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Alteração 14
Miguel Viegas

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O Conselho de Estabilidade 
Financeira publicou as condições da 
capacidade de absorção total das perdas 
(«TLAC») em 9 de novembro de 2015, que 
foram aprovadas pelo G-20 em novembro 
de 2015. A norma TLAC exige que os 
bancos de importância sistémica global 
(«G-SIB»), designados instituições de 
importância sistémica global («G-SII») no 
quadro da União, detenham um montante 
mínimo suficiente de passivos com elevada 
capacidade de absorção de perdas 
(passíveis de inclusão na recapitalização 
interna) para assegurar uma absorção 
harmoniosa e rápida de perdas e a 
recapitalização no processo de resolução. 
Na sua comunicação de 24 de novembro de 
201511, a Comissão assumiu o 
compromisso de apresentar uma proposta 
legislativa até ao final de 2016 que permita 
aplicar a norma TLAC até ao prazo 
internacionalmente acordado de 2019.

(1) O Conselho de Estabilidade 
Financeira publicou as condições da 
capacidade de absorção total das perdas 
(«TLAC») em 9 de novembro de 2015, que 
foram aprovadas pelo G-20 em novembro 
de 2015. A norma TLAC exige que os 
bancos de importância sistémica global 
(«G-SIB»), designados instituições de 
importância sistémica global («G-SII») no 
quadro da União, detenham um montante 
mínimo suficiente de passivos com elevada 
capacidade de absorção de perdas 
(passíveis de inclusão na recapitalização 
interna) para assegurar uma absorção 
harmoniosa e rápida de perdas e a 
recapitalização no processo de resolução. 
Por outro lado, desde então, o uso 
massivo de fundos públicos para 
recapitalizar bancos demonstrou que o 
quadro regulamentar e institucional da 
União Bancária está longe de poder dar 
uma resposta cabal ao problema. Na sua 
comunicação de 24 de novembro de 
201511, a Comissão assumiu o 
compromisso de apresentar uma proposta 
legislativa até ao final de 2016 que permita 
aplicar a norma TLAC até ao prazo 
internacionalmente acordado de 2019.

_________________ _________________

11 Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Banco Central Europeu, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Comité 
das Regiões, intitulada «Rumo à conclusão 
da União Bancária», COM(2015) 587 final 
de 24.11.2015.

11 Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Banco Central Europeu, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Comité 
das Regiões, intitulada «Rumo à conclusão 
da União Bancária», COM(2015) 587 final 
de 24.11.2015.
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Or. pt

Alteração 15
Ernest Urtasun, Philippe Lamberts, Sven Giegold

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A aplicação da norma TLAC na 
União deve tomar em consideração o 
requisito mínimo em vigor de fundos 
próprios e de passivos elegíveis («MREL») 
específico a cada instituição e aplicável a 
todas as instituições de crédito e empresas 
de investimento da União, tal como 
estipulado na Diretiva 2014/59/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho12  
Dado que a capacidade de absorção total 
das perdas e o requisito mínimo de fundos 
próprios e de passivos elegíveis
prosseguem o mesmo objetivo de assegurar 
que as instituições da União dispõem de 
suficiente capacidade de absorção de 
perdas e de recapitalização, os dois 
requisitos devem constituir elementos 
complementares no âmbito de um quadro 
comum. A nível operacional, o nível 
mínimo harmonizado da norma TLAC 
aplicável às G-SII («requisito mínimo 
respeitante à capacidade de absorção total 
das perdas») deve ser inserido na 
legislação da União através de alterações 
ao Regulamento (UE) n.º 575/201313, ao 
passo que a obrigação suplementar imposta 
numa base casuística às G-SII e o requisito 
específico a cada instituição aplicado às 
instituições que não sejam G-SII, 
designado requisito mínimo de fundos 
próprios e de passivos elegíveis, devem ser 
abordados através de alterações específicas 
à Diretiva 2014/59/UE e ao Regulamento 
(UE) n.º 806/201414. As disposições 
pertinentes do presente regulamento no que 
se refere à capacidade de absorção de 
perdas e de recapitalização das instituições 

(2) A aplicação da norma TLAC na 
União deve tomar em consideração o 
requisito mínimo em vigor de fundos 
próprios e de passivos elegíveis («MREL») 
específico a cada instituição e aplicável a 
todas as instituições de crédito e empresas 
de investimento da União, tal como 
estipulado na Diretiva 2014/59/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho12 Dado 
que a capacidade de absorção total das 
perdas e o requisito mínimo de fundos 
próprios e de passivos elegíveis 
prosseguem o mesmo objetivo de assegurar 
que as instituições da União dispõem de 
suficiente capacidade de absorção de 
perdas e de recapitalização, os dois 
requisitos devem constituir elementos 
complementares no âmbito de um quadro 
comum. A nível operacional, o nível 
mínimo harmonizado da norma TLAC 
(«requisito mínimo respeitante à 
capacidade de absorção total das perdas») 
deve ser inserido na legislação da União 
através de alterações ao Regulamento (UE) 
n.º 575/201313, ao passo que a obrigação 
suplementar imposta numa base casuística, 
designada requisito mínimo de fundos 
próprios e de passivos elegíveis, deve ser 
abordada através de alterações específicas 
à Diretiva 2014/59/UE e ao Regulamento 
(UE) n.º 806/201414. As disposições 
pertinentes do presente regulamento no que 
se refere à capacidade de absorção de 
perdas e de recapitalização das instituições 
devem ser aplicadas de forma coerente em 
conjunto com as disposições dos atos 
legislativos referidos acima e da Diretiva 
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devem ser aplicadas de forma coerente em 
conjunto com as disposições dos atos 
legislativos referidos acima e da Diretiva 
2013/36/UE15.

2013/36/UE15.

_________________ _________________

12 Diretiva 2014/59/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 
2014, que estabelece um enquadramento 
para a recuperação e a resolução de 
instituições de crédito e de empresas de 
investimento, JO L 173 de 12.6.2014, p. 
190.

12 Diretiva 2014/59/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 
2014, que estabelece um enquadramento 
para a recuperação e a resolução de 
instituições de crédito e de empresas de 
investimento, JO L 173 de 12.6.2014, p. 
190.

13 Regulamento (UE) n.º 575/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 
de junho de 2013, relativo aos requisitos 
prudenciais para as instituições de crédito e 
para as empresas de investimento e que 
altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012, 
JO L 176 de 27.6.2013, p. 1.

13 Regulamento (UE) n.º 575/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 
de junho de 2013, relativo aos requisitos 
prudenciais para as instituições de crédito e 
para as empresas de investimento e que 
altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012, 
JO L 176 de 27.6.2013, p. 1.

14 Regulamento (UE) n.º 806/2014 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 
de julho de 2014, 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 
1093/2010, JO L 225 de 30.7.2014, p. 1.

14 Regulamento (UE) n.º 806/2014 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 
de julho de 2014, 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 
1093/2010, JO L 225 de 30.7.2014, p. 1.

15 Diretiva 2013/36/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 
2013, relativa ao acesso à atividade das 
instituições de crédito e à supervisão 
prudencial das instituições de crédito e 
empresas de investimento, que altera a 
Diretiva 2002/87/CE e revoga as Diretivas 
2006/48/CE e 2006/49/CE, JO L 176 de 
27.6.2013, p. 338.

15 Diretiva 2013/36/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 
2013, relativa ao acesso à atividade das 
instituições de crédito e à supervisão 
prudencial das instituições de crédito e 
empresas de investimento, que altera a 
Diretiva 2002/87/CE e revoga as Diretivas 
2006/48/CE e 2006/49/CE, JO L 176 de 
27.6.2013, p. 338.

Or. en

Alteração 16
Miguel Viegas

Proposta de regulamento
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Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A inexistência de regras 
harmonizadas nos Estados-Membros que 
participam no Mecanismo Único de 
Resolução (MUR) a respeito da aplicação 
da norma TLAC criaria custos adicionais e 
insegurança jurídica para as instituições e 
dificultaria a aplicação do instrumento de 
recapitalização interna no caso de 
instituições transfronteiriças. A 
inexistência de regras harmonizadas na 
União resulta também em distorções da 
concorrência no mercado interno, uma vez 
que os custos suportados pelas instituições 
para cumprir os requisitos em vigor e a 
norma TLAC podem diferir 
significativamente entre os Estados-
Membros participantes. Portanto, é 
necessário eliminar estes obstáculos ao 
funcionamento do mercado interno e evitar 
distorções da concorrência decorrentes da 
inexistência de regras harmonizadas quanto 
à aplicação da norma TLAC. 
Consequentemente, a base jurídica 
adequada para o presente regulamento é o 
artigo 114.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia 
(TFUE), interpretado à luz da 
jurisprudência do Tribunal de Justiça da 
União Europeia.

(3) A inexistência de regras 
harmonizadas nos Estados-Membros que 
participam no Mecanismo Único de 
Resolução (MUR) a respeito da aplicação 
da norma TLAC criaria custos adicionais e 
insegurança jurídica para as instituições e 
dificultaria a aplicação do instrumento de 
recapitalização interna no caso de 
instituições transfronteiriças. A 
inexistência de regras harmonizadas na 
União resulta também em distorções da 
concorrência no mercado interno, uma vez 
que os custos suportados pelas instituições 
para cumprir os requisitos em vigor e a 
norma TLAC podem diferir 
significativamente entre os Estados-
Membros participantes. Portanto, é 
necessário eliminar estes obstáculos ao 
funcionamento do mercado interno e evitar 
distorções da concorrência decorrentes da 
inexistência de regras harmonizadas quanto 
à aplicação da norma TLAC. 
Consequentemente, a base jurídica 
adequada para o presente regulamento é o 
artigo 114.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia 
(TFUE), interpretado à luz da 
jurisprudência do Tribunal de Justiça da 
União Europeia. Por outro lado, a 
concentração do setor financeiro 
catalisada recentemente pela União 
Bancária veio acentuar a instabilidade 
deste, aumentando a importância das 
entidades «demasiado grandes para falir» 
e colocar em causa toda a credibilidade do 
sistema.

Or. pt

Alteração 17
Ernest Urtasun, Philippe Lamberts, Sven Giegold

Proposta de regulamento
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Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A inexistência de regras 
harmonizadas nos Estados-Membros que 
participam no Mecanismo Único de 
Resolução (MUR) a respeito da aplicação 
da norma TLAC criaria custos adicionais e 
insegurança jurídica para as instituições e 
dificultaria a aplicação do instrumento de 
recapitalização interna no caso de 
instituições transfronteiriças. A 
inexistência de regras harmonizadas na 
União resulta também em distorções da 
concorrência no mercado interno, uma vez 
que os custos suportados pelas instituições 
para cumprir os requisitos em vigor e a 
norma TLAC podem diferir 
significativamente entre os Estados-
Membros participantes. Portanto, é 
necessário eliminar estes obstáculos ao 
funcionamento do mercado interno e evitar 
distorções da concorrência decorrentes da 
inexistência de regras harmonizadas quanto 
à aplicação da norma TLAC. 
Consequentemente, a base jurídica 
adequada para o presente regulamento é o 
artigo 114.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia 
(TFUE), interpretado à luz da 
jurisprudência do Tribunal de Justiça da 
União Europeia.

(3) A inexistência de regras 
harmonizadas nos Estados-Membros que 
participam no Mecanismo Único de 
Resolução (MUR) a respeito da aplicação 
da norma TLAC criaria custos adicionais e 
insegurança jurídica e dificultaria a 
aplicação do instrumento de 
recapitalização interna no caso de 
instituições transfronteiriças. A 
inexistência de regras harmonizadas na 
União resulta também em distorções da 
concorrência no mercado interno, uma vez 
que os custos suportados pelas instituições 
para cumprir os requisitos em vigor e a 
norma TLAC podem diferir 
significativamente entre os Estados-
Membros participantes. Portanto, é 
necessário eliminar estes obstáculos ao 
funcionamento do mercado interno e evitar 
distorções da concorrência decorrentes da 
inexistência de regras harmonizadas quanto 
à aplicação da norma TLAC. 
Consequentemente, a base jurídica 
adequada para o presente regulamento é o 
artigo 114.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia 
(TFUE), interpretado à luz da 
jurisprudência do Tribunal de Justiça da 
União Europeia.

Or. en

Alteração 18
Miguel Viegas

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O CUR deve garantir que as 
instituições dispõem de suficiente 
capacidade de absorção de perdas e de 

(5) O CUR deve garantir que as 
instituições dispõem de suficiente 
capacidade de absorção de perdas e de 
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recapitalização para assegurar uma 
absorção de perdas harmoniosa e rápida e a 
recapitalização no processo de resolução 
com um impacto mínimo sobre a 
estabilidade financeira e os contribuintes. 
Tal deve ser atingido através do 
cumprimento, por parte das instituições, de 
um requisito mínimo de fundos próprios e 
de passivos elegíveis específico a cada 
instituição, tal como previsto no 
Regulamento (UE) n.º 806/2014.

recapitalização para assegurar uma 
absorção de perdas harmoniosa e rápida e a 
recapitalização no processo de resolução 
com um impacto mínimo sobre a 
estabilidade financeira e os contribuintes. 
Tal deve ser atingido através do 
cumprimento, por parte das instituições, de 
um requisito mínimo de fundos próprios e 
de passivos elegíveis específico a cada 
instituição, tal como previsto no 
Regulamento (UE) n.º 806/2014. Para um 
cabal desempenho da sua atividade o 
CUR deve ser dotado de meios que 
permitam evitar, o mais possível, a 
externalização de serviços fundamentais 
para as suas tomadas de decisão.

Or. pt

Alteração 19
Martin Schirdewan

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Os critérios de elegibilidade dos 
passivos para o requisito mínimo de fundos 
próprios e de passivos elegíveis devem 
estar estreitamente alinhados com os 
estabelecidos no Regulamento (UE) n.º 
575/2013 para o requisito mínimo
respeitante à capacidade de absorção total 
das perdas, em consonância com os 
ajustamentos e requisitos complementares 
introduzidos no presente regulamento. 
Nomeadamente, determinados 
instrumentos de dívida com um elemento 
derivado incorporado, tais como certos 
títulos de dívida estruturados, devem ser 
elegíveis para o cumprimento do requisito 
mínimo de fundos próprios e de passivos 
elegíveis na medida em que disponham de 
um montante de capital fixo reembolsável 
na data de vencimento e que apenas um 
rendimento adicional esteja associado a 

(7) Os critérios de elegibilidade dos 
passivos para o requisito mínimo de fundos 
próprios e de passivos elegíveis devem 
estar estreitamente alinhados com os 
estabelecidos no Regulamento (UE) n.º 
575/2013 para o requisito mínimo 
respeitante à capacidade de absorção total 
das perdas. Os passivos elegíveis devem 
ser claramente subordinados a outros 
passivos a fim de evitar quaisquer 
problemas relacionados com o princípio 
de que «nenhum credor deverá ficar em 
pior situação do que aquela em que 
ficaria ao abrigo de um processo normal 
de insolvência».
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um derivado e dependa do desempenho de 
um ativo de referência. Tomando em 
consideração o seu montante de capital 
fixo, esses instrumentos devem ter uma 
elevada capacidade de absorção de perdas 
e ser facilmente passíveis de inclusão na 
recapitalização interna em caso de 
resolução.

Or. en

Alteração 20
Martin Schirdewan

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) O âmbito dos passivos para 
cumprir o requisito mínimo de fundos 
próprios e de passivos elegíveis inclui, em 
princípio, todos os passivos resultantes de
créditos não garantidos decorrentes de 
credores não privilegiados (passivos não 
subordinados), a menos que não 
cumpram os critérios de elegibilidade 
específicos previstos no presente 
regulamento. A fim de melhorar a 
resolubilidade das instituições através da 
utilização eficaz do instrumento de 
recapitalização interna, o CUR deve poder
exigir que o requisito específico a cada 
empresa seja cumprido com passivos 
subordinados, designadamente sempre que 
existam indícios claros de que os credores 
afetados pela recapitalização interna são 
suscetíveis de suportar perdas no processo 
de resolução que seriam superiores às suas 
potenciais perdas em caso de insolvência. 
A exigência de cumprir o requisito 
mínimo de fundos próprios e de passivos 
elegíveis com passivos subordinados deve 
ser solicitada apenas ao nível necessário 
para evitar que as perdas dos credores em 
caso de resolução sejam superiores às 
perdas em que incorreriam em caso de 

(8) A fim de melhorar a resolubilidade 
das instituições através da utilização eficaz 
do instrumento de recapitalização interna, 
o CUR deve exigir que o requisito 
específico a cada empresa seja cumprido 
com passivos subordinados, 
designadamente sempre que existam 
indícios claros de que os credores afetados 
pela recapitalização interna são suscetíveis 
de suportar perdas no processo de 
resolução que seriam superiores às suas 
potenciais perdas em caso de insolvência.
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insolvência. Qualquer subordinação de 
instrumentos de dívida solicitada pelo 
CUR para o requisito mínimo de fundos 
próprios e de passivos elegíveis não deve 
comprometer a possibilidade de cumprir 
parcialmente o requisito mínimo 
respeitante à capacidade de absorção total 
das perdas com instrumentos de dívida 
não subordinada em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º 575/2013, tal como 
permitido pela norma TLAC.

Or. en

Alteração 21
Ernest Urtasun, Philippe Lamberts, Sven Giegold

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) O requisito mínimo de fundos 
próprios e de passivos elegíveis deve 
permitir que as instituições absorvam as 
perdas esperadas no processo de resolução 
e recapitalizem a instituição após a 
resolução. O CUR deve, com base na 
estratégia de resolução por si escolhida, 
fundamentar devidamente o nível do 
requisito mínimo de fundos próprios e de 
passivos elegíveis aplicado, nomeadamente 
no que diz respeito à necessidade e ao nível 
do requisito a que se refere o artigo 
104.º-A da Diretiva 2013/36/UE no 
montante de recapitalização. Como tal, o 
nível deve ser constituído pela soma do 
montante de perdas esperadas no processo 
de resolução que correspondem aos 
requisitos de fundos próprios da instituição
e do montante de recapitalização que 
permite que a instituição, após a resolução, 
cumpra os seus requisitos de fundos 
próprios necessários para estar autorizada a 
exercer as suas atividades de acordo com a 
estratégia de resolução escolhida. O 
requisito mínimo de fundos próprios e de 

(9) O requisito mínimo de fundos 
próprios e de passivos elegíveis deve 
permitir que as instituições absorvam as 
perdas esperadas no processo de resolução 
e recapitalizem a instituição após a 
resolução. O CUR deve, com base na 
estratégia de resolução por si escolhida, 
fundamentar devidamente o nível do 
requisito mínimo de fundos próprios e de 
passivos elegíveis aplicado, nomeadamente 
no que diz respeito à necessidade e ao nível 
do requisito a que se refere o artigo 
104.º-A da Diretiva 2013/36/UE no 
montante de recapitalização. Como tal, o 
nível deve ser constituído pela soma do 
montante de perdas esperadas no processo 
de resolução que correspondem aos 
requisitos de fundos próprios da instituição 
e do montante de recapitalização que 
permite que a instituição, após a resolução, 
cumpra os seus requisitos de fundos
próprios necessários para estar autorizada a 
exercer as suas atividades de acordo com a 
estratégia de resolução escolhida. O 
requisito mínimo de fundos próprios e de 
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passivos elegíveis deve ser expresso em 
percentagem das medidas decorrentes do 
rácio de alavancagem e do total das 
posições em risco, e as instituições devem 
cumprir simultaneamente os níveis 
resultantes das duas medições. O CUR 
deve poder ajustar os montantes de 
recapitalização em casos devidamente 
justificados para refletir também de forma 
adequada o aumento dos riscos que 
afetam a resolubilidade decorrentes do 
modelo de negócio, do perfil de 
financiamento e do perfil de risco global 
do grupo de resolução e, portanto, nestas 
circunstâncias limitadas, exigir que os 
montantes de recapitalização a que se 
refere o primeiro parágrafo do artigo 
12.º-D, n.os 3 e 4, sejam superados.

passivos elegíveis deve ser expresso em 
percentagem das medidas decorrentes do 
rácio de alavancagem e do total das 
posições em risco, e as instituições devem 
cumprir simultaneamente os níveis 
resultantes das duas medições. O CUR 
deve poder ajustar para cima os montantes 
de recapitalização a fim de acrescentar 
uma margem de segurança prevista para 
cobrir custos que possam surgir em 
resultado de medidas de resolução ou de 
um plano de reorganização do negócio.

Or. en

Alteração 22
Ernest Urtasun, Philippe Lamberts, Sven Giegold

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A fim de aumentar a sua 
resolubilidade, o CUR deve poder aplicar 
um requisito mínimo de fundos próprios e 
de passivos elegíveis específico a cada 
instituição às G-SII para além do requisito 
mínimo respeitante à capacidade de 
absorção total das perdas previsto no 
Regulamento (UE) n.º 575/2013. Esse 
requisito mínimo de fundos próprios e de 
passivos elegíveis específico a cada 
instituição só pode ser aplicado se o 
requisito mínimo respeitante à capacidade 
de absorção total das perdas não for 
suficiente para absorver as perdas e 
recapitalizar uma G-SII em conformidade 
com a estratégia de resolução escolhida.

(10) A fim de aumentar a sua 
resolubilidade, o CUR deve poder aplicar 
um requisito mínimo de fundos próprios e 
de passivos elegíveis específico a cada 
instituição às G-SII e às instituições não 
consideradas menos significativas nos 
termos do Regulamento (UE) 
n.º 1024/2013 do Conselho1-A para além do 
requisito mínimo respeitante à capacidade 
de absorção total das perdas previsto no 
Regulamento (UE) n.º 575/2013. Esse 
requisito mínimo de fundos próprios e de 
passivos elegíveis específico a cada 
instituição só pode ser aplicado se o 
requisito mínimo respeitante à capacidade 
de absorção total das perdas não for 
considerado pelas autoridades 
competentes como suficiente para absorver 
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as perdas e recapitalizar uma G-SII em 
conformidade com a estratégia de 
resolução escolhida.

________________

1-A Regulamento (UE) n.º 1024/2013 do 
Conselho, de 15 de outubro de 2013, que 
confere ao BCE atribuições específicas no 
que diz respeito às políticas relativas à 
supervisão prudencial das instituições de 
crédito (JO L 287 de 29.10.2013, p. 63).

Or. en

Alteração 23
Martin Schirdewan

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A fim de aumentar a sua 
resolubilidade, o CUR deve poder aplicar 
um requisito mínimo de fundos próprios e 
de passivos elegíveis específico a cada 
instituição às G-SII para além do requisito 
mínimo respeitante à capacidade de 
absorção total das perdas previsto no 
Regulamento (UE) n.º 575/2013. Esse 
requisito mínimo de fundos próprios e de 
passivos elegíveis específico a cada 
instituição só pode ser aplicado se o 
requisito mínimo respeitante à capacidade 
de absorção total das perdas não for 
suficiente para absorver as perdas e 
recapitalizar uma G-SII em conformidade 
com a estratégia de resolução escolhida.

(10) A fim de aumentar a sua 
resolubilidade, o CUR deve poder aplicar 
um requisito mínimo de fundos próprios e 
de passivos elegíveis específico a cada 
instituição às G-SII para além do requisito 
mínimo respeitante à capacidade de 
absorção total das perdas previsto no 
Regulamento (UE) n.º 575/2013 quando 
tal for considerado necessário.

Or. en
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Alteração 24
Ernest Urtasun, Philippe Lamberts, Sven Giegold

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Aquando da fixação do nível do 
requisito mínimo de fundos próprios e de 
passivos elegíveis, o CUR deve tomar em 
consideração o grau de importância 
sistémica de uma instituição e o possível 
impacto adverso da sua insolvência na 
estabilidade financeira. O CUR deve ter em 
conta a necessidade de condições 
equitativas entre as G-SII e outras 
instituições comparáveis de importância 
sistémica nos Estados-Membros 
participantes. Assim, o requisito mínimo de 
fundos próprios e de passivos elegíveis das 
instituições que não são identificadas como 
G-SII mas cuja importância sistémica nos 
Estados-Membros participantes seja 
comparável à importância sistémica das G-
SII não deve divergir 
desproporcionalmente do nível e da 
composição do requisito mínimo de fundos 
próprios e de passivos elegíveis geralmente 
definidos para as G-SII.

(11) Aquando da fixação do nível do 
requisito mínimo de fundos próprios e de 
passivos elegíveis, o CUR deve tomar em 
consideração o grau de importância 
sistémica de uma instituição e o possível 
impacto adverso da sua insolvência na 
estabilidade financeira. O CUR deve ter em 
conta a necessidade de condições 
equitativas entre as G-SII e outras 
instituições comparáveis de importância 
sistémica nos Estados-Membros 
participantes, tais como as O-SII e 
instituições não consideradas menos 
significativas nos termos do Regulamento 
(UE) n.º 1024/2013 do Conselho1-A.  
Assim, o requisito mínimo de fundos 
próprios e de passivos elegíveis das 
instituições que não são identificadas como 
G-SII mas cuja importância sistémica nos 
Estados-Membros participantes seja 
comparável à importância sistémica das G-
SII não deve divergir do nível e da 
composição do requisito mínimo de fundos 
próprios e de passivos elegíveis geralmente 
definidos para as G-SII.

