
 

AM\1101631PT.doc  PE587.495v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

Parlamento Europeu 
2014-2019  

 

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários 
 

2015/0226(COD) 

27.7.2016 

ALTERAÇÕES 
109 - 316 

Projeto de relatório 

Paul Tang 

(PE583.961v01-00) 

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que 

estabelece regras comuns para a titularização e cria um quadro europeu para a 

titularização simples, transparente e normalizada e que altera as diretivas 

2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE e os Regulamentos (CE) 

n.º 1060/2009 e (UE) n.º 648/2012 

Proposta de regulamento 

(COM(2015)0472 – C8-0228/2015 – 2015/0226(COD)) 



 

PE587.495v01-00 2/146 AM\1101631PT.doc 

PT 

 

AM_Com_LegReport 



 

AM\1101631PT.doc 3/146 PE587.495v01-00 

 PT 

 

 

Alteração  109 

Miguel Viegas, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Matt Carthy 

 

 Proposta de regulamento 
– 

 

 Alteração 

 O Parlamento Europeu rejeita a proposta 

da Comissão Europeia. 

Or. pt 

Justificação 

Considerando que:i) a titularização não teve nunca um impacto no financiamento das PME, 

pois a maioria dos créditos titularizados tem origem no consumo (aquisição de habitação, 

carro, estudos superiores, etc.);ii) a titularização tem servido sobretudo, por via da 

titularização do crédito mal-parado, para "limpar" os balanços das instituições 

financeiras;iii) os chamados produtos financeiros criados pela titularização são, pela sua 

própria natureza, altamente complexos e opacos, estando ainda sujeitos a todo o tipo de 

incumprimento e tendo-lhes associados variados e elevados riscos;iv) o verdadeiro objetivo 

da proposta da Comissão Europeia é relançar os mercados europeus de titularização que, 

por terem sido uns dos maiores responsáveis pela crise financeira de 2007/2008, têm desde 

então apresentado um crescimento moderado;v) a titularização não será nunca a solução 

para a criação de emprego e para a promoção de crescimento sustentável, mas antes uma 

alavanca da rendibilidade das instituições financeiras e um estímulo à especulação 

financeira. 

Alteração  110 

Notis Marias 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

(1) A titularização envolve operações 

que permitem a um mutuante — 

normalmente uma instituição de crédito — 

refinanciar um conjunto de empréstimos ou 

posições em risco tais como empréstimos 

hipotecários, locações automóveis, créditos 

ao consumo ou cartões de crédito, 

(1) A titularização envolve operações 

que permitem a um mutuante — 

normalmente uma instituição de crédito — 

refinanciar um conjunto de empréstimos ou 

posições em risco tais como empréstimos 

hipotecários, locações automóveis, créditos 

ao consumo ou cartões de crédito, 
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convertendo-os em títulos negociáveis. O 

mutuante agrupa e transforma uma carteira 

dos seus empréstimos e organiza-os em 

diferentes categorias de riscos para 

diferentes investidores, dando-lhes assim 

acesso a investimentos em empréstimos e 

outras posições em risco a que 

normalmente não teriam acesso direto. Os 

retornos para os investidores são gerados 

pelos fluxos de caixa dos empréstimos 

subjacentes. 

convertendo-os em títulos negociáveis. O 

mutuante agrupa e transforma uma carteira 

dos seus empréstimos e organiza-os em 

diferentes categorias de riscos para 

diferentes investidores, dando-lhes assim 

acesso a investimentos em empréstimos e 

outras posições em risco a que 

normalmente não teriam acesso direto. Os 

retornos para os investidores são gerados 

pelos fluxos de caixa dos empréstimos 

subjacentes. Ao mesmo tempo, o mutuante 

reforça o seu grau de liquidez através do 

processo de titularização. 

Or. el 

 

Alteração  111 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

(2) No Plano de Investimento para a 

Europa apresentado em 26 de novembro 

de 2014, a Comissão anunciou a sua 

intenção de relançar mercados de 

titularização de alta qualidade, sem 

repetir os erros que precederam a crise 

financeira de 2008. O desenvolvimento de 

um mercado para a titularização simples, 

transparente e normalizada representa 

um dos elementos constitutivos da União 

dos Mercados de Capitais (UMC) e 

contribui para o objetivo prioritário da 

Comissão de apoiar a criação de emprego 

e o regresso a um crescimento sustentável. 

Suprimido 

Or. it 

 

Alteração  112 

Notis Marias 
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Proposta de regulamento 

Considerando 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

(2) No Plano de Investimento para a 

Europa apresentado em 26 de novembro de 

2014, a Comissão anunciou a sua intenção 

de relançar mercados de titularização de 

alta qualidade, sem repetir os erros que 

precederam a crise financeira de 2008. O 

desenvolvimento de um mercado para a 

titularização simples, transparente e 

normalizada representa um dos elementos 

constitutivos da União dos Mercados de 

Capitais (UMC) e contribui para o objetivo 

prioritário da Comissão de apoiar a 

criação de emprego e o regresso a um 

crescimento sustentável. 

(2) No Plano de Investimento para a 

Europa apresentado em 26 de novembro de 

2014, a Comissão anunciou a sua intenção 

de relançar mercados de titularização de 

alta qualidade, sem repetir os erros que 

precederam a crise financeira de 2008. O 

desenvolvimento de um mercado para a 

titularização simples, transparente e 

normalizada representa um dos elementos 

constitutivos da União dos Mercados de 

Capitais (UMC) e deverá contribuir para 

apoiar a criação de emprego e o regresso a 

um crescimento sustentável. 

Or. el 

 

Alteração  113 

Molly Scott Cato 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

(2) No Plano de Investimento para a 

Europa apresentado em 26 de novembro de 

2014, a Comissão anunciou a sua intenção 

de relançar mercados de titularização de 

alta qualidade, sem repetir os erros que 

precederam a crise financeira de 2008. O 

desenvolvimento de um mercado para a 

titularização simples, transparente e 

normalizada representa um dos elementos 

constitutivos da União dos Mercados de 

Capitais (UMC) e contribui para o 

objetivo prioritário da Comissão de apoiar 

a criação de emprego e o regresso a um 

crescimento sustentável. 

(2) No Plano de Investimento para a 

Europa apresentado em 26 de novembro de 

2014, a Comissão anunciou a sua intenção 

de relançar mercados de titularização de 

alta qualidade, sem repetir os erros que 

precederam a crise financeira de 2008. O 

desenvolvimento de um mercado para a 

titularização simples, transparente e 

normalizada representa um dos elementos 

constitutivos da União dos Mercados de 

Capitais (UMC). 

Or. en 
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Justificação 

Não há provas de que o atual insuficiente desempenho económico possa ser resolvido com 

medidas do lado da oferta, mas existem bastantes evidências de que pode ser resolvido com 

estímulos fiscais mais conscientes. A incapacidade da UE de atuar de forma coordenada para 

estimular a economia real não deve ser utilizada como pretexto para estimular a já saturada 

economia virtual. 

 

Alteração  114 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 3 
 

Texto da Comissão Alteração 

(3) A União Europeia não pretende 

enfraquecer o quadro legislativo 

implementado após a crise financeira para 

abordar os riscos inerentes às titularizações 

altamente complexas, opacas e arriscadas. 

É essencial garantir que sejam adotadas 

regras para diferenciar melhor os produtos 

simples, transparentes e normalizados dos 

instrumentos complexos, opacos e 

arriscados e para aplicar um quadro 

prudencial mais sensível ao risco. 

(3) A União Europeia deve reforçar o 

quadro legislativo implementado após a 

crise financeira para abordar os riscos 

inerentes às titularizações. É essencial 

garantir que sejam adotadas regras para 

aplicar um quadro prudencial mais 

sensível ao risco; é igualmente 

fundamental proibir a retitularização e 

excluir do âmbito do presente 

regulamento as titularizações sintéticas. 

Or. it 

 

Alteração  115 

Notis Marias 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 3 
 

Texto da Comissão Alteração 

(3) A União Europeia não pretende 

enfraquecer o quadro legislativo 

implementado após a crise financeira para 

abordar os riscos inerentes às titularizações 

altamente complexas, opacas e arriscadas. 

É essencial garantir que sejam adotadas 

regras para diferenciar melhor os produtos 

simples, transparentes e normalizados dos 

(3) A União Europeia não pretende 

enfraquecer o quadro legislativo 

implementado após a crise financeira para 

abordar os riscos inerentes às titularizações 

altamente complexas, opacas e arriscadas. 

É essencial garantir que sejam adotadas 

regras para diferenciar melhor os produtos 

simples, transparentes e normalizados dos 
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instrumentos complexos, opacos e 

arriscados e para aplicar um quadro 

prudencial mais sensível ao risco. 

instrumentos financeiros complexos, 

opacos e arriscados e para aplicar um 

quadro prudencial mais sensível ao risco. 

