas 
pelas autoridades nacionais de resolução 
em conformidade com as disposições 
pertinentes da Diretiva [ ], conforme 
transposto para a legislação nacional, 
bem como determinar os montantes 
específicos e objetivos para os quais o 
fundo deve ser utilizado.

Or. en

Alteração 633
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O mecanismo de resolução adotado pelo 
Comité nos termos do artigo 16.º, n.º 8, 
deve estabelecer, em conformidade com as 
decisões da Comissão sobre o quadro de 

O mecanismo de resolução adotado pelo 
Comité nos termos do artigo 16.º, n.º 8, 
deve estabelecer, em conformidade com 
qualquer decisão em matéria de auxílios 
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resolução previsto no artigo 16.º, n.º 6, e
qualquer decisão em matéria de auxílios 
estatais, quando aplicável por analogia, os 
elementos dos instrumentos de resolução a 
aplicar à instituição objeto de resolução 
relativamente, no mínimo, às medidas 
referidas no artigo 21.º, n.º 2, artigo 22.º, 
n.º 2, artigo 23.º 2, e artigo 24.º, n.º 1, bem 
como determinar os montantes específicos 
e objetivos para os quais o fundo deve ser 
utilizado.

estatais, quando aplicável por analogia, os 
elementos dos instrumentos de resolução a 
aplicar à instituição objeto de resolução 
relativamente, no mínimo, às medidas 
referidas no artigo 21.º, n.º 2, artigo 22.º, 
n.º 2, artigo 23.º, n.º 2, e artigo 24.º, n.º 1, 
bem como determinar os montantes 
específicos e objetivos para os quais o 
fundo deve ser utilizado.

Or. en

Alteração 634
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O mecanismo de resolução adotado pelo 
Comité nos termos do artigo 16.º, n.º 8, 
deve estabelecer, em conformidade com as 
decisões da Comissão sobre o quadro de 
resolução previsto no artigo 16.º, n.º 6, e 
qualquer decisão em matéria de auxílios 
estatais, quando aplicável por analogia, os 
elementos dos instrumentos de resolução a 
aplicar à instituição objeto de resolução 
relativamente, no mínimo, às medidas 
referidas no artigo 21.º, n.º 2, artigo 22.º, 
n.º 2, artigo 23.º 2, e artigo 24.º, n.º 1, bem 
como determinar os montantes específicos 
e objetivos para os quais o fundo deve ser 
utilizado.

O mecanismo de resolução adotado pelo 
Comité nos termos do artigo 16.º, n.º 8, 
deve estabelecer, em conformidade com as 
decisões da Comissão sobre o quadro de 
resolução previsto no artigo 16.º, n.º 6, e 
qualquer decisão em matéria de auxílios 
estatais, quando aplicável por analogia, os 
elementos dos instrumentos de resolução a 
aplicar à instituição objeto de resolução 
relativamente, no mínimo, às medidas 
referidas no artigo 21.º, n.º 2, artigo 22.º, 
n.º 2, artigo 23.º, n.º 2, e artigo 24.º, n.º 1, 
bem como determinar os montantes 
específicos e objetivos para os quais o 
fundo deve ser utilizado. O Comité deve 
assegurar que os instrumentos de 
resolução são aplicados de forma 
proporcional. Em conformidade com as 
atuais regras de auxílio estatal emitidas 
pela Comissão Europeia em 10 de julho 
de 2013, o instrumento de resgate interno 
deve ter sempre precedência sobre outros 
instrumentos de resolução.
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Or. en

Justificação

De um ponto de vista ex ante, o resgate interno é o instrumento de resolução mais eficaz, 
visto que reduz o risco moral dos acionistas.

Alteração 635
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O mecanismo de resolução adotado pelo 
Comité nos termos do artigo 16.º, n.º 8, 
deve estabelecer, em conformidade com as 
decisões da Comissão sobre o quadro de 
resolução previsto no artigo 16.º, n.º 6, e 
qualquer decisão em matéria de auxílios 
estatais, quando aplicável por analogia, os 
elementos dos instrumentos de resolução a 
aplicar à instituição objeto de resolução 
relativamente, no mínimo, às medidas 
referidas no artigo 21.º, n.º 2, artigo 22.º, 
n.º 2, artigo 23.º 2, e artigo 24.º, n.º 1, bem 
como determinar os montantes específicos 
e objetivos para os quais o fundo deve ser 
utilizado.

O mecanismo de resolução adotado pelo 
Comité nos termos do artigo 16.º, n.º 8, 
deve estabelecer, em conformidade com as 
decisões das autoridades nacionais 
competentes sobre o quadro de resolução 
previsto no artigo 16.º, n.º 6, e qualquer 
decisão em matéria de auxílios estatais, 
quando aplicável por analogia, os 
elementos dos instrumentos de resolução a 
aplicar à instituição objeto de resolução 
relativamente, no mínimo, às medidas 
referidas no artigo 21.º, n.º 2, artigo 22.º, 
n.º 2, artigo 23.º, n.º 2, e artigo 24.º, n.º 1, 
bem como determinar os montantes 
específicos e objetivos para os quais o 
fundo deve ser utilizado.

Or. en

Alteração 636
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

No decurso do processo de resolução, o 
Comité pode alterar e atualizar o 

Suprimido
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mecanismo de resolução na medida do 
que considere adequado, tendo em conta 
as circunstâncias do caso e no âmbito do 
quadro de resolução decidido pela 
Comissão nos termos do artigo 16.º, n.º 6.

Or. en

Alteração 637
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

No decurso do processo de resolução, o 
Comité pode alterar e atualizar o 
mecanismo de resolução na medida do que 
considere adequado, tendo em conta as 
circunstâncias do caso e no âmbito do 
quadro de resolução decidido pela 
Comissão nos termos do artigo 16.º, n.º 6.

No decurso do processo de resolução, o 
Comité pode alterar e atualizar o 
mecanismo de resolução na medida do que 
considere adequado, tendo em conta as 
circunstâncias do caso e no âmbito do 
quadro de resolução decidido nos termos 
do artigo 16.º, n.º 6.

Or. en

Alteração 638
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

No decurso do processo de resolução, o 
Comité pode alterar e atualizar o 
mecanismo de resolução na medida do que 
considere adequado, tendo em conta as 
circunstâncias do caso e no âmbito do 
quadro de resolução decidido pela 
Comissão nos termos do artigo 16.º, n.º 6.

No decurso do processo de resolução, o 
Comité pode alterar e atualizar o 
mecanismo de resolução na medida do que 
considere adequado, tendo em conta as 
circunstâncias do caso e no âmbito do 
quadro de resolução decidido pela 
Comissão nos termos do artigo 16.º, n.º 6, 
ou pelo Conselho nos termos do 
artigo 16.º, n.º 7-B, respetivamente.
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Or. en

Alteração 639
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. No âmbito do quadro decidido pela 
Comissão, o instrumento de alienação 
consiste na transferência para um 
comprador, que não seja uma instituição de 
transição, do seguinte:

1. No âmbito do quadro decidido pelo 
Comité, o instrumento de alienação 
consiste na transferência para um 
comprador, que não seja uma instituição de 
transição, do seguinte:

Or. en

Alteração 640
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. No âmbito do quadro decidido pela 
Comissão, o instrumento de alienação 
consiste na transferência para um 
comprador, que não seja uma instituição de 
transição, do seguinte:

1. No âmbito do quadro decidido, o 
instrumento de alienação consiste na 
transferência para um comprador, que não 
seja uma instituição de transição, do 
seguinte:

Or. en

Alteração 641
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

1. No âmbito do quadro decidido pela 
Comissão, o instrumento de criação de 
uma instituição de transição consiste na 
transferência para uma instituição de 
transição de qualquer um dos seguintes 
elementos:

1. No âmbito do quadro decidido pelo 
Comité, o instrumento de criação de uma 
instituição de transição consiste na 
transferência para uma instituição de 
transição de qualquer um dos seguintes 
elementos:

Or. en

Alteração 642
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. No âmbito do quadro decidido pela 
Comissão, o instrumento de criação de 
uma instituição de transição consiste na 
transferência para uma instituição de 
transição de qualquer um dos seguintes 
elementos:

1. No âmbito do quadro decidido, o 
instrumento de criação de uma instituição 
de transição consiste na transferência para 
uma instituição de transição de qualquer 
um dos seguintes elementos:

Or. en

Alteração 643
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Qualquer contrapartida recebida 
para a instituição de transição ou algum 
ou todos os passivos e direitos de 
propriedade da instituição de transição 
devem cumprir as disposições pertinentes 
no âmbito da [DRRB].
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Or. en

Justificação

Esta é uma questão técnica que deverá ser resolvida nas negociações em curso para a DRRB, 
que terão de acabar por ser alinhadas.