________________

1-A Regulamento (UE) n.º 1024/2013 do 
Conselho, de 15 de outubro de 2013, que 
confere ao BCE atribuições específicas no 
que diz respeito às políticas relativas à 
supervisão prudencial das instituições de 
crédito (JO L 287 de 29.10.2013, p. 63).

Or. en

Alteração 25
Martin Schirdewan
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Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Aquando da fixação do nível do 
requisito mínimo de fundos próprios e de 
passivos elegíveis, o CUR deve tomar em 
consideração o grau de importância 
sistémica de uma instituição e o possível 
impacto adverso da sua insolvência na 
estabilidade financeira. O CUR deve ter em 
conta a necessidade de condições 
equitativas entre as G-SII e outras 
instituições comparáveis de importância 
sistémica nos Estados-Membros 
participantes. Assim, o requisito mínimo de 
fundos próprios e de passivos elegíveis das 
instituições que não são identificadas como 
G-SII mas cuja importância sistémica nos 
Estados-Membros participantes seja 
comparável à importância sistémica das G-
SII não deve divergir 
desproporcionalmente do nível e da 
composição do requisito mínimo de fundos 
próprios e de passivos elegíveis geralmente 
definidos para as G-SII.

(11) Aquando da fixação do nível do 
requisito mínimo de fundos próprios e de 
passivos elegíveis, o CUR deve tomar em 
consideração o grau de importância 
sistémica de uma instituição e o possível 
impacto adverso da sua insolvência na 
estabilidade financeira. O CUR deve ter em 
conta a necessidade de condições 
equitativas entre as G-SII e outras 
instituições comparáveis de importância 
sistémica nos Estados-Membros 
participantes. Assim, o requisito mínimo de 
fundos próprios e de passivos elegíveis das 
instituições que não são identificadas como 
G-SII mas cuja importância sistémica nos 
Estados-Membros participantes seja 
comparável à importância sistémica das G-
SII não deve divergir 
desproporcionalmente do nível e da 
composição do requisito mínimo de fundos 
próprios e de passivos elegíveis geralmente 
definidos para as G-SII e pode também 
exceder esse nível.

Or. en

Alteração 26
Martin Schirdewan

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) De forma semelhante aos poderes 
conferidos às autoridades competentes pela 
Diretiva 2013/36/UE, o CUR deve estar 
autorizado a aplicar níveis mais elevados 
do requisito mínimo de fundos próprios e 
de passivos elegíveis, resolvendo de modo 
mais flexível qualquer incumprimento 
desses níveis, designadamente através da 

(12) De forma semelhante aos poderes 
conferidos às autoridades competentes pela 
Diretiva 2013/36/UE, o CUR deve estar 
autorizado a aplicar níveis mais elevados 
do requisito mínimo de fundos próprios e 
de passivos elegíveis quando tal for 
considerado necessário para a resolução.
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atenuação dos efeitos automáticos dos 
referidos incumprimentos sob a forma de 
limitações dos montantes máximos 
distribuíveis («MMD»). O CUR deve 
poder facultar orientações às instituições 
para que estas cumpram os montantes 
adicionais destinados a cobrir as perdas 
no processo de resolução que sejam 
superiores ao nível dos requisitos de 
fundos próprios estabelecidos no 
Regulamento (UE) n.º 575/2013 e na 
Diretiva 2013/36/UE, e/ou para assegurar 
a confiança suficiente dos mercados na 
instituição após a resolução. A fim de 
assegurar a coerência com a Diretiva 
2013/36/UE, as orientações para a 
cobertura de perdas adicionais só podem 
ser facultadas se as autoridades de 
supervisão competentes tiverem solicitado 
«orientações relativas aos fundos 
próprios» em conformidade com a 
Diretiva 2013/36/UE e não devem exceder 
o nível solicitado nessas orientações. No 
que se refere ao montante de 
recapitalização, o nível solicitado nas 
orientações para assegurar a confiança 
dos mercados deve permitir que a 
instituição continue a cumprir as 
condições de autorização durante um 
período adequado, nomeadamente 
permitindo que a instituição cubra os 
custos relacionados com a reestruturação 
das suas atividades na sequência da
resolução. A reserva para efeitos de 
confiança dos mercados não deve 
ultrapassar o requisito combinado de 
reservas de fundos próprios nos termos da 
Diretiva 2013/36/UE, a menos que seja 
necessário um nível superior para 
assegurar que, na sequência do processo 
de resolução, a entidade continua a 
preencher as condições da sua 
autorização durante um período 
adequado. Se uma entidade persistir em 
não dispor dos passivos elegíveis e fundos 
próprios adicionais conforme previsto nas 
orientações, o CUR deve poder exigir que 
o montante do requisito mínimo de fundos 
próprios e de passivos elegíveis seja 
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aumentado para cobrir o montante 
estabelecido pelas orientações. Para 
analisar se existe um incumprimento 
constante, o CUR deve tomar em 
consideração as informações 
comunicadas pela entidade sobre o 
requisito mínimo de fundos próprios e de 
passivos elegíveis, tal como exigido pela 
Diretiva 2014/59/UE.

Or. en

Alteração 27
Ernest Urtasun, Philippe Lamberts, Sven Giegold

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) De forma semelhante aos poderes 
conferidos às autoridades competentes pela 
Diretiva 2013/36/UE, o CUR deve estar 
autorizado a aplicar níveis mais elevados 
do requisito mínimo de fundos próprios e 
de passivos elegíveis, resolvendo de modo 
mais flexível qualquer incumprimento 
desses níveis, designadamente através da 
atenuação dos efeitos automáticos dos 
referidos incumprimentos sob a forma de 
limitações dos montantes máximos 
distribuíveis («MMD»). O CUR deve 
poder facultar orientações às instituições 
para que estas cumpram os montantes 
adicionais destinados a cobrir as perdas no 
processo de resolução que sejam superiores 
ao nível dos requisitos de fundos próprios 
estabelecidos no Regulamento (UE) n.º 
575/2013 e na Diretiva 2013/36/UE, e/ou 
para assegurar a confiança suficiente dos 
mercados na instituição após a resolução. A 
fim de assegurar a coerência com a 
Diretiva 2013/36/UE, as orientações para 
a cobertura de perdas adicionais só 
podem ser facultadas se as autoridades de 
supervisão competentes tiverem solicitado 
«orientações relativas aos fundos 

(12) De forma semelhante aos poderes 
conferidos às autoridades competentes pela 
Diretiva 2013/36/UE, o CUR deve estar 
autorizado a aplicar níveis mais elevados 
do requisito mínimo de fundos próprios e 
de passivos elegíveis, resolvendo de modo 
mais flexível qualquer incumprimento 
desses níveis, designadamente através da 
atenuação dos efeitos automáticos dos 
referidos incumprimentos sob a forma de 
limitações dos montantes máximos 
distribuíveis («MMD»). O CUR deve 
poder facultar orientações às instituições 
para que estas cumpram os montantes 
adicionais destinados a cobrir as perdas no 
processo de resolução que sejam superiores 
ao nível dos requisitos de fundos próprios 
estabelecidos no Regulamento (UE) n.º 
575/2013 e na Diretiva 2013/36/UE, e/ou 
para assegurar a confiança suficiente dos 
mercados na instituição após a resolução. 
No que se refere ao montante de 
recapitalização, o nível solicitado nas 
orientações para assegurar a confiança dos 
mercados deve permitir que a instituição 
continue a cumprir as condições de 
autorização durante um período adequado. 
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próprios» em conformidade com a 
Diretiva 2013/36/UE e não devem exceder 
o nível solicitado nessas orientações. No 
que se refere ao montante de 
recapitalização, o nível solicitado nas 
orientações para assegurar a confiança dos 
mercados deve permitir que a instituição 
continue a cumprir as condições de 
autorização durante um período adequado, 
nomeadamente permitindo que a 
instituição cubra os custos relacionados 
com a reestruturação das suas atividades 
na sequência da resolução. A reserva para 
efeitos de confiança dos mercados não 
deve ultrapassar o requisito combinado de 
reservas de fundos próprios nos termos da 
Diretiva 2013/36/UE, a menos que seja 
necessário um nível superior para 
assegurar que, na sequência do processo 
de resolução, a entidade continua a 
preencher as condições da sua 
autorização durante um período 
adequado. Se uma entidade persistir em 
não dispor dos passivos elegíveis e fundos 
próprios adicionais conforme previsto nas 
orientações, o CUR deve poder exigir que 
o montante do requisito mínimo de fundos 
próprios e de passivos elegíveis seja 
aumentado para cobrir o montante 
estabelecido pelas orientações. Para 
analisar se existe um incumprimento 
constante, o CUR deve tomar em 
consideração as informações 
comunicadas pela entidade sobre o
requisito mínimo de fundos próprios e de 
passivos elegíveis, tal como exigido pela 
Diretiva 2014/59/UE.

Se uma entidade persistir em não dispor 
dos passivos elegíveis e fundos próprios 
adicionais conforme previsto nas 
orientações, deve ser sujeita a limitações 
parciais dos MMD. Sempre que uma 
entidade não disponha dos passivos 
elegíveis e fundos próprios adicionais, 
conforme previsto nas orientações, 
durante mais de seis meses, as 
autoridades competentes devem exercer os 
poderes de que dispõem para corrigir o 
incumprimento do requisito mínimo de 
fundos próprios e de passivos elegíveis.

Or. en

Alteração 28
Martin Schirdewan

Proposta de regulamento
Considerando 14
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Texto da Comissão Alteração

(14) As instituições que não sejam 
entidades de resolução devem cumprir o 
requisito específico para cada empresa a 
nível individual. As necessidades de 
absorção de perdas e de recapitalização 
dessas instituições devem, em geral, ser 
supridas pelas respetivas entidades de 
resolução através da aquisição por estas 
últimas de passivos elegíveis emitidos 
pelas referidas instituições e da sua 
redução ou conversão em instrumentos de 
propriedade quando essas instituições 
deixem de ser viáveis. Como tal, o 
requisito mínimo de fundos próprios e de 
passivos elegíveis aplicável às instituições 
que não sejam entidades de resolução deve 
ser aplicado em conjunto e em consonância 
com os requisitos aplicáveis às entidades 
de resolução. Tal deve permitir que o CUR 
proceda à resolução de um grupo de 
resolução sem incluir algumas das suas 
entidades filiais nesse processo de 
resolução, evitando assim possíveis efeitos 
perturbadores no mercado. Sob reserva do 
consentimento do CUR, deve ser possível 
substituir a emissão de passivos elegíveis 
a entidades de resolução por garantias 
cobertas por caução entre a entidade de 
resolução e as suas filiais, que podem ser 
acionadas se forem cumpridas condições 
equivalentes às previstas para a redução 
ou conversão de passivos elegíveis. A 
caução que cobre a garantia deve ter 
elevada liquidez e um risco de mercado e 
de crédito mínimo. Além disso, o CUR 
deve estar em condições de dispensar na 
íntegra a aplicação do requisito mínimo de 
fundos próprios e de passivos elegíveis às 
instituições que não sejam entidades de 
resolução, se tanto a entidade de resolução 
como as suas filiais estiverem estabelecidas 
no mesmo Estado-Membro participante.

(14) As instituições que não sejam 
entidades de resolução devem cumprir o 
requisito específico para cada empresa a 
nível individual. As necessidades de 
absorção de perdas e de recapitalização 
dessas instituições devem, em geral, ser 
supridas pelas respetivas entidades de 
resolução através da aquisição por estas 
últimas de passivos elegíveis emitidos 
pelas referidas instituições e da sua 
redução ou conversão em instrumentos de 
propriedade quando essas instituições 
deixem de ser viáveis. Como tal, o 
requisito mínimo de fundos próprios e de 
passivos elegíveis aplicável às instituições 
que não sejam entidades de resolução deve 
ser aplicado em conjunto e em consonância 
com os requisitos aplicáveis às entidades 
de resolução. Tal deve permitir que o CUR 
proceda à resolução de um grupo de 
resolução sem incluir algumas das suas 
entidades filiais nesse processo de 
resolução, evitando assim possíveis efeitos 
perturbadores no mercado. Além disso, o 
CUR deve estar em condições de dispensar 
na íntegra a aplicação do requisito mínimo 
de fundos próprios e de passivos elegíveis 
às instituições que não sejam entidades de 
resolução, se tanto a entidade de resolução 
como as suas filiais estiverem estabelecidas 
no mesmo Estado-Membro participante.

Or. en
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Alteração 29
Ernest Urtasun, Philippe Lamberts, Sven Giegold

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Qualquer incumprimento do 
requisito mínimo respeitante à capacidade 
de absorção total das perdas e do requisito 
mínimo de fundos próprios e de passivos 
elegíveis deve ser tratado e resolvido de 
forma adequada pelas autoridades 
competentes, pelas autoridades de 
resolução e pelo CUR. Dado que o 
incumprimento desses requisitos poderia
constituir um impedimento à resolubilidade 
de uma instituição ou de um grupo, os 
procedimentos em vigor para eliminar os 
impedimentos à resolubilidade devem ser 
encurtados com vista a resolver qualquer 
incumprimento dos requisitos de forma 
expedita. O CUR deve ainda estar em 
condições de exigir que as instituições 
alterem os perfis de prazos de vencimento 
dos elementos e instrumentos elegíveis e 
elaborem e executem planos para 
restabelecer o nível desses requisitos.

(16) Qualquer incumprimento do 
requisito mínimo respeitante à capacidade 
de absorção total das perdas e do requisito 
mínimo de fundos próprios e de passivos 
elegíveis deve ser tratado e resolvido de 
forma adequada pelas autoridades 
competentes, pelas autoridades de 
resolução e pelo CUR. Dado que o 
incumprimento desses requisitos deve
constituir um impedimento à resolubilidade 
de uma instituição ou de um grupo, os 
procedimentos em vigor para eliminar os 
impedimentos à resolubilidade devem ser 
encurtados com vista a resolver qualquer 
incumprimento dos requisitos de forma 
expedita. O CUR deve ainda estar em 
condições de exigir que as instituições 
alterem os perfis de prazos de vencimento 
dos elementos e instrumentos elegíveis e 
elaborem e executem planos para 
restabelecer o nível desses requisitos 
dentro de um prazo previamente 
especificado.

Or. en

Alteração 30
Miguel Viegas

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Atendendo a que os objetivos do 
presente regulamento, a saber, a definição 
de regras uniformes para efeitos do 
enquadramento da União para a 
recuperação e resolução bancárias, não 

(18) Atendendo a que os objetivos do 
presente regulamento, a saber, a definição 
de regras uniformes para efeitos do 
enquadramento da União para a 
recuperação e resolução bancárias, não 
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podem ser suficientemente alcançados 
pelos Estados-Membros mas podem, 
devido à dimensão da ação prevista, ser 
mais bem alcançados ao nível da União, 
esta pode adotar o presente regulamento, 
em conformidade com o princípio da 
subsidiariedade consagrado no artigo 5.º do 
Tratado da União Europeia. Em 
conformidade com o princípio da 
proporcionalidade consagrado no mesmo 
artigo, o presente regulamento não excede 
o necessário para alcançar esses objetivos.

podem ser suficientemente alcançados 
pelos Estados-Membros mas podem, 
devido à dimensão da ação prevista, ser 
mais bem alcançados ao nível da União, 
esta pode adotar o presente regulamento, 
em conformidade com o princípio da 
subsidiariedade consagrado no artigo 5.º do 
Tratado da União Europeia. Em 
conformidade com o princípio da 
proporcionalidade consagrado no mesmo 
artigo, o presente regulamento não excede 
o necessário para alcançar esses objetivos. 
Contudo, tal não deverá retirar aos 
Estados-Membros capacidade para 
intervir no seu setor financeiro, 
contribuindo para garantir a solidez das 
instituições, protegendo os depositantes e 
alinhando os interesses da banca com as 
necessidades de desenvolvimento do país.

Or. pt

Alteração 31
Pedro Silva Pereira, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Roberto 
Gualtieri, Andrea Cozzolino

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – alínea a)
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 3 – n.º 1 – ponto 24-B

Texto da Comissão Alteração

24-B) «Grupo de resolução», um grupo de 
entidades identificado pelo CUR em 
conformidade com o artigo 8.º, constituído 
pela entidade de resolução e as suas filiais 
que não são, em si, entidades de resolução 
nem são filiais de outra entidade de 
resolução;

24-B) «Grupo de resolução»:

a) um grupo de entidades identificado pelo 
CUR em conformidade com o artigo 8.º, 
constituído pela entidade de resolução e as 
suas filiais que não são:

i) entidades de resolução em si;

ii) filiais de outras entidades de resolução; 
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ou

iii) entidades estabelecidas em países 
terceiros que não estejam incluídas no 
grupo de resolução em conformidade com 
o plano de resolução e as suas filiais;

b) instituições de crédito filiadas num 
organismo central, o organismo central e 
qualquer outra instituição sob o controlo 
do organismo central quando pelo menos 
uma destas entidades é uma entidade de 
resolução.

Or. en

Justificação

A definição de grupo de resolução deve excluir filiais em países terceiros que são em si 
mesmas pontos de entrada, uma vez que estas filiais serão tratadas separadamente do resto 
do grupo em caso de resolução. A definição de grupo de resolução deve também contemplar 
a estrutura de grupos cooperativos cujas instituições filiadas não são filiais do organismo 
central – ou seja, uma entidade de resolução.

Alteração 32
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 7 – n.º 4

Texto em vigor Alteração

2-A. No artigo 7.º, o n.º 4 passa a ter a 
seguinte redação:

4. Se necessário para assegurar a aplicação 
coerente de elevados padrões de resolução 
ao abrigo do presente regulamento, o CUR 
pode:

«4. Se necessário para assegurar a 
aplicação coerente de elevados padrões de 
resolução ao abrigo do presente 
regulamento, o CUR deve:

a) No seguimento da notificação de uma 
medida nos termos do n.º 3 do presente 
artigo por uma autoridade nacional de 
resolução, ao abrigo do artigo 31.º, n.º 1, e 
dentro do prazo adequado atendendo à 

a) No seguimento da notificação de uma 
medida nos termos do n.º 3 do presente 
artigo por uma autoridade nacional de 
resolução, ao abrigo do artigo 31.º, n.º 1, e 
no prazo de uma semana atendendo à 
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urgência das circunstâncias, emitir uma 
advertência dirigida à autoridade nacional 
de resolução competente, sempre que o 
CUR considerar que o projeto de decisão 
relativa a qualquer entidade ou grupo 
referido no n.º 3 do presente artigo não 
cumpre o presente regulamento ou as suas 
instruções gerais a que se refere o artigo 
31.º, n.º 1, alínea a);

urgência das circunstâncias, emitir uma 
advertência dirigida à autoridade nacional 
de resolução competente, sempre que o 
CUR considerar que o projeto de decisão 
relativa a qualquer entidade ou grupo 
referido no n.º 3 do presente artigo não 
cumpre o presente regulamento ou as suas 
instruções gerais a que se refere o artigo 
31.º, n.º 1, alínea a);

b) Decidir, em qualquer momento, 
nomeadamente quando a advertência a que 
se refere a alínea a) não for adequadamente 
atendida, por sua própria iniciativa, após 
consulta da autoridade nacional de 
resolução em causa, ou a pedido da 
autoridade nacional de resolução em causa, 
exercer diretamente todos os poderes 
relevantes ao abrigo do presente 
regulamento também no que respeita a 
qualquer entidade ou grupo a que se refere 
o n.º 3 do presente artigo.

b) Decidir, em qualquer momento, 
nomeadamente quando a advertência a que 
se refere a alínea a) não for adequadamente 
atendida, por sua própria iniciativa, após 
consulta da autoridade nacional de 
resolução em causa, ou a pedido da 
autoridade nacional de resolução em causa, 
exercer diretamente todos os poderes 
relevantes ao abrigo do presente 
regulamento também no que respeita a 
qualquer entidade ou grupo a que se refere 
o n.º 3 do presente artigo.»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32014R0806)

Alteração 33
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 8 – n.º 6 – parágrafo 3

Texto em vigor Alteração

(b-A) No n.º 6, o terceiro parágrafo 
passa a ter a seguinte redação:

Ao elaborar e atualizar o plano de 
resolução, o CUR identifica os eventuais 
impedimentos significativos à 
resolubilidade e, se necessário e 
proporcionado, descreve as medidas 
pertinentes para reduzir esses 

«Ao elaborar e atualizar o plano de 
resolução, o CUR identifica os eventuais 
impedimentos significativos à 
resolubilidade e, se for caso disso, 
descreve as medidas pertinentes para 
reduzir esses impedimentos, nos termos do 
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impedimentos, nos termos do artigo 10.º. artigo 10.º.»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32014R0806)

Alteração 34
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 3 – alínea b-B) (nova)
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 8 – n.º 6 – parágrafo 5 – alínea a)

Texto em vigor Alteração

(b-B) No n.º 6, quinto parágrafo, a 
alínea a) passa a ter a seguinte redação:

a) Qualquer apoio financeiro público 
extraordinário para além da utilização do 
Fundo estabelecido nos termos do artigo 
67.º;

a) Qualquer apoio financeiro público 
extraordinário à entidade sob resolução ou 
às entidades que adquirem partes da sua 
atividade para além da utilização do Fundo 
estabelecido nos termos do artigo 67.º;

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32014R0806)

Alteração 35
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 3 – alínea b-C) (nova)
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 8 – n.º 7

Texto em vigor Alteração

(b-C) No artigo 8.º, o n.º 7 passa a ter a 
seguinte redação:
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7. O plano de resolução inclui uma análise 
indicando de que forma e em que momento 
uma instituição pode solicitar, nas 
condições previstas pelo plano, a utilização 
de garantias do banco central e identifica 
os ativos que presumivelmente reúnem os 
requisitos para serem aceites como 
garantia.

«7. O plano de resolução inclui uma 
análise indicando de que forma e em que 
momento uma instituição pode solicitar, 
nas condições previstas pelo plano, a 
utilização de garantias do banco central e 
identifica os ativos que presumivelmente 
reúnem os requisitos para serem aceites 
como garantia ao mesmo tempo que 
fornece uma estimativa prudente do seu 
valor agregado médio anual para efeitos 
de cedência de liquidez por um banco 
central tendo em devida conta os fatores 
de desconto aplicáveis.»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32014R0806)

Alteração 36
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 3 – alínea b-D) (nova)
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 8 – n.º 9 – alínea i) – subalínea i)

Texto em vigor Alteração

(b-D) No n.º 9, alínea i), a subalínea i) 
passa a ter a seguinte redação:

i) qualquer apoio financeiro público 
extraordinário para além da utilização do 
Fundo estabelecido nos termos do artigo 
67.º,

i) qualquer apoio financeiro público 
extraordinário à entidade sob resolução ou 
às entidades que adquirem partes da sua 
atividade para além da utilização do Fundo 
estabelecido nos termos do artigo 67.º,

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32014R0806)

Alteração 37
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE
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Philippe Lamberts, Sven Giegold

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 3 – alínea c-A) (nova)
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 8 – n.º 9 – alínea p-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) No n.º 9, é aditada a seguinte 
alínea p-A):

p-A) Uma lista pormenorizada e exaustiva 
de instrumentos de capital e de dívida 
discriminados por posição na hierarquia, 
estabelecida em conformidade com os 
processos nacionais de insolvência, e 
sempre que disponível, uma lista 
pormenorizada dos titulares destes 
instrumentos. A lista deve ser atualizada 
no prazo de 24 horas após qualquer 
alteração na estrutura de 
responsabilidade e deve ser 
disponibilizada às autoridades 
competentes ou de resolução no prazo de 
24 horas após um pedido de uma dessas 
autoridades;

Or. en

Alteração 38
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 3 – alínea c-B) (nova)
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 8 – n.º 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(c-B) É aditado o seguinte número:

9-A. O CUR dispõe de poderes para exigir 
que as instituições e as entidades referidas 
no artigo 1.º, n.º 1, alíneas b), c) ou d), da 
Diretiva 2014/59/UE conservem registos 
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pormenorizados dos contratos financeiros 
nos quais são partes. O CUR deve 
especificar um prazo para as instituições 
ou entidades referidas nessas alíneas 
apresentarem esses registos. O mesmo 
prazo é aplicável a todas as instituições e 
todas as entidades referidas nessas alíneas 
sob a jurisdição do CUR. O CUR pode 
decidir fixar prazos diferentes para 
diferentes tipos de contratos financeiros, 
tal como referido no artigo 2.º, ponto 100, 
da Diretiva 2014/59/UE. O presente 
número não afeta os poderes de recolha 
de informações da autoridade competente.