Or. el 

 

Alteração  116 

Antonio Tajani 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 3 
 

Texto da Comissão Alteração 

(3) A União Europeia não pretende 

enfraquecer o quadro legislativo 

implementado após a crise financeira para 

abordar os riscos inerentes às titularizações 

altamente complexas, opacas e arriscadas. 

É essencial garantir que sejam adotadas 

regras para diferenciar melhor os produtos 

simples, transparentes e normalizados dos 

instrumentos complexos, opacos e 

arriscados e para aplicar um quadro 

prudencial mais sensível ao risco. 

(3) A União Europeia pretende 

reforçar o quadro legislativo 

implementado após a crise financeira para 

abordar os riscos inerentes às titularizações 

altamente complexas, opacas e arriscadas. 

É essencial garantir que sejam adotadas 

regras para diferenciar melhor os produtos 

simples, transparentes e normalizados dos 

instrumentos complexos, opacos e 

arriscados e para aplicar um quadro 

prudencial mais sensível ao risco. 

Or. en 

 

Alteração  117 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

(4) A titularização é um elemento 

importante para o bom funcionamento 

dos mercados financeiros. A titularização 

bem estruturada constitui um importante 

canal para a diversificação das fontes de 

financiamento e para a alocação de riscos 

de forma mais eficaz dentro do sistema 

financeiro da União. Permite uma 

distribuição mais abrangente do risco do 

(4) É útil recordar que, nos anos que 

antecederam a crise financeira de 2008, a 

utilização excessiva e imprudente de 

titularizações alterou o modelo de negócio 

dos bancos e favoreceu o fenómeno de 

alavancagem que permitiu que os bancos 

obtivessem lucros elevados em prazos 

reduzidos mas com riscos de perdas 

consideráveis: eis os pressupostos para o 
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setor financeiro e pode ajudar a libertar 

os balanços das entidades cedentes de 

modo a permitir a continuação dos 

empréstimos à economia. Em termos 

gerais, permite aumentar a eficiência do 

sistema financeiro e proporciona 

oportunidades de investimento adicionais. 

A titularização pode fazer a ponte entre as 

instituições de crédito e os mercados de 

capitais, com um benefício indireto para 

as empresas e cidadãos (por exemplo 

através de empréstimos financiamento às 

empresas, créditos hipotecários e cartões 

de crédito menos dispendiosos). 

deflagrar da crise financeira de 2008, que 

nasceu nos Estados Unidos e contagiou 

de seguida as outras economias. 

Or. it 

 

Alteração  118 

Molly Scott Cato 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

(4) A titularização é um elemento 

importante para o bom funcionamento 

dos mercados financeiros. A titularização 

bem estruturada constitui um importante 

canal para a diversificação das fontes de 

financiamento e para a alocação de riscos 

de forma mais eficaz dentro do sistema 

financeiro da União. Permite uma 

distribuição mais abrangente do risco do 

setor financeiro e pode ajudar a libertar os 

balanços das entidades cedentes de modo a 

permitir a continuação dos empréstimos à 

economia. Em termos gerais, permite 

aumentar a eficiência do sistema 

financeiro e proporciona oportunidades 

de investimento adicionais. A titularização 

pode fazer a ponte entre as instituições de 

crédito e os mercados de capitais, com um 

benefício indireto para as empresas e 

cidadãos (por exemplo através de 

empréstimos e financiamento às 

(4) A titularização bem estruturada 

constitui um canal para a diversificação 

das fontes de financiamento e para a 

alocação de riscos de forma mais alargada 

dentro do sistema financeiro da União. 

Permite uma distribuição mais abrangente 

do risco do setor financeiro e pode ajudar a 

libertar os balanços das entidades cedentes. 
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empresas, créditos hipotecários e cartões 

de crédito menos dispendiosos). 

Or. en 

 

Alteração  119 

Neena Gill 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 4 
 

Texto da Comissão Alteração 

(4) A titularização é um elemento 

importante para o bom funcionamento dos 

mercados financeiros. A titularização bem 

estruturada constitui um importante canal 

para a diversificação das fontes de 

financiamento e para a alocação de riscos 

de forma mais eficaz dentro do sistema 

financeiro da União. Permite uma 

distribuição mais abrangente do risco do 

setor financeiro e pode ajudar a libertar os 

balanços das entidades cedentes de modo a 

permitir a continuação dos empréstimos à 

economia. Em termos gerais, permite 

aumentar a eficiência do sistema financeiro 

e proporciona oportunidades de 

investimento adicionais. A titularização 

pode fazer a ponte entre as instituições de 

crédito e os mercados de capitais, com um 

benefício indireto para as empresas e 

cidadãos (por exemplo através de 

empréstimos e financiamento às empresas, 

créditos hipotecários e cartões de crédito 

menos dispendiosos). 

(4) A titularização é um elemento 

importante para o bom funcionamento dos 

mercados financeiros. A titularização bem 

estruturada constitui um importante canal 

para a diversificação das fontes de 

financiamento e para a alocação de riscos 

de forma mais eficaz dentro do sistema 

financeiro da União. Permite uma 

distribuição mais abrangente do risco do 

setor financeiro e pode ajudar a libertar os 

balanços das entidades cedentes de modo a 

permitir a continuação dos empréstimos à 

economia. Em termos gerais, permite 

aumentar a eficiência do sistema financeiro 

e proporciona oportunidades de 

investimento adicionais. A titularização 

pode fazer a ponte entre as instituições de 

crédito e os mercados de capitais, com um 

benefício indireto para as empresas e 

cidadãos (por exemplo através de 

empréstimos e financiamento às empresas, 

créditos hipotecários e cartões de crédito 

menos dispendiosos). A titularização 

também pode permitir às instituições de 

crédito individuais reduzirem a rigidez dos 

seus balanços, gerirem melhor as 

concentrações de risco das suas carteiras 

e criarem instrumentos financeiros de 

longo prazo mais simples para os 

investidores. Estas potencialidades podem 

aumentar coletivamente a flexibilidade do 

setor financeiro e incentivar um 

investimento mais amplo a longo prazo na 

economia real. Simultaneamente, a 
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titularização pode aumentar os riscos de 

uma maior interconectividade e de uma 

alavancagem excessiva. Também tem o 

potencial de incentivar um investimento 

especulativo de curto prazo e a arbitragem 

regulamentar. Por conseguinte, o 

presente regulamento incentiva a 

realização de um rigoroso 

acompanhamento pelas autoridades 

competentes da participação das 

instituições financeiras no mercado. 

Or. en 

 

Alteração  120 

Notis Marias 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 4 
 

Texto da Comissão Alteração 

(4) A titularização é um elemento 

importante para o bom funcionamento dos 

mercados financeiros. A titularização bem 

estruturada constitui um importante canal 

para a diversificação das fontes de 

financiamento e para a alocação de riscos 

de forma mais eficaz dentro do sistema 

financeiro da União. Permite uma 

distribuição mais abrangente do risco do 

setor financeiro e pode ajudar a libertar os 

balanços das entidades cedentes de modo a 

permitir a continuação dos empréstimos à 

economia. Em termos gerais, permite 

aumentar a eficiência do sistema financeiro 

e proporciona oportunidades de 

investimento adicionais. A titularização 

pode fazer a ponte entre as instituições de 

crédito e os mercados de capitais, com um 

benefício indireto para as empresas e 

cidadãos (por exemplo através de 

empréstimos financiamento às empresas, 

créditos hipotecários e cartões de crédito 

menos dispendiosos). 

(4) A titularização é um elemento 

importante para o bom funcionamento dos 

mercados financeiros e ajuda a melhorar o 

financiamento da economia. A 

titularização bem estruturada constitui um 

importante canal para a diversificação das 

fontes de financiamento e para a alocação 

de riscos de forma mais eficaz dentro do 

sistema financeiro da União. Permite uma 

distribuição mais abrangente do risco do 

setor financeiro e pode ajudar a libertar os 

balanços das entidades cedentes de modo a 

permitir a continuação dos empréstimos à 

economia. Em termos gerais, permite 

aumentar a eficiência do sistema financeiro 

e proporciona oportunidades de 

investimento adicionais. A titularização 

pode fazer a ponte entre as instituições de 

crédito e os mercados de capitais, com um 

benefício indireto para as empresas e 

cidadãos (por exemplo através de 

empréstimos financiamento às empresas, 

créditos hipotecários e cartões de crédito 

menos dispendiosos). 
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Or. el 

 

Alteração  121 

Jonás Fernández 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 4 
 

Texto da Comissão Alteração 

(4) A titularização é um elemento 

importante para o bom funcionamento dos 

mercados financeiros. A titularização bem 

estruturada constitui um importante canal 

para a diversificação das fontes de 

financiamento e para a alocação de riscos 

de forma mais eficaz dentro do sistema 

financeiro da União. Permite uma 

distribuição mais abrangente do risco do 

setor financeiro e pode ajudar a libertar os 

balanços das entidades cedentes de modo a 

permitir a continuação dos empréstimos à 

economia. Em termos gerais, permite 

aumentar a eficiência do sistema financeiro 

e proporciona oportunidades de 

investimento adicionais. A titularização 

pode fazer a ponte entre as instituições de 

crédito e os mercados de capitais, com um 

benefício indireto para as empresas e 

cidadãos (por exemplo através de 

empréstimos financiamento às empresas, 

créditos hipotecários e cartões de crédito 

menos dispendiosos). 

