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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A proposta de diretiva permitirá instaurar, a nível da União, regras uniformes para a 
recuperação e resolução de instituições de crédito e empresas de investimento. O mecanismo 
proposto para o efeito visa proteger o sistema bancário e financeiro da União e reduzir ao 
mínimo os custos para os contribuintes. A proposta da Comissão é razoável, na medida em 
que visa a criação de um conjunto de instrumentos destinados à resolução de bancos, 
instrumentos estes suscetíveis de lutar contra a crise sistémica do setor bancário, tendo em 
conta a necessidade, no interesse do mercado e da sociedade, de preservar os serviços 
bancários essenciais limitando, simultaneamente, os casos em que as instituições beneficiam 
de um auxílio estatal. As alterações propostas visam retificar várias imprecisões existentes no 
projeto de diretiva apresentado pela Comissão.  

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Assuntos Jurídicos insta a Comissão dos Assuntos Económicos e 
Monetários, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no 
seu relatório:

Alteração 1

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Os mercados financeiros da União têm 
um nível elevado de integração e 
interligação, com várias instituições de 
crédito a desenvolverem importantes 
operações para além das fronteiras 
nacionais. O colapso de uma instituição de 
crédito transfronteiriça poderá afetar a 
estabilidade dos mercados financeiros nos 
diferentes Estados-Membros em que opera. 
A incapacidade dos Estados-Membros para 
assumirem o controlo de uma instituição de 
crédito em dificuldades e procederem à sua 
resolução de uma forma que previna 
efetivamente maiores danos sistémicos 
pode prejudicar a confiança mútua entre os 
Estados-Membros e a credibilidade do 
mercado interno no setor dos serviços 
financeiros. A estabilidade dos mercados 
financeiros é, por conseguinte, uma 
condição essencial para o estabelecimento 

(2) Os mercados financeiros da União têm 
um nível elevado de integração e 
interligação, com várias instituições de 
crédito a desenvolverem importantes 
operações para além das fronteiras 
nacionais. O colapso de uma instituição de 
crédito transfronteiriça poderá afetar a 
estabilidade dos mercados financeiros nos 
diferentes Estados-Membros em que opera. 
A incapacidade dos Estados-Membros para 
assumirem o controlo de uma instituição de 
crédito em dificuldades e procederem à sua 
resolução de uma forma que previna 
efetivamente maiores danos sistémicos 
pode prejudicar a confiança mútua entre os 
Estados-Membros e a confiança dos 
contribuintes no mercado interno no setor 
dos serviços financeiros. A estabilidade 
dos mercados financeiros é, por 
conseguinte, uma condição essencial para o 
estabelecimento e o funcionamento do 
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e o funcionamento do mercado interno. mercado interno.

Or. bg

Justificação

O objetivo desse quadro político é dotar as autoridades competentes de instrumentos e 
poderes comuns e eficazes para precaver as crises bancárias, salvaguardar a estabilidade 
financeira e minimizar a exposição dos contribuintes a perdas.

Alteração 2

Proposta de diretiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. bg

Justificação
A Diretiva tem como objetivo principal manter a confiança do público no sistema bancário, 
preservando simultaneamente a estabilidade financeira e minimizando as perdas dos 
contribuintes. Por outro lado, a Diretiva sublinha que a atribuição de auxílio estatal aos 
bancos não pode ser autorizada. A este respeito, é inaceitável que fundos públicos possam ser 
utilizados, mesmo de forma limitada, para permitir a uma instituição continuar as suas 
atividades.
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Alteração 3