Or. en

Alteração 39
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4 – alínea -a) (nova)
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 10 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto em vigor Alteração

(-a) No n.º 3, o primeiro parágrafo 
passa a ter a seguinte redação:

3. Na elaboração de um plano de resolução,
o CUR avalia em que medida essa entidade 
é suscetível de resolução em conformidade 
com o presente regulamento. Uma entidade 
é considerada suscetível de resolução se for 
exequível e credível para o CUR proceder 
à sua liquidação ao abrigo dos processos 
normais de insolvência ou à sua resolução 
através da aplicação dos instrumentos e do 
exercício de poderes de resolução, evitando 
ao mesmo tempo, na máxima medida do 
possível, quaisquer consequências adversas 
significativas para os sistemas financeiros 
do Estado-Membro em que se situa a 
entidade, para outros Estados-Membros ou 

«3. Na elaboração de um plano de 
resolução, o CUR avalia em que medida 
essa entidade é suscetível de resolução em 
conformidade com o presente regulamento. 
Uma entidade é considerada suscetível de 
resolução se for exequível e credível para o 
CUR proceder à sua liquidação ao abrigo 
dos processos normais de insolvência ou à 
sua resolução através da aplicação dos 
instrumentos e do exercício de poderes de 
resolução, evitando ao mesmo tempo, na 
máxima medida do possível, quaisquer 
consequências adversas significativas para 
os sistemas financeiros do Estado-Membro 
em que se situa a entidade, para outros 
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para a União, nomeadamente 
circunstâncias de instabilidade financeira 
mais generalizada ou acontecimentos 
sistémicos, tendo como objetivo assegurar 
a continuidade das funções críticas da 
entidade.

Estados-Membros ou para a União, 
nomeadamente circunstâncias de 
instabilidade financeira mais generalizada 
ou acontecimentos sistémicos, tendo como 
objetivo assegurar a continuidade das 
funções críticas da entidade. Em 
particular, a avaliação da resolubilidade 
indica explicitamente se as instituições 
devem ser liquidadas ao abrigo dos 
processos normais de insolvência ou se 
devem ser objeto dos instrumentos de 
resolução estabelecidos na Diretiva 
2014/59/UE. A avaliação da 
resolubilidade indica também se, face às 
características específicas da instituição, é 
provável que seja necessária uma medida 
de resolução para defesa do interesse 
público nos termos do artigo 32.º da 
diretiva se a instituição estiver em 
situação ou em risco de insolvência.

Uma instituição ou um grupo é 
considerado não suscetível de resolução 
se qualquer uma das informações 
obrigatórias previstas no artigo 8.º, n.º 9, 
em especial na alínea a), não puder ser 
fornecida segundo os padrões 
considerados necessários pelo CUR.»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32014R0806)

Alteração 40
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4 – alínea c)
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 10 – n.º 9 – parágrafo 1-A

Texto da Comissão Alteração

Se um impedimento à resolubilidade se 
dever a uma situação referida no artigo 
141.º-A, n.º 2, da Diretiva 2013/36/UE, a 

No prazo de três meses a contar da data 
de receção do relatório, a entidade ou a 
empresa-mãe propõem ao CUR medidas 
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empresa-mãe na União propõe ao CUR 
possíveis medidas suscetíveis de reduzir ou 
eliminar o impedimento identificado em 
conformidade com o primeiro parágrafo no 
prazo de duas semanas a contar da data de 
receção de uma notificação efetuada de 
acordo com o n.º 7.

suscetíveis de reduzir ou eliminar os 
impedimentos significativos identificados 
no relatório. O CUR comunica qualquer 
medida proposta pela entidade ou 
empresa-mãe às autoridades competentes, 
à EBA e, quando sucursais significativas 
de instituições que não fazem parte de um 
grupo estiverem situadas em Estados-
Membros não participantes, às
autoridades de resolução desses Estados-
Membros.

Se um impedimento à resolubilidade se 
dever a uma situação de incumprimento do 
requisito previsto nos artigos 12.º-C a 
12.º-F e do requisito referido no artigo 
141.º-A, n.º 2, da Diretiva 2013/36/UE, a 
empresa-mãe na União propõe ao CUR 
possíveis medidas suscetíveis de reduzir ou 
eliminar no prazo de um ano o 
impedimento identificado em 
conformidade com o primeiro parágrafo no 
prazo de duas semanas a contar da data de 
receção de uma notificação efetuada de 
acordo com o n.º 7 para assegurar que a 
instituição cumpre o disposto nos artigos 
12.º-C a 12.º-F e o requisito referido no 
artigo 128.º, ponto 6, da Diretiva 
2013/36/UE.

Or. en

Alteração 41
Pedro Silva Pereira, Luigi Morgano, Roberto Gualtieri, Andrea Cozzolino

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4 – alínea c)
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 10 – n.º 9 – parágrafo 1-A

Texto da Comissão Alteração

Se um impedimento à resolubilidade se 
dever a uma situação referida no artigo 
141.º-A, n.º 2, da Diretiva 2013/36/UE, a 
empresa-mãe na União propõe ao CUR 
possíveis medidas suscetíveis de reduzir ou 

Se um impedimento à resolubilidade se 
dever a uma situação referida no artigo 
141.º-A, n.º 2, da Diretiva 2013/36/UE, a 
empresa-mãe na União propõe ao CUR 
possíveis medidas suscetíveis de reduzir ou 
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eliminar o impedimento identificado em 
conformidade com o primeiro parágrafo no 
prazo de duas semanas a contar da data de 
receção de uma notificação efetuada de 
acordo com o n.º 7.

eliminar o impedimento identificado em 
conformidade com o primeiro parágrafo no 
prazo de duas semanas a contar da data de 
receção de uma notificação efetuada de 
acordo com o n.º 7. O prazo de duas 
semanas pode ser prorrogado pela 
autoridade de resolução, em consulta com 
a autoridade competente, tendo em conta 
as circunstâncias específicas do caso.

Or. en

Justificação

Deve ser concedida maior flexibilidade à instituição para apresentar propostas de medidas 
destinadas a reduzir os impedimentos, uma vez que o desenvolvimento, pela instituição, da 
estratégia mais adequada para corrigir o incumprimento de quaisquer requisitos de reservas 
aplicáveis além dos requisitos mínimos de fundos próprios e de passivos elegíveis pode exigir 
um período de tempo mais longo.

Alteração 42
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4 – alínea c-A) (nova)
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 10 – n.º 10 – parágrafo 2

Texto em vigor Alteração

(c-A) No n.º 10, o segundo parágrafo 
passa a ter a seguinte redação:

Ao identificar medidas alternativas, o 
CUR demonstra de que forma as medidas 
propostas pela instituição não são 
adequadas para eliminar os impedimentos à 
resolubilidade e de que forma as medidas 
alternativas propostas são proporcionadas
para os eliminar. O CUR tem em conta a 
ameaça para a estabilidade financeira 
decorrente desses impedimentos à 
resolubilidade e o efeito das medidas sobre 
a atividade da instituição, a sua 
estabilidade e a sua capacidade de 

«A entidade ou empresa-mãe tem o direito 
de demonstrar de que forma as medidas 
referidas no n.º 9 são adequadas para 
eliminar os impedimentos à resolubilidade 
e de que forma as medidas alternativas 
propostas pelo CUR são mais onerosas do 
que o necessário para os eliminar. O CUR 
tem em conta a ameaça para a estabilidade 
financeira decorrente desses impedimentos 
à resolubilidade e o efeito das medidas 
sobre a atividade da instituição, a sua 
estabilidade e a sua capacidade de 
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contribuir para a economia, sobre o 
mercado interno dos serviços financeiros e 
sobre a estabilidade financeira nos outros 
Estados-Membros e no conjunto da União.

contribuir para a economia, sobre o 
mercado interno dos serviços financeiros e 
sobre a estabilidade financeira nos outros 
Estados-Membros e no conjunto da 
União.»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=PT)

Alteração 43
Ernest Urtasun, Philippe Lamberts, Sven Giegold

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4 – alínea c-B) (nova)
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 10 – n.º 11 – alínea i)

Texto em vigor Alteração

(c-B) No n.º 11, a alínea i) passa a ter a 
seguinte redação:

i) Impor que uma entidade emita passivos 
elegíveis para cumprir os requisitos do 
artigo 12.º;

Impor dentro de um prazo especificado
que uma entidade emita passivos elegíveis 
para cumprir os requisitos do artigo 12.º-G 
e do artigo 12.º-H;

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=PT)

Alteração 44
Ernest Urtasun, Philippe Lamberts, Sven Giegold

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4 – alínea c-C) (nova)
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 10 – n.º 11 – alínea j)

Texto em vigor Alteração

c-C) No n.º 11, a alínea j) passa a ter a 
seguinte redação:

j) Impor que uma entidade tome outras j) Impor que uma entidade cumpra os 
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medidas para cumprir os requisitos 
referidos no artigo 12.º, nomeadamente 
tente renegociar qualquer passivo elegível 
e instrumento adicional de fundos próprios 
de nível 1 ou 2 que tenha emitido, a fim de 
assegurar que qualquer decisão do CUR de 
redução ou conversão desse passivo ou 
instrumento seja efetuada ao abrigo da 
legislação da jurisdição que rege esse 
passivo ou instrumento.

requisitos referidos no artigo 12.º-G e no 
artigo 12.º-H, nomeadamente tente 
renegociar qualquer passivo elegível e 
instrumento adicional de fundos próprios 
de nível 1 ou 2 que tenha emitido, a fim de 
assegurar que qualquer decisão do CUR de 
redução ou conversão desse passivo ou 
instrumento seja efetuada ao abrigo da 
legislação da jurisdição que rege esse 
passivo ou instrumento.

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=PT)

Alteração 45
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4 – alínea e)
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 10 – n.º 11 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

k) Impor que uma entidade apresente 
um plano de restabelecimento da
conformidade com os artigos 12.º-G e 12.º-
H e com o requisito a que se refere o artigo 
128.º, n.º 6, da Diretiva 2013/36/UE;

k) Impor que uma entidade apresente, 
no prazo de três semanas, um plano para 
restabelecer no prazo de um ano a
conformidade com os artigos 12.º-G e 12.º-
H e com o requisito a que se refere o artigo 
128.º, n.º 6, da Diretiva 2013/36/UE;

Or. en

Alteração 46
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4 – alínea e)
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 10 – n.º 11 – alínea l)
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Texto da Comissão Alteração

l) Impor que uma entidade altere o 
perfil de prazo de vencimento dos 
elementos referidos no artigo 12.º-C e no 
artigo 12.º-H, n.º 3, alíneas a) e b), a fim de 
assegurar a conformidade constante com os 
artigos 12.º-G e 12.º-H.

l) Impor no prazo de três semanas
que uma entidade altere o perfil de prazo 
de vencimento dos elementos referidos no 
artigo 12.º-C e no artigo 12.º-H, n.º 3, 
alíneas a) e b), a fim de assegurar a 
conformidade constante com os artigos 
12.º-G e 12.º-H;

Or. en

Alteração 47
Marco Valli

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O CUR, após consulta das 
autoridades competentes, incluindo o BCE, 
determina o requisito mínimo de fundos 
próprios e de passivos elegíveis a que se 
referem os artigos 12.º-A a 12.º-I, sujeito 
aos poderes de redução e de conversão, que 
as entidades e grupos a que se refere o 
artigo 7.º, n.º 2, e as entidades e grupos a 
que se refere o artigo 7.º, n.º 4, alínea b), e 
n.º 5, se estiverem preenchidas as 
condições para aplicação desses números,
são obrigados a manter em qualquer 
momento.

1. O CUR, após consulta das 
autoridades competentes, incluindo o BCE, 
determina o requisito mínimo de fundos 
próprios e de passivos elegíveis a que se 
referem os artigos 12.º-A a 12.º-I, sujeito 
aos poderes de redução e de conversão, que 
as entidades e grupos identificados como 
G-SII e O-SII em conformidade com o 
artigo 131.º da Diretiva 2013/36/UE são 
obrigados a manter em qualquer momento.

Or. en

Alteração 48
Markus Ferber, Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
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Artigo 12-A – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Nos casos em que o plano de 
resolução prevê que não seja tomada 
qualquer medida de resolução nos termos 
do artigo 32.º, mesmo que esteja prevista a 
liquidação da entidade mediante 
processos normais de insolvência, a 
entidade não é sujeita a um requisito 
mínimo nos termos do n.º 1.

Or. en

Justificação

Quando as autoridades de resolução determinam (nos planos de resolução) que a instituição 
será objeto de liquidação ao abrigo de processos normais de insolvência e, por conseguinte, 
excluem qualquer medida de resolução, a instituição não deve ser sujeita a qualquer 
requisito mínimo de fundos próprios e de passivos elegíveis.

Alteração 49
Martin Schirdewan

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-C – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os passivos elegíveis são incluídos 
no montante de fundos próprios e de 
passivos elegíveis das entidades de 
resolução apenas se preencherem as 
condições a que se refere o artigo 72.º-A, 
n.º 2, exceto no que se refere ao artigo 
72.º-B, n.º 2, alínea d), do Regulamento 
(UE) n.º 575/2013.

1. Os passivos elegíveis são incluídos 
no montante de fundos próprios e de 
passivos elegíveis das entidades de 
resolução apenas se preencherem as 
condições a que se refere o artigo 72.º-A, 
n.º 2, do Regulamento (UE) n.º 575/2013.

Or. en

Alteração 50
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Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Neena Gill, Luigi Morgano, Roberto Gualtieri, 
Andrea Cozzolino

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-C – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Em derrogação do n.º 1, os 
passivos emitidos antes de... [data de 
entrada em vigor do presente regulamento 
de alteração] que não satisfaçam as 
condições estabelecidas no artigo 72.º-B, 
n.º 2, alíneas d) e g) a o), do Regulamento 
(UE) n.º 575/2013 podem ser incluídos no 
montante de fundos próprios e de passivos 
elegíveis de entidades de resolução.

Or. en

Justificação

O RMUR deve prever uma cláusula de anterioridade para todos os elementos de passivos 
elegíveis emitidos antes da data de aplicação das disposições do RRFP relativas ao MREL 
que não cumpram os critérios que serão introduzidos por esta proposta (ou seja, os critérios 
estabelecidos no artigo 72.º-B, n.º 2, alíneas g) a o), do RRFP). Tal deve aplicar-se ao pilar 1 
e ao pilar 2 do MREL, nas suas componentes subordinadas e não subordinadas.

Alteração 51
Martin Schirdewan

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-C – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em derrogação do disposto no 
artigo 72.º-A, n.º 2, alínea l), do 
Regulamento (UE) n.º 575/2013, os 
passivos decorrentes de instrumentos de 
dívida com características de derivado, 
tais como títulos de dívida estruturados, 

Suprimido
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são incluídos no montante de fundos 
próprios e de passivos elegíveis apenas se 
preencherem todas as seguintes 
condições:

(a) Determinado montante do passivo 
decorrente do instrumento de dívida é 
conhecido previamente aquando da 
emissão, é fixo e não é afetado por uma 
característica de derivado;

(b) O instrumento de dívida, incluindo a 
sua característica de derivado, não é 
objeto de nenhum acordo de compensação 
nem a sua avaliação está sujeita ao 
disposto no artigo 49.º, n.º 3;

(c) O passivo a que se refere o primeiro 
parágrafo só é incluído no montante de 
fundos próprios e de passivos elegíveis na 
parte correspondente ao montante 
referido na alínea a) do primeiro 
parágrafo.

Or. en

Alteração 52
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-C – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) A entidade demonstrou a contento 
da autoridade de resolução que o 
instrumento tem suficiente capacidade de 
absorção de perdas e pode ser incluído na 
recapitalização interna sem excessiva 
complexidade.

Or. en
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Alteração 53
Pedro Silva Pereira, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Roberto 
Gualtieri, Andrea Cozzolino

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-C – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O CUR, por iniciativa própria após 
consulta da autoridade nacional de 
resolução ou sob proposta de uma 
autoridade nacional de resolução, pode 
decidir que o requisito a que se refere o 
artigo 12.º-G é cumprido pelas entidades 
de resolução através de instrumentos que 
cumprem todas as condições referidas no 
artigo 72.º-A do Regulamento (UE) n.º 
575/2013, com vista a garantir que a 
entidade de resolução pode ser objeto de 
resolução de forma adequada para cumprir 
os objetivos de resolução.

O CUR, por iniciativa própria após 
consulta da autoridade nacional de 
resolução ou sob proposta de uma 
autoridade nacional de resolução, pode 
decidir que o requisito a que se refere o 
artigo 12.º-G é cumprido total ou 
parcialmente pelas entidades de resolução 
através de instrumentos que cumprem 
todas as condições referidas no artigo 72.º-
A do Regulamento (UE) n.º 575/2013, com 
vista a garantir que a entidade de resolução 
pode ser objeto de resolução de forma 
adequada para cumprir os objetivos de 
resolução.

Para cada entidade de resolução, o nível 
do requisito de instrumentos que 
cumprem todas as condições referidas no 
artigo 72.º-A do Regulamento (UE) n.º 
575/2013 não pode exceder o nível do 
requisito especificado no artigo 92.º-A, n.º 
1, do mesmo regulamento, tendo em conta 
as disposições transitórias especificadas 
no seu artigo 494.º.

Or. en

Justificação

O nível máximo de dívida subordinada que as autoridades de resolução podem impor não 
deve ser superior ao que é exigido pela ficha descritiva TLAC.

Alteração 54
Martin Schirdewan

Proposta de regulamento
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Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-C – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O CUR, por iniciativa própria após 
consulta da autoridade nacional de 
resolução ou sob proposta de uma 
autoridade nacional de resolução, pode 
decidir que o requisito a que se refere o 
artigo 12.º-G é cumprido pelas entidades 
de resolução através de instrumentos que 
cumprem todas as condições referidas no 
artigo 72.º-A do Regulamento (UE) n.º 
575/2013, com vista a garantir que a 
entidade de resolução pode ser objeto de 
resolução de forma adequada para cumprir 
os objetivos de resolução.

O CUR, por iniciativa própria após 
consulta da autoridade nacional de 
resolução ou sob proposta de uma 
autoridade nacional de resolução, deve 
assegurar que o requisito a que se refere o 
artigo 12.º-G é cumprido pelas entidades 
de resolução através de instrumentos que 
cumprem todas as condições referidas no 
artigo 72.º-A do Regulamento (UE) n.º 
575/2013, com vista a garantir que a 
entidade de resolução pode ser objeto de 
resolução de forma adequada para cumprir 
os objetivos de resolução.

Or. en

Alteração 55
Martin Schirdewan

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-C – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A decisão do CUR nos termos do presente 
número contém as razões dessa decisão 
com base nos seguintes elementos:

Suprimido

(a) Os passivos não subordinados a que se 
referem os n.os 1 e 2 têm a mesma posição 
de prioridade na hierarquia prevista nos 
procedimentos nacionais de insolvência 
que determinados passivos excluídos da 
aplicação dos poderes de redução e 
conversão em conformidade com o artigo 
44.º, n.º 2 ou n.º 3, da Diretiva 
2014/59/UE;

(b) Em consequência de uma aplicação 
prevista dos poderes de redução e 
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conversão a passivos não subordinados 
que não são excluídos da aplicação dos 
poderes de redução ou conversão em 
conformidade com o artigo 44.º, n.º 2 ou 
n.º 3, da Diretiva 2014/59/UE, os credores 
de créditos decorrentes desses passivos 
incorrem em perdas superiores àquelas 
em que incorreriam no âmbito da 
liquidação ao abrigo de processos 
normais de insolvência;

(c) O montante dos passivos subordinados 
não excede o montante necessário para 
garantir que os credores a que se refere a 
alínea b) não incorrem em perdas acima 
do nível de perdas em que incorreriam 
num processo de liquidação ao abrigo de 
processos normais de insolvência.

Or. en

Alteração 56
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-C – n.º 3 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A decisão do CUR nos termos do presente 
número contém as razões dessa decisão 
com base nos seguintes elementos:

A decisão do CUR nos termos do presente 
número contém as razões dessa decisão 
com base nos elementos abaixo. Tais 
razões devem limitar-se às seguintes:

Or. en

Alteração 57
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE
Philippe Lamberts, Sven Giegold
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-C – n.º 3 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O montante dos passivos 
subordinados não excede o montante 
necessário para garantir que os credores 
a que se refere a alínea b) não incorrem 
em perdas acima do nível de perdas em 
que incorreriam num processo de 
liquidação ao abrigo de processos 
normais de insolvência.

Suprimido

Or. en

Alteração 58
Jakob von Weizsäcker, Paul Tang

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-C – n.º 3 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O montante dos passivos 
subordinados não excede o montante 
necessário para garantir que os credores a 
que se refere a alínea b) não incorrem em 
perdas acima do nível de perdas em que 
incorreriam num processo de liquidação ao 
abrigo de processos normais de 
insolvência.

(c) O montante dos passivos 
subordinados não excede o montante 
necessário para garantir que os credores a 
que se refere a alínea b) não incorrem em 
perdas acima do nível de perdas em que 
incorreriam num processo de liquidação ao 
abrigo de processos normais de 
insolvência, tendo devidamente em conta 
os eventuais efeitos adversos plausíveis da 
instabilidade sistémica e turbulência do 
mercado.

Or. en

Alteração 59
Pedro Silva Pereira, Roberto Gualtieri, Luigi Morgano
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-D – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O requisito a que se refere o artigo 
12.º-A, n.º 1, de cada entidade é 
determinado pela autoridade de resolução 
do CUR, após a consulta das autoridades 
competentes, nomeadamente do BCE, com 
base nos seguintes critérios:

1. O requisito a que se refere o artigo 
12.º-A, n.º 1, de cada entidade é 
determinado pela autoridade de resolução 
do CUR, em cooperação com as
autoridades competentes, nomeadamente 
do BCE, com base nos seguintes critérios:

Or. en

Alteração 60
Tom Vandenkendelaere

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-D – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) A necessidade de assegurar que o 
nível do requisito referido no artigo 12.º-
A, n.º 1, é proporcional às especificidades 
dos seguintes modelos de negócio e de 
financiamento:

i) A prevalência de depósitos na estrutura 
de financiamento;

ii) A falta de experiência na emissão de 
instrumentos de dívida devido ao acesso 
limitado aos mercados de capitais 
nacionais ou transfronteiras e ao recurso 
limitado à emissão de tais instrumentos 
no contexto da estrutura de 
financiamento;

iii) O facto de a instituição se basear 
principalmente em instrumentos de 
fundos próprios principais de nível 1 e 
instrumentos de fundos próprios 
adicionais de nível 1 para cumprir o 
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requisito referido no artigo 45.º, n.º 1.

Or. en

Alteração 61
Marco Valli

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-D – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) A necessidade de assegurar que o 
requisito é proporcional às especificidades 
do modelo de negócio e da estrutura de 
financiamento, tendo em conta:

i) A prevalência de depósitos na estrutura 
de financiamento;

ii) A experiência limitada na emissão de 
instrumentos de dívida devido ao acesso 
limitado aos mercados de capitais 
transfronteiras e grossistas;

iii) O recurso limitado à emissão de 
instrumentos de dívida na estrutura de 
financiamento;

iv) A necessidade de utilizar 
principalmente instrumentos de fundos 
próprios principais de nível 1 e 
instrumentos de capital para cumprir o 
requisito mínimo de fundos próprios e de 
passivos elegíveis;

Or. en

Alteração 62
Barbara Kappel

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-D – n.º 1 – alínea d-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(d-A) A necessidade de assegurar que o 
nível do requisito referido no artigo 12.º-
A, n.º 1, é proporcional às especificidades 
dos modelos de negócio e de 
financiamento, tendo em conta: 

i) A prevalência de depósitos na estrutura 
de financiamento;

ii) A experiência reduzida na emissão de 
instrumentos de dívida devido ao acesso 
limitado aos mercados de capitais 
transfronteiras e grossistas;

iii) O recurso limitado à emissão de 
instrumentos de dívida no contexto da 
estrutura de financiamento;

iv) O facto de a instituição se basear 
principalmente em instrumentos de 
fundos próprios principais de nível 1 e 
instrumentos de capital para cumprir o 
requisito referido no artigo 45.º, n.º 1.

Or. en

Alteração 63
Stanisław Ożóg

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-D – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) A medida em que o sistema de 
garantia de depósitos pode contribuir para 
o financiamento da resolução nos termos 
do artigo 79.º; 

Suprimido

Or. en
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Justificação

In order to ensure the adequate depositorprotection, the potential contribution of the DGS to 
the financing ofresolution should not be used to reduce the MREL requirement.The concept of 
the MREL is based on the assumptionthat the risk relating to a potential failure is dispersed 
across wide range ofcreditors. Reliance on the DGS contribution to the financing of 
resolutionstays in a clear contradiction to this principle. Possible reductions of theMREL 
requirement on the basis of a potential DGS contributions to financing ofresolution could 
pose a systemic risk as the reduction of the overall lossabsorption capacity in the whole 
financial sector would very likely exceed theDGS available financial means DGS. Thuswe 
suggest to delete the respective provisions as they weaken the MRELrequirement and thus the 
credibility of resolution regime and impede financialstability.