(4) A titularização é um elemento 

importante para o bom funcionamento dos 

mercados financeiros. A titularização bem 

estruturada constitui um importante canal 

para a diversificação das fontes de 

financiamento e para a alocação de riscos 

de forma mais eficaz dentro do sistema 

financeiro da União. Permite uma 

distribuição mais abrangente do risco do 

setor financeiro e pode ajudar a libertar os 

balanços das entidades cedentes de modo a 

permitir a continuação dos empréstimos à 

economia real. Em termos gerais, permite 

aumentar a eficiência do sistema financeiro 

e proporciona oportunidades de 

investimento adicionais. A titularização 

pode fazer a ponte entre as instituições de 

crédito e os mercados de capitais, com um 

benefício indireto para as empresas e 

cidadãos (por exemplo através de 

empréstimos financiamento às empresas, 

créditos hipotecários e cartões de crédito 

menos dispendiosos). 

Or. es 

 

Alteração  122 

Pervenche Berès 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 5 
 

Texto da Comissão Alteração 

(5) O estabelecimento de um quadro 

prudencial mais sensível ao risco para a 

(5) O estabelecimento de um quadro 

prudencial mais sensível ao risco para a 
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titularização STS exige que a União defina 

claramente o que é uma titularização STS, 

já que, se isso não acontecer, o tratamento 

regulamentar mais sensível ao risco para os 

bancos e companhias de seguros poderia 

ser aplicável a diferentes tipos de 

titularizações em diferentes Estados-

Membros. Isso conduziria a condições 

desiguais e a arbitragem regulamentar. 

titularização STS bem como para 

titularizações que incluam e apoiem 

projetos que contribuam para o 

cumprimento do acordo estabelecido na 

conferência da ONU sobre alterações 

climáticas COP 21 («STS sustentável") 
exige que a União defina claramente o que 

é uma titularização STS, já que, se isso não 

acontecer, o tratamento regulamentar mais 

sensível ao risco para os bancos e 

companhias de seguros poderia ser 

aplicável a diferentes tipos de titularizações 

em diferentes Estados-Membros. Isso 

conduziria a condições desiguais e a 

arbitragem regulamentar. 

Or. en 

 

Alteração  123 

Jonás Fernández 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 5 
 

Texto da Comissão Alteração 

(5) O estabelecimento de um quadro 

prudencial mais sensível ao risco para a 

titularização STS exige que a União defina 

claramente o que é uma titularização STS, 

já que, se isso não acontecer, o tratamento 

regulamentar mais sensível ao risco para os 

bancos e companhias de seguros poderia 

ser aplicável a diferentes tipos de 

titularizações em diferentes Estados-

Membros. Isso conduziria a condições 

desiguais e a arbitragem regulamentar. 

(5) O estabelecimento de um quadro 

prudencial mais sensível ao risco para a 

titularização STS exige que a União defina 

claramente o que é uma titularização STS, 

já que, se isso não acontecer, o tratamento 

regulamentar mais sensível ao risco para os 

bancos e companhias de seguros poderia 

ser aplicável a diferentes tipos de 

titularizações em diferentes Estados-

Membros. Isso conduziria a condições 

desiguais e a arbitragem regulamentar 

quando importa garantir um mercado 

único europeu de STS de modo a tornar 

mais ágeis as transações transfronteiriças. 

Or. es 
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Alteração  124 

Notis Marias 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 5 
 

Texto da Comissão Alteração 

(5) O estabelecimento de um quadro 

prudencial mais sensível ao risco para a 

titularização STS exige que a União defina 

claramente o que é uma titularização STS, 

já que, se isso não acontecer, o tratamento 

regulamentar mais sensível ao risco para os 

bancos e companhias de seguros poderia 

ser aplicável a diferentes tipos de 

titularizações em diferentes Estados-

Membros. Isso conduziria a condições 

desiguais e a arbitragem regulamentar. 

(5) O estabelecimento de um quadro 

prudencial mais sensível ao risco para a 

titularização STS exige que a União defina 

claramente o que é uma titularização STS, 

já que, se isso não acontecer, o tratamento 

regulamentar mais sensível ao risco para os 

bancos e companhias de seguros poderia 

ser aplicável a diferentes tipos de 

titularizações em diferentes Estados-

Membros. Isso conduziria a condições 

desiguais e a arbitragem regulamentar. 

Além disso, muitas titularizações revelam 

uma insuficiente sensibilidade ao risco, 

devido à falta de um número suficiente de 

determinantes de risco nas abordagens 

para calcular os ponderadores de risco. 

Or. el 

 

Alteração  125 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 6 
 

Texto da Comissão Alteração 

(6) É conveniente fornecer, em 

conformidade com as definições existentes 

na legislação setorial da União, as 

definições de todos os conceitos-chave da 

titularização. Em especial, é necessária 

uma definição clara e abrangente de 

titularização que englobe qualquer 

operação ou mecanismo em que o risco de 

crédito associado a uma posição ou 

conjunto de posições em risco seja dividido 

em tranches. Uma posição em risco que 

crie uma obrigação de pagamento direto 

(6) É conveniente fornecer, em 

conformidade com as definições existentes 

na legislação setorial da União, as 

definições de todos os conceitos-chave da 

titularização. Em especial, é necessária 

uma definição clara e abrangente de 

titularização que englobe qualquer 

operação ou mecanismo em que os 

pagamentos associados a essa operação 

ou mecanismo dependam do desempenho 

das posições ou conjunto de posições em 

risco. A transferência económica das 
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relativamente a uma operação ou 

mecanismo utilizado para financiar ou gerir 

ativos físicos não deverá ser considerada 

uma posição em risco sobre uma 

titularização, mesmo que a operação ou 

mecanismo tenha obrigações de pagamento 

com diferentes graus de prioridade. 

posições em risco titularizadas deve ser 

realizada através da transferência de 

propriedade das posições em risco 

titularizadas da instituição cedente para 

uma EOET ou através de 

subparticipações por parte de uma EOET. 

Uma posição em risco que crie uma 

obrigação de pagamento direto 

relativamente a uma operação ou 

mecanismo utilizado para financiar ou gerir 

ativos físicos não deverá ser considerada 

uma posição em risco sobre uma 

titularização, mesmo que a operação ou 

mecanismo tenha obrigações de pagamento 

com diferentes graus de prioridade. 

Or. en 

 

Alteração  126 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 6 
 

Texto da Comissão Alteração 

(6) É conveniente fornecer, em 

conformidade com as definições existentes 

na legislação setorial da União, as 

definições de todos os conceitos-chave da 

titularização. Em especial, é necessária 

uma definição clara e abrangente de 

titularização que englobe qualquer 

operação ou mecanismo em que o risco de 

crédito associado a uma posição ou 

conjunto de posições em risco seja 

dividido em tranches. Uma posição em 

risco que crie uma obrigação de pagamento 

direto relativamente a uma operação ou 

mecanismo utilizado para financiar ou gerir 

ativos físicos não deverá ser considerada 

uma posição em risco sobre uma 

titularização, mesmo que a operação ou 

mecanismo tenha obrigações de pagamento 

com diferentes graus de prioridade. 

(6) É conveniente fornecer, em 

conformidade com as definições existentes 

na legislação setorial da União, as 

definições de todos os conceitos-chave da 

titularização. Em especial, é necessária 

uma definição clara e abrangente de 

titularização que englobe qualquer 

operação ou mecanismo. Uma posição em 

risco que crie uma obrigação de pagamento 

direto relativamente a uma operação ou 

mecanismo utilizado para financiar ou gerir 

ativos físicos não deverá ser considerada 

uma posição em risco sobre uma 

titularização, mesmo que a operação ou 

mecanismo tenha obrigações de pagamento 

com diferentes graus de prioridade. 

Or. it 
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Alteração  127 

Morten Messerschmidt 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 6-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 6-A. Nos termos do presente 

regulamento, uma entidade patrocinadora 

deverá ter a possibilidade de delegar 

tarefas numa entidade gestora, mas 

deverá manter-se responsável por todas as 

suas obrigações. 