Alteração 644
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No âmbito do quadro decidido pela 
Comissão, o instrumento de segregação 
dos ativos consiste na transferência de 
ativos, direitos ou passivos de uma 
instituição objeto de resolução para um 
veículo de gestão de ativos.

No âmbito do quadro decidido, o 
instrumento de segregação dos ativos 
consiste na transferência de ativos, direitos 
ou passivos de uma instituição objeto de 
resolução para um veículo de gestão de 
ativos, conforme previsto na Diretiva 
Recuperação e Resolução Bancárias [ ].

Or. en

Justificação

O instrumento segregação dos ativos está definido na DRRB e, por conseguinte, é 
desnecessária a reprodução do texto dessa diretiva no presente artigo.

Alteração 645
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No âmbito do quadro decidido pela 
Comissão, o instrumento de segregação 
dos ativos consiste na transferência de 
ativos, direitos ou passivos de uma 
instituição objeto de resolução para um 
veículo de gestão de ativos.

No âmbito do quadro decidido pelo 
Comité, o instrumento de segregação dos 
ativos consiste na transferência de ativos, 
direitos ou passivos de uma instituição 
objeto de resolução para um veículo de 
gestão de ativos.



PE521.793v01-00 122/166 AM\1007249PT.doc

PT

Or. en

Alteração 646
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Um veículo de gestão de ativos consiste 
numa entidade jurídica que satisfaz todos 
os seguintes requisitos:

Suprimido

(a) É total ou parcialmente propriedade 
ou é controlado por uma ou mais 
autoridades públicas, que podem incluir a 
autoridade de resolução ou o mecanismo 
de financiamento da resolução;
(b) Foi criado com o objetivo de receber 
parte ou a totalidade dos ativos, direitos e 
passivos de uma ou mais instituições 
objeto de resolução ou de uma instituição 
de transição.

Or. en

Alteração 647
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) É total ou parcialmente propriedade ou 
é controlado por uma ou mais autoridades 
públicas, que podem incluir a autoridade 
de resolução ou o mecanismo de 
financiamento da resolução;

(a) É total ou parcialmente propriedade ou 
é controlado pelo Comité;

Or. en
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Alteração 648
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quanto ao instrumento de segregação 
dos ativos, o mecanismo de resolução 
referido no artigo 20.º deve prever, 
nomeadamente, o seguinte:

Suprimido

(a) Os instrumentos, ativos, direitos e 
passivos a transferir pela autoridade 
nacional de resolução para o veículo de 
gestão de ativos em conformidade com o 
artigo 36.º, n.os 1 a 4 e 6 a 10, da Diretiva 
[ ];
(b) A contrapartida pela qual os ativos são 
transferidos pela autoridade nacional de 
resolução para o veículo de gestão de 
ativos, em conformidade com os 
princípios estabelecidos no artigo 17.º. 
Esta disposição não obsta a que a 
contrapartida tenha um valor nominal ou 
negativo.

Or. en

Alteração 649
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Qualquer contrapartida recebida 
para o veículo de gestão dos ativos ou 
algum ou todos os passivos e direitos de 
propriedade do veículo de gestão dos 
ativos devem cumprir as disposições 
pertinentes no âmbito da [DRRB].

Or. en
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Justificação

Esta é uma questão técnica que deverá ser resolvida nas negociações em curso para a DRRB, 
que terão de acabar por ser alinhadas.

Alteração 650
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O instrumento de resgate interno pode ser 
aplicado para qualquer dos seguintes fins:

O instrumento de resgate interno pode, em 
conformidade com os artigos 37.º e 38.º da 
«Diretiva que estabelece um 
enquadramento para a recuperação e 
resolução de instituições de crédito e 
empresas de investimento» (BRRD), ser 
aplicado para qualquer dos seguintes fins:

Or. de

Alteração 651
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O instrumento de resgate interno pode ser 
aplicado para qualquer dos seguintes fins:

O instrumento de resgate interno pode ser 
aplicado para qualquer dos seguintes fins, 
em conformidade com os artigos 37.º e 
38.º da Diretiva Recuperação e Resolução 
Bancárias:

Or. en

Alteração 652
Burkhard Balz
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Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O instrumento de resgate interno pode ser 
aplicado para qualquer dos seguintes fins:

O instrumento de resgate interno pode ser 
aplicado para qualquer dos seguintes fins e 
em conformidade com os artigos 37.º e 
38.º da Diretiva [ ] que estabelece um 
enquadramento para a recuperação e 
resolução de instituições de crédito e 
empresas de investimento:

Or. en

Alteração 653
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O instrumento de resgate interno pode ser 
aplicado para qualquer dos seguintes fins:

O instrumento de resgate interno deve ser 
aplicado em conformidade com a Diretiva 
Recuperação e Resolução Bancárias [ ].

Or. en

Justificação

O instrumento de resgate interno está definido na DRRB e, por conseguinte, é desnecessária 
a reprodução do texto dessa diretiva no presente artigo.

Alteração 654
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Recapitalizar uma entidade referida 
no n.º 2 que preenche as condições para 

Suprimido



PE521.793v01-00 126/166 AM\1007249PT.doc

PT

ser objeto de resolução numa medida 
suficiente para restabelecer a sua 
capacidade para cumprir as condições de 
autorização e exercer as atividades para 
que foi autorizada ao abrigo da 
Diretiva 2013/36/UE ou da 
Diretiva 2004/39/CE;

Or. en

Alteração 655
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Converter em capitais próprios ou 
reduzir o montante de capital dos créditos 
ou instrumentos de dívida transferidos 
para uma instituição de transição, com 
vista a garantir a disponibilidade de 
capital para essa instituição de transição.

Suprimido

Or. en

Alteração 656
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No âmbito do quadro decidido pela 
Comissão no que diz respeito ao 
instrumento de resgate interno, o 
mecanismo de resolução deve estabelecer, 
nomeadamente, o seguinte:

Suprimido

(a) O montante agregado pelo qual o
valor dos passivos elegíveis deve ser 
reduzido ou convertido, em conformidade 
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com o n.º 6;
(b) Os passivos que podem ser excluídos 
em conformidade com os n.os 5 a 13;
(c) Os objetivos e o conteúdo mínimo do 
plano de reorganização empresarial a 
apresentar em conformidade com o n.º 16.

Or. en

Alteração 657
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

No âmbito do quadro decidido pela 
Comissão no que diz respeito ao 
instrumento de resgate interno, o 
mecanismo de resolução deve estabelecer, 
nomeadamente, o seguinte:

No âmbito do quadro decidido pelo Comité 
no que diz respeito ao instrumento de 
resgate interno, o mecanismo de resolução 
deve cumprir todas as disposições 
relevantes previstas na Diretiva (DRRB) e 
estabelecer, nomeadamente, o seguinte:

Or. en

Alteração 658
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Os passivos que podem ser excluídos 
em conformidade com os n.os 5 a 13;

Suprimido

Or. en

Alteração 659
Sharon Bowles
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Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O instrumento de resgate interno pode 
ser aplicado para os fins referidos no 
n.º 1, alínea a), apenas nos casos em que 
exista uma perspetiva realista de que a 
aplicação desse instrumento, em 
conjugação com as medidas aplicadas em 
conformidade com o plano de 
reorganização empresarial exigido pelo 
artigo 16.º, permita, para além da 
realização dos objetivos relevantes da 
resolução, restabelecer a solidez 
financeira e a viabilidade a longo prazo 
da instituição em causa.