Alteração 64
Mady Delvaux, Hugues Bayet

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-D – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) A medida em que o sistema de 
garantia de depósitos pode contribuir para 
o financiamento da resolução nos termos 
do artigo 79.º; 

Suprimido

Or. en

Justificação

A fim de garantir uma proteção adequada dos depositantes, a potencial contribuição do SGD 
não deve ser utilizada para reduzir o requisito MREL.

Alteração 65
Dariusz Rosati, Danuta Maria Hübner

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-D – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração
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(e) A medida em que o sistema de 
garantia de depósitos pode contribuir para 
o financiamento da resolução nos termos 
do artigo 79.º; 

Suprimido

Or. en

Alteração 66
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Roberto Gualtieri, Andrea 
Cozzolino

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-D – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O CUR deve assegurar que o nível do 
requisito referido no artigo 12.º-A, n.º 1, é 
proporcional às especificidades dos 
modelos de negócio e de financiamento da 
entidade de resolução, tendo em conta:

i) A prevalência de depósitos na estrutura 
de financiamento;

ii) A falta de experiência na emissão de 
instrumentos de dívida devido ao acesso 
limitado aos mercados de capitais 
transfronteiras e grossistas;

iii) O facto de a instituição se basear 
principalmente em instrumentos de 
fundos próprios principais de nível 1 e 
instrumentos de capital para cumprir o 
requisito referido no artigo 12.º-A, n.º 1.

Or. en

Justificação

O novo requisito MREL deve ser proporcional ao modelo de negócio e à estrutura de 
financiamento dos bancos. A autoridade de resolução deve ter devidamente em conta as 
especificidades dos bancos financiados por depósitos que irão basear-se principalmente em 
instrumentos de fundos próprios para cumprir o requisito MREL.
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Alteração 67
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-D – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A entidade ou as suas filiais que são 
instituições, mas não entidades de 
resolução, são recapitalizadas ao nível 
necessário para que possam continuar a 
satisfazer as condições de autorização e a 
exercer as atividades para as quais foram 
autorizadas nos termos da Diretiva 
2013/36/UE, da Diretiva 2014/65/UE ou 
legislação equivalente («recapitalização»);

(b) A entidade ou as suas filiais que são 
instituições, mas não entidades de 
resolução, são recapitalizadas ao nível 
necessário para que possam continuar a 
satisfazer as condições de autorização e a 
exercer as atividades para as quais foram 
autorizadas nos termos da Diretiva 
2013/36/UE, da Diretiva 2014/65/UE ou 
legislação equivalente («recapitalização»), 
além de ser criada uma margem de 
segurança determinada pela autoridade 
de resolução conforme previsto no n.º 3 
do presente artigo;

Or. en

Alteração 68
Mady Delvaux, Hugues Bayet

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-D – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A entidade ou as suas filiais que 
são instituições, mas não entidades de 
resolução, são recapitalizadas ao nível 
necessário para que possam continuar a 
satisfazer as condições de autorização e a 
exercer as atividades para as quais foram 
autorizadas nos termos da Diretiva 
2013/36/UE, da Diretiva 2014/65/UE ou 
legislação equivalente («recapitalização»);

(b) A entidade de resolução e as suas 
filiais que são instituições, mas não 
entidades de resolução, são recapitalizadas 
ao nível necessário para que possam 
continuar a satisfazer as condições de 
autorização e a exercer as atividades para 
as quais foram autorizadas nos termos da 
Diretiva 2013/36/UE, da Diretiva 
2014/65/UE ou legislação equivalente 
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(«recapitalização»);

Or. en

Justificação

A alteração traz uma clarificação importante. Para que a estratégia de resolução funcione, o 
requisito MREL tem de ser suficiente para permitir uma recapitalização da própria entidade 
de resolução e de quaisquer instituições com necessidade de recapitalização que façam parte 
do mesmo grupo de resolução.

Alteração 69
Pedro Silva Pereira, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Roberto 
Gualtieri, Andrea Cozzolino

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-D – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b) – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Para cada entidade de resolução, o 
requisito referido no artigo 12.º-A, n.º 1, 
não pode exceder o nível do requisito 
especificado no artigo 92.º-A, n.º 1, do 
Regulamento (CE) n.º 575/2013. 

Or. en

Justificação

Os requisitos MREL devem ser mantidos ao nível da norma TLAC.

Alteração 70
Mady Delvaux, Hugues Bayet

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-D – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração
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Se o plano de resolução previr que a 
entidade deve ser liquidada ao abrigo dos 
processos normais de insolvência, o 
requisito a que se refere o artigo 12.º-A, n.º 
1, para essa entidade não deve exceder um 
montante suficiente para absorver as perdas 
em conformidade com o primeiro 
parágrafo, alínea a).

Se o plano de resolução previr que a 
entidade deve ser liquidada ao abrigo dos 
processos normais de insolvência ou 
outros procedimentos nacionais 
equivalentes, o CUR avalia se se justifica 
limitar o requisito a que se refere o artigo 
12.º-A, n.º 1, para essa entidade de modo a
não exceder um montante suficiente para 
absorver as perdas em conformidade com o 
primeiro parágrafo, alínea a).

A avaliação do CUR examina, em 
particular, o limite referido no parágrafo 
anterior a respeito de qualquer possível 
impacto na estabilidade financeira e de 
qualquer risco de contágio, incluindo 
risco para a reputação, do sistema 
financeiro. 

Or. en

Justificação

A alteração introduz uma salvaguarda relativa à importância de preservar a estabilidade 
financeira. Um plano de resolução é o caminho pressuposto. Todavia, em cada caso real de 
resolução, são possíveis diferentes estratégias de resolução consoante as circunstâncias 
globais no momento em causa. Por conseguinte, é necessário não limitar automaticamente o 
requisito MREL de uma entidade que, de acordo com o plano de resolução, poderia ser 
objeto de liquidação. Tais entidades devem ter um requisito MREL suficientemente elevado 
para permitir desvios em relação ao plano de resolução sempre que necessário.

Alteração 71
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-D – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Se o plano de resolução previr que a 
entidade deve ser liquidada ao abrigo dos 
processos normais de insolvência, o 
requisito a que se refere o artigo 12.º-A, 

Se a avaliação da resolubilidade conclui 
que a liquidação da instituição ao abrigo 
dos processos normais de insolvência é 
viável e credível, o montante de 
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n.º 1, para essa entidade não deve exceder
um montante suficiente para absorver as 
perdas em conformidade com o primeiro 
parágrafo, alínea a).

recapitalização deve ser igual a zero, 
salvo se a autoridade de resolução 
determinar que é necessário um montante 
positivo devido ao facto de a liquidação 
não realizar os objetivos da resolução na 
mesma medida que uma estratégia de 
resolução alternativa.

Or. en

Alteração 72
Martin Schirdewan

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-D – n.º 3 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do último parágrafo, no que 
diz respeito às entidades de resolução, o 
montante referido no n.º 2 não deve 
exceder o maior dos seguintes:

A autoridade de resolução deve 
determinar os montantes de 
recapitalização referidos nos parágrafos 
anteriores, em conformidade com as 
medidas de resolução previstas no plano 
de resolução, e pode ajustar esses 
montantes de recapitalização de forma a 
refletirem adequadamente os riscos que 
afetam a resolubilidade decorrentes do 
modelo de negócio, do perfil de 
financiamento e do perfil de risco global 
do grupo de resolução.

Or. en

Alteração 73
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Roberto Gualtieri, Andrea 
Cozzolino

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-D – n.º 3 – parágrafo 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do último parágrafo, no que 
diz respeito às entidades de resolução, o 
montante referido no n.º 2 não deve 
exceder o maior dos seguintes:

O montante referido no n.º 2 não deve 
exceder o maior dos seguintes:

Or. en

Justificação

Os ajustamentos no último parágrafo propostos inicialmente pela Comissão não devem levar 
a que o montante resultante desse parágrafo seja ultrapassado.  As alterações propostas ao 
último parágrafo contêm critérios mais pormenorizados para uma melhor determinação do 
montante de recapitalização no requisito MREL com base na medida de resolução prevista 
no plano de resolução. Assim, estes critérios definem de forma mais precisa o montante de 
recapitalização referido na alínea a), subalínea ii), em vez de introduzir mais ajustamentos 
que fariam «exceder» esse montante.

Alteração 74
Jakob von Weizsäcker, Paul Tang

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-D – n.º 3 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do último parágrafo, no que 
diz respeito às entidades de resolução, o 
montante referido no n.º 2 não deve 
exceder o maior dos seguintes:

Sem prejuízo do último parágrafo, no que 
diz respeito às entidades de resolução, o 
montante referido no n.º 2 não deve ser 
inferior ao maior dos seguintes:

Or. en

Alteração 75
Martin Schirdewan

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-D – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) A soma: Suprimido

i) Do montante das perdas que pode ser 
necessário absorver no processo de 
resolução que corresponde aos requisitos 
referidos no artigo 92.º, n.º 1, alíneas a), 
b) e c), do Regulamento (UE) n.º 
575/2013 e no artigo 104.º-A da Diretiva 
2013/36/UE da entidade de resolução ao 
nível subconsolidado do grupo de 
resolução;

ii) De um montante de recapitalização que 
permita ao grupo de resolução decorrente 
do processo de resolução restabelecer o 
seu rácio de fundos próprios totais a que 
se refere o artigo 92.º, n.º 1, alínea c), do 
Regulamento (UE) n.º 575/2013 e o seu 
requisito referido no artigo 104.º-A da 
Diretiva 2013/36/UE ao nível 
subconsolidado do grupo de resolução em 
conformidade com as medidas de 
resolução previstas no plano de 
resolução;

Or. en

Alteração 76
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-D – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Do montante das perdas que pode 
ser necessário absorver no processo de 
resolução que corresponde aos requisitos 
referidos no artigo 92.º, n.º 1, alíneas a), b) 
e c), do Regulamento (UE) n.º 575/2013 e 
no artigo 104.º-A da Diretiva 2013/36/UE 
da entidade de resolução ao nível 

i) Do montante das perdas que pode 
ser necessário absorver no processo de 
resolução que corresponde aos requisitos 
referidos no artigo 92.º, n.º 1, alíneas a), b) 
e c), do Regulamento (UE) n.º 575/2013 e 
nos artigos 104.º-A e 104.º-B da Diretiva 
2013/36/UE da entidade de resolução ao 



AM\1144672PT.docx 51/132 PE616.880v01-00

PT

subconsolidado do grupo de resolução; nível subconsolidado do grupo de 
resolução, bem como dos requisitos 
combinados de reservas de fundos 
próprios na aceção do artigo 128.º, 
primeiro parágrafo, ponto 6, da Diretiva 
2013/36/UE ou de qualquer montante 
mais elevado necessário para cumprir o 
limite mínimo de Basileia I em 
conformidade com o artigo 500.º do 
Regulamento (UE) n.º 575/2013;

Or. en

Alteração 77
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Roberto Gualtieri, Andrea 
Cozzolino

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-D – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Do montante das perdas que pode 
ser necessário absorver no processo de 
resolução que corresponde aos requisitos 
referidos no artigo 92.º, n.º 1, alíneas a), b) 
e c), do Regulamento (UE) n.º 575/2013 e 
no artigo 104.º-A da Diretiva 2013/36/UE 
da entidade de resolução ao nível 
subconsolidado do grupo de resolução;

i) Do montante das perdas que pode 
ser necessário absorver no processo de 
resolução que corresponde aos requisitos 
referidos no artigo 92.º, n.º 1, alínea c), do 
Regulamento (UE) n.º 575/2013 e no artigo 
104.º-A da Diretiva 2013/36/UE da 
entidade de resolução ao nível consolidado
do grupo de resolução;

Or. en

Alteração 78
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-D – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea ii)
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Texto da Comissão Alteração

ii) De um montante de recapitalização 
que permita ao grupo de resolução 
decorrente do processo de resolução 
restabelecer o seu rácio de fundos próprios 
totais a que se refere o artigo 92.º, n.º 1, 
alínea c), do Regulamento (UE) n.º 
575/2013 e o seu requisito referido no 
artigo 104.º-A da Diretiva 2013/36/UE ao 
nível subconsolidado do grupo de 
resolução em conformidade com as 
medidas de resolução previstas no plano de 
resolução;

ii) De um montante de recapitalização 
que permita ao grupo de resolução 
decorrente do processo de resolução 
restabelecer o seu rácio de fundos próprios 
totais a que se refere o artigo 92.º, n.º 1, 
alínea c), do Regulamento (UE) n.º 
575/2013 e o seu requisito referido nos 
artigos 104.º-A e 104.º-B da Diretiva 
2013/36/UE ao nível subconsolidado do 
grupo de resolução em conformidade com 
as medidas de resolução previstas no plano 
de resolução, além de uma margem de 
segurança determinada pelo CUR 
conforme previsto no último parágrafo do 
presente número;

Or. en

Alteração 79
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Roberto Gualtieri, Andrea 
Cozzolino

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-D – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) De um montante de recapitalização 
que permita ao grupo de resolução 
decorrente do processo de resolução 
restabelecer o seu rácio de fundos próprios 
totais a que se refere o artigo 92.º, n.º 1, 
alínea c), do Regulamento (UE) n.º 
575/2013 e o seu requisito referido no 
artigo 104.º-A da Diretiva 2013/36/UE ao 
nível subconsolidado do grupo de 
resolução em conformidade com as 
medidas de resolução previstas no plano 
de resolução;

ii) De um montante de recapitalização 
que permita ao grupo de resolução 
decorrente do processo de resolução 
restabelecer a conformidade com o seu 
requisito de rácio de fundos próprios totais 
a que se refere o artigo 92.º, n.º 1, alínea c), 
do Regulamento (UE) n.º 575/2013 e o seu 
requisito referido no artigo 104.º-A da 
Diretiva 2013/36/UE ao nível consolidado
do grupo de resolução após a aplicação da 
medida de resolução preferida;

Or. en
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Alteração 80
Martin Schirdewan

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-D – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A soma: Suprimido

i) Do montante das perdas a absorver no 
processo de resolução que corresponde ao 
requisito relativo ao rácio de alavancagem 
da entidade de resolução referido no 
artigo 92.º, n.º 1, alínea d), do 
Regulamento (UE) n.º 575/2013 ao nível 
subconsolidado do grupo de resolução; e

ii) De um montante de recapitalização que 
permita ao grupo de resolução decorrente 
do processo de resolução restabelecer o 
rácio de alavancagem a que se refere o 
artigo 92.º, n.º 1, alínea d), do 
Regulamento (UE) n.º 575/2013 ao nível 
subconsolidado do grupo de resolução em 
conformidade com as medidas de 
resolução previstas no plano de 
resolução;

Or. en

Alteração 81
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Roberto Gualtieri, Andrea 
Cozzolino

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-D – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Do montante das perdas a absorver 
no processo de resolução que corresponde 
ao requisito relativo ao rácio de 
alavancagem da entidade de resolução 

i) Do montante das perdas a absorver 
no processo de resolução que corresponde 
ao requisito relativo ao rácio de 
alavancagem da entidade de resolução 
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referido no artigo 92.º, n.º 1, alínea d), do 
Regulamento (UE) n.º 575/2013 ao nível 
subconsolidado do grupo de resolução; e

referido no artigo 92.º, n.º 1, alínea d), do 
Regulamento (UE) n.º 575/2013 ao nível 
consolidado do grupo de resolução; e

Or. en

Alteração 82
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Roberto Gualtieri, Andrea 
Cozzolino

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-D – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) De um montante de recapitalização 
que permita ao grupo de resolução 
decorrente do processo de resolução 
restabelecer o rácio de alavancagem a que 
se refere o artigo 92.º, n.º 1, alínea d), do 
Regulamento (UE) n.º 575/2013 ao nível 
subconsolidado do grupo de resolução em 
conformidade com as medidas de 
resolução previstas no plano de resolução;

ii) De um montante de recapitalização 
que permita ao grupo de resolução 
decorrente do processo de resolução 
restabelecer a conformidade com o 
requisito de rácio de alavancagem a que se 
refere o artigo 92.º, n.º 1, alínea d), do 
Regulamento (UE) n.º 575/2013 ao nível 
consolidado do grupo de resolução após a 
aplicação da medida de resolução 
preferida;

Or. en

Alteração 83
Martin Schirdewan

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-D – n.º 3 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

O CUR define os montantes de 
recapitalização referidos nos parágrafos 
anteriores em conformidade com as 
medidas de resolução previstas no plano 
de resolução e pode ajustar os montantes 

Suprimido
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de recapitalização para refletir 
adequadamente os riscos que afetam a 
resolubilidade decorrentes do modelo de 
negócio, do perfil de financiamento e do 
perfil de risco global do grupo de 
resolução.

Or. en

Alteração 84
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Roberto Gualtieri, Andrea 
Cozzolino

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-D – n.º 3 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

O CUR define os montantes de 
recapitalização referidos nos parágrafos 
anteriores em conformidade com as 
medidas de resolução previstas no plano 
de resolução e pode ajustar os montantes 
de recapitalização para refletir 
adequadamente os riscos que afetam a 
resolubilidade decorrentes do modelo de 
negócio, do perfil de financiamento e do 
perfil de risco global do grupo de 
resolução.

Suprimido

Or. en

Alteração 85
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-D – n.º 3 – parágrafo 4
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Texto da Comissão Alteração

O CUR define os montantes de 
recapitalização referidos nos parágrafos 
anteriores em conformidade com as 
medidas de resolução previstas no plano de 
resolução e pode ajustar os montantes de 
recapitalização para refletir 
adequadamente os riscos que afetam a 
resolubilidade decorrentes do modelo de 
negócio, do perfil de financiamento e do 
perfil de risco global do grupo de 
resolução.

O CUR define os montantes de 
recapitalização referidos nos parágrafos 
anteriores em conformidade com as 
medidas de resolução previstas no plano de 
resolução a fim de permitir à entidade 
cobrir eventuais prejuízos ou custos 
suplementares que decorram do exercício 
pelo CUR do poder previsto no artigo 21.º 
ou que estejam relacionados com a 
execução do plano de reorganização do 
negócio pela entidade de resolução 
(«margem de segurança»).

Ao estimar as necessidades de fundos 
próprios regulamentares da instituição 
após a execução da estratégia de 
resolução preferida, o CUR deve utilizar 
os mais recentes valores comunicados 
relativos ao montante total de posições em 
risco ou ao denominador do rácio de 
alavancagem, consoante o caso.

Or. en

Alteração 86
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Roberto Gualtieri, Andrea 
Cozzolino

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5 
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-D – n.º 3 – parágrafo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Ao determinar os montantes de 
recapitalização referidos nos parágrafos 
anteriores, a autoridade de resolução:

(a) Utiliza, para o correspondente 
montante total das posições em risco ou 
montante da posição em risco para efeitos 
do rácio de alavancagem, os valores 
ajustados em função de quaisquer 
alterações resultantes de medidas de 
resolução previstas no plano de 
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resolução;

(b) Após consulta da autoridade 
competente, ajusta para baixo o requisito 
referido no artigo 104.º-A da Diretiva 
2013/36/UE atualmente aplicável à 
entidade de resolução para determinar o 
requisito que será aplicável à entidade de 
resolução após a execução das medidas de 
resolução previstas no plano de resolução.

Or. en

Justificação

The recapitalisation amount shall be determined having in mind the size of the bank’s balance 
sheet post resolution group. The recapitalisation amount has to be calculated taking into 
account how the group and the institution will be after resolution, as its purpose is to allow to 
recapitalize the bank that will result from resolution. Therefore, the effects of the planned 
resolution actions in the resolution entity have to be considered, as they will inevitably lead to 
the depletion of the balance sheet, the reduction of the risk of the bank resulting from 
resolution and the reduction of the Pillar 2 capital requirement applicable to the resolution 
entity, so that the MREL is sensitive to the resolution strategy.Furthermore, the competent 
authority should be required to help the resolution authority to anticipate the pillar 2 
requirement that it would require to the bank after resolution.

Alteração 87
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-D – n.º 3 – parágrafo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O CUR ajusta o montante das perdas a 
absorver referido nos parágrafos 
anteriores tendo em conta informações 
solicitadas à autoridade competente 
relacionadas com o modelo de negócio, o 
modelo de financiamento e o perfil de 
risco da instituição, e a fim de reduzir ou 
eliminar um impedimento à 
resolubilidade ou absorver perdas em 
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participações de instrumentos do requisito 
mínimo de fundos próprios e de passivos 
elegíveis emitidos por outras entidades do 
grupo, bem como sempre que o requisito 
combinado de reservas de fundos próprios 
for considerado não relevante para a 
necessidade de assegurar que as perdas 
possam ser absorvidas na resolução. 

Or. en

Alteração 88
Martin Schirdewan

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-D – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do último parágrafo, no que 
diz respeito às entidades que não são, em 
si, entidades de resolução, o montante 
referido no n.º 2 não deve exceder 
nenhum dos seguintes:

Suprimido

(a) A soma:

i) Do montante das perdas a absorver no 
processo de resolução que corresponde 
aos requisitos referidos no artigo 92.º, n.º 
1, alíneas a), b) e c), do Regulamento 
(UE) n.º 575/2013 e no artigo 104.º-A da 
Diretiva 2013/36/UE da entidade; e

ii) De um montante de recapitalização que 
permita à entidade restabelecer o seu 
rácio de fundos próprios totais a que se 
refere o artigo 92.º, n.º 1, alínea c), do 
Regulamento (UE) n.º 575/2013 e o seu 
requisito referido no artigo 104.º-A da 
Diretiva 2013/36/UE em conformidade 
com o plano de resolução; ou

(b) A soma:

i) Do montante das perdas a absorver no 
processo de resolução que corresponde ao 
requisito relativo ao rácio de alavancagem 
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da entidade referido no artigo 92.º, n.º 1, 
alínea d), do Regulamento (UE) n.º 
575/2013; e

ii) De um montante de recapitalização que 
permita à entidade restabelecer o seu 
rácio de alavancagem a que se refere o 
artigo 92.º, n.º 1, alínea d), do 
Regulamento (UE) n.º 575/2013 em 
conformidade com o plano de resolução;

Or. en

Alteração 89
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-D – n.º 4 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do último parágrafo, no que 
diz respeito às entidades que não são, em 
si, entidades de resolução, o montante 
referido no n.º 2 não deve exceder 
nenhum dos seguintes:

Sem prejuízo do último parágrafo, no que 
diz respeito às entidades que não são, em 
si, entidades de resolução, o montante 
referido no n.º 2 deve ser, pelo menos, o 
maior dos seguintes:

Or. en

Alteração 90
Jakob von Weizsäcker, Paul Tang

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-D – n.º 4 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do último parágrafo, no que 
diz respeito às entidades que não são, em 
si, entidades de resolução, o montante 

Sem prejuízo do último parágrafo, no que 
diz respeito às entidades que não são, em 
si, entidades de resolução, o montante 
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referido no n.º 2 não deve exceder nenhum 
dos seguintes:

referido no n.º 2 não deve ser inferior a 
nenhum dos seguintes:

Or. en

Alteração 91
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Roberto Gualtieri, Andrea 
Cozzolino

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-D – n.º 4 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do último parágrafo, no que 
diz respeito às entidades que não são, em 
si, entidades de resolução, o montante 
referido no n.º 2 não deve exceder nenhum
dos seguintes:

No que diz respeito às entidades que não 
são, em si, entidades de resolução, o 
montante referido no n.º 2 não deve 
exceder o maior dos seguintes:

Or. en

Justificação

Os ajustamentos no último parágrafo propostos inicialmente pela Comissão não devem levar 
a que o montante resultante desse parágrafo seja ultrapassado. As alterações propostas ao 
último parágrafo contêm critérios mais pormenorizados para uma melhor determinação do 
montante de recapitalização no requisito MREL com base na medida de resolução prevista 
no plano de resolução. Assim, estes critérios definem de forma mais precisa o montante de 
recapitalização referido na alínea a), subalínea ii), em vez de introduzir mais ajustamentos 
que fariam «exceder» esse montante.