Proposta de diretiva
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Tendo em vista proteger o direito dos 
acionistas e credores a receberem um valor 
não inferior ao que receberiam ao abrigo 
dos procedimentos normais de insolvência, 
devem ser definidas obrigações claras no 
que respeita à avaliação dos ativos e 
passivos da instituição e deve ser previsto 
um prazo suficiente para que se possa 
estimar adequadamente o tratamento que 
receberiam se a instituição tivesse sido 
liquidada ao abrigo dos procedimentos 
normais de insolvência. Deve prever-se a 
possibilidade de iniciar uma avaliação 
desse tipo logo na fase inicial da 
intervenção. Antes que sejam adotadas 
quaisquer medidas de resolução, deverá ser 
feita uma estimativa do valor dos ativos e 
passivos da instituição e do tratamento que 
os acionistas e credores receberiam ao 
abrigo dos procedimentos normais de 
insolvência. Essa avaliação só deverá ser 
passível de recurso judicial em conjunto 
com a própria decisão de resolução. Além 
disso, deve ser prevista a obrigação de 
conduzir, após a aplicação dos 
instrumentos de resolução, uma 
comparação ex post entre o tratamento 
efetivamente dado aos acionistas e credores 
e o tratamento que teriam recebido ao 
abrigo dos procedimentos normais de 
insolvência Se se determinar que os 
acionistas e credores receberam, em 
pagamento dos seus créditos, um valor 
inferior ao que teriam recebido ao abrigo 
dos procedimentos normais de insolvência, 
devem ter direito a receber a diferença. Ao 
contrário do que foi dito quanto à avaliação 
prévia antes da aplicação das medidas de 
resolução, esta comparação deverá ser 
passível de recurso judicial separadamente 
da decisão de resolução. Os Estados-

(32) Tendo em vista proteger o direito dos 
acionistas e credores a receberem um valor 
não inferior ao que receberiam ao abrigo 
dos procedimentos normais de insolvência, 
devem ser definidas obrigações claras no 
que respeita à avaliação dos ativos e 
passivos da instituição e deve ser previsto 
um prazo suficiente para que se possa 
estimar adequadamente o tratamento que 
receberiam se a instituição tivesse sido 
liquidada ao abrigo dos procedimentos 
normais de insolvência. Deve prever-se a 
possibilidade de iniciar uma avaliação 
desse tipo logo na fase inicial da 
intervenção. Antes que sejam adotadas 
quaisquer medidas de resolução, deverá ser 
feita uma estimativa do valor dos ativos e 
passivos da instituição e do tratamento que 
os acionistas e credores receberiam ao 
abrigo dos procedimentos normais de 
insolvência. Essa avaliação só deverá ser 
passível de recurso judicial em conjunto 
com a própria decisão de resolução. Além 
disso, deve ser prevista a possibilidade de 
conduzir, após a aplicação dos 
instrumentos de resolução, uma 
comparação ex post entre o tratamento 
efetivamente dado aos acionistas e credores 
e o tratamento que teriam recebido ao 
abrigo dos procedimentos normais de 
insolvência, caso tal comparação seja 
solicitada pelos acionistas e credores. Se 
se determinar que os acionistas e credores 
receberam, em pagamento dos seus 
créditos, um valor inferior ao que teriam 
recebido ao abrigo dos procedimentos 
normais de insolvência, devem ter direito a 
receber a diferença. Ao contrário do que 
foi dito quanto à avaliação prévia antes da 
aplicação das medidas de resolução, esta 
comparação deverá ser passível de recurso 
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Membros terão liberdade para decidir sobre 
o procedimento pelo qual pagarão qualquer 
diferença que venha a ser determinada aos 
acionistas e credores. Essa diferença, se 
existir, deverá ser paga através de 
mecanismos financeiros estabelecidos em 
conformidade com a presente diretiva.

judicial separadamente da decisão de 
resolução. Os Estados-Membros terão 
liberdade para decidir sobre o 
procedimento pelo qual pagarão qualquer 
diferença que venha a ser determinada aos 
acionistas e credores. Essa diferença, se 
existir, deverá ser paga através de 
mecanismos financeiros estabelecidos em 
conformidade com a presente diretiva.

Or. bg

Justificação

Sendo que é realizada, antes da aplicação de medidas de resolução, uma avaliação do 
tratamento que os acionistas e credores teriam recebido ao abrigo dos procedimentos 
normais de insolvência, não é necessário introduzir a obrigação desta comparação ex post 
entre o tratamento realmente dado aos acionistas e credores e o tratamento que teriam 
recebido ao abrigo dos procedimentos normais de insolvência, a menos que os acionistas e 
credores o solicitem.   