Suprimido

Se não estiver preenchida a condição 
prevista no primeiro parágrafo, pode ser 
aplicado qualquer dos instrumentos de 
resolução referidos no artigo 19.º, n.º 2, 
alíneas a), b) e c), e o instrumento de 
resgate interno referido no n.º 2, 
alínea d), do mesmo artigo, conforme 
apropriado.

Or. en

Alteração 660
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os seguintes passivos não devem ser 
objeto de redução do valor contabilístico e 
de conversão:

Suprimido

(a) Depósitos cobertos;
(b) Passivos garantidos, incluindo 
obrigações cobertas;
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(c) Qualquer passivo que decorre da 
propriedade pela entidade a que se refere 
o artigo 2.º de ativos ou numerário dos 
clientes ou de uma relação fiduciária 
entre a entidade referida no artigo 2.º 
como fiduciária e outra pessoa, na 
qualidade de beneficiário, desde que o 
cliente ou o beneficiário estejam 
protegidos ao abrigo do direito civil ou da 
legislação aplicável em matéria de 
insolvências;
(d) Passivos para com instituições, 
excluindo entidades que fazem parte do 
mesmo grupo, com um prazo de 
vencimento inicial inferior a sete dias;
(e) Passivos decorrentes da participação 
num sistema designado em conformidade 
com a Diretiva 98/26/CE23, com um prazo 
de vencimento remanescente inferior a 
sete dias;
(f) Um passivo perante qualquer um dos 
seguintes:
i) Um trabalhador por conta de outrem, 
em relação ao total salarial, pensões de 
reforma ou outras remunerações fixas, 
com exceção da componente variável da 
remuneração não regulamentada por lei 
ou convenção de negociação coletiva;
ii) Um credor comercial, em consequência 
do fornecimento à instituição ou entidade 
referida no artigo 1.º, alíneas b), c) ou d), 
de bens ou serviços essenciais para o 
funcionamento regular das suas 
operações, incluindo serviços de TI, 
serviços de utilidade pública e o 
arrendamento, reparação e manutenção 
de instalações;
iii) Autoridades fiscais e de segurança 
social, quando esses passivos forem 
prioritários ao abrigo da legislação 
aplicável em matéria de insolvências ou 
do direito civil.
__________________
23 Diretiva 98/26/CE do Parlamento 
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Europeu e do Conselho, de 19 de maio 
de 1998, relativa ao caráter definitivo da 
liquidação nos sistemas de pagamentos e 
de liquidação de valores mobiliários 
JO L 166 de 11.6.1998, p. 45.

Or. en

Alteração 661
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Os seguintes passivos não devem ser 
objeto de redução do valor contabilístico e 
de conversão:

3. Os seguintes passivos não podem ser 
objeto de redução do valor contabilístico e 
de conversão, nos termos das disposições 
pertinentes estabelecidas na Diretiva 
(DRRB): 

Or. en

Alteração 662
Nuno Melo

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Depósitos cobertos; (a) Depósitos independentemente da sua 
natureza e valor;

Or. pt

Alteração 663
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 3 – alínea d)



AM\1007249PT.doc 131/166 PE521.793v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

(d) Passivos para com instituições, 
excluindo entidades que fazem parte do 
mesmo grupo, com um prazo de 
vencimento inicial inferior a sete dias;

Suprimido

Or. en

Alteração 664
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Passivos para com instituições, 
excluindo entidades que fazem parte do 
mesmo grupo, com um prazo de 
vencimento inicial inferior a sete dias;

(d) Passivos para com instituições, 
excluindo entidades que fazem parte do 
mesmo grupo, com um prazo de 
vencimento inicial inferior a um mês;

Or. en

Justificação

Coerência com a DRRB: âmbito do resgate interno em consonância com a posição do 
Parlamento relativa à DRRB e a fim de assegurar que a flexibilidade para excluir passivos 
não tem como resultado incentivos à utilização do fundo de resolução com o intuito de 
fornecer capital num resgate interno.

Alteração 665
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O âmbito do instrumento de resgate 
interno estabelecido no n.º 3 não impede, 
sempre que tal se justifique, o exercício 
dos poderes de resgate em relação a 

Suprimido
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qualquer parte de um passivo garantido 
ou coberto por um compromisso de 
caução que exceda o valor dos ativos, do 
penhor, da caução ou da garantia 
constituída em relação com esse passivo. 
As obrigações cobertas, conforme 
definidas no artigo 52.º, n.º 4, da 
Diretiva 2009/65/CE24, podem ser isentas 
com base nesta disposição.
__________________
24 Diretiva 2009/65/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 13 de julho 
de 2009, que coordena as disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas respeitantes a alguns 
organismos de investimento coletivo em 
valores mobiliários (OICVM), JO L 302 
de 17.11.2009, p. 32.

Or. en

Alteração 666
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os passivos decorrentes de derivados,
que não são abrangidos pelo âmbito do 
n.º 3, alínea b), apenas devem sofrer uma 
redução do valor contabilístico após o 
encerramento devidamente organizado 
das posições em causa e em conformidade 
com as normas técnicas de 
regulamentação desenvolvidas pela 
AEVMM e pela ABE nos termos do 
artigo 44.º da Diretiva [ ].

Or. en

Justificação

Coerência com a DRRB: âmbito do resgate interno em consonância com a posição do 
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Parlamento relativa à DRRB e a fim de assegurar que a flexibilidade para excluir passivos 
não tem como resultado incentivos à utilização do fundo de resolução com o intuito de 
fornecer capital num resgate interno.

Alteração 667
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Em circunstâncias excecionais, certos 
passivos podem ser excluídos ou 
parcialmente excluídos da aplicação dos 
poderes de redução do valor contabilístico 
e de conversão em qualquer das seguintes 
circunstâncias:

Suprimido

(a) Nos casos em que não seja possível o 
resgate interno desse passivo dentro de 
um prazo razoável, não obstante os 
esforços diligentes da autoridade de 
resolução; ou
(b) Se a exclusão for estritamente 
necessária e proporcional para garantir a 
continuidade das funções críticas e dos 
principais segmentos de atividade, a fim 
de preservar a capacidade da instituição 
objeto de resolução para prosseguir as 
suas operações, serviços e operações 
principais; ou
(c) Se a exclusão for estritamente 
necessária e proporcionada para evitar 
um contágio generalizado suscetível de 
perturbar gravemente o funcionamento 
dos mercados financeiros de modo que 
possa causar uma perturbação grave da 
economia de um Estado-Membro ou da 
União; ou
(d) Sempre que a aplicação do 
instrumento de resgate interno a estes 
passivos possa causar destruição de valor, 
de modo que as perdas suportadas por 
outros credores possam ser mais elevadas 
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do que se esses passivos fossem excluídos 
do resgate interno.
Se um passivo elegível ou uma classe de 
passivos elegíveis forem excluídos, ou 
parcialmente excluídos, o nível de 
redução do valor contabilístico ou de 
conversão aplicado a outros passivos 
elegíveis pode ser aumentado, a fim de ter 
em conta tais exclusões, desde que o nível 
de redução do valor contabilístico e de 
conversão aplicado a outros passivos 
elegíveis respeite o princípio estabelecido 
no artigo 13.º, n.º 1), alínea f).