Alteração 92
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-D – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea i)



AM\1144672PT.docx 61/132 PE616.880v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

i) Do montante das perdas a absorver 
no processo de resolução que corresponde 
aos requisitos referidos no artigo 92.º, n.º 1, 
alíneas a), b) e c), do Regulamento (UE) 
n.º 575/2013 e no artigo 104.º-A da 
Diretiva 2013/36/UE da entidade; e

i) Do montante das perdas a absorver 
no processo de resolução que corresponde 
aos requisitos referidos no artigo 92.º, n.º 1, 
alíneas a), b) e c), do Regulamento (UE) 
n.º 575/2013 e nos artigos 104.º-A e 104.º-
B da Diretiva 2013/36/UE da entidade, 
bem como dos requisitos combinados de 
reservas de fundos próprios na aceção do 
artigo 128.º, primeiro parágrafo, ponto 6, 
da Diretiva 2013/36/UE ou de qualquer 
montante mais elevado necessário para 
cumprir o limite mínimo de Basileia I em 
conformidade com o artigo 500.º do 
Regulamento (UE) n.º 575/2013; e

Or. en

Alteração 93
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Roberto Gualtieri, Andrea 
Cozzolino

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-D – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Do montante das perdas a absorver 
no processo de resolução que corresponde 
aos requisitos referidos no artigo 92.º, n.º 1, 
alíneas a), b) e c), do Regulamento (UE) 
n.º 575/2013 e no artigo 104.º-A da 
Diretiva 2013/36/UE da entidade; e

i) Do montante das perdas a absorver 
que corresponde aos requisitos referidos no 
artigo 92.º, n.º 1, alínea c), do 
Regulamento (UE) n.º 575/2013 e no artigo 
104.º-A da Diretiva 2013/36/UE da 
entidade; e

Or. en

Alteração 94
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Proposta de regulamento
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Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-D – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) De um montante de recapitalização 
que permita à entidade restabelecer o seu 
rácio de fundos próprios totais a que se 
refere o artigo 92.º, n.º 1, alínea c), do 
Regulamento (UE) n.º 575/2013 e o seu 
requisito referido no artigo 104.º-A da 
Diretiva 2013/36/UE em conformidade 
com o plano de resolução; ou

ii) De um montante de recapitalização 
que permita à entidade restabelecer o seu 
rácio de fundos próprios totais a que se 
refere o artigo 92.º, n.º 1, alínea c), do 
Regulamento (UE) n.º 575/2013 e o seu 
requisito referido nos artigos 104.º-A e 
104.º-B da Diretiva 2013/36/UE em 
conformidade com o plano de resolução, 
além de uma margem de segurança 
determinada pela autoridade de resolução 
conforme previsto no último parágrafo do 
n.º 3 do presente artigo; ou

Or. en

Alteração 95
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Roberto Gualtieri, Andrea 
Cozzolino

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-D – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) De um montante de recapitalização 
que permita à entidade restabelecer o seu 
rácio de fundos próprios totais a que se 
refere o artigo 92.º, n.º 1, alínea c), do 
Regulamento (UE) n.º 575/2013 e o seu 
requisito referido no artigo 104.º-A da 
Diretiva 2013/36/UE em conformidade 
com o plano de resolução; ou

ii) De um montante de recapitalização 
que permita à entidade restabelecer a 
conformidade com o seu requisito de rácio 
de fundos próprios totais a que se refere o 
artigo 92.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento 
(UE) n.º 575/2013 e o seu requisito 
referido no artigo 104.º-A da Diretiva 
2013/36/UE após o exercício do poder de 
reduzir ou converter instrumentos de 
capital e passivos elegíveis relevantes em 
conformidade com o artigo 21.º;

Or. en
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Alteração 96
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Andrea Cozzolino

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-D – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea b) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Do montante das perdas a absorver 
no processo de resolução que corresponde 
ao requisito relativo ao rácio de 
alavancagem da entidade referido no artigo 
92.º, n.º 1, alínea d), do Regulamento (UE) 
n.º 575/2013; e

i) Do montante das perdas a absorver 
que corresponde ao requisito relativo ao 
rácio de alavancagem da entidade referido 
no artigo 92.º, n.º 1, alínea d), do 
Regulamento (UE) n.º 575/2013; e

Or. en

Alteração 97
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Roberto Gualtieri, Andrea 
Cozzolino

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-D – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea b) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) De um montante de recapitalização 
que permita à entidade restabelecer o seu 
rácio de alavancagem a que se refere o 
artigo 92.º, n.º 1, alínea d), do 
Regulamento (UE) n.º 575/2013 em 
conformidade com o plano de resolução;

ii) De um montante de recapitalização 
que permita à entidade restabelecer a 
conformidade com o seu requisito de rácio 
de alavancagem a que se refere o artigo 
92.º, n.º 1, alínea d), do Regulamento (UE) 
n.º 575/2013 após o exercício do poder de 
reduzir ou converter instrumentos de 
capital e passivos elegíveis relevantes em 
conformidade com o artigo 21.º;

Or. en

Alteração 98
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Roberto Gualtieri, Andrea 
Cozzolino
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-D – n.º 4 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

O CUR define os montantes de 
recapitalização referidos no presente 
número em conformidade com as medidas 
de resolução previstas no plano de 
resolução e pode ajustar os montantes de 
recapitalização para refletir 
adequadamente os riscos que afetam as 
necessidades de recapitalização 
decorrentes do modelo de negócio, do 
perfil de financiamento e do perfil de 
risco global da entidade.

Suprimido

Or. en

Alteração 99
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-D – n.º 4 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

O CUR define os montantes de 
recapitalização referidos no presente 
número em conformidade com as medidas 
de resolução previstas no plano de 
resolução e pode ajustar os montantes de 
recapitalização para refletir 
adequadamente os riscos que afetam as 
necessidades de recapitalização 
decorrentes do modelo de negócio, do 
perfil de financiamento e do perfil de 
risco global da entidade.

O CUR define os montantes de 
recapitalização referidos no presente 
número em conformidade com as medidas 
de resolução previstas no plano de 
resolução e pode ajustar em alta os 
montantes de recapitalização para garantir 
que o grupo de resolução decorrente do 
processo de resolução dispõe de recursos 
suficientes para cobrir eventuais custos 
adicionais que possam surgir da execução 
de medidas de resolução ou do plano de 
reorganização do negócio («margem de 
segurança»).
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Ao estimar as necessidades de fundos 
próprios regulamentares da instituição 
após a execução da estratégia de 
resolução preferida, a autoridade de 
resolução deve utilizar os mais recentes 
valores comunicados relativos ao 
montante total de posições em risco ou ao 
denominador do rácio de alavancagem, 
consoante o caso.

Or. en

Alteração 100
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Roberto Gualtieri, Andrea 
Cozzolino

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5 
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-D – n.º 4 – parágrafo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Ao determinar os montantes de 
recapitalização mencionados nos 
parágrafos anteriores, o CUR deve:

a) Utilizar os valores relativos ao 
montante total das posições em risco 
relevante ou ao montante da posição em 
risco decorrente do rácio de alavancagem 
ajustados para eventuais alterações 
resultantes das medidas de resolução 
previstas no plano de resolução;

b) Após consultar a autoridade 
competente, ajustar em baixa o requisito 
mencionado no artigo 104.º-A da Diretiva 
2013/36/UE, atualmente aplicável à 
entidade de resolução, para determinar o 
requisito que será aplicável à entidade de 
resolução após a execução das medidas de 
resolução previstas no plano de resolução.

Or. en
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Justificação

The recapitalisation amount shall be determined having in mind the size of the bank’s balance 
sheet post resolution group. The recapitalisation amount has to be calculated taking into 
account how the group and the institution will be after resolution, as its purpose is to allow to 
recapitalize the bank that will result from resolution. Therefore, the effects of the planned 
resolution actions in the resolution entity have to be considered, as they will inevitably lead to 
the depletion of the balance sheet, the reduction of the risk of the bank resulting from 
resolution and the reduction of the Pillar 2 capital requirement applicable to the resolution 
entity, so that the MREL is sensitive to the resolution strategy.Furthermore, the competent 
authority should be required to help the resolution authority to anticipate the pillar 2 
requirement that it would require to the bank after resolution.

Alteração 101
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5 (novo)
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-D – n.º 4 – parágrafo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O CUR deve ajustar o montante das 
perdas a absorver mencionadas nos 
parágrafos anteriores tendo em conta 
informações solicitadas à autoridade 
competente relacionadas com o modelo de 
negócio, o modelo de financiamento e o 
perfil de risco da instituição, e a fim de 
reduzir ou eliminar qualquer 
impedimento à resolubilidade ou de 
absorver perdas em detenções de 
instrumentos MREL emitidos por outras 
entidades do grupo, bem como sempre que 
o requisito combinado de reservas de 
fundos próprios seja avaliado como não 
relevante para a necessidade de assegurar 
que as perdas possam ser absorvidas na 
resolução.

Or. en
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Alteração 102
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-D – n.º 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

5. Se o CUR previr que determinadas 
classes de passivos elegíveis podem ser 
excluídas da recapitalização interna nos 
termos do artigo 27.º, n.º 5, ou podem ser 
transferidas na íntegra para uma entidade 
destinatária no quadro de uma transferência 
parcial, o requisito a que se refere o artigo 
12.º-A, n.º 1, não deve exceder um 
montante suficiente para:

5. Se o CUR previr que determinadas 
classes de passivos elegíveis podem ser 
excluídas da recapitalização interna nos 
termos do artigo 27.º, n.º 5, ou podem ser 
transferidas na íntegra para uma entidade 
destinatária no quadro de uma transferência 
parcial, o requisito a que se refere o artigo 
12.º-A, n.º 1, deve ser, pelo menos:

Or. en

Alteração 103
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-D – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A decisão do CUR de impor um 
requisito mínimo de fundos próprios e de 
passivos elegíveis ao abrigo do presente 
artigo contém os motivos dessa decisão, 
incluindo uma avaliação completa dos 
elementos referidos nos n.os 2 a 5, 
nomeadamente no que diz respeito à 
necessidade e ao nível do requisito a que 
se refere o artigo 104.º-A da Diretiva 
2013/36/UE no montante de 
recapitalização.

6. A decisão do CUR de impor um 
requisito mínimo de fundos próprios e de 
passivos elegíveis ao abrigo do presente 
artigo contém os motivos dessa decisão.
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Or. en

Alteração 104
Mady Delvaux, Hugues Bayet

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-D – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. O CUR pode reduzir o requisito a 
que se refere o artigo 12.º-A, n.º 1, para 
ter em conta o montante a contribuir por 
um sistema de garantia de depósitos para 
o financiamento da estratégia de 
resolução preferida, em conformidade 
com o artigo 109.º da Diretiva 
2014/59/UE.

Suprimido

A dimensão de qualquer redução deve 
basear-se numa avaliação credível da 
contribuição potencial do sistema de 
garantia de depósitos e, pelo menos:

a) Ser inferior a uma estimativa prudente 
das perdas potenciais que o sistema de 
garantia de depósitos teria de suportar se 
a instituição fosse liquidada no quadro de 
um processo normal de insolvência, tendo 
em conta a posição de prioridade do 
sistema de garantia de depósitos nos 
termos do artigo 108.º da Diretiva 
2014/59/UE;

b) Ser inferior ao limite das contribuições 
do sistema de garantia de depósitos 
previsto no artigo 109.º, n.º 5, segundo 
parágrafo, da Diretiva 2014/59/UE;

c) Ter em conta o risco global de 
esgotamento dos recursos financeiros 
disponíveis do sistema de garantia de 
depósitos devido à contribuição para 
múltiplas situações de resoluções ou 
incumprimentos bancários; e

d) Ser coerente com quaisquer outras 
disposições pertinentes de direito nacional 
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e as competências e responsabilidades da 
autoridade responsável pelo sistema de 
garantia de depósitos.

O CUR, após consultar a autoridade 
responsável pelo sistema de garantia de 
depósitos, deve documentar a sua 
abordagem no que diz respeito à 
apreciação do risco global de esgotamento 
dos recursos financeiros disponíveis do 
sistema de garantia de depósitos, e aplicar 
reduções em conformidade com o disposto 
no primeiro parágrafo, desde que esse 
risco não seja excessivo.

Or. en

Justificação

Para assegurar uma proteção adequada dos depositantes, a potencial contribuição do SGD 
não deve ser utilizada para reduzir o requisito MREL.

Alteração 105
Dariusz Rosati, Danuta Maria Hübner

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-D – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. O CUR pode reduzir o requisito a 
que se refere o artigo 12.º-A, n.º 1, para 
ter em conta o montante a contribuir por 
um sistema de garantia de depósitos para 
o financiamento da estratégia de 
resolução preferida, em conformidade 
com o artigo 109.º da Diretiva 
2014/59/UE.

Suprimido

A dimensão de qualquer redução deve 
basear-se numa avaliação credível da 
contribuição potencial do sistema de 
garantia de depósitos e, pelo menos:

a) Ser inferior a uma estimativa prudente 
das perdas potenciais que o sistema de 
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garantia de depósitos teria de suportar se 
a instituição fosse liquidada no quadro de 
um processo normal de insolvência, tendo 
em conta a posição de prioridade do 
sistema de garantia de depósitos nos 
termos do artigo 108.º da Diretiva 
2014/59/UE;

b) Ser inferior ao limite das contribuições 
do sistema de garantia de depósitos 
previsto no artigo 109.º, n.º 5, segundo 
parágrafo, da Diretiva 2014/59/UE;

c) Ter em conta o risco global de 
esgotamento dos recursos financeiros 
disponíveis do sistema de garantia de 
depósitos devido à contribuição para 
múltiplas situações de resoluções ou 
incumprimentos bancários; e

d) Ser coerente com quaisquer outras 
disposições pertinentes de direito nacional 
e as competências e responsabilidades da 
autoridade responsável pelo sistema de 
garantia de depósitos.

O CUR, após consultar a autoridade 
responsável pelo sistema de garantia de 
depósitos, deve documentar a sua 
abordagem no que diz respeito à 
apreciação do risco global de esgotamento 
dos recursos financeiros disponíveis do 
sistema de garantia de depósitos, e aplicar 
reduções em conformidade com o disposto 
no primeiro parágrafo, desde que esse 
risco não seja excessivo.

Or. en

Alteração 106
Stanisław Ożóg

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-D – n.º 8 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração
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O CUR pode reduzir o requisito a que se 
refere o artigo 12.º-A, n.º 1, para ter em 
conta o montante a contribuir por um 
sistema de garantia de depósitos para o 
financiamento da estratégia de resolução 
preferida, em conformidade com o artigo 
109.º da Diretiva 2014/59/UE.

Suprimido

Or. en

Justificação

In order to ensure the adequate depositor protection, the potential contribution of the DGS to 
the financing of resolution should not be used to reduce the MREL requirement. The concept 
of the MREL is based on the assumption that the risk relating to a potential failure is 
dispersed across wide range of creditors. Reliance on the DGS contribution to the financing 
of resolution stays in a clear contradiction to this principle. Possible reductions of the MREL 
requirement on the basis of a potential DGS contributions to financing of resolution could 
pose a systemic risk as the reduction of the overall loss absorption capacity in the whole 
financial sector would very likely exceed the DGS available financial means DGS. Thus we 
suggest to delete the respective provisions as they weaken the MREL requirement and thus the 
credibility of resolution regime and impede financial stability.

Alteração 107
Stanisław Ożóg

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-D – n.º 8 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A dimensão de qualquer redução deve 
basear-se numa avaliação credível da 
contribuição potencial do sistema de 
garantia de depósitos e, pelo menos:

Suprimido

a) Ser inferior a uma estimativa prudente 
das perdas potenciais que o sistema de 
garantia de depósitos teria de suportar se 
a instituição fosse liquidada no quadro de 
um processo normal de insolvência, tendo 
em conta a posição de prioridade do 
sistema de garantia de depósitos nos 
termos do artigo 108.º da Diretiva 
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2014/59/UE;

b) Ser inferior ao limite das contribuições 
do sistema de garantia de depósitos 
previsto no artigo 109.º, n.º 5, segundo 
parágrafo, da Diretiva 2014/59/UE;

c) Ter em conta o risco global de 
esgotamento dos recursos financeiros 
disponíveis do sistema de garantia de 
depósitos devido à contribuição para 
múltiplas situações de resoluções ou 
incumprimentos bancários; e

d) Ser coerente com quaisquer outras 
disposições pertinentes de direito nacional 
e as competências e responsabilidades da 
autoridade responsável pelo sistema de 
garantia de depósitos.

O CUR, após consultar a autoridade 
responsável pelo sistema de garantia de 
depósitos, deve documentar a sua 
abordagem no que diz respeito à 
apreciação do risco global de esgotamento 
dos recursos financeiros disponíveis do 
sistema de garantia de depósitos, e aplicar 
reduções em conformidade com o disposto 
no primeiro parágrafo, desde que esse 
risco não seja excessivo.

Or. en

Justificação

In order to ensure the adequate depositor protection, the potential contribution of the DGS to 
the financing of resolution should not be used to reduce the MREL requirement.The concept 
of the MREL is based on the assumption that the risk relating to a potential failure is 
dispersed across wide range of creditors. Reliance on the DGS contribution to the financing 
of resolution stays in a clear contradiction to this principle. Possible reductions of the MREL 
requirement on the basis of a potential DGS contributions to financing of resolution could 
pose a systemic risk as the reduction of the overall loss absorption capacity in the whole 
financial sector would very likely exceed the DGS available financial means DGS. Thus we 
suggest to delete the respective provisions as they weaken the MREL requirement and thus the 
credibility of resolution regime and impede financial stability.

Alteração 108
Ernest Urtasun
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em nome do Grupo Verts/ALE
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-D – n.º 8 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Ser inferior a uma estimativa 
prudente das perdas potenciais que o 
sistema de garantia de depósitos teria de 
suportar se a instituição fosse liquidada no 
quadro de um processo normal de 
insolvência, tendo em conta a posição de 
prioridade do sistema de garantia de 
depósitos nos termos do artigo 108.º da 
Diretiva 2014/59/UE;

a) Ser 20 % de uma estimativa 
prudente das perdas potenciais que o 
sistema de garantia de depósitos teria de 
suportar se a instituição fosse liquidada no 
quadro de um processo normal de 
insolvência, tendo em conta a posição de 
prioridade do sistema de garantia de 
depósitos nos termos do artigo 108.º da 
Diretiva 2014/59/UE;

Or. en

Alteração 109
Pedro Silva Pereira, Roberto Gualtieri, Luigi Morgano

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-E

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12.º-E Suprimido

Or. en

Alteração 110
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-E – título
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Texto da Comissão Alteração

Determinação do requisito aplicável às 
entidades que são G-SII

Determinação do requisito aplicável às 
entidades que são G-SII, O-SII e 
instituições não consideradas como 
menos significativas em conformidade 
com o artigo 6.º, n.º 4, do Regulamento 
(UE) n.º 1024/2013 do Conselho

Or. en

Alteração 111
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-E – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O requisito mínimo de fundos 
próprios e de passivos elegíveis de uma 
entidade de resolução que é uma G-SII ou 
que faz parte de uma G-SII é constituído:

1. O requisito mínimo de fundos 
próprios e de passivos elegíveis de uma 
entidade de resolução que é uma G-SII ou 
uma O-SII e instituições sujeitas a 
supervisão direta pelo MUS ou que faz 
parte de uma G-SII ou de uma O-SII e 
instituições não consideradas como 
menos significativas em conformidade 
com o artigo 6.º, n.º 4, do Regulamento 
(UE) n.º 1024/2013 do Conselho é 
constituído:

Or. en

Alteração 112
Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-E – n.º 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) Por quaisquer requisitos 
adicionais de fundos próprios e de 
passivos elegíveis específicos à entidade e 
determinados pela autoridade de 
resolução em conformidade com o n.º 2, 
que devam ser cumpridos com passivos 
que preencham as condições estabelecidas 
no artigo 12.º-C.

Suprimido

Or. en

Justificação

O requisito adicional discricionário ao nível da capacidade de absorção total das perdas 
para as G-SII implicaria um risco pró-cíclico, exercendo mais pressão sobre os balanços e as 
demonstrações de resultados das instituições europeias sistémicas.

Alteração 113
Martin Schirdewan

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-E – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O CUR apenas pode impor um 
requisito adicional de fundos próprios e 
de passivos elegíveis referido no n.º 1, 
alínea b):

Suprimido

(a) Se o requisito a que se refere o n.º 1, 
alínea a), não for suficiente para 
preencher as condições previstas no artigo 
12.º-D; e

(b) Na medida em que o montante exigido 
de fundos próprios e de passivos elegíveis 
não exceda o nível necessário para 
preencher as condições do artigo 12.º-D.

Or. en
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Alteração 114
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-E – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Se o requisito a que se refere o n.º 
1, alínea a), não for suficiente para 
preencher as condições previstas no artigo 
12.º-D; e

(a) Se o requisito a que se refere o n.º 
1, alínea a), for suscetível de ser 
insuficiente para preencher as condições 
previstas no artigo 12.º-D; e

Or. en

Alteração 115
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-E – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A decisão do CUR de impor um 
requisito adicional de fundos próprios e de 
passivos elegíveis nos termos do n.º 1, 
alínea b), contém os motivos dessa decisão, 
designadamente uma avaliação completa 
dos elementos a que se refere o n.º 2.

3. A decisão do CUR de impor um 
requisito adicional de fundos próprios e de 
passivos elegíveis nos termos do n.º 1, 
alínea b), contém os motivos dessa decisão.

Or. en

Alteração 116
Martin Schirdewan
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-F

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12.º-F Suprimido

Orientações para o requisito mínimo de 
fundos próprios e de passivos elegíveis

1. O CUR pode fornecer orientações a 
uma entidade para que esta disponha de 
fundos próprios e de passivos elegíveis 
que satisfaçam as condições do artigo 
12.º-C e do artigo 12.º-H, n.º 3, para além 
dos níveis estabelecidos no artigo 12.º-D e 
no artigo 12.º-E no caso de montantes 
para as seguintes finalidades:

(a) Cobrir potenciais perdas da entidade 
adicionais às cobertas no artigo 12.º-D, 
e/ou

(b) Assegurar que, em caso de resolução, 
se mantém a confiança suficiente por 
parte dos mercados na entidade através de 
instrumentos de capital para além do 
requisito disposto no artigo 12.º-D, n.º 2, 
alínea b) («reserva para efeitos de 
confiança dos mercados»).

As orientações só devem ser facultadas e 
calculadas a respeito do requisito a que se 
refere o artigo 12.º-A, n.º 1, calculado em 
conformidade com o artigo 12.º-A, n.º 2, 
alínea a).

2. O montante constante das orientações 
facultadas em conformidade com o n.º 1, 
alínea a), só pode ser definido se a 
autoridade competente já tiver fixado as 
suas próprias orientações em 
conformidade com o artigo 104.º-B da 
Diretiva 2013/36/UE e não deve exceder o 
nível dessas orientações.

O montante constante das orientações 
facultadas em conformidade com o n.º 1, 
alínea b), não deve exceder o montante do 
requisito combinado de reservas de 
fundos próprios a que se refere o artigo 
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128.º, n.º 6, da Diretiva 2013/36/UE, 
exceto no que diz respeito ao requisito 
referido na alínea a) dessa disposição, a 
menos que seja necessário um nível mais 
elevado para garantir que, na sequência 
do processo de resolução, a entidade 
continua a satisfazer as condições da sua 
autorização durante um período 
adequado não superior a um ano.

A autoridade de resolução deve fornecer à 
entidade os motivos e uma avaliação 
completa da necessidade e do nível das 
orientações fornecidas em conformidade 
com o presente artigo.

3. Se uma entidade persistir em não 
dispor dos fundos próprios e dos passivos 
elegíveis adicionais, tal como previsto nos 
termos das orientações a que se refere o 
n.º 1, o CUR pode exigir que o montante 
do requisito a que se refere o artigo 12.º-
D, n.º 2, seja aumentado para cobrir as 
orientações facultadas nos termos do 
presente artigo.

4. Uma entidade que não disponha dos 
fundos próprios e dos passivos elegíveis 
previstos nas orientações a que se refere o 
n.º 1 não está sujeita às restrições a que se 
refere o artigo 141.º da Diretiva 
2013/36/UE.

Or. en

Alteração 117
Marco Valli

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-F

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12.º-F Suprimido

Orientações para o requisito mínimo de 
fundos próprios e de passivos elegíveis
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1. O CUR pode fornecer orientações a 
uma entidade para que esta disponha de 
fundos próprios e de passivos elegíveis 
que satisfaçam as condições do artigo 
12.º-C e do artigo 12.º-H, n.º 3, para além 
dos níveis estabelecidos no artigo 12.º-D e 
no artigo 12.º-E no caso de montantes 
para as seguintes finalidades:

(a) Cobrir potenciais perdas da entidade 
adicionais às cobertas no artigo 12.º-D, 
e/ou

(b) Assegurar que, em caso de resolução, 
se mantém a confiança suficiente por 
parte dos mercados na entidade através de 
instrumentos de capital para além do 
requisito disposto no artigo 12.º-D, n.º 2, 
alínea b) («reserva para efeitos de 
confiança dos mercados»).

As orientações só devem ser facultadas e 
calculadas a respeito do requisito a que se 
refere o artigo 12.º-A, n.º 1, calculado em 
conformidade com o artigo 12.º-A, n.º 2, 
alínea a).

2. O montante constante das orientações 
facultadas em conformidade com o n.º 1, 
alínea a), só pode ser definido se a 
autoridade competente já tiver fixado as 
suas próprias orientações em 
conformidade com o artigo 104.º-B da 
Diretiva 2013/36/UE e não deve exceder o 
nível dessas orientações.