Or. en 

 

Alteração  128 

Notis Marias 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 7 
 

Texto da Comissão Alteração 

(7) Já foi desenvolvido muito 

trabalho, tanto a nível europeu como 

internacional, para identificar a 

titularização STS e, nos Regulamentos 

Delegados (UE) n.º 2015/6122 e (UE) n.º 

2015/3523 da Comissão, já foram 

estabelecidos para fins específicos critérios 

para a titularização simples, transparente e 

normalizada, a que se junta um tratamento 

prudencial mais sensível ao risco. 

(7) Cumpre envidar mais esforços, 

tanto a nível europeu como internacional, 

para identificar a titularização STS, à 

semelhança dos Regulamentos Delegados 

(UE) n.º 2015/6122 e (UE) n.º 2015/3523 da 

Comissão, nos quais já foram 

estabelecidos para fins específicos critérios 

para a titularização simples, transparente e 

normalizada, a que se junta um tratamento 

prudencial mais sensível ao risco. 

__________________ __________________ 

22Regulamento Delegado da Comissão, de 

10 de outubro de 2014, que completa o 

Regulamento (UE) n.º 575/2013 no que diz 

respeito ao requisito de cobertura de 

liquidez para as instituições de crédito (JO 

L 11 de 17.1.2015, p. 1). 

22Regulamento Delegado da Comissão, de 

10 de outubro de 2014, que completa o 

Regulamento (UE) n.º 575/2013 no que diz 

respeito ao requisito de cobertura de 

liquidez para as instituições de crédito (JO 

L 11 de 17.1.2015, p. 1). 

23Regulamento Delegado (UE) 2015/35 da 23Regulamento Delegado (UE) 2015/35 da 
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Comissão, de 10 de outubro de 2014, que 

completa a Diretiva 2009/138/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho relativa 

ao acesso à atividade de seguros e 

resseguros e ao seu exercício (Solvência II) 

(JO L 12 de 17.1.2015, p. 1). 

Comissão, de 10 de outubro de 2014, que 

completa a Diretiva 2009/138/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho relativa 

ao acesso à atividade de seguros e 

resseguros e ao seu exercício (Solvência II) 

(JO L 12 de 17.1.2015, p. 1). 

Or. el 

 

Alteração  129 

Notis Marias 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 8 
 

Texto da Comissão Alteração 

(8) Com base nos critérios existentes, 

nos critérios do BCBS-IOSCO adotados 

em 23 de julho de 2015 para a 

identificação de titularizações simples, 

transparentes e comparáveis e, em especial, 

no parecer da EBA sobre a qualificação das 

titularizações, publicado em 7 de julho de 

2015, é essencial estabelecer uma definição 

geral e transetorial aplicável à titularização 

STS. 

(8) Com base nos critérios existentes, 

nos critérios do BCBS-IOSCO adotados 

em 23 de julho de 2015 para a 

identificação de titularizações simples, 

transparentes e comparáveis, no quadro 

para o capital regulamentar em caso de 

titularização, e, em especial, no parecer da 

EBA sobre a qualificação das 

titularizações, publicado em 7 de julho de 

2015, é essencial estabelecer uma definição 

geral e transetorial aplicável à titularização 

STS. 

Or. el 

 

Alteração  130 

Notis Marias 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 9 

 

Texto da Comissão Alteração 

(9) A aplicação de critérios simples, 

transparentes e normalizados («STS») em 

toda a UE não deve originar abordagens 

divergentes. Essas abordagens criariam 

eventuais barreiras aos investidores 

(9) A aplicação de critérios simples, 

transparentes e normalizados («STS») em 

toda a UE não deve originar abordagens 

divergentes, devendo antes levar ao 

desenvolvimento de um mercado de 
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transfronteiriços, obrigando-os a um 

conhecimento pormenorizado dos 

enquadramentos dos diferentes Estados-

Membros e, por conseguinte, 

comprometendo a confiança dos 

investidores nos critérios STS. 

titularização seguro. Essas abordagens 

criariam eventuais barreiras aos 

investidores transfronteiriços, obrigando-os 

a um conhecimento pormenorizado dos 

enquadramentos dos diferentes Estados-

Membros e, por conseguinte, 

comprometendo a confiança dos 

investidores nos critérios STS. 

Or. el 

 

Alteração  131 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 10 
 

Texto da Comissão Alteração 

(10) É essencial que as autoridades 

competentes trabalhem em estreita 

colaboração para assegurarem um 

entendimento comum e coerente dos 

requisitos STS em toda a União e 

resolverem eventuais questões de 

interpretação. Tendo em conta este 

objetivo, as três AES devem, no âmbito do 

Comité Conjunto das Autoridades 

Europeias de Supervisão, coordenar o seu 

trabalho com o trabalho das autoridades 

competentes para assegurar a coerência 

intersetorial e avaliar questões práticas que 

possam surgir relativamente às 

titularizações STS. Nesse processo, deve 

também ser solicitado e tido em conta, na 

medida do possível, o parecer dos 

participantes no mercado. O resultado 

destes debates deverá ser publicado nos 

sítios Web das AES, por forma a ajudar as 

entidades cedentes, patrocinadoras, as 

EOET e os investidores a avaliar as 

titularizações STS antes de emitirem ou 

investirem em tais posições. Tal 

mecanismo de coordenação será 

particularmente importante no período 

anterior à entrada em aplicação do presente 

(10) É essencial que o organismo de 

supervisão europeu coloque em 

funcionamento um sistema de certificação 

por parte de outras entidades para 

assegurar um entendimento comum e 

coerente dos requisitos STS em toda a 

União e resolver eventuais questões de 

interpretação. Tendo em conta este 

objetivo, o organismo regulamentar 

escolhido, em conjunto com as duas 

outras AES, deve, no âmbito do Comité 

Conjunto das Autoridades Europeias de 

Supervisão, coordenar o seu trabalho com 

o trabalho das autoridades competentes 

para assegurar a coerência intersetorial e 

avaliar questões práticas que possam surgir 

relativamente às titularizações STS. Nesse 

processo, deve também ser solicitado e tido 

em conta, na medida do possível, o parecer 

dos participantes no mercado. O resultado 

destes debates deverá ser publicado nos 

sítios Web das AES, por forma a ajudar as 

entidades cedentes, patrocinadoras, as 

EOET e os investidores a avaliar as 

titularizações STS antes de emitirem ou 

investirem em tais posições. Tal 

mecanismo de coordenação será 

particularmente importante no período 
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regulamento. anterior à entrada em aplicação do presente 

regulamento. 

Or. en 

 

Alteração  132 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 10 
 

Texto da Comissão Alteração 

(10) É essencial que as autoridades 

competentes trabalhem em estreita 

colaboração para assegurarem um 

entendimento comum e coerente dos 

requisitos STS em toda a União e 

resolverem eventuais questões de 

interpretação. Tendo em conta este 

objetivo, as três AES devem, no âmbito do 

Comité Conjunto das Autoridades 

Europeias de Supervisão, coordenar o seu 

trabalho com o trabalho das autoridades 

competentes para assegurar a coerência 

intersetorial e avaliar questões práticas que 

possam surgir relativamente às 

titularizações STS. Nesse processo, deve 

também ser solicitado e tido em conta, na 

medida do possível, o parecer dos 

participantes no mercado. O resultado 

destes debates deverá ser publicado nos 

sítios Web das AES, por forma a ajudar as 

entidades cedentes, patrocinadoras, as 

EOET e os investidores a avaliar as 

titularizações STS antes de emitirem ou 

investirem em tais posições. Tal 

mecanismo de coordenação será 

particularmente importante no período 

anterior à entrada em aplicação do presente 

regulamento. 

(10) É essencial que as autoridades 

competentes trabalhem em estreita 

colaboração para assegurarem um 

entendimento comum e coerente dos 

requisitos STS em toda a União e 

resolverem eventuais questões de 

interpretação. Tendo em conta este 

objetivo, as três AES devem, no âmbito do 

Comité Conjunto das Autoridades 

Europeias de Supervisão, no qual será 

criado um novo comité de titularização, 

coordenar o seu trabalho com o trabalho 

das autoridades competentes para assegurar 

a coerência intersetorial e avaliar questões 

práticas que possam surgir relativamente às 

titularizações STS. Nesse processo, deve 

também ser solicitado e tido em conta, na 

medida do possível, o parecer dos 

participantes no mercado. O resultado 

destes debates deverá ser publicado nos 

sítios Web das AES, por forma a ajudar as 

entidades cedentes, patrocinadoras, as 

EOET e os investidores a avaliar as 

titularizações STS antes de emitirem ou 

investirem em tais posições. Tal 

mecanismo de coordenação será 

particularmente importante no período 

anterior à entrada em aplicação do presente 

regulamento. 