Or. en

Alteração 668
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Em circunstâncias excecionais, certos 
passivos podem ser excluídos ou 
parcialmente excluídos da aplicação dos 
poderes de redução do valor contabilístico 
e de conversão em qualquer das seguintes 
circunstâncias:

Suprimido

(a) Nos casos em que não seja possível o 
resgate interno desse passivo dentro de 
um prazo razoável, não obstante os 
esforços diligentes da autoridade de 
resolução; ou
(b) Se a exclusão for estritamente 
necessária e proporcional para garantir a 
continuidade das funções críticas e dos 
principais segmentos de atividade, a fim 
de preservar a capacidade da instituição 
objeto de resolução para prosseguir as 
suas operações, serviços e operações 
principais; ou
(c) Se a exclusão for estritamente 
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necessária e proporcionada para evitar 
um contágio generalizado suscetível de 
perturbar gravemente o funcionamento 
dos mercados financeiros de modo que 
possa causar uma perturbação grave da 
economia de um Estado-Membro ou da 
União; ou
(d) Sempre que a aplicação do 
instrumento de resgate interno a estes 
passivos possa causar destruição de valor, 
de modo que as perdas suportadas por 
outros credores possam ser mais elevadas 
do que se esses passivos fossem excluídos 
do resgate interno.
Se um passivo elegível ou uma classe de 
passivos elegíveis forem excluídos, ou 
parcialmente excluídos, o nível de 
redução do valor contabilístico ou de 
conversão aplicado a outros passivos 
elegíveis pode ser aumentado, a fim de ter 
em conta tais exclusões, desde que o nível 
de redução do valor contabilístico e de 
conversão aplicado a outros passivos 
elegíveis respeite o princípio estabelecido 
no artigo 13.º, n.º 1), alínea f).

Or. en

Alteração 669
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Em circunstâncias excecionais, certos 
passivos podem ser excluídos ou 
parcialmente excluídos da aplicação dos 
poderes de redução do valor contabilístico 
e de conversão em qualquer das seguintes 
circunstâncias:

Suprimido

(a) Nos casos em que não seja possível o 
resgate interno desse passivo dentro de 
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um prazo razoável, não obstante os 
esforços diligentes da autoridade de 
resolução; ou
(b) Se a exclusão for estritamente 
necessária e proporcional para garantir a 
continuidade das funções críticas e dos 
principais segmentos de atividade, a fim 
de preservar a capacidade da instituição 
objeto de resolução para prosseguir as 
suas operações, serviços e operações 
principais; ou
(c) Se a exclusão for estritamente 
necessária e proporcionada para evitar 
um contágio generalizado suscetível de 
perturbar gravemente o funcionamento 
dos mercados financeiros de modo que 
possa causar uma perturbação grave da 
economia de um Estado-Membro ou da 
União; ou
(d) Sempre que a aplicação do 
instrumento de resgate interno a estes 
passivos possa causar destruição de valor, 
de modo que as perdas suportadas por 
outros credores possam ser mais elevadas 
do que se esses passivos fossem excluídos 
do resgate interno.
Se um passivo elegível ou uma classe de 
passivos elegíveis forem excluídos, ou 
parcialmente excluídos, o nível de 
redução do valor contabilístico ou de 
conversão aplicado a outros passivos 
elegíveis pode ser aumentado, a fim de ter 
em conta tais exclusões, desde que o nível 
de redução do valor contabilístico e de 
conversão aplicado a outros passivos 
elegíveis respeite o princípio estabelecido 
no artigo 13.º, n.º 1), alínea f).

Or. en

Alteração 670
Anni Podimata
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Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Se a exclusão for estritamente 
necessária e proporcionada para evitar um 
contágio generalizado suscetível de 
perturbar gravemente o funcionamento 
dos mercados financeiros de modo que 
possa causar uma perturbação grave da 
economia de um Estado-Membro ou da 
União; ou

(c) Se a exclusão for estritamente 
necessária e proporcionada para evitar uma 
perturbação grave da economia de um 
Estado-Membro ou da União, incluindo 
para evitar um contágio generalizado que 
perturbaria gravemente o funcionamento 
dos mercados financeiros; ou

Or. en

Alteração 671
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Se um passivo elegível ou uma classe de 
passivos elegíveis forem excluídos, ou 
parcialmente excluídos, o nível de redução 
do valor contabilístico ou de conversão 
aplicado a outros passivos elegíveis pode
ser aumentado, a fim de ter em conta tais 
exclusões, desde que o nível de redução do 
valor contabilístico e de conversão 
aplicado a outros passivos elegíveis 
respeite o princípio estabelecido no 
artigo 13.º, n.º 1), alínea f).

Se um passivo elegível ou uma classe de 
passivos elegíveis forem excluídos, ou 
parcialmente excluídos, o nível de redução 
do valor contabilístico ou de conversão 
aplicado a outros passivos elegíveis deve
ser aumentado, a fim de ter em conta tais 
exclusões, desde que o nível de redução do 
valor contabilístico e de conversão 
aplicado a outros passivos elegíveis 
respeite o princípio estabelecido no 
artigo 13.º, n.º 1), alínea f).

Or. en

Justificação

Coerência com a DRRB: âmbito do resgate interno em consonância com a posição do 
Parlamento relativa à DRRB e a fim de assegurar que a flexibilidade para excluir passivos 
não tem como resultado incentivos à utilização do fundo de resolução com o intuito de 
fornecer capital num resgate interno.
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Alteração 672
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Se um passivo elegível ou uma classe de 
passivos elegíveis excluídos ou 
parcialmente excluídos, nos termos do 
n.º 5, e as perdas que seriam suportadas 
por esses passivos não forem inteiramente 
repercutidos nos outros credores, o fundo 
pode contribuir para a instituição objeto 
de resolução, de modo a:

Suprimido

(a) Cobrir as perdas que não tenham sido 
absorvidas por passivos elegíveis e 
restabelecer o valor líquido dos ativos da 
instituição objeto de resolução para zero 
em conformidade com o n.º 1, alínea a);
(b) Adquirir ações ou outros instrumentos 
de propriedade ou ainda instrumentos de 
capital da instituição objeto de resolução 
com vista a recapitalizar a instituição, em 
conformidade com o n.º 1, alínea b).

Or. en

Alteração 673
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Se um passivo elegível ou uma classe de 
passivos elegíveis excluídos ou 
parcialmente excluídos, nos termos do 
n.º 5, e as perdas que seriam suportadas 
por esses passivos não forem inteiramente 
repercutidos nos outros credores, o fundo 
pode contribuir para a instituição objeto 
de resolução, de modo a:

Suprimido
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(a) Cobrir as perdas que não tenham sido 
absorvidas por passivos elegíveis e 
restabelecer o valor líquido dos ativos da 
instituição objeto de resolução para zero 
em conformidade com o n.º 1, alínea a);
(b) Adquirir ações ou outros instrumentos 
de propriedade ou ainda instrumentos de 
capital da instituição objeto de resolução 
com vista a recapitalizar a instituição, em 
conformidade com o n.º 1, alínea b).

Or. en

Alteração 674
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Se um passivo elegível ou uma classe de 
passivos elegíveis excluídos ou 
parcialmente excluídos, nos termos do 
n.º 5, e as perdas que seriam suportadas 
por esses passivos não forem inteiramente 
repercutidos nos outros credores, o fundo 
pode contribuir para a instituição objeto 
de resolução, de modo a:

Suprimido

(a) Cobrir as perdas que não tenham sido 
absorvidas por passivos elegíveis e 
restabelecer o valor líquido dos ativos da 
instituição objeto de resolução para zero 
em conformidade com o n.º 1, alínea a);
(b) Adquirir ações ou outros instrumentos 
de propriedade ou ainda instrumentos de 
capital da instituição objeto de resolução 
com vista a recapitalizar a instituição, em 
conformidade com o n.º 1, alínea b).