O montante constante das orientações 
facultadas em conformidade com o n.º 1, 
alínea b), não deve exceder o montante do 
requisito combinado de reservas de 
fundos próprios a que se refere o artigo 
128.º, n.º 6, da Diretiva 2013/36/UE, 
exceto no que diz respeito ao requisito 
referido na alínea a) dessa disposição, a 
menos que seja necessário um nível mais 
elevado para garantir que, na sequência 
do processo de resolução, a entidade 
continua a satisfazer as condições da sua 
autorização durante um período 
adequado não superior a um ano.

A autoridade de resolução deve fornecer à 
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entidade os motivos e uma avaliação 
completa da necessidade e do nível das 
orientações fornecidas em conformidade 
com o presente artigo.

3. Se uma entidade persistir em não 
dispor dos fundos próprios e dos passivos 
elegíveis adicionais, tal como previsto nos 
termos das orientações a que se refere o 
n.º 1, o CUR pode exigir que o montante 
do requisito a que se refere o artigo 12.º-
D, n.º 2, seja aumentado para cobrir as 
orientações facultadas nos termos do 
presente artigo.

4. Uma entidade que não disponha dos 
fundos próprios e dos passivos elegíveis 
previstos nas orientações a que se refere o 
n.º 1 não está sujeita às restrições a que se 
refere o artigo 141.º da Diretiva 
2013/36/UE.

Or. en

Alteração 118
Marco Valli

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-F – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O CUR pode fornecer orientações 
a uma entidade para que esta disponha de 
fundos próprios e de passivos elegíveis 
que satisfaçam as condições do artigo 
12.º-C e do artigo 12.º-H, n.º 3, para além 
dos níveis estabelecidos no artigo 12.º-D e 
no artigo 12.º-E no caso de montantes 
para as seguintes finalidades:

Suprimido

(a) Cobrir potenciais perdas da entidade 
adicionais às cobertas no artigo 12.º-D, 
e/ou

(b) Assegurar que, em caso de resolução, 
se mantém a confiança suficiente por 
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parte dos mercados na entidade através de 
instrumentos de capital para além do 
requisito disposto no artigo 12.º-D, n.º 2, 
alínea b) («reserva para efeitos de 
confiança dos mercados»).

As orientações só devem ser facultadas e 
calculadas a respeito do requisito a que se 
refere o artigo 12.º-A, n.º 1, calculado em 
conformidade com o artigo 12.º-A, n.º 2, 
alínea a).

Or. en

Alteração 119
Martin Schirdewan

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-F – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O CUR pode fornecer orientações a uma 
entidade para que esta disponha de 
fundos próprios e de passivos elegíveis 
que satisfaçam as condições do artigo 
12.º-C e do artigo 12.º-H, n.º 3, para além 
dos níveis estabelecidos no artigo 12.º-D e 
no artigo 12.º-E no caso de montantes 
para as seguintes finalidades:

Suprimido

(a) Cobrir potenciais perdas da entidade 
adicionais às cobertas no artigo 12.º-D, 
e/ou

(b) Assegurar que, em caso de resolução, 
se mantém a confiança suficiente por 
parte dos mercados na entidade através de 
instrumentos de capital para além do 
requisito disposto no artigo 12.º-D, n.º 2, 
alínea b) («reserva para efeitos de 
confiança dos mercados»).

Or. en
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Alteração 120
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Roberto Gualtieri, Andrea 
Cozzolino

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-F – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O CUR pode fornecer orientações a uma 
entidade para que esta disponha de fundos 
próprios e de passivos elegíveis que 
satisfaçam as condições do artigo 12.º-C e 
do artigo 12.º-H, n.º 3, para além dos níveis 
estabelecidos no artigo 12.º-D e no artigo 
12.º-E no caso de montantes para as 
seguintes finalidades:

O CUR pode fornecer orientações a uma 
entidade para que esta disponha de fundos 
próprios e de passivos elegíveis que 
satisfaçam as condições do artigo 12.º-C, 
n.º 1, e do artigo 12.º-H, n.º 3, para além 
dos níveis estabelecidos no artigo 12.º-D e 
no artigo 12.º-E no caso de montantes para 
as seguintes finalidades:

Or. en

Justificação

Por razões de proporcionalidade, as autoridades de resolução não devem ter o poder de 
exigir às instituições que respeitem o componente de orientação do MREL com instrumentos 
subordinados – a subordinação deve ser limitada ao requisito MREL. Por conseguinte, a 
referência deve ser ao artigo 12.º-C, n.º 1, e não a todo o artigo 12.º-C.

Alteração 121
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-F – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O CUR pode fornecer orientações a uma 
entidade para que esta disponha de fundos 
próprios e de passivos elegíveis que 
satisfaçam as condições do artigo 12.º-C e 
do artigo 12.º-H, n.º 3, para além dos níveis 

O CUR deve fornecer orientações a uma 
entidade para que esta disponha de fundos 
próprios e de passivos elegíveis que 
satisfaçam as condições do artigo 12.º-C e 
do artigo 12.º-H, n.º 3, para além dos níveis 
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estabelecidos no artigo 12.º-D e no artigo 
12.º-E no caso de montantes para as 
seguintes finalidades:

estabelecidos no artigo 12.º-D e no artigo 
12.º-E no caso de montantes para as 
seguintes finalidades:

Or. en

Alteração 122
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Roberto Gualtieri, Andrea 
Cozzolino

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-F – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Assegurar que, em caso de
resolução, se mantém a confiança 
suficiente por parte dos mercados na 
entidade através de instrumentos de capital 
para além do requisito disposto no artigo 
12.º-D, n.º 2, alínea b) («reserva para 
efeitos de confiança dos mercados»).

(b) Assegurar que, após a resolução ou 
o exercício do poder de reduzir ou 
converter instrumentos de capital e 
passivos elegíveis relevantes em 
conformidade com o artigo 21.º, se 
mantém a confiança suficiente por parte 
dos mercados na entidade através de 
instrumentos de capital para além do 
requisito disposto no artigo 12.º-D, n.º 2, 
alínea b) («reserva para efeitos de 
confiança dos mercados»).

Or. en

Justificação

Tal como no requisito, o montante de recapitalização nas orientações tem de ser calculado 
tendo em conta como serão o grupo e a instituição após a resolução. Assim, tem de ser claro 
que a reserva para efeitos de confiança dos mercados é calculada tendo em conta as 
necessidades do banco após a resolução.

Alteração 123
Martin Schirdewan

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
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Artigo 12-F – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As orientações só devem ser facultadas e 
calculadas a respeito do requisito a que se 
refere o artigo 12.º-A, n.º 1, calculado em 
conformidade com o artigo 12.º-A, n.º 2, 
alínea a).

Suprimido

Or. en

Alteração 124
Marco Valli

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-F – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O montante constante das 
orientações facultadas em conformidade 
com o n.º 1, alínea a), só pode ser definido 
se a autoridade competente já tiver fixado 
as suas próprias orientações em 
conformidade com o artigo 104.º-B da 
Diretiva 2013/36/UE e não deve exceder o 
nível dessas orientações.

Suprimido

O montante constante das orientações 
facultadas em conformidade com o n.º 1, 
alínea b), não deve exceder o montante do 
requisito combinado de reservas de 
fundos próprios a que se refere o artigo 
128.º, n.º 6, da Diretiva 2013/36/UE, 
exceto no que diz respeito ao requisito 
referido na alínea a) dessa disposição, a 
menos que seja necessário um nível mais 
elevado para garantir que, na sequência 
do processo de resolução, a entidade 
continua a satisfazer as condições da sua 
autorização durante um período 
adequado não superior a um ano.

A autoridade de resolução deve fornecer à 
entidade os motivos e uma avaliação 
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completa da necessidade e do nível das 
orientações fornecidas em conformidade 
com o presente artigo.

Or. en

Alteração 125
Martin Schirdewan

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-F – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O montante constante das 
orientações facultadas em conformidade 
com o n.º 1, alínea a), só pode ser definido 
se a autoridade competente já tiver fixado 
as suas próprias orientações em 
conformidade com o artigo 104.º-B da 
Diretiva 2013/36/UE e não deve exceder o 
nível dessas orientações.

Suprimido

O montante constante das orientações 
facultadas em conformidade com o n.º 1, 
alínea b), não deve exceder o montante do 
requisito combinado de reservas de 
fundos próprios a que se refere o artigo 
128.º, n.º 6, da Diretiva 2013/36/UE, 
exceto no que diz respeito ao requisito 
referido na alínea a) dessa disposição, a 
menos que seja necessário um nível mais 
elevado para garantir que, na sequência 
do processo de resolução, a entidade 
continua a satisfazer as condições da sua 
autorização durante um período 
adequado não superior a um ano.

A autoridade de resolução deve fornecer à 
entidade os motivos e uma avaliação 
completa da necessidade e do nível das 
orientações fornecidas em conformidade 
com o presente artigo.

Or. en
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Alteração 126
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-F – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O montante constante das orientações 
facultadas em conformidade com o n.º 1, 
alínea a), só pode ser definido se a 
autoridade competente já tiver fixado as 
suas próprias orientações em 
conformidade com o artigo 104.º-B da 
Diretiva 2013/36/UE e não deve exceder o 
nível dessas orientações.

Suprimido

Or. en

Alteração 127
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Roberto Gualtieri, Andrea 
Cozzolino

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-F – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O montante constante das orientações 
facultadas em conformidade com o n.º 1, 
alínea a), só pode ser definido se a
autoridade competente já tiver fixado as 
suas próprias orientações em conformidade 
com o artigo 104.º-B da Diretiva 
2013/36/UE e não deve exceder o nível 
dessas orientações.

O montante constante das orientações 
facultadas em conformidade com o n.º 1, 
alínea a), só pode ser definido se a 
autoridade competente já tiver fixado as 
suas próprias orientações em conformidade 
com o artigo 104.º-B da Diretiva 
2013/36/UE e o CUR determinar que o 
requisito mencionado no artigo 12.º-D, 
n.º 2, alínea a), não é suficiente para 
absorver todas as perdas na resolução 
tendo em conta o modelo de negócio, o 
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modelo de financiamento e o perfil de 
risco da entidade ou para reduzir ou 
eliminar um impedimento à 
resolubilidade ou absorver perdas em 
detenções de instrumentos MREL 
emitidos por outras entidades incluídas no 
mesmo grupo de resolução. O montante 
constante das orientações facultadas em 
conformidade com o n.º 1, alínea a), não 
deve exceder o nível dessas orientações.

Or. en

Justificação

O nível das orientações não deve ser ilimitado e as condições sob as quais as autoridades de 
resolução podem solicitar orientações sobre MREL têm de ser mais bem enquadradas na lei, 
a fim de garantir que o requisito de MREL global não é sobrecalibrado.

Alteração 128
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Roberto Gualtieri, Andrea 
Cozzolino

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-F – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O montante constante das orientações 
facultadas em conformidade com o n.º 1, 
alínea b), não deve exceder o montante do 
requisito combinado de reservas de fundos 
próprios a que se refere o artigo 128.º, n.º 
6, da Diretiva 2013/36/UE, exceto no que 
diz respeito ao requisito referido na alínea 
a) dessa disposição, a menos que seja 
necessário um nível mais elevado para 
garantir que, na sequência do processo de 
resolução, a entidade continua a 
satisfazer as condições da sua autorização 
durante um período adequado não 
superior a um ano.

O montante constante das orientações 
facultadas em conformidade com o n.º 1, 
alínea b), pode ser definido quando o 
CUR determinar que o requisito 
mencionado no artigo 12.º-D, n.º 2, 
alínea b), não é suficiente para manter a 
confiança dos mercados e garantir a 
continuidade das funções económicas 
críticas por parte da entidade e o acesso 
ao financiamento sem recurso a apoio 
financeiro extraordinário para além das 
contribuições dos mecanismos de 
financiamento da resolução. O montante
constante das orientações facultadas em 
conformidade com o n.º 1, alínea b), não 
deve exceder o montante do requisito 
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combinado de reservas de fundos próprios 
a que se refere o artigo 128.º, n.º 6, da 
Diretiva 2013/36/UE, exceto no que diz 
respeito ao requisito referido na alínea a) 
dessa disposição.

Or. en

Justificação

O nível das orientações não deve ser ilimitado e as condições sob as quais as autoridades de 
resolução podem solicitar orientações sobre MREL têm de ser mais bem enquadradas na lei, 
a fim de garantir que o requisito de MREL global não é sobrecalibrado.

Alteração 129
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-F – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O montante constante das orientações 
facultadas em conformidade com o n.º 1, 
alínea b), não deve exceder o montante do 
requisito combinado de reservas de fundos 
próprios a que se refere o artigo 128.º, n.º 
6, da Diretiva 2013/36/UE, exceto no que 
diz respeito ao requisito referido na alínea 
a) dessa disposição, a menos que seja 
necessário um nível mais elevado para 
garantir que, na sequência do processo de 
resolução, a entidade continua a 
satisfazer as condições da sua autorização 
durante um período adequado não 
superior a um ano.

O montante constante das orientações 
facultadas em conformidade com o n.º 1, 
alínea b), deve ser igual ao montante do 
requisito combinado de reservas de fundos 
próprios a que se refere o artigo 128.º, n.º 
6, da Diretiva 2013/36/UE, a menos que 
seja adequado um nível mais elevado ou 
mais baixo para manter a confiança dos 
mercados e garantir a continuidade das 
funções económicas críticas por parte da 
instituição e o acesso ao financiamento 
sem recurso a apoio financeiro 
extraordinário para além das 
contribuições dos mecanismos de 
financiamento da resolução, em 
conformidade com o artigo 101.º, n.º 2, e 
com o artigo 44.º, n.os 5 e 8, da Diretiva 
2014/59/UE.

Or. en
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Alteração 130
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-F – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A autoridade de resolução deve fornecer à 
entidade os motivos e uma avaliação 
completa da necessidade e do nível das 
orientações fornecidas em conformidade 
com o presente artigo.

A autoridade de resolução deve fornecer à 
entidade os motivos da necessidade das 
orientações em conformidade com o 
presente artigo.

Or. en

Alteração 131
Martin Schirdewan

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-F - n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se uma entidade persistir em não 
dispor dos fundos próprios e dos passivos 
elegíveis adicionais, tal como previsto nos 
termos das orientações a que se refere o 
n.º 1, o CUR pode exigir que o montante 
do requisito a que se refere o artigo 12.º-
D, n.º 2, seja aumentado para cobrir as 
orientações facultadas nos termos do 
presente artigo.

Suprimido

Or. en

Alteração 132
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Marco Valli

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-F - n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se uma entidade persistir em não 
dispor dos fundos próprios e dos passivos 
elegíveis adicionais, tal como previsto nos 
termos das orientações a que se refere o 
n.º 1, o CUR pode exigir que o montante 
do requisito a que se refere o artigo 12.º-
D, n.º 2, seja aumentado para cobrir as
orientações facultadas nos termos do 
presente artigo.

Suprimido

Or. en

Alteração 133
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Roberto Gualtieri, Andrea 
Cozzolino

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-F - n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se uma entidade persistir em não 
dispor dos fundos próprios e dos passivos 
elegíveis adicionais, tal como previsto nos 
termos das orientações a que se refere o 
n.º 1, o CUR pode exigir que o montante 
do requisito a que se refere o artigo 12.º-
D, n.º 2, seja aumentado para cobrir as 
orientações facultadas nos termos do 
presente artigo.

Suprimido

Or. en
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Justificação

The resolution framework already provides for the necessary incentives for institutions to 
comply with their MREL guidance, and any breaches of the guidance should be dealt with by 
resolution authorities resourcing to their existing powers, namely the powers to remove 
impediments to resolution, and not through the conversion of the guidance into MREL. The 
conversion of guidance into requirement would lead to resolution authorities and banks 
losing flexibility, as it would have as an immediate consequence the breach of the Combined 
Buffer Requirement and the triggering of MDA restrictions referred to in Article 141 CRD.

Alteração 134
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-F - n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se uma entidade persistir em não 
dispor dos fundos próprios e dos passivos 
elegíveis adicionais, tal como previsto nos 
termos das orientações a que se refere o n.º 
1, o CUR pode exigir que o montante do 
requisito a que se refere o artigo 12.º-D, 
n.º 2, seja aumentado para cobrir as 
orientações facultadas nos termos do 
presente artigo.

3. Se uma entidade persistir em não 
dispor dos fundos próprios e dos passivos 
elegíveis adicionais, tal como previsto nos 
termos das orientações a que se refere o n.º 
1, durante mais de seis meses, o CUR deve 
exercer os seus poderes previstos no 
artigo 12.º-G.

Or. en

Alteração 135
Martin Schirdewan

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-F – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Uma entidade que não disponha Suprimido
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dos fundos próprios e dos passivos 
elegíveis previstos nas orientações a que 
se refere o n.º 1 não está sujeita às 
restrições a que se refere o artigo 141.º da 
Diretiva 2013/36/UE.

Or. en

Alteração 136
Marco Valli

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-F – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Uma entidade que não disponha 
dos fundos próprios e dos passivos 
elegíveis previstos nas orientações a que 
se refere o n.º 1 não está sujeita às 
restrições a que se refere o artigo 141.º da 
Diretiva 2013/36/UE.

Suprimido

Or. en

Alteração 137
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-F – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Uma entidade que não disponha dos 
fundos próprios e dos passivos elegíveis 
previstos nas orientações a que se refere o 
n.º 1 não está sujeita às restrições a que se 
refere o artigo 141.º da Diretiva 
2013/36/UE.

4. Uma entidade que não disponha dos 
fundos próprios e dos passivos elegíveis 
previstos nas orientações a que se refere o 
n.º 1 está sujeita às restrições a que se 
refere o artigo 141.º da Diretiva 
2013/36/UE sendo a escassez em relação 
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ao montante das orientações multiplicada 
por um fator G tratada como uma 
escassez em relação aos requisitos 
previstos nos artigos 12.º-C, 12.º-D e 12.º-
E.

O fator G deve ser calculado como m/6, 
sendo m o número de dias passados desde 
que foram facultadas as orientações, 
dividido por 30.

Or. en

Alteração 138
Jakob von Weizsäcker, Paul Tang

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-F – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Uma entidade que não disponha dos 
fundos próprios e dos passivos elegíveis 
previstos nas orientações a que se refere o 
n.º 1 não está sujeita às restrições a que se 
refere o artigo 141.º da Diretiva 
2013/36/UE.

4. Uma entidade que não disponha dos 
fundos próprios e dos passivos elegíveis 
previstos nas orientações a que se refere o 
n.º 1 está sujeita às restrições a que se 
refere o artigo 141.º da Diretiva 
2013/36/UE.

Or. en

Alteração 139
Stanisław Ożóg

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-H – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O requisito previsto no artigo 12.º-
A, n.º 1, para as entidades referidas no n.º 
1 está sujeito às seguintes condições:

Suprimido
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(a) A entidade de resolução cumpre o 
requisito consolidado a que se refere o 
artigo 12.º-G;

(b) A soma de todos os requisitos a aplicar 
às filiais do grupo de resolução deve ser 
coberta pelo requisito consolidado 
referido no artigo 12.º-G e não deve 
exceder o mesmo, a menos que tal se deva 
apenas aos efeitos da consolidação ao 
nível do grupo de resolução em 
conformidade com o artigo 12.º-G, n.º 1;

(c) Cumpre os critérios de elegibilidade 
previstos no n.º 3;

(d) Não excede o contributo da filial para 
o requisito consolidado referido no artigo 
12.º-G, n.º 1.

Or. en

Justificação

This amendment is to ensure the flexibility for all resolution authorities in the group when 
determining the required MREL level and thus the operationalization of the SPE strategy. 
Under the SPE strategy (involving both the parent entity and its subsidiaries), subsidiaries 
need sufficient internal MREL in order to be able to upstream their losses to the resolution 
entity. MREL should be met on individual basis in the first instance and the requirement on 
the group level shall be the sum of requirements for group entities (bottom-up approach) an 
not on the contrary. Resolution authorities from home countries should have the capacity to 
adjust the external MREL requirement upwards or downwards, depending on the sum of the 
loss absorption/recapitalization needs prepositioned in each subsidiary of the resolution 
group. The solution proposed by the COM imposes a top-down approach according to which 
the MREL at subsidiary level is de facto constrained by the level of the MREL set at parent 
company level, irrespective of the specific needs of that subsidiary determined by its size, its 
systemic importance or its risk profile.

Alteração 140
Mady Delvaux, Hugues Bayet

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-H – n.º 2

Texto da Comissão Alteração
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2. O requisito previsto no artigo 12.º-
A, n.º 1, para as entidades referidas no n.º 
1 está sujeito às seguintes condições:

Suprimido

(a) A entidade de resolução cumpre o 
requisito consolidado a que se refere o 
artigo 12.º-G;

(b) A soma de todos os requisitos a aplicar 
às filiais do grupo de resolução deve ser 
coberta pelo requisito consolidado 
referido no artigo 12.º-G e não deve 
exceder o mesmo, a menos que tal se deva 
apenas aos efeitos da consolidação ao 
nível do grupo de resolução em 
conformidade com o artigo 12.º-G, n.º 1;

(c) Cumpre os critérios de elegibilidade 
previstos no n.º 3;

(d) Não excede o contributo da filial para 
o requisito consolidado referido no artigo 
12.º-G, n.º 1.

Or. en

Justificação

In order for an SPE strategy to work, subsidiaries need to be endowed with sufficient internal 
MREL in order to enable them to upstream their losses to the resolution entity.

The constraints imposed by paragraph 2 would put at risk this mechanism and would thus 
entail that SPE strategies would not be operational.

The amount of internal MREL allocated to a given subsidiary should solely depend on the 
risks inherent to the balance sheet of that subsidiary. The sum of these internal MREL 
requirements will then feed into the determination of the level of external MREL to be held at 
group level (bottom up approach).

Alteração 141
Tom Vandenkendelaere, Sander Loones, Hugues Bayet, Dariusz Rosati, Lieve Wierinck, 
Lívia Járóka, Danuta Maria Hübner

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-H – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. O requisito previsto no artigo 12.º-
A, n.º 1, para as entidades referidas no n.º 
1 está sujeito às seguintes condições:

Suprimido

(a) A entidade de resolução cumpre o 
requisito consolidado a que se refere o 
artigo 12.º-G;

(b) A soma de todos os requisitos a aplicar 
às filiais do grupo de resolução deve ser 
coberta pelo requisito consolidado 
referido no artigo 12.º-G e não deve 
exceder o mesmo, a menos que tal se deva 
apenas aos efeitos da consolidação ao 
nível do grupo de resolução em 
conformidade com o artigo 12.º-G, n.º 1;

(c) Cumpre os critérios de elegibilidade 
previstos no n.º 3;

(d) Não excede o contributo da filial para 
o requisito consolidado referido no artigo 
12.º-G, n.º 1.

Or. en

Justificação

Resolution authorities should be confident that there is sufficient MREL in each relevant 
entity of a group. Under a resolution strategy that covers both the parent entity and its 
subsidiaries (i.e. SPE strategy), all the losses of the group are expected to be channelled out 
at the level of the parent company and absorbed by the shareholders and external creditors of 
the parent company. The quantum of MREL issued at the level of the parent company and 
subscribed by external creditors should therefore be consistent and reflect the quantum of 
MREL needed at the level of the subsidiaries and subscribed by the parent company. This 
need for consistency implies that the calibration of the group’s MREL requirements should be 
based on a bottom-up assessment of the actual loss absorption needs of the subsidiaries. As a 
result, we suggest deleting the constraints imposed on the calibration of MREL at subsidiary 
level. Indeed, these constraints impose a top-down approach according to which the MREL at 
subsidiary level is de facto constrained by the quantum of MREL set at parent company level, 
irrespective of the size, the systemic importance or the risk profile of the subsidiaries.

Alteração 142
Mady Delvaux, Hugues Bayet

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
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Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-H – n.º 3 – alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Sejam emitidos à entidade de 
resolução e por ela comprados;

i) Sejam emitidos à entidade de 
resolução e por ela comprados, quer 
diretamente, quer indiretamente através 
de outras entidades do mesmo grupo de 
resolução que tenham comprado os 
passivos da entidade sujeita ao presente 
artigo, quer por um acionista existente 
que não faça parte do mesmo grupo de 
resolução, desde que o exercício do poder 
de redução ou conversão em 
conformidade com o artigo 21.º não afete 
o controlo da filial pela entidade de 
resolução;

Or. en

Justificação

A presente alteração tem por objetivo facilitar a operacionalização da estratégia de 
resolução. Garante que o mecanismo de transição de perdas não resulta numa alteração da 
estrutura de propriedade da filial. Protege, assim, os interesses dos acionistas minoritários e 
abrange casos como as empresas comuns. Ao fazer isso, contribuirá para evitar litígios em 
tribunal, caso o mecanismo seja utilizado.