Or. en 
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Alteração  133 

Neena Gill 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 11 
 

Texto da Comissão Alteração 

(11) Por um lado, os investimentos ou as 

posições em risco sobre titularizações irão 

expor o investidor ao risco de crédito dos 

empréstimos ou posições em risco 

subjacentes e, por outro, o processo de 

estruturação das titularizações poderá 

também conduzir a outros riscos, como 

riscos da agência, de modelo, jurídico e 

operacional, de contraparte, riscos 

associados ao serviço, riscos de liquidez, 

riscos de concentração e riscos de natureza 

operacional. Por conseguinte, é essencial 

que os investidores institucionais estejam 

sujeitos a requisitos de devida diligência 

proporcionados, que garantam uma 

avaliação adequada dos riscos decorrentes 

de todos os tipos de titularização, em 

benefício dos investidores finais. A devida 

diligência também pode, portanto, reforçar 

a confiança no mercado e entre as 

entidades cedentes, as entidades 

patrocinadoras e os investidores 

individuais. Os investidores deverão 

exercer a devida diligência em relação às 

titularizações STS. Podem aceder à 

informação divulgada pelas partes 

responsáveis pela titularização, em especial 

a notificação STS e a informação conexa 

divulgada neste contexto, que deverá 

fornecer aos investidores todos os dados 

relevantes relativamente à forma como os 

critérios STS são cumpridos. Os 

investidores institucionais podem depositar 

uma confiança adequada na notificação 

STS e nas informações divulgadas pela 

entidade cedente, patrocinadora e pela 

EOET relativamente ao cumprimento dos 

critérios STS por parte de uma 

titularização. 

(11) Por um lado, os investimentos ou as 

posições em risco sobre titularizações irão 

expor o investidor ao risco de crédito dos 

empréstimos ou posições em risco 

subjacentes e, por outro, o processo de 

estruturação das titularizações poderá 

também conduzir a outros riscos, como 

riscos da agência, de modelo, jurídico e 

operacional, de contraparte, riscos 

associados ao serviço, riscos de liquidez, 

riscos de concentração e riscos de natureza 

operacional. Por conseguinte, é essencial 

que os investidores institucionais, 

incluindo os gestores de ativos, estejam 

sujeitos a requisitos de devida diligência 

proporcionados, que garantam uma 

avaliação adequada dos riscos decorrentes 

de todos os tipos de titularização, em 

benefício dos investidores finais. A devida 

diligência também pode, portanto, reforçar 

a confiança no mercado e entre as 

entidades cedentes, as entidades 

patrocinadoras e os investidores 

individuais. Os investidores deverão 

exercer a devida diligência em relação às 

titularizações STS. Podem aceder à 

informação divulgada pelas partes 

responsáveis pela titularização, em especial 

a notificação STS e a informação conexa 

divulgada neste contexto, que deverá 

fornecer aos investidores todos os dados 

relevantes relativamente à forma como os 

critérios STS são cumpridos. Os 

investidores institucionais podem depositar 

uma confiança adequada na notificação 

STS e nas informações divulgadas pela 

entidade cedente, patrocinadora e pela 

EOET relativamente ao cumprimento dos 

critérios STS por parte de uma 

titularização. 
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Or. en 

 

Alteração  134 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 11 
 

Texto da Comissão Alteração 

(11) Por um lado, os investimentos ou as 

posições em risco sobre titularizações irão 

expor o investidor ao risco de crédito dos 

empréstimos ou posições em risco 

subjacentes e, por outro, o processo de 

estruturação das titularizações poderá 

também conduzir a outros riscos, como 

riscos da agência, de modelo, jurídico e 

operacional, de contraparte, riscos 

associados ao serviço, riscos de liquidez, 

riscos de concentração e riscos de natureza 

operacional. Por conseguinte, é essencial 

que os investidores institucionais estejam 

sujeitos a requisitos de devida diligência 

proporcionados, que garantam uma 

avaliação adequada dos riscos decorrentes 

de todos os tipos de titularização, em 

benefício dos investidores finais. A devida 

diligência também pode, portanto, reforçar 

a confiança no mercado e entre as 

entidades cedentes, as entidades 

patrocinadoras e os investidores 

individuais. Os investidores deverão 

exercer a devida diligência em relação às 

titularizações STS. Podem aceder à 

informação divulgada pelas partes 

responsáveis pela titularização, em especial 

a notificação STS e a informação conexa 

divulgada neste contexto, que deverá 

fornecer aos investidores todos os dados 

relevantes relativamente à forma como os 

critérios STS são cumpridos. Os 

investidores institucionais podem depositar 

uma confiança adequada na notificação 

STS e nas informações divulgadas pela 

entidade cedente, patrocinadora e pela 

EOET relativamente ao cumprimento dos 

(11) Por um lado, os investimentos ou as 

posições em risco sobre titularizações irão 

expor o investidor ao risco de crédito dos 

empréstimos ou posições em risco 

subjacentes e, por outro, o processo de 

estruturação das titularizações poderá 

também conduzir a outros riscos, como 

riscos da agência, de modelo, jurídico e 

operacional, de contraparte, riscos 

associados ao serviço, riscos de liquidez, 

riscos de concentração e riscos de natureza 

operacional. Por conseguinte, é essencial 

que os investidores institucionais estejam 

sujeitos a requisitos de devida diligência 

proporcionados, que garantam uma 

avaliação adequada dos riscos decorrentes 

de todos os tipos de titularização, em 

benefício dos investidores finais. A devida 

diligência também pode, portanto, reforçar 

a confiança no mercado e entre as 

entidades cedentes, as entidades 

patrocinadoras e os investidores 

individuais. Os investidores deverão 

exercer a devida diligência em relação às 

titularizações STS. Podem aceder à 

informação divulgada pelas partes 

responsáveis pela titularização, em especial 

a notificação STS e a informação conexa 

divulgada neste contexto, que deverá 

fornecer aos investidores todos os dados 

relevantes relativamente à forma como os 

critérios STS são cumpridos. Os 

investidores institucionais podem depositar 

uma confiança adequada no respetivo 

agente de certificação relativamente à 
notificação STS e às informações 

divulgadas pela entidade cedente, 
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critérios STS por parte de uma 

titularização. 

patrocinadora e pela EOET relativamente 

ao cumprimento dos critérios STS por 

parte de uma titularização. 

Or. en 

 

Alteração  135 

Molly Scott Cato 
em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 12 
 

Texto da Comissão Alteração 

(12) É importante que os interesses das 

entidades cedentes, patrocinadoras e 

mutuantes iniciais que transformam 

posições em risco em títulos negociáveis e 

os interesses dos investidores estejam 

alinhados. Para este efeito, a entidade 

cedente, patrocinadora ou mutuante inicial 

deve manter um interesse significativo nas 

posições em risco subjacentes da 

titularização. Por conseguinte, é importante 

que as entidades cedentes ou 

patrocinadoras mantenham uma exposição 

económica líquida substancial aos riscos 

subjacentes. De modo mais geral, as 

operações de titularização não devem ser 

estruturadas de modo a evitar a aplicação 

do requisito de retenção. Este requisito 

deve ser aplicável em todas as situações 

nas quais seja aplicável a substância 

económica de uma titularização, 

independentemente dos instrumentos ou 

estruturas jurídicas utilizados. Não será 

necessário aplicar várias vezes o requisito 

de retenção. Para uma determinada 

titularização, basta sujeitar ao requisito a 

entidade cedente, patrocinadora ou 

mutuante inicial. De igual modo, se as 

operações de titularização incluírem 

outras posições de titularizações como 

posições em risco subjacentes, o requisito 

de retenção deve aplicar-se apenas à 

titularização objeto do investimento. A 

(12) É importante que os interesses das 

entidades cedentes, patrocinadoras e 

mutuantes iniciais que transformam 

posições em risco em títulos negociáveis e 

os interesses dos investidores estejam 

alinhados. Para este efeito, a entidade 

cedente, patrocinadora ou mutuante inicial 

deve manter um interesse significativo nas 

posições em risco subjacentes da 

titularização, as posições em risco 

incluídas nas titularizações não devem ser 

qualitativamente diferentes das retidas no 

balanço das entidades cedentes e, antes de 

serem incluídas na titularização, as 

posições em risco terão de ter estado no 

balanço das entidades cedentes por um 

período significativo do seu prazo 

contratual. Por conseguinte, é importante 

que as entidades cedentes ou 

patrocinadoras mantenham uma exposição 

económica líquida substancial aos riscos 

subjacentes por um período significativo 

quer antes da titularização, quer depois 

desta. De modo mais geral, as operações de 

titularização não devem ser estruturadas de 

modo a evitar a aplicação do requisito de 

retenção. Este requisito deve ser aplicável 

em todas as situações nas quais seja 

aplicável a substância económica de uma 

titularização, independentemente dos 

instrumentos ou estruturas jurídicas 

utilizados. Não será necessário aplicar 
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notificação STS indica aos investidores 

que as entidades cedentes mantêm uma 

exposição económica líquida substancial 

aos riscos subjacentes. Devem ser feitas 

algumas exceções para os casos em que as 

posições em risco titularizadas são total, 

incondicional e irrevogavelmente 

garantidas por, nomeadamente, autoridades 

públicas. No caso de apoio proveniente de 

recursos públicos sob a forma de garantias 

ou por outros meios, quaisquer disposições 

do presente regulamento são sem prejuízo 

das regras aplicáveis aos auxílios estatais. 

várias vezes o requisito de retenção. Para 

uma determinada titularização, basta 

sujeitar ao requisito a entidade cedente, 

patrocinadora ou mutuante inicial. A 

notificação STS deverá indicar aos 

investidores que as entidades cedentes 

mantiveram e irão manter no futuro uma 

exposição económica líquida substancial 

aos riscos subjacentes. Devem ser feitas 

algumas exceções para os casos em que as 

posições em risco titularizadas são total, 

incondicional e irrevogavelmente 

garantidas por, nomeadamente, autoridades 

públicas. No caso de apoio proveniente de 

recursos públicos sob a forma de garantias 

ou por outros meios, quaisquer disposições 

do presente regulamento são sem prejuízo 

das regras aplicáveis aos auxílios estatais. 