Or. en
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Alteração 675
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 6 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

6. Se um passivo elegível ou uma classe de 
passivos elegíveis excluídos ou 
parcialmente excluídos, nos termos do 
n.º 5, e as perdas que seriam suportadas por 
esses passivos não forem inteiramente 
repercutidos nos outros credores, o fundo 
pode contribuir para a instituição objeto de 
resolução, de modo a:

6. Se um passivo elegível ou uma classe de 
passivos elegíveis excluídos ou 
parcialmente excluídos, nos termos do 
n.º 5, e as perdas que seriam suportadas por 
esses passivos não puderem ser
inteiramente repercutidos nos outros 
credores sem violar o princípio previsto no 
artigo 13.º, n.º 1, alínea f), o fundo pode 
contribuir para a instituição objeto de 
resolução, de modo a:

Or. en

Justificação

Coerência com a DRRB: âmbito do resgate interno em consonância com a posição do 
Parlamento relativa à DRRB e a fim de assegurar que a flexibilidade para excluir passivos 
não tem como resultado incentivos à utilização do fundo de resolução com o intuito de 
fornecer capital num resgate interno.

Alteração 676
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 6 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

6. Se um passivo elegível ou uma classe de 
passivos elegíveis excluídos ou 
parcialmente excluídos, nos termos do 
n.º 5, e as perdas que seriam suportadas por 
esses passivos não forem inteiramente 
repercutidos nos outros credores, o fundo 
pode contribuir para a instituição objeto de 
resolução, de modo a:

6. O Conselho pode permitir, num quadro 
de resolução adotado nos termos do 
artigo 16.º, n.º 8, que, se um passivo 
elegível ou uma classe de passivos 
elegíveis excluídos ou parcialmente 
excluídos, nos termos do n.º 5, e as perdas 
que seriam suportadas por esses passivos 
não forem inteiramente repercutidos nos 
outros credores, o fundo pode contribuir 
para a instituição objeto de resolução, de 
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modo a:

Or. en

Alteração 677
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. O fundo só pode efetuar a contribuição 
prevista no n.º 6, desde que a contribuição 
satisfaça os dois critérios a seguir 
indicados:

Suprimido

(a) Foi efetuada uma contribuição para a 
absorção das perdas e recapitalização 
igual a um montante não inferior a 8 % 
do passivo total, incluindo os fundos 
próprios da instituição objeto de 
resolução, aferidos aquando da ação de 
resolução em conformidade com a 
avaliação prevista no artigo 17.º, pelos 
acionistas, titulares de outros 
instrumentos de propriedade e titulares de 
instrumentos de capital relevantes e 
outros passivos elegíveis, através da 
redução do valor contabilístico, da 
conversão ou de outro modo;
(b) A contribuição do fundo não excede 
5 % do passivo total, incluindo os fundos 
próprios da instituição objeto de 
resolução, aferidos aquando da ação de 
resolução em conformidade com a 
avaliação prevista no artigo 17.º.

Or. en

Alteração 678
Astrid Lulling



PE521.793v01-00 142/166 AM\1007249PT.doc

PT

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. O fundo só pode efetuar a contribuição 
prevista no n.º 6, desde que a contribuição 
satisfaça os dois critérios a seguir 
indicados:

Suprimido

(a) Foi efetuada uma contribuição para a 
absorção das perdas e recapitalização 
igual a um montante não inferior a 8 % 
do passivo total, incluindo os fundos 
próprios da instituição objeto de 
resolução, aferidos aquando da ação de 
resolução em conformidade com a 
avaliação prevista no artigo 17.º, pelos 
acionistas, titulares de outros 
instrumentos de propriedade e titulares de 
instrumentos de capital relevantes e 
outros passivos elegíveis, através da 
redução do valor contabilístico, da 
conversão ou de outro modo;
(b) A contribuição do fundo não excede 
5 % do passivo total, incluindo os fundos 
próprios da instituição objeto de 
resolução, aferidos aquando da ação de 
resolução em conformidade com a 
avaliação prevista no artigo 17.º.

Or. en

Alteração 679
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. O fundo só pode efetuar a contribuição 
prevista no n.º 6, desde que a contribuição 
satisfaça os dois critérios a seguir 
indicados:

Suprimido
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(a) Foi efetuada uma contribuição para a 
absorção das perdas e recapitalização 
igual a um montante não inferior a 8 % 
do passivo total, incluindo os fundos 
próprios da instituição objeto de 
resolução, aferidos aquando da ação de 
resolução em conformidade com a 
avaliação prevista no artigo 17.º, pelos 
acionistas, titulares de outros 
instrumentos de propriedade e titulares de 
instrumentos de capital relevantes e 
outros passivos elegíveis, através da 
redução do valor contabilístico, da 
conversão ou de outro modo;
(b) A contribuição do fundo não excede 
5 % do passivo total, incluindo os fundos 
próprios da instituição objeto de 
resolução, aferidos aquando da ação de 
resolução em conformidade com a 
avaliação prevista no artigo 17.º.

Or. en

Alteração 680
Anni Podimata

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 7 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Foi efetuada uma contribuição para a 
absorção das perdas e recapitalização igual 
a um montante não inferior a 8 % do 
passivo total, incluindo os fundos próprios 
da instituição objeto de resolução, aferidos 
aquando da ação de resolução em 
conformidade com a avaliação prevista no 
artigo 17.º, pelos acionistas, titulares de 
outros instrumentos de propriedade e 
titulares de instrumentos de capital 
relevantes e outros passivos elegíveis, 
através da redução do valor contabilístico, 
da conversão ou de outro modo;

(a) Foi efetuada uma contribuição para a 
absorção das perdas e recapitalização igual 
a um montante não inferior a 8 % do 
passivo total, incluindo os fundos próprios 
da instituição objeto de resolução, aferidos 
aquando da ação de resolução em 
conformidade com a avaliação prevista no 
artigo 17.º, pelos acionistas, titulares de 
outros instrumentos de propriedade e 
titulares de instrumentos de capital 
relevantes e outros passivos elegíveis, 
excluindo depósitos, através da redução do 
valor contabilístico, da conversão ou de 
outro modo;
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Or. en

Alteração 681
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. A contribuição do fundo pode ser 
financiada pelo seguinte:

Suprimido

(a) O montante à disposição do fundo que 
tenha sido angariado através de 
contribuições de entidades referidas no
artigo 2.º, em conformidade com o 
artigo 66.º;
(b) O montante que pode ser angariado 
através de contribuições ex post, em 
conformidade com o artigo 67.º, num 
período de três anos; e
(c) Sempre que os montantes referidos 
nas alíneas a) e b) são insuficientes, os 
montantes angariados junto de fontes de 
financiamento alternativas, em 
conformidade com o artigo 69.º.

Or. en

Alteração 682
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. A contribuição do fundo pode ser 
financiada pelo seguinte:

Suprimido

(a) O montante à disposição do fundo que 
tenha sido angariado através de 
contribuições de entidades referidas no 
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artigo 2.º, em conformidade com o 
artigo 66.º;
(b) O montante que pode ser angariado 
através de contribuições ex post, em 
conformidade com o artigo 67.º, num 
período de três anos; e
(c) Sempre que os montantes referidos 
nas alíneas a) e b) são insuficientes, os 
montantes angariados junto de fontes de 
financiamento alternativas, em 
conformidade com o artigo 69.º.

Or. en

Alteração 683
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. A contribuição do fundo pode ser 
financiada pelo seguinte:

Suprimido

(a) O montante à disposição do fundo que 
tenha sido angariado através de 
contribuições de entidades referidas no 
artigo 2.º, em conformidade com o 
artigo 66.º;
(b) O montante que pode ser angariado 
através de contribuições ex post, em 
conformidade com o artigo 67.º, num 
período de três anos; e
(c) Sempre que os montantes referidos 
nas alíneas a) e b) são insuficientes, os 
montantes angariados junto de fontes de 
financiamento alternativas, em 
conformidade com o artigo 69.º.

Or. en
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Alteração 684
Anni Podimata

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 8 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Caso os montantes referidos nas 
alíneas a), b) e c) sejam insuficientes ou 
não estejam rapidamente disponíveis, 
empréstimos tomados por instrumentos 
públicos, de preferência um instrumento 
público comunitário.

Or. en

Alteração 685
Elisa Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 8 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) O mecanismo de empréstimo 
referido no artigo 64.º, n.º 2-A, pode 
igualmente ser utilizado para financiar a 
contribuição do fundo.