Alteração 143
Mady Delvaux, Hugues Bayet

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-H – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Instrumentos de fundos próprios 
emitidos a outras entidades que não a 
entidade de resolução e por ela
comprados, sempre que o exercício do 
poder de redução ou conversão em 
conformidade com o artigo 21.º não afete o 
controlo da filial pela entidade de 

(b) Instrumentos de fundos próprios 
que sejam emitidos a entidades e 
comprados por entidades:
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resolução.

i) que façam parte do mesmo grupo de 
resolução, ou

ii) que não façam parte do mesmo grupo 
de resolução, desde que o exercício do 
poder de redução ou conversão em 
conformidade com o artigo 21.º não afete o 
controlo da filial pela entidade de 
resolução.

Or. en

Justificação

A presente alteração tem por objetivo facilitar a operacionalização da estratégia de 
resolução. Garante que o mecanismo de transição de perdas não resulta numa alteração da 
estrutura de propriedade da filial. Protege, assim, os interesses dos acionistas minoritários e 
abrange casos como as empresas comuns. Ao fazer isso, contribuirá para evitar litígios em 
tribunal, caso o mecanismo seja utilizado.

Alteração 144
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Neena Gill, Luigi Morgano, Roberto Gualtieri, 
Andrea Cozzolino

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-H– n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Em derrogação do n.º 3, alínea a), 
subalínea ii), os passivos emitidos antes 
de... [data de entrada em vigor do presente 
regulamento modificativo] que não 
satisfaçam as condições estabelecidas no 
artigo 72.º-B, n.º 2, alíneas b) e g) a o), do 
Regulamento (UE) n.º 575/2013 podem 
ser incluídos no montante de fundos 
próprios e de passivos elegíveis.

Or. en
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Justificação

O RMUR deve conter uma cláusula de proteção de direitos adquiridos para todos os passivos 
elegíveis emitidos antes da data de aplicação das disposições MREL do RRFP que não 
cumpram os critérios introduzidos pela presente proposta (ou seja, os critérios previstos no 
artigo 72.º-B, n.º 2, alíneas g) a o)). Tal aplica-se tanto aos MREL do pilar 1 como aos 
MREL do pilar 2 nas suas componentes subordinadas e não subordinadas.

Alteração 145
Martin Schirdewan

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-H – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Sob reserva do consentimento do 
CUR, o requisito a que se refere o artigo 
12.º-A, n.º 1, pode ser cumprido através de 
uma garantia da entidade de resolução 
concedida à sua filial, que cumpra as 
seguintes condições:

Suprimido

(a) A garantia é fornecida em relação a, 
pelo menos, um montante equivalente ao 
montante do requisito que substitui;

(b) A garantia é acionada quando a filial 
não consegue saldar as suas dívidas ou 
outros passivos à medida que vencem ou 
foi efetuada uma determinação em 
conformidade com o artigo 21.º, n.º 3, a 
respeito da filial, consoante o que ocorrer 
primeiro;

(c) A garantia é coberta por caução 
relativamente a, pelo menos, 50 % do seu 
montante, através de um acordo de 
garantia financeira conforme definido no 
artigo 2.º, n.º 1, alínea a), da Diretiva 
2002/47/CE;

(d) A garantia e o acordo de garantia 
financeira são regidos pelo direito do 
Estado-Membro onde a filial está 
estabelecida, salvo especificação em 
contrário pelo CUR;
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(e) A caução que cobre a garantia cumpre 
os requisitos do artigo 197.º do 
Regulamento (UE) n.º 575/2013, sendo 
que, na sequência da aplicação de fatores 
de desconto prudentes, é suficiente para 
cobrir na íntegra o montante garantido;

(f) A caução que cobre a garantia está 
livre de encargos, não sendo 
nomeadamente utilizada como caução 
para cobrir qualquer outra garantia;

(g) A caução tem um prazo de vencimento 
efetivo que preenche a mesma condição 
que a prevista no artigo 72.º-C, n.º 1, do 
Regulamento (UE) n.º 575/2013; e

(h) Não existem obstáculos jurídicos, 
regulamentares nem operacionais à 
transferência da caução da entidade de 
resolução para a filial relevante, 
nomeadamente quando são tomadas 
medidas de resolução a respeito da 
entidade de resolução.

Or. en

Alteração 146
Tom Vandenkendelaere, Sander Loones, Hugues Bayet, Dariusz Rosati, Lieve Wierinck, 
Lívia Járóka, Danuta Maria Hübner

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-H – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Sob reserva do consentimento do 
CUR, o requisito a que se refere o artigo 
12.º-A, n.º 1, pode ser cumprido através de 
uma garantia da entidade de resolução 
concedida à sua filial, que cumpra as 
seguintes condições:

Suprimido

(a) A garantia é fornecida em relação a, 
pelo menos, um montante equivalente ao 
montante do requisito que substitui;
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(b) A garantia é acionada quando a filial 
não consegue saldar as suas dívidas ou 
outros passivos à medida que vencem ou 
foi efetuada uma determinação em 
conformidade com o artigo 21.º, n.º 3, a
respeito da filial, consoante o que ocorrer 
primeiro;

(c) A garantia é coberta por caução 
relativamente a, pelo menos, 50 % do seu 
montante, através de um acordo de 
garantia financeira conforme definido no 
artigo 2.º, n.º 1, alínea a), da Diretiva 
2002/47/CE;

(d) A garantia e o acordo de garantia 
financeira são regidos pelo direito do 
Estado-Membro onde a filial está 
estabelecida, salvo especificação em 
contrário pelo CUR;

(e) A caução que cobre a garantia cumpre 
os requisitos do artigo 197.º do 
Regulamento (UE) n.º 575/2013, sendo 
que, na sequência da aplicação de fatores 
de desconto prudentes, é suficiente para 
cobrir na íntegra o montante garantido;

(f) A caução que cobre a garantia está 
livre de encargos, não sendo 
nomeadamente utilizada como caução 
para cobrir qualquer outra garantia;

(g) A caução tem um prazo de vencimento 
efetivo que preenche a mesma condição 
que a prevista no artigo 72.º-C, n.º 1, do 
Regulamento (UE) n.º 575/2013; e

(h) Não existem obstáculos jurídicos, 
regulamentares nem operacionais à 
transferência da caução da entidade de 
resolução para a filial relevante, 
nomeadamente quando são tomadas 
medidas de resolução a respeito da 
entidade de resolução.

Or. en

Justificação

A substituição do MREL a nível da filial por garantias cobertas por caução suscita 
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preocupações graves de natureza jurídica e operacional. Estas garantias não oferecem 
quaisquer certezas de que a capacidade de absorção de perdas estará efetivamente disponível 
a nível da filial no momento da crise. Propomos a supressão desta possibilidade.

Alteração 147
Mady Delvaux, Hugues Bayet

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-H – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Sob reserva do consentimento do 
CUR, o requisito a que se refere o artigo 
12.º-A, n.º 1, pode ser cumprido através de 
uma garantia da entidade de resolução 
concedida à sua filial, que cumpra as 
seguintes condições:

Suprimido

(a) A garantia é fornecida em relação a, 
pelo menos, um montante equivalente ao 
montante do requisito que substitui;

(b) A garantia é acionada quando a filial 
não consegue saldar as suas dívidas ou 
outros passivos à medida que vencem ou 
foi efetuada uma determinação em 
conformidade com o artigo 21.º, n.º 3, a 
respeito da filial, consoante o que ocorrer 
primeiro;

(c) A garantia é coberta por caução 
relativamente a, pelo menos, 50 % do seu 
montante, através de um acordo de 
garantia financeira conforme definido no 
artigo 2.º, n.º 1, alínea a), da Diretiva 
2002/47/CE;

(d) A garantia e o acordo de garantia 
financeira são regidos pelo direito do 
Estado-Membro onde a filial está 
estabelecida, salvo especificação em 
contrário pelo CUR;

(e) A caução que cobre a garantia cumpre 
os requisitos do artigo 197.º do 
Regulamento (UE) n.º 575/2013, sendo 
que, na sequência da aplicação de fatores 
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de desconto prudentes, é suficiente para 
cobrir na íntegra o montante garantido;

(f) A caução que cobre a garantia está 
livre de encargos, não sendo 
nomeadamente utilizada como caução 
para cobrir qualquer outra garantia;

(g) A caução tem um prazo de vencimento 
efetivo que preenche a mesma condição 
que a prevista no artigo 72.º-C, n.º 1, do 
Regulamento (UE) n.º 575/2013; e

(h) Não existem obstáculos jurídicos, 
regulamentares nem operacionais à 
transferência da caução da entidade de 
resolução para a filial relevante, 
nomeadamente quando são tomadas 
medidas de resolução a respeito da 
entidade de resolução.

Or. en

Justificação

As garantias cobertas por caução não oferecem quaisquer certezas de que a capacidade de 
absorção de perdas interna estará disponível no momento da resolução. A substituição do 
MREL interno enfraqueceria substancialmente a posição das filiais e poderia ameaçar a 
execução da estratégia SPE.

Alteração 148
Stanisław Ożóg

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-H – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Sob reserva do consentimento do 
CUR, o requisito a que se refere o artigo 
12.º-A, n.º 1, pode ser cumprido através de 
uma garantia da entidade de resolução 
concedida à sua filial, que cumpra as 
seguintes condições:

Suprimido

(a) A garantia é fornecida em relação a, 
pelo menos, um montante equivalente ao 
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montante do requisito que substitui;

(b) A garantia é acionada quando a filial 
não consegue saldar as suas dívidas ou 
outros passivos à medida que vencem ou 
foi efetuada uma determinação em 
conformidade com o artigo 21.º, n.º 3, a 
respeito da filial, consoante o que ocorrer 
primeiro;

(c) A garantia é coberta por caução 
relativamente a, pelo menos, 50 % do seu 
montante, através de um acordo de 
garantia financeira conforme definido no 
artigo 2.º, n.º 1, alínea a), da Diretiva 
2002/47/CE;

(d) A garantia e o acordo de garantia 
financeira são regidos pelo direito do 
Estado-Membro onde a filial está 
estabelecida, salvo especificação em 
contrário pelo CUR;

(e) A caução que cobre a garantia cumpre 
os requisitos do artigo 197.º do 
Regulamento (UE) n.º 575/2013, sendo 
que, na sequência da aplicação de fatores 
de desconto prudentes, é suficiente para 
cobrir na íntegra o montante garantido;

(f) A caução que cobre a garantia está 
livre de encargos, não sendo 
nomeadamente utilizada como caução 
para cobrir qualquer outra garantia;

(g) A caução tem um prazo de vencimento 
efetivo que preenche a mesma condição 
que a prevista no artigo 72.º-C, n.º 1, do 
Regulamento (UE) n.º 575/2013; e

(h) Não existem obstáculos jurídicos, 
regulamentares nem operacionais à 
transferência da caução da entidade de 
resolução para a filial relevante, 
nomeadamente quando são tomadas 
medidas de resolução a respeito da 
entidade de resolução.

Or. en
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Justificação

A possibilidade de substituir o requisito MREL a nível da filial por garantias cobertas por 
caução concedidas pela entidade de resolução enfraquece substancialmente a posição das 
filiais e poderia ameaçar a execução da estratégia SPE. Devido a importantes preocupações 
de natureza jurídica e operacional associadas a estas garantias, é altamente questionável se, 
em caso de crise, estariam efetivamente disponíveis níveis suficientes de reservas de absorção 
de perdas a nível das filiais. Propomos, por isso, a supressão desta possibilidade.

Alteração 149
Luigi Morgano, Andrea Cozzolino

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-I – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O CUR pode isentar plenamente a 
aplicação do artigo 12.º-H a uma filial de
uma entidade de resolução estabelecida 
num Estado-Membro participante se:

O CUR deve isentar plenamente a 
aplicação do artigo 12.º-H a uma filial 
significativa de uma entidade de resolução 
estabelecida num Estado-Membro 
participante se:

Or. en

Justificação

A alteração visa alinhar a ficha descritiva da TLAC do CEF, que se refere a filiais 
significativas.

Alteração 150
Barbara Kappel

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-I – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O CUR pode isentar plenamente a 
aplicação do artigo 12.º-H a uma filial de 
uma entidade de resolução estabelecida 

O CUR deve isentar plenamente a 
aplicação do artigo 12.º-H a uma filial de 
uma entidade de resolução estabelecida 
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num Estado-Membro participante se: num Estado-Membro participante se:

Or. en

Alteração 151
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-I – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O CUR pode isentar plenamente a 
aplicação do artigo 12.º-H a uma filial de 
uma entidade de resolução estabelecida 
num Estado-Membro participante se:

O CUR deve isentar plenamente a 
aplicação do artigo 12.º-H a uma filial de 
uma entidade de resolução estabelecida 
num Estado-Membro participante se:

Or. en

Justificação

Tendo em conta os progressos realizados no sentido da União Bancária para a considerar 
como uma jurisdição única, o CUR deve poder isentar a aplicação do requisito MREL a 
entidades da União Bancária.

Alteração 152
Thierry Cornillet

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-I – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O CUR pode isentar plenamente a 
aplicação do artigo 12.º-H a uma filial de 
uma entidade de resolução estabelecida 
num Estado-Membro participante se:

O CUR deve isentar plenamente a 
aplicação do artigo 12.º-H a uma filial de 
uma entidade de resolução estabelecida 
num Estado-Membro participante se:

Or. en
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Justificação

O MREL interno não deveria ter de existir na UE e não deveria ter de existir, de forma 
alguma, na União Bancária.

Alteração 153
Barbara Kappel

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-I – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Tanto a filial como a entidade de 
resolução estiverem estabelecidas no 
mesmo Estado-Membro;

(a) Tanto a filial como a entidade de 
resolução estiverem estabelecidas num
Estado-Membro participante;

Or. en

Alteração 154
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-I – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Tanto a filial como a entidade de 
resolução estiverem estabelecidas no 
mesmo Estado-Membro;

(a) Tanto a filial como a entidade de 
resolução estiverem estabelecidas num
Estado-Membro participante;

Or. en

Justificação

Tendo em conta os progressos realizados no sentido da União Bancária para a considerar 
como uma jurisdição única, o CUR deve poder isentar a aplicação do requisito MREL a 
entidades da União Bancária.
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Alteração 155
Luigi Morgano, Andrea Cozzolino

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-I – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Tanto a filial como a entidade de 
resolução estiverem estabelecidas no 
mesmo Estado-Membro;

(a) Tanto a filial como a entidade de 
resolução estiverem estabelecidas num
Estado-Membro participante;

Or. en

Justificação

Embora a União Bancária ainda esteja por concluir, a UE considera-se como uma jurisdição 
única de acordo com as normas internacionais.

Alteração 156
Thierry Cornillet

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-I – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A entidade de resolução cumprir o 
requisito a que se refere o artigo 12.º-G;

(b) Tanto a filial como a entidade de 
resolução estiverem estabelecidas num 
Estado-Membro participante;

Or. en

Justificação

O MREL interno não deveria ter de existir na UE e não deveria ter de existir, de forma 
alguma, na União Bancária.

Alteração 157
Luigi Morgano, Andrea Cozzolino
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-I – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Não houver qualquer impedimento 
significativo, de direito ou de facto, atual 
ou previsto, a uma transferência rápida de 
fundos próprios ou ao pronto reembolso 
de passivos pela entidade de resolução à 
filial relativamente à qual tenha sido 
efetuada uma determinação em 
conformidade com o artigo 21.º, n.º 3, 
nomeadamente quando se tenham tomado 
medidas de resolução a respeito da 
entidade de resolução.

Suprimido

Or. en

Justificação

Embora a União Bancária ainda esteja por concluir, a UE considera-se como uma jurisdição 
única de acordo com as normas internacionais.

Alteração 158
Luigi Morgano, Andrea Cozzolino

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-I – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação do n.º 1, uma filial 
significativa, ou uma empresa-mãe da UE 
em caso de G-SII não-UE, não pode 
beneficiar de uma isenção plena da 
aplicação do presente artigo se a 
autoridade de resolução relevante 
considerar que tal requisito é necessário 
para a estratégia de resolução ou devido a 
circunstâncias excecionais. A decisão da 



PE616.880v01-00 110/132 AM\1144672PT.docx

PT

autoridade de resolução deve incluir os 
fundamentos da decisão.

Or. en

Justificação

Deve haver lugar à isenção dos requisitos quando a filial e a autoridade de resolução estão 
sujeitas a autorização pela mesma autoridade competente. Não obstante, deve estar prevista 
uma derrogação caso a autoridade de resolução a considere necessária para a estratégia de 
resolução.

Alteração 159
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-J – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Qualquer incumprimento do 
requisito mínimo de fundos próprios e de 
passivos elegíveis por uma entidade é 
tratado pelo CUR e por outras autoridades 
competentes através de, pelo menos, um 
dos meios a seguir referidos:

1. O CUR e as outras autoridades de 
resolução devem monitorizar, 
mensalmente, o cumprimento do requisito 
mínimo de fundos próprios e passivos 
elegíveis e devem informar a autoridades 
competentes de quaisquer 
incumprimentos ou outros 
acontecimentos relevantes suscetíveis de 
afetar o cumprimento do requisito.

Qualquer incumprimento do requisito 
mínimo de fundos próprios e de passivos 
elegíveis por uma entidade está sujeito às 
restrições a que se refere o artigo 141.º da 
Diretiva 2013/36/UE. Para além do 
primeiro parágrafo, as autoridades 
competentes devem tratar qualquer 
incumprimento do requisito acima 
referido dentro de um prazo previsto que 
não pode ser superior a três meses, com 
base em, pelo menos, um dos seguintes:

O incumprimento do requisito 
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estabelecido pelos artigos 12.º-C a 12.º-H 
por uma entidade deve ser considerado 
como um impedimento à resolubilidade 
significativo para efeitos do artigo 10.º.

Or. en

Alteração 160
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-J – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) As medidas de intervenção precoce 
em conformidade com o artigo 13.º;

(c) As medidas de intervenção precoce 
em conformidade com os artigos 13.º a 
13.º-B;

Or. en

Alteração 161
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Roberto Gualtieri, Andrea 
Cozzolino

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-J – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Qualquer incumprimento das 
orientações a que se refere o artigo 12.º-F 
deve ser abordado pelas autoridades 
competentes com base em, pelo menos, 
um dos poderes a que se refere o n.º 1, 
alíneas a), b) e d).

Or. en
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Justificação

Os incumprimentos das orientações devem ser tratados pelas autoridades de resolução 
recorrendo aos seus poderes existentes, nomeadamente os poderes de eliminar os 
impedimentos à resolução, e não através da conversão das orientações em MREL. Essa 
conversão alteraria a natureza das orientações e implicaria a perda de alguma flexibilidade.

Alteração 162
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-J-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12.º-J-A

Período de transição

1. O CUR, após consultar as autoridades 
competentes relevantes, incluindo o BCE, 
deve definir o período de transição para o 
cumprimento dos requisitos MREL, 
conforme definido nos artigos 12.º-G e 
12.º-H.

2. O período de transição mencionado no 
n.º 1 deve terminar, o mais tardar, em 1 de 
janeiro de 2022.

Or. en

Alteração 163
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Roberto Gualtieri, Andrea 
Cozzolino

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 12-J-A (novo)

Texto da Comissão Alteração
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Artigo 12.º-J-A

Disposições transitórias e pós-resolução

1. O CUR, após consultar as autoridades 
competentes, incluindo o BCE e a 
autoridade nacional de resolução, deve 
determinar um período de transição 
adequado para cada instituição ou 
entidade a que se refere o artigo 1.º, n.º 1, 
alíneas b), c) e d), para cumprir os 
requisitos MREL definidos nos 
artigos 12.º-G ou 12.º-H. O prazo para 
cumprir os requisitos dos artigos 12.º-G 
ou 12.º-H não deve ser antes de 1 de 
janeiro de 2024.

2. Ao definir os períodos de transição, o 
CUR deve ter em conta, entre outras 
circunstâncias pertinentes:

i) quaisquer características relevantes das 
instituições, em especial a prevalência de 
depósitos e a ausência de instrumentos de 
dívida no modelo de financiamento,

ii) o acesso limitado aos mercados de 
capitais dos passivos elegíveis,

iii) a dependência de fundos próprios 
principais de nível 1 para cumprir o 
requisito mencionado no artigo 12.º-G,

iv) as condições globais do sistema 
bancário relevante,

v) qualquer impacto possível dos 
requisitos nos artigos 12.º-G ou 12.º-H na 
estabilidade financeira e qualquer risco 
de contágio do sistema financeiro.

Or. en

Justificação

O RMUR deve incluir disposições claras sobre o prazo de cumprimento do MREL. Do mesmo 
modo, a ficha descritiva da TLAC e o RRFP preveem um período de transição para cumprir o 
pilar 1 TLAC/MREL. Ao tomar esta decisão, o CUR deve consultar autoridades nacionais de 
resolução, uma vez que alguns dos critérios a ter em conta para determinar um período de 
transição adequado são mais bem avaliados pelas autoridades nacionais ou são da 
competência destas.
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Alteração 164
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 13 – n.º 1

Texto em vigor Alteração

5-A. No artigo 13.º, o n.º 1 passa a ter a 
seguinte redação:

1. O BCE ou as autoridades nacionais 
competentes informam o CUR de 
quaisquer medidas que exijam que uma 
instituição ou grupo tome ou que eles 
próprios tomem nos termos do artigo 16.º 
do Regulamento (UE) n.º 1024/2013, do 
artigo 27.º, n.º 1, dos artigos 28.º ou 29.º 
da Diretiva 2014/59/UE ou do artigo 104.º 
da Diretiva 2013/36/UE.

«1. Caso uma entidade ou grupo 
mencionado no artigo 7.º, n.º 2, alínea a), 
não cumpra ou esteja em risco de não 
cumprir no futuro próximo os requisitos 
previstos no Regulamento (UE) 
n.º 575/2013, na Diretiva 2013/36/UE, no 
título II da Diretiva 2014/65/UE ou nos 
artigos 3.º a 7.º, 14.º a 17.º e 24.º, 25.º e 
26.º do Regulamento (UE) n.º 1024/2013 
do Conselho, devido, nomeadamente, a 
uma deterioração rápida da sua situação 
financeira, incluindo a sua situação de 
liquidez, um aumento do rácio de 
alavancagem, empréstimos em 
incumprimento ou concentração de 
posições em risco, tal como avaliada 
semanalmente com base num conjunto de 
fatores de desencadeamento, que devem 
incluir os requisitos de capitais próprios 
da instituição acrescidos de 1,5 pontos 
percentuais, ou se as suas receitas anuais 
antes de juros e de impostos forem 
superiores ao seu custo de capital 
ajustado em função do risco, o BCE deve 
aplicar, sem prejuízo das medidas 
referidas no artigo 16.º do Regulamento 
(UE) n.º 1024/2013, se aplicável, pelo 
menos as seguintes medidas:

O CUR notifica a Comissão de quaisquer 
informações que tenha recebido por força 
do primeiro parágrafo.

a) Exigir que o órgão de administração da 
instituição aplique um ou mais dos 
mecanismos ou medidas estabelecidos no 
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plano de recuperação ou atualize o 
referido plano de recuperação quando as 
circunstâncias que conduziram à 
intervenção precoce forem diferentes dos 
pressupostos estabelecidos no plano de 
recuperação inicial, e aplique um ou mais 
dos mecanismos ou medidas estabelecidos 
no plano de recuperação atualizado, 
dentro de um prazo específico, para 
assegurar que as condições referidas no 
proémio já não se aplicam;

b) Exigir que o órgão de administração da 
instituição convoque, ou, caso o órgão de 
administração não cumpra essa 
exigência, convocar diretamente, uma 
assembleia geral de acionistas da 
instituição e, em ambos os casos, fixar a 
agenda e exigir que determinadas 
decisões sejam analisadas para adoção 
pelos acionistas;

c) Exigir que o órgão de administração da 
instituição elabore um plano para a 
negociação da restruturação da dívida 
com alguns ou com todos os seus 
credores, de acordo com o plano de 
recuperação, se aplicável;

d) Exigir alterações nas estruturas 
jurídicas ou operacionais da instituição.»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32014R0806)

Alteração 165
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5-B (novo)
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto em vigor Alteração
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5-B. No artigo 13.º, n.º 2, o primeiro 
parágrafo passa a ter a seguinte redação:

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

«O BCE ou as autoridades nacionais 
competentes informam o CUR de 
quaisquer medidas que exijam que uma
instituição ou grupo tome ou que eles 
próprios tomem nos termos do artigo 13.º, 
n.º 1, ou do artigo 13.º, alíneas a) ou b), 
do  presente regulamento ou do 
artigo 27.º, n.º 1, ou artigos 28.º ou 29.º da 
Diretiva 2014/59/UE.»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=PT)

Alteração 166
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5-C (novo)
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-C. É inserido o seguinte artigo:

«Artigo 13.º-A

Destituição dos membros da direção de 
topo e do órgão de administração

Nos casos em que exista uma deterioração 
significativa da situação financeira de 
uma instituição ou em que sejam 
constatadas violações graves da 
legislação, da regulamentação, dos 
estatutos da instituição ou irregularidades 
administrativas graves, o BCE pode impor 
a destituição de todos ou de alguns dos 
membros da direção de topo ou do órgão 
de administração da instituição. A 
nomeação dos novos membros da nova 
direção de topo ou do novo órgão de 
administração é efetuada nos termos do 
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direito nacional e da União, e está sujeita 
à aprovação ou consentimento do BCE.