Or. en 

 

Alteração  136 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 12 
 

Texto da Comissão Alteração 

(12) É importante que os interesses das 

entidades cedentes, patrocinadoras e 

mutuantes iniciais que transformam 

posições em risco em títulos negociáveis e 

os interesses dos investidores estejam 

alinhados. Para este efeito, a entidade 

cedente, patrocinadora ou mutuante inicial 

deve manter um interesse significativo nas 

posições em risco subjacentes da 

titularização. Por conseguinte, é importante 

que as entidades cedentes ou 

patrocinadoras mantenham uma exposição 

económica líquida substancial aos riscos 

subjacentes. De modo mais geral, as 

operações de titularização não devem ser 

estruturadas de modo a evitar a aplicação 

do requisito de retenção. Este requisito 

deve ser aplicável em todas as situações 

(12) É importante que os interesses das 

entidades cedentes, patrocinadoras e 

mutuantes iniciais que transformam 

posições em risco em títulos negociáveis e 

os interesses dos investidores estejam 

alinhados. Para este efeito, a entidade 

cedente, patrocinadora ou mutuante inicial 

deve manter um interesse significativo nas 

posições em risco subjacentes da 

titularização. Por conseguinte, é importante 

que as entidades cedentes ou 

patrocinadoras mantenham uma exposição 

económica líquida substancial aos riscos 

subjacentes. De modo mais geral, as 

operações de titularização não devem ser 

estruturadas de modo a evitar a aplicação 

do requisito de retenção. Este requisito 

deve ser aplicável em todas as situações 
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nas quais seja aplicável a substância 

económica de uma titularização, 

independentemente dos instrumentos ou 

estruturas jurídicas utilizados. Não será 

necessário aplicar várias vezes o requisito 

de retenção. Para uma determinada 

titularização, basta sujeitar ao requisito a 

entidade cedente, patrocinadora ou 

mutuante inicial. De igual modo, se as 

operações de titularização incluírem 

outras posições de titularizações como 

posições em risco subjacentes, o requisito 

de retenção deve aplicar-se apenas à 

titularização objeto do investimento. A 

notificação STS indica aos investidores que 

as entidades cedentes mantêm uma 

exposição económica líquida substancial 

aos riscos subjacentes. Devem ser feitas 

algumas exceções para os casos em que as 

posições em risco titularizadas são total, 

incondicional e irrevogavelmente 

garantidas por, nomeadamente, autoridades 

públicas. No caso de apoio proveniente de 

recursos públicos sob a forma de garantias 

ou por outros meios, quaisquer disposições 

do presente regulamento são sem prejuízo 

das regras aplicáveis aos auxílios estatais. 

nas quais seja aplicável a substância 

económica de uma titularização, 

independentemente dos instrumentos ou 

estruturas jurídicas utilizados. Não será 

necessário aplicar várias vezes o requisito 

de retenção. Para uma determinada 

titularização, basta sujeitar ao requisito a 

entidade cedente, patrocinadora ou 

mutuante inicial. A notificação STS indica 

aos investidores que as entidades cedentes 

mantêm uma exposição económica líquida 

substancial aos riscos subjacentes. Devem 

ser feitas algumas exceções para os casos 

em que as posições em risco titularizadas 

são total, incondicional e irrevogavelmente 

garantidas por, nomeadamente, autoridades 

públicas. No caso de apoio proveniente de 

recursos públicos sob a forma de garantias 

ou por outros meios, quaisquer disposições 

do presente regulamento são sem prejuízo 

das regras aplicáveis aos auxílios estatais. 

Or. it 

 

Alteração  137 

Paul Tang 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 12 
 

Texto da Comissão Alteração 

(12) É importante que os interesses das 

entidades cedentes, patrocinadoras e 

mutuantes iniciais que transformam 

posições em risco em títulos negociáveis e 

os interesses dos investidores estejam 

alinhados. Para este efeito, a entidade 

cedente, patrocinadora ou mutuante inicial 

deve manter um interesse significativo nas 

posições em risco subjacentes da 

(12) É importante que os interesses das 

entidades cedentes, patrocinadoras e 

mutuantes iniciais que transformam 

posições em risco em títulos negociáveis e 

os interesses dos investidores estejam 

alinhados. Para este efeito, a entidade 

cedente, patrocinadora ou mutuante inicial 

deve manter um interesse significativo nas 

posições em risco subjacentes da 
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titularização. Por conseguinte, é importante 

que as entidades cedentes ou 

patrocinadoras mantenham uma exposição 

económica líquida substancial aos riscos 

subjacentes. De modo mais geral, as 

operações de titularização não devem ser 

estruturadas de modo a evitar a aplicação 

do requisito de retenção. Este requisito 

deve ser aplicável em todas as situações 

nas quais seja aplicável a substância 

económica de uma titularização, 

independentemente dos instrumentos ou 

estruturas jurídicas utilizados. Não será 

necessário aplicar várias vezes o requisito 

de retenção. Para uma determinada 

titularização, basta sujeitar ao requisito a 

entidade cedente, patrocinadora ou 

mutuante inicial. De igual modo, se as 

operações de titularização incluírem outras 

posições de titularizações como posições 

em risco subjacentes, o requisito de 

retenção deve aplicar-se apenas à 

titularização objeto do investimento. A 

notificação STS indica aos investidores que 

as entidades cedentes mantêm uma 

exposição económica líquida substancial 

aos riscos subjacentes. Devem ser feitas 

algumas exceções para os casos em que as 

posições em risco titularizadas são total, 

incondicional e irrevogavelmente 

garantidas por, nomeadamente, autoridades 

públicas. No caso de apoio proveniente de 

recursos públicos sob a forma de garantias 

ou por outros meios, quaisquer disposições 

do presente regulamento são sem prejuízo 

das regras aplicáveis aos auxílios estatais. 

titularização. Por conseguinte, é importante 

que as entidades cedentes ou 

patrocinadoras mantenham uma exposição 

económica líquida substancial aos riscos 

subjacentes. O Comité Europeu do Risco 

Sistémico (CERS) deve ter a possibilidade 

de propor às autoridades competentes 

uma taxa de retenção de baixo risco para 

o mercado de titularização como um todo 

ou para certos segmentos deste mercado, 

através da elaboração de normas técnicas 

de regulamentação. Ao fazê-lo, o CERS 

deve justificar como levou em 

consideração a necessidade de 

ajustamento do risco e os aspetos 

macroprudenciais de descida da taxa de 

retenção. De modo mais geral, as 

operações de titularização não devem ser 

estruturadas de modo a evitar a aplicação 

do requisito de retenção. Este requisito 

deve ser aplicável em todas as situações 

nas quais seja aplicável a substância 

económica de uma titularização, 

independentemente dos instrumentos ou 

estruturas jurídicas utilizados. Não será 

necessário aplicar várias vezes o requisito 

de retenção. Para uma determinada 

titularização, basta sujeitar ao requisito a 

entidade cedente, patrocinadora ou 

mutuante inicial. De igual modo, se as 

operações de titularização incluírem outras 

posições de titularizações como posições 

em risco subjacentes, o requisito de 

retenção deve aplicar-se apenas à 

titularização objeto do investimento. A 

notificação STS indica aos investidores que 

as entidades cedentes mantêm uma 

exposição económica líquida substancial 

aos riscos subjacentes. Devem ser feitas 

algumas exceções para os casos em que as 

posições em risco titularizadas são total, 

incondicional e irrevogavelmente 

garantidas por, nomeadamente, autoridades 

públicas. No caso de apoio proveniente de 

recursos públicos sob a forma de garantias 

ou por outros meios, quaisquer disposições 

do presente regulamento são sem prejuízo 

das regras aplicáveis aos auxílios estatais. 
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Or. en 

 