Or. en

Alteração 686
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. Em circunstâncias excecionais, pode 
ser obtido um financiamento adicional 
junto de fontes de financiamento 

Suprimido
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alternativas, após se verificar o seguinte:
(a) Foi alcançado o limite de 5 % 
especificado no n.º 7, alínea b); e
(b) Foram reduzidos contabilisticamente 
ou convertidos na íntegra todos os 
passivos não garantidos e não 
preferenciais, exceto os depósitos 
elegíveis.

Or. en

Alteração 687
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. Em circunstâncias excecionais, pode 
ser obtido um financiamento adicional 
junto de fontes de financiamento 
alternativas, após se verificar o seguinte:

Suprimido

(a) Foi alcançado o limite de 5 % 
especificado no n.º 7, alínea b); e
(b) Foram reduzidos contabilisticamente 
ou convertidos na íntegra todos os 
passivos não garantidos e não 
preferenciais, exceto os depósitos 
elegíveis.

Or. en

Alteração 688
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 9
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Texto da Comissão Alteração

9. Em circunstâncias excecionais, pode 
ser obtido um financiamento adicional 
junto de fontes de financiamento 
alternativas, após se verificar o seguinte:

Suprimido

(a) Foi alcançado o limite de 5 % 
especificado no n.º 7, alínea b); e
(b) Foram reduzidos contabilisticamente 
ou convertidos na íntegra todos os 
passivos não garantidos e não 
preferenciais, exceto os depósitos 
elegíveis.

Or. en

Alteração 689
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 9 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

9. Em circunstâncias excecionais, pode ser 
obtido um financiamento adicional junto de 
fontes de financiamento alternativas, após 
se verificar o seguinte:

9. Em circunstâncias excecionais, se 
previsto no quadro adotado pelo Conselho 
nos termos do artigo 16.º, n.º 8, pode ser 
obtido um financiamento adicional junto de 
fontes de financiamento alternativas, após 
se verificar o seguinte:

Or. en

Alteração 690
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 10
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Texto da Comissão Alteração

10. Em alternativa ou adicionalmente, 
quando são respeitadas as condições 
referidas no n.º 7, alíneas a) e b), pode ser 
efetuada uma contribuição a partir dos 
recursos angariados através de 
contribuições ex ante, em conformidade 
com o artigo 66.º, e que não foram ainda 
utilizados.

Suprimido

Or. en

Alteração 691
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. Em alternativa ou adicionalmente, 
quando são respeitadas as condições 
referidas no n.º 7, alíneas a) e b), pode ser 
efetuada uma contribuição a partir dos 
recursos angariados através de 
contribuições ex ante, em conformidade 
com o artigo 66.º, e que não foram ainda 
utilizados.

Suprimido

Or. en

Alteração 692
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. Em alternativa ou adicionalmente, 
quando são respeitadas as condições 
referidas no n.º 7, alíneas a) e b), pode ser 

Suprimido
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efetuada uma contribuição a partir dos 
recursos angariados através de 
contribuições ex ante, em conformidade 
com o artigo 66.º, e que não foram ainda 
utilizados.

Or. en

Alteração 693
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 11

Texto da Comissão Alteração

11. Para efeitos do presente regulamento, 
não é aplicável o artigo 38.º, n.º 3-C-A-B, 
ponto 5, da Diretiva [ ].

Suprimido

Or. en

Alteração 694
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 11

Texto da Comissão Alteração

11. Para efeitos do presente regulamento, 
não é aplicável o artigo 38.º, n.º 3-C-A-B, 
ponto 5, da Diretiva [ ].

Suprimido

Or. en

Alteração 695
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 12
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Texto da Comissão Alteração

12. Aquando da tomada da decisão 
referida no n.º 5, são tidos devidamente 
em conta os seguintes fatores:

Suprimido

(a) O princípio de que as perdas devem 
ser suportadas, em primeiro lugar, pelos 
acionistas e, seguidamente, regra geral, 
pelos credores da instituição objeto de 
resolução, por ordem de prioridade;
(b) O nível de capacidade de absorção de 
perdas que permanece na instituição
objeto de resolução se o passivo ou classe 
de passivos forem excluídos;
(c) A necessidade de manter um nível 
adequado de recursos para o 
financiamento da resolução.

Or. en

Alteração 696
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 12

Texto da Comissão Alteração

12. Aquando da tomada da decisão 
referida no n.º 5, são tidos devidamente 
em conta os seguintes fatores:

Suprimido

(a) O princípio de que as perdas devem 
ser suportadas, em primeiro lugar, pelos 
acionistas e, seguidamente, regra geral, 
pelos credores da instituição objeto de 
resolução, por ordem de prioridade;
(b) O nível de capacidade de absorção de 
perdas que permanece na instituição 
objeto de resolução se o passivo ou classe 
de passivos forem excluídos;
(c) A necessidade de manter um nível 
adequado de recursos para o 
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financiamento da resolução.

Or. en

Alteração 697
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 12

Texto da Comissão Alteração

12. Aquando da tomada da decisão 
referida no n.º 5, são tidos devidamente 
em conta os seguintes fatores:

Suprimido

(a) O princípio de que as perdas devem 
ser suportadas, em primeiro lugar, pelos 
acionistas e, seguidamente, regra geral, 
pelos credores da instituição objeto de 
resolução, por ordem de prioridade;
(b) O nível de capacidade de absorção de 
perdas que permanece na instituição 
objeto de resolução se o passivo ou classe 
de passivos forem excluídos;
(c) A necessidade de manter um nível 
adequado de recursos para o 
financiamento da resolução.

Or. en

Alteração 698
Nuno Melo

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 12 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O princípio de que as perdas devem ser 
suportadas, em primeiro lugar, pelos 
acionistas e, seguidamente, regra geral, 
pelos credores da instituição objeto de 

(a) O princípio de que as perdas devem ser 
suportadas, em primeiro lugar, pelos 
acionistas e, seguidamente, regra geral, 
pelos credores da instituição objeto de 
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resolução, por ordem de prioridade; resolução por ordem de prioridade; 
excluindo os depósitos nos termos 
previstos no artigo 12.º, alíneas d) e d-A);

Or. pt

Alteração 699
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 13

Texto da Comissão Alteração

13. O Comité procede à apreciação dos 
seguintes elementos com base numa 
avaliação efetuada em conformidade com 
os requisitos do artigo 17.º:

Suprimido

(a) O montante agregado pelo qual o 
valor dos passivos elegíveis deve ser 
reduzido contabilisticamente a fim de 
assegurar que o valor líquido dos ativos 
da instituição objeto de resolução seja 
igual a zero;
(b) Se for caso disso, o montante 
agregado pelo qual os passivos elegíveis 
devem ser convertidos em ações, a fim de 
restabelecer o rácio de fundos próprios 
ordinários de nível 1 da instituição objeto 
de resolução ou da instituição de 
transição.
Aquando da decisão de aplicação do 
instrumento de resgate interno para os 
fins referidos no n.º 1, alínea a), a 
avaliação referida no n.º 1 do presente 
artigo deve determinar o montante pelo 
qual o valor dos passivos elegíveis deve 
ser convertido a fim de restabelecer o 
rácio de fundos próprios ordinários de 
nível 1 da instituição objeto de resolução 
ou, se aplicável, da instituição de 
transição, tendo em conta qualquer 
contribuição de capital do fundo de 
resolução em conformidade com o 
artigo 71.º, n.º 1, alínea d), bem como de 
sustentar uma confiança suficiente dos 
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mercados na instituição objeto de 
resolução ou na instituição de transição, 
permitindo-lhes continuar a satisfazer as 
condições de autorização e exercer as 
atividades para que foram autorizadas ao 
abrigo da Diretiva 2013/36/UE ou da 
Diretiva 2004/39/CE.

Or. en

Alteração 700
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 14

Texto da Comissão Alteração

14. As exceções previstas no n.º 5 podem 
ser aplicadas para excluir completamente 
um passivo da redução do valor 
contabilístico ou para limitar a dimensão 
da redução aplicada a esse passivo.

