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Alteração 8
Dimitar Stoyanov

Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) O planeamento é uma componente 
essencial de uma resolução eficaz. As 
autoridades devem ter todas as informações 
necessárias para planear a forma como as 
funções essenciais de uma instituição ou de 
um grupo transfronteiriço poderão ser 
isoladas do resto da atividade e transferidas 
a fim de assegurar a preservação e a 
continuidade das funções essenciais. O 
requisito de elaboração de um plano de 
resolução deve, contudo, ser simplificado 
em função da importância sistémica da 
instituição ou do grupo.

(18) O planeamento é uma componente 
essencial de uma resolução eficaz. As 
autoridades devem ter todas as informações 
necessárias para planear a forma como as 
funções essenciais de uma instituição ou de 
um grupo transfronteiriço poderão ser 
isoladas do resto da atividade e transferidas 
a fim de assegurar a preservação e a 
continuidade das funções essenciais. O 
requisito de elaboração de um plano de 
resolução deve, contudo, ser 
proporcionado à importância sistémica da 
instituição ou do grupo.

Or. bg

Alteração 9
Dimitar Stoyanov

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros asseguram que as 
instituições atualizam os seus planos de 
recuperação no mínimo anualmente ou 
após qualquer alteração da estrutura 
jurídica ou organizativa da instituição, das 
suas atividades ou da sua situação 
financeira, suscetíveis de terem um efeito 
significativo no plano de recuperação ou de 
obrigar a uma alteração do mesmo. As 
autoridades competentes podem exigir que 
as instituições atualizem os seus planos de 
recuperação com maior frequência.

2. Os Estados-Membros asseguram que as 
instituições atualizam os seus planos de 
recuperação no mínimo anualmente ou 
após qualquer alteração da estrutura 
jurídica ou organizativa da instituição, das 
suas atividades ou da sua situação 
financeira, suscetíveis de terem um efeito 
significativo no plano de recuperação ou de 
obrigar a uma alteração do mesmo. As 
autoridades competentes podem exigir que 
as instituições atualizem os seus planos de 
recuperação com maior frequência caso tal 
seja necessário para a estabilidade dos 
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mercados financeiros.

Or. bg

Justificação

O risco de as autoridades competentes exigirem às instituições de crédito e firmas de 
investimento que atualizem os seus planos com demasiada frequência deve ser evitado - salvo 
quando a atualização for essencial para a estabilidade global dos mercados financeiros -
para que as instituições e firmas não sofram desnecessariamente com a burocracia.

Alteração 10
Dimitar Stoyanov

Proposta de diretiva
Artigo 75 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A autoridade de resolução deve 
assegurar que os documentos
comprovativos dos instrumentos referidos 
no n.º 4 sejam enviados aos acionistas e 
credores conhecidos da instituição objeto 
de resolução.

5. A autoridade de resolução deve 
assegurar que os documentos 
comprovativos dos instrumentos referidos 
no n.º 4 sejam enviados atempadamente
aos acionistas e credores conhecidos da 
instituição objeto de resolução.

Or. bg

Justificação

Para sublinhar a necessidade de os acionistas e credores serem informados sobre a prova do
instrumento pelo qual se faz a resolução.

Alteração 11
Dimitar Stoyanov

Proposta de diretiva
Artigo 78 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A decisão de uma autoridade de 
resolução será imediatamente aplicável e 
não poderá ser objeto de um despacho de 

Suprimido
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suspensão emitido por um tribunal;

Or. bg

Justificação

Em caso de recurso judicial contra uma decisão de proceder a resolução, não será adequado 
restringir o direito de o tribunal suspender a ação de resolução caso se detetem violações das 
regras.