Alteração  138 

Morten Messerschmidt 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 12 
 

Texto da Comissão Alteração 

(12) É importante que os interesses das 

entidades cedentes, patrocinadoras e 

mutuantes iniciais que transformam 

posições em risco em títulos negociáveis e 

os interesses dos investidores estejam 

alinhados. Para este efeito, a entidade 

cedente, patrocinadora ou mutuante inicial 

deve manter um interesse significativo nas 

posições em risco subjacentes da 

titularização. Por conseguinte, é importante 

que as entidades cedentes ou 

patrocinadoras mantenham uma exposição 

económica líquida substancial aos riscos 

subjacentes. De modo mais geral, as 

operações de titularização não devem ser 

estruturadas de modo a evitar a aplicação 

do requisito de retenção. Este requisito 

deve ser aplicável em todas as situações 

nas quais seja aplicável a substância 

económica de uma titularização, 

independentemente dos instrumentos ou 

estruturas jurídicas utilizados. Não será 

necessário aplicar várias vezes o requisito 

de retenção. Para uma determinada 

titularização, basta sujeitar ao requisito a 

entidade cedente, patrocinadora ou 

mutuante inicial. De igual modo, se as 

operações de titularização incluírem outras 

posições de titularizações como posições 

em risco subjacentes, o requisito de 

retenção deve aplicar-se apenas à 

titularização objeto do investimento. A 

notificação STS indica aos investidores 

que as entidades cedentes mantêm uma 

exposição económica líquida substancial 

aos riscos subjacentes. Devem ser feitas 

algumas exceções para os casos em que as 

(12) É importante que os interesses das 

entidades cedentes, patrocinadoras e 

mutuantes iniciais envolvidas numa 

determinada titularização e os interesses 

dos investidores estejam alinhados. Para 

este efeito, a entidade cedente, 

patrocinadora ou mutuante inicial deve 

manter um interesse significativo nas 

posições em risco subjacentes da 

titularização. Por conseguinte, é importante 

que as entidades cedentes ou 

patrocinadoras mantenham uma exposição 

económica líquida substancial aos riscos 

subjacentes. De modo mais geral, as 

operações de titularização não devem ser 

estruturadas de modo a evitar a aplicação 

do requisito de retenção. Este requisito 

deve ser aplicável em todas as situações 

nas quais seja aplicável a substância 

económica de uma titularização, 

independentemente dos instrumentos ou 

estruturas jurídicas utilizados. Não será 

necessário aplicar várias vezes o requisito 

de retenção. Para uma determinada 

titularização, basta sujeitar ao requisito a 

entidade cedente, patrocinadora ou 

mutuante inicial. De igual modo, se as 

operações de titularização incluírem outras 

posições de titularizações como posições 

em risco subjacentes, o requisito de 

retenção deve aplicar-se apenas à 

titularização objeto do investimento. 
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posições em risco titularizadas são total, 

incondicional e irrevogavelmente 

garantidas por, nomeadamente, 

autoridades públicas. No caso de apoio 

proveniente de recursos públicos sob a 

forma de garantias ou por outros meios, 

quaisquer disposições do presente 

regulamento são sem prejuízo das regras 

aplicáveis aos auxílios estatais. 

Or. en 

Justificação 

A definição de titularização é demasiado ampla e abrange um leque de situações que 

implicam a divisão do risco de crédito em tranches e não apenas as situações em que esta 

divisão em tranches assume a forma de títulos negociáveis na totalidade ou em parte. Por 

conseguinte, a fim de evitar qualquer confusão, sugere-se a supressão da referência à 

transformação de posições em risco em títulos negociáveis. 

 

Alteração  139 

Burkhard Balz 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 12 
 

Texto da Comissão Alteração 

(12) É importante que os interesses das 

entidades cedentes, patrocinadoras e 

mutuantes iniciais que transformam 

posições em risco em títulos negociáveis e 

os interesses dos investidores estejam 

alinhados. Para este efeito, a entidade 

cedente, patrocinadora ou mutuante inicial 

deve manter um interesse significativo nas 

posições em risco subjacentes da 

titularização. Por conseguinte, é importante 

que as entidades cedentes ou 

patrocinadoras mantenham uma exposição 

económica líquida substancial aos riscos 

subjacentes. De modo mais geral, as 

operações de titularização não devem ser 

estruturadas de modo a evitar a aplicação 

do requisito de retenção. Este requisito 

deve ser aplicável em todas as situações 

(12) É importante que os interesses das 

entidades cedentes, patrocinadoras e 

mutuantes iniciais que transformam 

posições em risco em títulos negociáveis e 

os interesses dos investidores estejam 

alinhados. Para este efeito, a entidade 

cedente, patrocinadora ou mutuante inicial 

deve manter um interesse significativo nas 

posições em risco subjacentes da 

titularização. Por conseguinte, é importante 

que as entidades cedentes ou 

patrocinadoras mantenham uma exposição 

económica líquida substancial aos riscos 

subjacentes determinada num nível de 5 

%. De modo mais geral, as operações de 

titularização não devem ser estruturadas de 

modo a evitar a aplicação do requisito de 

retenção. Este requisito deve ser aplicável 
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nas quais seja aplicável a substância 

económica de uma titularização, 

independentemente dos instrumentos ou 

estruturas jurídicas utilizados. Não será 

necessário aplicar várias vezes o requisito 

de retenção. Para uma determinada 

titularização, basta sujeitar ao requisito a 

entidade cedente, patrocinadora ou 

mutuante inicial. De igual modo, se as 

operações de titularização incluírem outras 

posições de titularizações como posições 

em risco subjacentes, o requisito de 

retenção deve aplicar-se apenas à 

titularização objeto do investimento. A 

notificação STS indica aos investidores que 

as entidades cedentes mantêm uma 

exposição económica líquida substancial 

aos riscos subjacentes. Devem ser feitas 

algumas exceções para os casos em que as 

posições em risco titularizadas são total, 

incondicional e irrevogavelmente 

garantidas por, nomeadamente, autoridades 

públicas. No caso de apoio proveniente de 

recursos públicos sob a forma de garantias 

ou por outros meios, quaisquer disposições 

do presente regulamento são sem prejuízo 

das regras aplicáveis aos auxílios estatais. 

em todas as situações nas quais seja 

aplicável a substância económica de uma 

titularização, independentemente dos 

instrumentos ou estruturas jurídicas 

utilizados. Não será necessário aplicar 

várias vezes o requisito de retenção. Para 

uma determinada titularização, basta 

sujeitar ao requisito a entidade cedente, 

patrocinadora ou mutuante inicial. De igual 

modo, se as operações de titularização 

incluírem outras posições de titularizações 

como posições em risco subjacentes, o 

requisito de retenção deve aplicar-se 

apenas à titularização objeto do 

investimento. A notificação STS indica aos 

investidores que as entidades cedentes 

mantêm uma exposição económica líquida 

substancial aos riscos subjacentes. Devem 

ser feitas algumas exceções para os casos 

em que as posições em risco titularizadas 

são total, incondicional e irrevogavelmente 

garantidas por, nomeadamente, autoridades 

públicas. No caso de apoio proveniente de 

recursos públicos sob a forma de garantias 

ou por outros meios, quaisquer disposições 

do presente regulamento são sem prejuízo 

das regras aplicáveis aos auxílios estatais. 

Or. en 

 

Alteração  140 

Notis Marias 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 12 
 

Texto da Comissão Alteração 

(12) É importante que os interesses das 

entidades cedentes, patrocinadoras e 

mutuantes iniciais que transformam 

posições em risco em títulos negociáveis e 

os interesses dos investidores estejam 

alinhados. Para este efeito, a entidade 

cedente, patrocinadora ou mutuante inicial 

deve manter um interesse significativo nas 

posições em risco subjacentes da 

(12) É fundamental que os interesses 

dos cedentes, patrocinadores e mutuantes 

iniciais que transformam posições em risco 

em títulos negociáveis estejam alinhados 

com os dos investidores. Para este efeito, a 

entidade cedente, patrocinadora ou 

mutuante inicial deve manter um interesse 

significativo nas posições em risco 

subjacentes da titularização. Por 
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titularização. Por conseguinte, é importante 

que as entidades cedentes ou 

patrocinadoras mantenham uma exposição 

económica líquida substancial aos riscos 

subjacentes. De modo mais geral, as 

operações de titularização não devem ser 

estruturadas de modo a evitar a aplicação 

do requisito de retenção. Este requisito 

deve ser aplicável em todas as situações 

nas quais seja aplicável a substância 

económica de uma titularização, 

independentemente dos instrumentos ou 

estruturas jurídicas utilizados. Não será 

necessário aplicar várias vezes o requisito 

de retenção. Para uma determinada 

titularização, basta sujeitar ao requisito a 

entidade cedente, patrocinadora ou 

mutuante inicial. De igual modo, se as 

operações de titularização incluírem outras 

posições de titularizações como posições 

em risco subjacentes, o requisito de 

retenção deve aplicar-se apenas à 

titularização objeto do investimento. A 

notificação STS indica aos investidores que 

as entidades cedentes mantêm uma 

exposição económica líquida substancial 

aos riscos subjacentes. Devem ser feitas 

algumas exceções para os casos em que as 

posições em risco titularizadas são total, 

incondicional e irrevogavelmente 

garantidas por, nomeadamente, autoridades 

públicas. No caso de apoio proveniente de 

recursos públicos sob a forma de garantias 

ou por outros meios, quaisquer disposições 

do presente regulamento são sem prejuízo 

das regras aplicáveis aos auxílios estatais. 