Suprimido

Or. en

Alteração 701
Astrid Lulling

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 14

Texto da Comissão Alteração

14. As exceções previstas no n.º 5 podem 
ser aplicadas para excluir completamente 
um passivo da redução do valor
contabilístico ou para limitar a dimensão 
da redução aplicada a esse passivo.

Suprimido

Or. en



AM\1007249PT.doc 155/166 PE521.793v01-00

PT

Alteração 702
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 14

Texto da Comissão Alteração

14. As exceções previstas no n.º 5 podem 
ser aplicadas para excluir completamente 
um passivo da redução do valor 
contabilístico ou para limitar a dimensão 
da redução aplicada a esse passivo.

14. As exceções previstas no n.º 5, e em 
conformidade com as disposições 
pertinentes estabelecidas na Diretiva 
(DRRB), podem ser aplicadas para excluir 
completamente um passivo da redução do 
valor contabilístico ou para limitar a 
dimensão da redução aplicada a esse 
passivo.

Or. en

Alteração 703
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 15

Texto da Comissão Alteração

15. Os poderes de redução do valor 
contabilístico e de conversão devem 
respeitar os requisitos relativos à 
prioridade dos créditos previstos no 
artigo 15.º.

Suprimido

Or. en

Alteração 704
Elisa Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b) – subalínea vi)

Texto da Comissão Alteração

vi) A medida e a forma como os poderes vi) A medida e a forma como os poderes 
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das autoridades nacionais de resolução 
enumerados no capítulo V da Diretiva [ ] 
são por estas exercidos;

das autoridades nacionais de resolução 
enumerados no capítulo V do título IV da 
Diretiva [ ] são por estas exercidos;

Or. en

Alteração 705
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que seja necessário para a 
realização dos objetivos da resolução, a 
Comissão, na sequência de uma 
recomendação do Comité ou por sua 
própria iniciativa, pode reexaminar a sua 
decisão sobre o quadro da resolução e 
adotar as alterações adequadas.

3. Sempre que seja necessário para a 
realização dos objetivos da resolução, o
Comité pode reexaminar a sua decisão 
sobre o quadro da resolução e adotar as 
alterações adequadas.

Or. en

Alteração 706
Diogo Feio

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que seja necessário para a 
realização dos objetivos da resolução, a 
Comissão, na sequência de uma 
recomendação do Comité ou por sua 
própria iniciativa, pode reexaminar a sua 
decisão sobre o quadro da resolução e 
adotar as alterações adequadas.

3. Sempre que seja necessário para a 
realização dos objetivos da resolução, a 
Comissão, na sequência de uma 
recomendação do Comité, pode reexaminar 
a sua decisão sobre o quadro da resolução e 
adotar as alterações adequadas.

Or. en
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Alteração 707
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que seja necessário para a 
realização dos objetivos da resolução, a 
Comissão, na sequência de uma 
recomendação do Comité ou por sua 
própria iniciativa, pode reexaminar a sua 
decisão sobre o quadro da resolução e 
adotar as alterações adequadas.

3. Sempre que seja necessário para a 
realização dos objetivos da resolução, as 
autoridades nacionais competentes, na 
sequência de uma recomendação do 
Comité ou por sua própria iniciativa, 
podem reexaminar a sua decisão sobre o 
quadro da resolução e adotar as alterações 
adequadas.

Or. en

Alteração 708
Philippe Lamberts, Sven Giegold
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Caso uma autoridade nacional de 
resolução não tenha aplicado uma decisão 
referida no artigo 16.º ou a tenha aplicado 
de forma que não permita realizar os 
objetivos da resolução de acordo com o 
presente regulamento, o Comité tem o 
poder de ordenar a uma instituição objeto 
de resolução o seguinte:

2. Caso uma autoridade nacional de 
resolução não tenha aplicado uma decisão 
referida no artigo 16.º ou a tenha aplicado 
de forma que não permita realizar os 
objetivos da resolução de acordo com o 
presente regulamento, o Comité tem o 
poder de ordenar a uma instituição objeto 
de resolução o seguinte, ou exercer 
quaisquer outros poderes previstos na 
Diretiva Recuperação e Resolução 
Bancárias [DRRB]:

Or. en
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Alteração 709
Diogo Feio

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Caso uma autoridade nacional de 
resolução não tenha aplicado uma decisão 
referida no artigo 16.º ou a tenha aplicado 
de forma que não permita realizar os 
objetivos da resolução de acordo com o 
presente regulamento, o Comité tem o 
poder de ordenar a uma instituição objeto 
de resolução o seguinte:

2. Caso uma autoridade nacional de 
resolução não tenha aplicado uma decisão 
referida no artigo 16.º ou a tenha aplicado 
de forma que não permita realizar os 
objetivos da resolução de acordo com o 
presente regulamento, o Comité 
sobrepõe-se à autoridade de resolução 
nacional, de modo a assegurar a 
aplicação correta dessa decisão.

Or. en

Alteração 710
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Caso uma autoridade nacional de 
resolução não tenha aplicado uma decisão 
referida no artigo 16.º ou a tenha aplicado 
de forma que não permita realizar os 
objetivos da resolução de acordo com o 
presente regulamento, o Comité tem o 
poder de ordenar a uma instituição objeto 
de resolução o seguinte:

2. (Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 711
Diogo Feio

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) Transferir para outra pessoa 
determinados direitos, ativos ou passivos 
de uma instituição objeto de resolução;

Suprimido

Or. en

Alteração 712
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Transferir para outra pessoa 
determinados direitos, ativos ou passivos 
de uma instituição objeto de resolução;

(a) Transferir para outra pessoa coletiva 
determinados direitos, ativos ou passivos 
de uma instituição objeto de resolução;

Or. en

Alteração 713
Diogo Feio

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Exigir a conversão dos instrumentos 
de dívida que incluam uma cláusula 
contratual de conversão nas 
circunstâncias previstas no artigo 18.º.

Suprimido

Or. en

Alteração 714
Vicky Ford
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Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Exigir a conversão dos instrumentos de 
dívida que incluam uma cláusula contratual 
de conversão nas circunstâncias previstas 
no artigo 18.º.

(b) Exigir a conversão de quaisquer
instrumentos de dívida que incluam uma 
cláusula contratual de conversão nas 
circunstâncias previstas no artigo 18.º.

Or. en

Alteração 715
Philippe Lamberts, Sven Giegold
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 26.º-A
Transparência pública após a resolução

Após a instituição financeira, à qual 
foram aplicadas medidas de resolução,
deixar de preencher as condições para 
resolução, e após a conclusão de 
quaisquer procedimentos de insolvência 
relativos a essa instituição ou instituições 
resultantes das medidas de resolução, o 
Comité deve disponibilizar ao público, 
sem demora, um balanço adequadamente 
agregado avaliado de acordo com os 
princípios estabelecidos no presente 
regulamento no momento em que foi 
tomada a decisão de resolução da 
instituição, mostrando claramente o valor 
líquido dos ativos da instituição e o valor 
das classes de ativos e passivos. O Comité 
deve publicar igualmente o montante total 
de perdas suportadas pelas diferentes 
classes de credores às quais foi aplicado o 
resgate interno, o montante e as fontes de 
financiamento utilizados no processo de 
resolução, bem como as receitas 
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provenientes de vendas de unidades 
empresariais ou de ativos.

Or. en

Alteração 716
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Comité deve informar a Comissão de 
qualquer ação por si adotada em 
preparação de um processo de resolução. 
No que diz respeito a quaisquer 
informações recebidas do Comité, os 
membros e o pessoal da Comissão ficam 
sujeitos ao requisito de sigilo profissional 
estabelecido no artigo 79.º.

Suprimido

Or. en

Alteração 717
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Comité deve informar a Comissão de 
qualquer ação por si adotada em 
preparação de um processo de resolução. 
No que diz respeito a quaisquer 
informações recebidas do Comité, os 
membros e o pessoal da Comissão ficam 
sujeitos ao requisito de sigilo profissional
estabelecido no artigo 79.º.