Or. en

Alteração 167
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5-D (novo)
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 13-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-D. É inserido o seguinte artigo:

«Artigo 13.º-B

Administrador temporário

1. O BCE pode nomear, tendo em conta o 
que for adequado nas circunstâncias, um 
administrador temporário para substituir 
temporariamente o órgão de 
administração da instituição ou para 
trabalhar temporariamente com o órgão 
de administração da instituição, e o BCE 
especifica a sua decisão no momento da 
nomeação. Se nomear um administrador 
temporário para trabalhar com o órgão de 
administração da instituição, o BCE deve 
especificar ainda, no momento da 
nomeação, o papel, as funções e os 
poderes do administrador temporário, e as 
exigências de que o órgão de 
administração da instituição consulte ou 
obtenha a aprovação do administrador 
temporário antes de tomar decisões ou 
medidas específicas. O BCE tem a 
obrigação de publicar a nomeação de um 
administrador temporário, salvo se este 
último não tiver poder para representar a 
instituição. Os administradores 
temporários devem ter as qualificações, a 
competência e os conhecimentos 
necessários para desempenharem as suas 
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funções e devem estar livres de conflitos 
de interesses.

2. O BCE especifica os poderes do 
administrador temporário no momento da 
sua nomeação, de uma forma 
proporcionada em função das 
circunstâncias. Esses poderes podem 
incluir alguns ou todos os poderes do 
órgão de administração da instituição de 
acordo com os estatutos da instituição e 
ao abrigo do direito nacional, incluindo o 
poder de exercer algumas ou todas as 
funções administrativas do órgão de 
administração da instituição. Os poderes 
do administrador temporário em relação à 
instituição devem cumprir o direito das 
sociedades aplicável.

3. O papel e as funções do administrador 
temporário são especificados pelo BCE no 
momento da nomeação e podem incluir a 
determinação da situação financeira da 
instituição, a gestão da atividade ou de 
parte da atividade da instituição tendo em 
vista preservar ou restabelecer a situação 
financeira da instituição, e a adoção de 
medidas para restabelecer uma gestão 
sólida e prudente da atividade da 
instituição. O BCE especifica as 
limitações do papel e das funções do 
administrador temporário no momento da 
sua nomeação.

4. O BCE deve ter o poder exclusivo de 
nomear e exonerar o administrador 
temporário. O BCE pode exonerar o 
administrador temporário em qualquer 
momento e por qualquer motivo. O BCE 
pode alterar os termos da nomeação do 
administrador temporário em qualquer 
momento, sob reserva do presente artigo.

5. O BCE pode exigir que determinados 
atos de um administrador temporário 
sejam sujeitos a aprovação prévia do 
BCE. O BCE especifica esses requisitos 
no momento da nomeação do 
administrador temporário ou no momento 
de qualquer alteração dos termos dessa 
nomeação. De qualquer modo, o 
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administrador temporário só pode exercer 
o seu poder de convocar a assembleia 
geral de acionistas da instituição e de 
estabelecer a ordem do dia da mesma com 
a aprovação prévia do BCE.

6. O BCE pode exigir que o administrador 
temporário elabore relatórios sobre a 
situação financeira da instituição e sobre 
as medidas tomadas durante o seu 
mandato, em intervalos fixados pelo BCE 
e no final do seu mandato.

7. O mandato do administrador 
temporário não pode ultrapassar um ano.

Or. en

Alteração 168
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5-E (novo)
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 14 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto em vigor Alteração

5-E. No artigo 14.º, n.º 2, o segundo 
parágrafo passa a ter a seguinte redação:

Ao prosseguir os objetivos a que se refere 
o primeiro parágrafo, o CUR, o Conselho e 
a Comissão e, se for caso disso, as 
autoridades nacionais de resolução, 
procuram reduzir ao mínimo o custo da 
resolução e evitar a destruição de valor, a 
menos que tal seja necessário para atingir 
os objetivos da resolução.

«Ao prosseguir os objetivos a que se refere 
o primeiro parágrafo, o CUR, o Conselho e 
a Comissão e, se for caso disso, as 
autoridades nacionais de resolução, 
procuram reduzir ao mínimo o custo da 
resolução e evitar a destruição de valor, a 
menos que tal seja necessário para atingir 
os objetivos da resolução, tendo 
devidamente em conta a probabilidade de 
os fundos públicos serem utilizados 
quando a resolução não tenha sido 
acionada, nomeadamente no contexto da 
liquidação de auxílios estatais concedidos 
devido a um impacto grave de medidas 
conexas adotadas para a economia 
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regional. »

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32014R0806)

Alteração 169
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5-F (novo)
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 14 – n.º 3

Texto em vigor Alteração

5-F. No artigo 14.º, o n.º 3 passa a ter a 
seguinte redação:

3. Sem prejuízo das diferentes disposições 
do presente regulamento, os objetivos de 
resolução assumem igual importância, 
devendo ser equilibrados em função da 
natureza e circunstâncias de cada caso.

«3. Sem prejuízo das diferentes disposições 
do presente regulamento, os objetivos de 
resolução assumem igual importância, 
devendo ser equilibrados em função da
natureza e circunstâncias de cada caso, e 
devem ter em conta, em especial, o 
provável requisito de apoio público na 
insolvência.»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32014R0806)

Alteração 170
Jakob von Weizsäcker, Paul Tang

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5-G (novo)
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 15 – n.º 1 – alínea g)

Texto em vigor Alteração

5-G. No artigo 15.º, n.º 1, a alínea g) 
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passa a ter a seguinte redação:

g) 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 de um processo 
normal de insolvência de acordo com as 
salvaguardas previstas no artigo 29.º;

«g) 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 de um processo 
normal de insolvência de acordo com as 
salvaguardas previstas no artigo 29.º, tendo 
devidamente em conta os eventuais efeitos 
adversos plausíveis da instabilidade 
sistémica e turbulência do mercado;»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0806&from=PT)

Alteração 171
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 7
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 18 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

7. No artigo 18.º, n.º 1, alínea b), 
«instrumentos de capital relevantes» é 
substituído por «instrumentos de capital e 
passivos elegíveis relevantes».

Suprimido

Or. en

Alteração 172
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 7-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 18 – n.º 1 – alínea b)
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Texto em vigor Alteração

7-A. No artigo 18.º, n.º 1, a alínea b) 
passa a ter a seguinte redação:

b) Tendo em conta os prazos e outras 
circunstâncias relevantes, não existe 
nenhuma perspetiva razoável de que uma 
ação alternativa do setor privado, incluindo 
medidas tomadas por um SPI, ou uma ação 
de supervisão, incluindo medidas de 
intervenção precoce ou de redução ou 
conversão de instrumentos de capital 
relevantes, nos termos do artigo 21.º, 
adotadas em relação à entidade, 
impediriam a sua insolvência num prazo 
razoável;

«b) Tendo em conta os prazos e outras 
circunstâncias relevantes, não existe 
nenhuma perspetiva razoável de que uma 
ação alternativa do setor privado, incluindo 
medidas tomadas por um SPI, ou uma ação 
de supervisão, incluindo medidas de 
intervenção precoce ou de redução ou 
conversão de instrumentos de capital e 
passivos elegíveis relevantes, nos termos 
do artigo 21.º, adotadas em relação à 
entidade, impediriam a sua insolvência 
num prazo razoável, que não deve ser 
superior a três meses;»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32014R0806)

Alteração 173
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 7-B (novo)
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 18 – n.º 4 – alínea c)

Texto em vigor Alteração

7-B. No artigo 18.º, n.º 1, a alínea c) passa 
a ter a seguinte redação:

c) A entidade é incapaz, ou existem 
elementos objetivos que permitem concluir 
que irá ser, dentro de pouco tempo, 
incapaz de pagar as suas dívidas ou outras 
obrigações na data de vencimento;

c) A instituição é incapaz, ou existem 
elementos objetivos que permitem concluir 
que irá ser, nos 30 dias seguintes, incapaz 
de pagar as suas dívidas e outras 
obrigações na data de vencimento;

Or. en
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Alteração 174
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 7-C (novo)
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 18 – n.º 4

Texto em vigor Alteração

7-C. No artigo 18.º, o n.º 4 passa a ter a 
seguinte redação:

4. Para efeitos do n.º 1, alínea a), 
considera-se que uma entidade se encontra 
em situação ou em risco de insolvência 
quando se verificar uma ou mais das 
seguintes circunstâncias:

«4. Para efeitos do n.º 1, alínea a), 
considera-se que uma entidade se encontra 
em situação ou em risco de insolvência 
quando se verificar uma ou mais das 
seguintes circunstâncias:

a) A entidade deixou de cumprir, ou 
existem elementos objetivos que permitem 
concluir que a instituição irá deixar de 
cumprir, dentro de pouco tempo, os 
requisitos necessários à continuidade da 
sua autorização, a tal ponto que se 
justificaria a retirada dessa autorização 
pelo BCE, nomeadamente, mas não 
exclusivamente, devido ao facto de a 
instituição ter sofrido ou ir provavelmente 
sofrer perdas que levarão ao esgotamento 
total, ou de uma parte significativa, dos 
seus fundos próprios;

a) A entidade deixou de cumprir, ou 
existem elementos objetivos que permitem 
concluir que a instituição irá deixar de 
cumprir, nos 30 dias seguintes, os 
requisitos necessários à continuidade da 
sua autorização, a tal ponto que se 
justificaria a retirada dessa autorização 
pelo BCE, nomeadamente, mas não 
exclusivamente, devido ao facto de a 
instituição ter sofrido ou ir provavelmente 
sofrer perdas que levarão ao esgotamento 
total, ou de uma parte significativa, dos 
seus fundos próprios;

a-A) Não existem perspetivas razoáveis de 
que a instituição vá cumprir o montante 
de passivos elegíveis e fundos próprios 
detidos pela instituição exigidos pelos 
artigos 45.º-C a 45.º-G após um 
incumprimento do plano de 
restabelecimento previsto no artigo 17.º, 
n.º 5, alínea h), da Diretiva 2014/59/UE;

b) Os ativos da entidade são, ou existem 
elementos objetivos que permitem concluir 
que irão ser, dentro de pouco tempo, 
inferiores aos seus passivos;

b) Os ativos da entidade são, ou existem 
elementos objetivos que permitem concluir 
que irão ser, nos 30 dias seguintes, 
inferiores aos seus passivos;

c) A entidade é incapaz, ou existem 
elementos objetivos que permitem concluir 
que irá ser, dentro de pouco tempo, 

c) A entidade é incapaz, ou existem 
elementos objetivos que permitem concluir 
que irá ser, nos 30 dias seguintes, incapaz 
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incapaz de pagar as suas dívidas ou outras 
obrigações na data de vencimento;

de pagar as suas dívidas ou outras 
obrigações na data de vencimento;

d) É necessário um apoio financeiro 
público extraordinário, exceto se, a fim de 
prevenir ou remediar uma perturbação 
grave da economia de um Estado-Membro 
e preservar a estabilidade financeira, esse 
apoio financeiro público extraordinário 
assumir qualquer das seguintes formas:

d) É necessário um apoio financeiro 
público extraordinário, exceto se, a fim de 
prevenir ou remediar uma perturbação 
grave da economia de um Estado-Membro 
e preservar a estabilidade financeira, esse 
apoio financeiro público extraordinário 
assumir qualquer das seguintes formas:

i) uma garantia do Estado para apoiar a 
utilização de linhas de crédito 
disponibilizadas por bancos centrais de 
acordo com as suas condições,

i) uma garantia do Estado para apoiar a 
utilização de linhas de crédito 
disponibilizadas por bancos centrais de 
acordo com as suas condições,

ii) uma garantia estatal de novos 
instrumentos de passivo emitidos, ou

ii) uma garantia estatal de novos 
instrumentos de passivo emitidos, ou

iii) uma entrada de fundos próprios ou a 
compra de instrumentos de capital a preços 
e em condições que não conferem uma 
vantagem à entidade, caso não se 
verifiquem, em que o apoio público é 
concedido, as circunstâncias referidas nas 
alíneas a), b) e c), do presente número nem 
as circunstâncias referidas no artigo 18.º, 
n.º 1.

iii) uma entrada de fundos próprios ou a 
compra de instrumentos de capital de 
instituições sujeitas a propriedade pública 
a preços e em condições que não conferem 
uma vantagem à entidade, caso não se 
verifiquem, em que o apoio público é 
concedido, as circunstâncias referidas nas 
alíneas a), b) e c), do presente número nem 
as circunstâncias referidas no artigo 18.º, 
n.º 1.

Nos casos referidos no primeiro parágrafo, 
alínea d), subalíneas i), ii) e iii), as medidas 
de garantia ou equivalentes previstas 
nessas disposições são reservadas às 
entidades solventes e dependem de 
aprovação final no âmbito do 
enquadramento da União para os auxílios 
estatais. Essas medidas devem ter caráter 
cautelar e temporário, devem ser 
proporcionadas para remediar as 
consequências da perturbação grave e não 
devem ser utilizadas para compensar 
perdas que a entidade tenha sofrido ou seja 
suscetível de vir a sofrer num futuro 
próximo.

Nos casos referidos no primeiro parágrafo, 
alínea d), subalíneas i), ii) e iii), as medidas 
de garantia ou equivalentes previstas 
nessas disposições são reservadas às 
entidades solventes e dependem de 
aprovação final no âmbito do 
enquadramento da União para os auxílios 
estatais. Essas medidas devem ter caráter 
cautelar e temporário, devem ser 
proporcionadas para remediar as 
consequências da perturbação grave e não 
devem ser utilizadas para compensar 
perdas que a entidade tenha sofrido ou seja 
suscetível de vir a sofrer nos 30 dias 
seguintes.

As medidas de apoio ao abrigo do primeiro 
parágrafo, alínea d), subalínea iii), devem 
limitar-se às entradas de capital necessárias 
para resolver a escassez de capital 
determinada nos testes de esforço 
nacionais, da União ou a nível do MUS, 

As medidas de apoio ao abrigo do primeiro 
parágrafo, alínea d), subalínea iii), devem 
limitar-se às entradas de capital necessárias 
para resolver a escassez de capital 
determinada nos testes de esforço 
nacionais, da União ou a nível do MUS, 
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nas análises da qualidade dos ativos ou em 
exercícios equivalentes realizados pelo 
BCE, pela EBA ou pelas autoridades 
nacionais, se aplicável, e confirmados pela 
autoridade competente.

nas análises da qualidade dos ativos ou em 
exercícios equivalentes realizados pelo 
BCE, pela EBA ou pelas autoridades 
nacionais, se aplicável, e confirmados pela 
autoridade competente.»

Se apresentar uma proposta legislativa ao 
abrigo do artigo 32.º, n.º 4, da Diretiva 
2014/59/UE, a Comissão apresenta, se 
necessário, uma proposta legislativa para 
alterar o presente regulamento do mesmo 
modo.

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32014R0806)

Alteração 175
Mady Delvaux, Hugues Bayet

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 9 – alínea f)
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 21 – n.º 7 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O poder de reduzir ou converter passivos 
elegíveis independentemente da medida de 
resolução só pode ser exercido em relação 
aos passivos elegíveis que cumpram as 
condições a que se refere o artigo 12.º, n.º 
3, alínea a), à exceção da condição 
relacionada com o prazo de vencimento 
residual dos passivos.».

O poder de reduzir ou converter passivos 
elegíveis independentemente da medida de 
resolução só pode ser exercido em relação 
aos passivos elegíveis que cumpram as 
condições a que se refere o artigo 12.º, n.º 
3, alínea a), à exceção da condição 
relacionada com o prazo de vencimento 
residual dos passivos e, quando for 
exercido, deve cumprir o disposto no 
artigo 15.º, n.º 1, alínea g). Quando 
instrumentos de capital e passivos 
elegíveis relevantes tiverem sido 
comprados pela entidade de resolução 
indiretamente através de outras entidades 
do mesmo grupo de resolução, o poder de 
redução ou conversão deve ser exercido 
em conjunto com o exercício do mesmo 
poder ao nível da empresa-mãe da 
entidade em causa ou de parentes 
subsequentes que não sejam entidades de 
resolução, para que as perdas sejam
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efetivamente transferidas e a entidade em 
causa seja recapitalizada pela entidade de 
resolução. O montante reduzido ou 
convertido ao nível de uma entidade que 
não seja uma entidade de resolução deve 
contar para os limiares previstos no 
artigo 27.º, n.º 7, alínea a), aplicáveis à 
entidade em causa.».

Or. en

Justificação

The amendment further details the operation of Article 21, notably in cases where that article 
is applied to a subsidiary which is not itself put into resolution (SPE strategy). In such cases, 
it is important for the sake of level playing field and depositor protection that a number of 
safeguards, such as the NCWO principle, apply.

In line with the logic of an SPE strategy, losses need to be passed on to the resolution entity 
itself and should not remain stuck with an intermediate parent entity.

Finally, for the sake of equal protection of depositors within the Union, the amount written 
down or converted should count towards the 8% threshold of the concerned subsidiary in 
cases where that subsidiary would need access to the resolution fund in a scenario where the 
SPE strategy would have come to its limits and where resolution tools would for that reason 
subsequently be applied to the subsidiary.

Alteração 176
Stanisław Ożóg

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 9-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 27 – n.º 3 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

9-A. Ao artigo 27.º, n.º 3, é aditada a 
seguinte alínea:

g-A) Passivos devidos a instituições ou 
entidades relevantes que fazem parte do 
mesmo grupo de resolução sem serem, 
elas próprias, uma entidade de resolução, 
independentemente do seu prazo de 
vencimento, exceto se esses passivos 
forem hierarquizados a um nível inferior 
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ao dos passivos ordinários não garantidos 
ao abrigo da legislação nacional relevante 
que define a hierarquia dos créditos 
aplicável na data de transposição do 
presente regulamento. Se se aplicar o 
disposto no parágrafo anterior, o CUR 
deve avaliar se o montante de 
instrumentos que cumprem o artigo 12.º-
H, n.º 3, é suficiente para apoiar a 
execução da estratégia de resolução 
preferida.

Or. en

Justificação

Accordingto the current BRRD the exposures of subsidiaries on their parent company 
arebail-in able. Such solution implies that in a situation where the bail-in toolis applied at the 
level of the resolution entity (i.e. parent company) thelosses are downstreamed to its 
subsidiaries. This is contrary to the idea ofthe SPE strategy according to which all the losses 
of the group should be upstreamed and absorbed the level of theparent company. It is worth 
mentioning that this problem is likely to increasein the run up to a crisis when the parent 
company tries to reallocate liquidityamong subsidiaries according to their needs. Therefore 
we suggest excluding theintragroup exposures from the scope of bail-in in order to ensure 
that the SPEstrategy is operational in group resolution cases

Alteração 177
Tom Vandenkendelaere, Hugues Bayet, Sander Loones, Dariusz Rosati, Lieve Wierinck, 
Lívia Járóka, Danuta Maria Hübner

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 9-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 27 – n.º 3 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

9-A. Ao artigo 27.º, n.º 3, é aditada a 
seguinte alínea:

g-A) Passivos devidos a instituições ou 
entidades relevantes que fazem parte do 
mesmo grupo de resolução sem serem, 
elas próprias, uma entidade de resolução, 
independentemente do seu prazo de 
vencimento, exceto se esses passivos 
forem hierarquizados a um nível inferior 
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ao dos passivos ordinários não garantidos 
ao abrigo da legislação nacional relevante 
que define a hierarquia dos créditos 
aplicável na data de entrada em vigor do 
presente regulamento. Se se aplicar o 
disposto no parágrafo anterior, o CUR 
deve avaliar se o montante de 
instrumentos que cumprem o artigo 45.º-
G, n.º 3, é suficiente para apoiar a 
execução da estratégia de resolução 
preferida.

Or. en

Justificação

In the current framework, the exposures of a subsidiary on its parent company are in the 
scope of bail-in. This means that where the bail-in is applied on the parent company, the bail-
in of intragroup exposures will imply a downstream of losses to the subsidiaries of the group. 
This is inconsistent with a resolution strategy that covers both the parent company and its 
subsidiaries (i.e. SPE strategy) and according to which all the losses of the group are 
expected to be channeled out at the level of the parent company and absorbed by the 
shareholders and external creditors of the parent company. In addition, this problem is likely 
to increase in the run up to a crisis when the parent company tries to reallocate liquidity from 
subsidiaries which still have liquidity to subsidiaries which are in need of funds. As a result, 
we suggest excluding these intragroup exposures from the scope of bail-in in order to avoid
jeopardising the effective implementation of SPE strategies.

Alteração 178
Mady Delvaux, Hugues Bayet

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 9-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 27 – n.º 3 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

9-A. Ao artigo 27.º, n.º 3, é aditada a 
seguinte alínea:

«g-A) Passivos devidos a instituições ou 
entidades mencionadas no artigo 2.º, 
alíneas b) ou c), que fazem parte do 
mesmo grupo de resolução sem serem, 
elas próprias, uma entidade de resolução, 
independentemente do seu prazo de 
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vencimento.».

Or. en

Justificação

Para preservar a operacionalidade da estratégia SPE, as posições em risco das filiais em 
relação a entidades pertencentes ao mesmo grupo de resolução devem ser excluídas da 
recapitalização interna.

Uma recapitalização interna dos riscos intragrupo, tal como é atualmente possível, imporia 
uma transferência descendente das perdas da entidade de resolução para as suas filiais. Tal 
contradiz o objetivo da estratégia SPE e reduziria a capacidade atual de uma filial para 
transferir as suas próprias perdas no sentido ascendente.

Alteração 179
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 9-B (novo)
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 27 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

9-B. No artigo 27.º, é inserido o 
seguinte n.º 3-A:

3-A. Os Estados-Membros devem proibir 
as instituições ou entidades referidas no 
artigo 1.º, n.º 1, alíneas b), c) ou d), de 
formular qualquer sugestão, 
comunicação ou alegação segundo a qual 
um passivo distinto dos enumerados no 
n.º 2, alíneas a) a g), do presente artigo 
escaparia aos poderes de redução ou de 
conversão. Qualquer incumprimento 
desta proibição ficará sujeito a sanções 
em conformidade com o capítulo VI.

Or. en

Alteração 180
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Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 9-C (novo)
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 27 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

9-C. No artigo 27.º, é inserido o 
seguinte n.º 3-B:

3-B. Os Estados-Membros asseguram 
que, para efeitos da aplicação do 
artigo 25.º da Diretiva 2014/65/UE, os 
instrumentos de dívida a que se refere o 
artigo 108.º, n.º 2, são considerados 
complexos e que as disposições desta 
diretiva relativas a conflitos de interesses 
são rigorosamente aplicadas em relação à 
venda desses instrumentos aos clientes já 
existentes da instituição emitente. O CUR 
assegura que as empresas de investimento 
são consideradas como incumprindo as 
suas obrigações nos termos da Diretiva 
2014/65/UE sempre que paguem ou 
recebam honorários ou comissões, ou 
concedam ou recebam qualquer benefício 
não pecuniário, ou sempre que não 
divulguem orientações de vendas internas 
específicas no contexto da 
comercialização de dívida da classe sénior 
não privilegiada a investidores não 
elegíveis como profissionais na aceção 
dessa diretiva.

Or. en

Alteração 181
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 9-D (novo)
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Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 27 – n.º 3-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

9-D. No artigo 27.º, é inserido o 
seguinte n.º 3-C:

3-C. O CUR, no âmbito da avaliação da 
resolubilidade, nos termos dos artigos 15.º 
e 16.º, verifica em que medida os 
instrumentos de dívida suscetíveis de 
recapitalização interna são detidos por 
investidores que não se qualificam como 
investidores profissionais nos termos da 
Diretiva 2014/65/UE e comunica os 
resultados à EBA, pelo menos uma vez 
por ano. A EBA divulga anualmente, de 
forma coletiva ou, se for caso disso, a 
nível das instituições específicas, os 
montantes dos instrumentos de dívida 
suscetíveis de recapitalização interna que 
são detidos por investidores que não se 
qualificam como investidores 
profissionais. Se a EBA, com base nessas 
informações, considerar necessário, emite 
alertas ou recomendações tendo em vista 
a adoção de medidas corretivas.

Or. en

Alteração 182
Ernest Urtasun
em nome do Grupo Verts/ALE
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 9-E (novo)
Regulamento (UE) n.º 806/2014
Artigo 90-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

9-E. É inserido o seguinte artigo:

Artigo 90.º-A

Transparência pública após a resolução



PE616.880v01-00 132/132 AM\1144672PT.docx

PT

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 
provenientes de vendas de unidades 
empresariais ou de ativos.

Or. en
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