Alteração 4

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

а) A instituição deixou de cumprir ou 
existem elementos objetivos que permitem 
concluir que a instituição irá deixar de 
cumprir, dentro de pouco tempo, os 
requisitos de capital necessários à 
continuidade da sua autorização, a tal 
ponto que se justificaria a retirada dessa 
autorização pela autoridade competente, na 
medida em que a instituição sofreu ou irá 
provavelmente sofrer perdas que resultarão 
no esgotamento total ou substancial dos 
seus fundos próprios;

а) A instituição deixou de cumprir ou 
existem elementos objetivos que permitem 
concluir que a instituição irá deixar de 
cumprir, dentro de pouco tempo, os 
requisitos de capital necessários à 
continuidade da sua autorização, a tal 
ponto que se justificaria a retirada dessa 
autorização pela autoridade competente, na 
medida em que a instituição sofreu ou irá 
provavelmente sofrer perdas que resultarão 
no esgotamento dos seus ativos, 
correspondentes à totalidade ou a uma 
parte substancial do capital subscrito;

Or. bg

Justificação
Por questões de precisão terminológica, convém fazer referência a «ativos» e não a «fundos 
próprios», na medida em que os primeiros correspondem a um valor fixo. Trata-se do dado 
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quantitativo que informa os credores do banco sobre os ativos detidos por este último. Os 
fundos próprios apenas podem ser aumentados ou reduzidos, enquanto os ativos podem ser 
absorvidos.   

Alteração 5

Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Empregados ou antigos empregados das 
autoridades mencionadas nas alíneas a) e 
b);

d) Empregados ou antigos empregados das 
autoridades mencionadas nas alíneas a), b) 
e c);

Or. bg

Justificação
As exigências em matéria de respeito do sigilo profissional devem ser aplicadas não só aos 
empregados ou antigos empregados das autoridades de resolução, das autoridades 
competentes e da ABE, mas também aos ministérios competentes. 

Alteração 6

Proposta de diretiva
Artigo 103 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A delegação de poderes é conferida por 
um período indeterminado a partir da data 
referida no artigo 116.º, n.º1.

2. A delegação de poderes é conferida por 
um período de cinco anos a partir da data 
referida no artigo 116.º, n.º1. A Comissão 
apresenta um relatório sobre os poderes 
delegados o mais tardar seis meses antes 
do final do período de cinco anos previsto 
para a delegação.

Or. bg

Justificação

A proposta da Comissão, relativa à atribuição de uma delegação de poderes por um período 
indefinido em matéria de adoção de atos delegados, é contrária ao artigo 290.° do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia. Apesar de a previsão de um período 
indeterminado constituir, na verdade, uma forma de especificar a duração da delegação, esta 
abordagem não tem em conta a possibilidade de os elementos concretos sobre os quais incide 
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a delegação poderem ser modificados.  

Alteração 7

Proposta de diretiva
Artigo 103 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os atos delegados adotados nos termos 
dos os artigos 2.º, 4.º, 28.º, 37.º, 39.º,43.º, 
86.º, 94.º e 98.º, só entram em vigor se não 
tiverem sido formuladas objeções pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho no 
prazo de dois meses a contar da notificação 
desse ato ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho, ou se, antes do termo desse 
prazo, o Parlamento Europeu e o Conselho 
tiverem informado a Comissão de que não 
têm objeções a formular. O referido prazo 
é prorrogado por dois meses por iniciativa 
do Parlamento Europeu ou do Conselho.

5. Os atos delegados adotados nos termos 
dos os artigos 2.º, 4.º, 28.º, 37.º, 39.º,43.º, 
86.º, 94.º e 98.º, só entram em vigor se não 
tiverem sido formuladas objeções pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho no 
prazo de três meses a contar da notificação 
desse ato ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho, ou se, antes do termo desse 
prazo, o Parlamento Europeu e o Conselho 
tiverem informado a Comissão de que não 
têm objeções a formular. O referido prazo 
é prorrogado por dois meses por iniciativa 
do Parlamento Europeu ou do Conselho.

Or. bg

Justificação

É necessário prorrogar o prazo previsto para a formulação de objeções, a fim de permitir 
que o Parlamento e o Conselho analisem em profundidade o ato delegado e determinem se a 
sua adoção sob esta forma é oportuna e correta.