1. O Comité deve informar as autoridades 
nacionais competentes de qualquer ação 
por si adotada em preparação de um 
processo de resolução. No que diz respeito 
a quaisquer informações recebidas do 
Comité, os membros e o pessoal das 
autoridades nacionais competentes ficam 
sujeitos ao requisito de sigilo profissional 
estabelecido no artigo 79.º.

Or. en
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Alteração 718
Sławomir Nitras

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Comité deve informar a Comissão de 
qualquer ação por si adotada em 
preparação de um processo de resolução. 
No que diz respeito a quaisquer 
informações recebidas do Comité, os 
membros e o pessoal da Comissão ficam 
sujeitos ao requisito de sigilo profissional 
estabelecido no artigo 79.º.

1. O Comité deve informar a Comissão e 
as autoridades de resolução de qualquer 
ação por si adotada em preparação de um 
processo de resolução. No que diz respeito 
a quaisquer informações recebidas do 
Comité, o membro da Comissão, bem 
como o pessoal da Comissão e o pessoal 
das autoridades de resolução ficam 
sujeitos ao requisito de sigilo profissional 
estabelecido no artigo 79.º.

Or. en

Alteração 719
Peter Simon

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No exercício das respetivas 
responsabilidades no âmbito do presente 
regulamento, o Comité, a Comissão, o 
BCE e as autoridades nacionais 
competentes e as autoridades nacionais de 
resolução devem cooperar estreitamente
entre si. O BCE e as autoridades nacionais 
competentes devem fornecer ao Comité e à 
Comissão todas as informações necessárias 
para o exercício das suas funções.

2. No exercício das respetivas 
responsabilidades no âmbito do presente 
regulamento, o Comité, a Comissão, o 
BCE, as autoridades nacionais competentes 
e as autoridades nacionais de resolução, 
bem como, eventualmente, os sistemas de 
garantia de depósitos, devem cooperar 
estreitamente entre si. O BCE e as 
autoridades nacionais competentes devem 
fornecer ao Comité e à Comissão todas as 
informações necessárias para o exercício 
das suas funções.

Or. de
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Alteração 720
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No exercício das respetivas 
responsabilidades no âmbito do presente 
regulamento, o Comité, a Comissão, o 
BCE e as autoridades nacionais 
competentes e as autoridades nacionais de 
resolução devem cooperar estreitamente 
entre si. O BCE e as autoridades nacionais 
competentes devem fornecer ao Comité e à 
Comissão todas as informações necessárias 
para o exercício das suas funções.

2. No exercício das respetivas 
responsabilidades no âmbito do presente 
regulamento, o Comité, o BCE e as 
autoridades nacionais competentes e as 
autoridades nacionais de resolução devem 
cooperar estreitamente entre si. O BCE e as 
autoridades nacionais competentes devem 
fornecer ao Comité todas as informações 
necessárias para o exercício das suas 
funções.

Or. en

Alteração 721
Peter Simon

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No exercício das respetivas 
responsabilidades no âmbito do presente 
regulamento, o Comité, a Comissão, o 
BCE e as autoridades nacionais 
competentes e as autoridades nacionais de 
resolução devem cooperar estreitamente na 
programação da resolução, na intervenção 
precoce e nas diferentes fases da resolução, 
em conformidade com os artigos 7.º a 26.º. 
O BCE e as autoridades nacionais 
competentes devem fornecer ao Comité e à 
Comissão todas as informações necessárias 
para o exercício das suas funções.

3. No exercício das respetivas 
responsabilidades no âmbito do presente 
regulamento, o Comité, a Comissão, o 
BCE, as autoridades nacionais competentes 
e as autoridades nacionais de resolução, 
bem como, eventualmente, os sistemas de 
garantia de depósitos, devem cooperar 
estreitamente na programação da 
resolução, na intervenção precoce e nas 
diferentes fases da resolução, em 
conformidade com os artigos 7.º a 26.º. O 
BCE e as autoridades nacionais 
competentes devem fornecer ao Comité e à 
Comissão todas as informações necessárias 
para o exercício das suas funções.
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Or. de

Alteração 722
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No exercício das respetivas 
responsabilidades no âmbito do presente 
regulamento, o Comité, a Comissão, o 
BCE e as autoridades nacionais 
competentes e as autoridades nacionais de 
resolução devem cooperar estreitamente na 
programação da resolução, na intervenção 
precoce e nas diferentes fases da resolução, 
em conformidade com os artigos 7.º a 26.º. 
O BCE e as autoridades nacionais 
competentes devem fornecer ao Comité e à 
Comissão todas as informações necessárias 
para o exercício das suas funções.

3. No exercício das respetivas 
responsabilidades no âmbito do presente 
regulamento, o Comité, o BCE e as 
autoridades nacionais competentes e as 
autoridades nacionais de resolução devem 
cooperar estreitamente na programação da 
resolução, na intervenção precoce e nas 
diferentes fases da resolução, em 
conformidade com os artigos 7.º a 26.º. O 
BCE e as autoridades nacionais 
competentes devem fornecer ao Comité e à 
Comissão todas as informações necessárias 
para o exercício das suas funções.

Or. en

Alteração 723
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Para efeitos do presente regulamento, o 
Comité designa um representante que 
participa no Comité de Resolução da 
Autoridade Bancária Europeia, instituído 
com base no artigo 113.º da Diretiva [ ].

Suprimido

Or. en

Alteração 724
Wolf Klinz, Olle Schmidt
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Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. O Comité coopera estreitamente com o 
Fundo Europeu de Estabilidade 
Financeira (FEEF) e o Mecanismo 
Europeu de Estabilidade (MEE), em 
especial quando o FEEF ou o MEE 
concedem ou são suscetíveis de conceder 
assistência financeira direta ou indireta a 
entidades estabelecidas num 
Estado-Membro participante, em especial 
nas circunstâncias excecionais referidas 
no artigo 24.º, n.º 9.

Suprimido

Or. en

Alteração 725
Marianne Thyssen

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. O Comité coopera estreitamente com o 
Fundo Europeu de Estabilidade Financeira 
(FEEF) e o Mecanismo Europeu de 
Estabilidade (MEE), em especial quando o 
FEEF ou o MEE concedem ou são 
suscetíveis de conceder assistência 
financeira direta ou indireta a entidades 
estabelecidas num Estado-Membro 
participante, em especial nas circunstâncias 
excecionais referidas no artigo 24.º, n.º 9.

6. O Comité coopera estreitamente com o 
Fundo Europeu de Estabilidade Financeira 
(FEEF), o Mecanismo Europeu de 
Estabilidade (MEE) e qualquer entidade 
europeia semelhante no futuro, em 
especial quando o FEEF, o MEE ou 
qualquer entidade europeia semelhante 
no futuro concedem ou são suscetíveis de 
conceder assistência financeira direta ou 
indireta a entidades estabelecidas num 
Estado-Membro participante, em especial 
nas circunstâncias excecionais referidas no 
artigo 24.º, n.º 9.

Or. nl
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Alteração 726
Vicky Ford, Danuta Maria Hübner

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. A Comissão, o Comité, bem como as 
autoridades de resolução e as autoridades 
competentes dos Estados-Membros não 
participantes devem celebrar um 
memorando de entendimento que 
descreva, em termos gerais, o modo como 
irão cooperar no exercício das suas 
atribuições a título da [DRRB]. Este 
memorando deve ser revisto 
periodicamente.
Sem prejuízo do primeiro parágrafo, a 
Comissão e o Comité devem celebrar um 
memorando de entendimento com as 
autoridades de resolução e as autoridades 
competentes de cada Estado-Membro não 
participante que seja o Estado-Membro de 
origem de, pelo menos, uma instituição de 
importância sistémica global, tal como 
definida na legislação da União.
Cada memorando deve ser revisto 
periodicamente e ser publicado, sob 
reserva do tratamento adequado da 
informação confidencial.

Or. en