conseguinte, é importante que as entidades 

cedentes ou patrocinadoras mantenham 

uma exposição económica líquida 

substancial aos riscos subjacentes. De 

modo mais geral, as operações de 

titularização não devem ser estruturadas de 

modo a evitar a aplicação do requisito de 

retenção. Este requisito deve ser aplicável 

em todas as situações nas quais seja 

aplicável a substância económica de uma 

titularização, independentemente dos 

instrumentos ou estruturas jurídicas 

utilizados. Não será necessário aplicar 

várias vezes o requisito de retenção. Para 

uma determinada titularização, basta 

sujeitar ao requisito a entidade cedente, 

patrocinadora ou mutuante inicial. De igual 

modo, se as operações de titularização 

incluírem outras posições de titularizações 

como posições em risco subjacentes, o 

requisito de retenção deve aplicar-se 

apenas à titularização objeto do 

investimento. A notificação STS indica aos 

investidores que as entidades cedentes 

mantêm uma exposição económica líquida 

substancial aos riscos subjacentes. Devem 

ser feitas algumas exceções para os casos 

em que as posições em risco titularizadas 

são total, incondicional e irrevogavelmente 

garantidas por, nomeadamente, autoridades 

públicas. No caso de apoio proveniente de 

recursos públicos sob a forma de garantias 

ou por outros meios, quaisquer disposições 

do presente regulamento são sem prejuízo 

das regras aplicáveis aos auxílios estatais. 

Or. el 

 

Alteração  141 

Neena Gill 
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Proposta de regulamento 

Considerando 13 

 

Texto da Comissão Alteração 

(13) A capacidade dos investidores para 

exercerem a devida diligência e, deste 

modo, procederem a uma avaliação 

informada da qualidade de crédito de um 

determinado instrumento de titularização 

depende do seu acesso às informações 

relativas a esses instrumentos. Com base 

no acervo existente, importa criar um 

sistema abrangente ao abrigo do qual os 

investidores tenham acesso a todas as 

informações importantes durante todo o 

período de vigência das operações, reduzir 

as tarefas de comunicação de informações 

pelas entidades cedentes, patrocinadoras e 

EOET e facilitar aos investidores um 

acesso contínuo, fácil e livre, a 

informações fiáveis sobre as 

titularizações. 

(13) A capacidade dos investidores e de 

potenciais investidores para exercerem a 

devida diligência e, deste modo, 

procederem a uma avaliação informada da 

qualidade de crédito de um determinado 

instrumento de titularização depende do 

seu acesso a informações fiáveis e fáceis 

de utilizar relativas a esses instrumentos. 

Com base no acervo existente, importa 

criar um sistema abrangente ao abrigo do 

qual os investidores e potenciais 

investidores possam aceder facilmente a 

todas as informações importantes durante 

todo o período de vigência das operações e 

reduzir as tarefas de comunicação de 

informações pelas entidades cedentes, 

patrocinadoras e EOET. 

 Para aumentar a transparência no 

mercado, deve ser criado um repositório 

de dados que possibilite um acesso fácil a 

dados sobre tendências de mercados 

agregados, comparações com uma 

estrutura de titularização normalizada, 

bem como a dados circunstanciados sobre 

as garantias de apoio à titularização. Este 

repositório de dados, conhecido como 

Repositório de Dados Europeu de 

Titularizações (ESDR), não terá de gerar 

nem de gerir sozinho todas estas 

informações. Já existem algumas 

iniciativas não obrigatórias semelhantes, 

que levaram à criação de infraestruturas 

como o European DataWarehouse. A 

informação a divulgar deve, portanto, 

basear-se em modelos existentes e 

explorar, sempre que possível, as 

infraestruturas existentes. 

 O esforço do ESDR irá estender-se além 

das infraestruturas existentes para 

recolher dados sobre potenciais riscos 

sistémicos. Como tal, o ESDR deverá 

centrar-se na redução das assimetrias de 
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risco e na geração de uma transparência 

que apoie a gestão do risco sistémico e 

que, por sua vez, incentive à disciplina do 

mercado. Simultaneamente, o ESDR 

deverá incentivar e apoiar um 

desenvolvimento sustentável e a longo 

prazo do mercado, envolvendo 

simultaneamente os seus três principais 

elementos, ou seja os vendedores de risco, 

os compradores de risco e os supervisores. 

 A gestão do ESDR deverá seguir o 

exemplo da que foi estabelecida para a 

Global LEI Foundation (GLEIF). 

Especificamente, a supervisão do ESDR 

deve ser partilhada entre os 

representantes da venda de risco, da 

compra de risco e da comunidade 

supervisora. A ESMA deverá coordenar e 

orientar o esforço de supervisão da 

comunidade supervisora. Outras 

Autoridades Europeias de Supervisão, 

nomeadamente o Comité Europeu do 

Risco Sistémico (ESRB), o Banco Central 

Europeu e a Autoridade Europeia dos 

Seguros e Pensões Complementares de 

Reforma (EIOPA), devem considerar 

igualmente o modo como este repositório 

de dados poderá ajudá-las a agir 

relativamente às respetivas 

responsabilidades. 

Or. en 

 

Alteração  142 

Sander Loones 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 13 
 

Texto da Comissão Alteração 

(13) A capacidade dos investidores para 

exercerem a devida diligência e, deste 

modo, procederem a uma avaliação 

informada da qualidade de crédito de um 

determinado instrumento de titularização 

(13) A capacidade dos investidores para 

exercerem a devida diligência e, deste 

modo, procederem a uma avaliação 

informada da qualidade de crédito de um 

determinado instrumento de titularização 



 

AM\1101631PT.doc 31/146 PE587.495v01-00 

 PT 

depende do seu acesso às informações 

relativas a esses instrumentos. Com base 

no acervo existente, importa criar um 

sistema abrangente ao abrigo do qual os 

investidores tenham acesso a todas as 

informações importantes durante todo o 

período de vigência das operações, reduzir 

as tarefas de comunicação de informações 

pelas entidades cedentes, patrocinadoras e 

EOET e facilitar aos investidores um 

acesso contínuo, fácil e livre, a 

informações fiáveis sobre as titularizações. 

depende do seu acesso às informações 

relativas a esses instrumentos. Com base 

no acervo existente, importa criar um 

sistema abrangente ao abrigo do qual os 

investidores tenham acesso a todas as 

informações importantes durante todo o 

período de vigência das operações, reduzir 

as tarefas de comunicação de informações 

pelas entidades cedentes, patrocinadoras e 

EOET e facilitar aos investidores um 

acesso contínuo, fácil e livre, a 

informações fiáveis sobre as titularizações. 

Para aumentar a transparência no 

mercado da União, deve ser criado um 

repositório de dados para posições em 

risco subjacentes a titularizações. Já 

existem algumas iniciativas não 

obrigatórias semelhantes, que levaram à 

criação de infraestruturas como o 

European DataWarehouse. As 

informações cuja divulgação seja 

requerida ao abrigo desta exigência 

devem, portanto, ter por base modelos 

para divulgação já existentes para este 

tipo de infraestruturas. Se a ESMA 

pretender delegar a responsabilidade de 

gerir essa infraestrutura, então o 

repositório de dados deverá ser criado 

seguindo o modelo da Global LEI 

Foundation (GLEIF) e poderá aproveitar 

a informação contida no European 

DataWarehouse. 

Or. en 

 

Alteração  143 

Brian Hayes 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 13 
 

Texto da Comissão Alteração 

(13) A capacidade dos investidores para 

exercerem a devida diligência e, deste 

modo, procederem a uma avaliação 

informada da qualidade de crédito de um 

(13) A capacidade dos investidores para 

exercerem a devida diligência e, deste 

modo, procederem a uma avaliação 

informada da qualidade de crédito de um 
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determinado instrumento de titularização 

depende do seu acesso às informações 

relativas a esses instrumentos. Com base 

no acervo existente, importa criar um 

sistema abrangente ao abrigo do qual os 

investidores tenham acesso a todas as 

informações importantes durante todo o 

período de vigência das operações, reduzir 

as tarefas de comunicação de informações 

pelas entidades cedentes, patrocinadoras e 

EOET e facilitar aos investidores um 

acesso contínuo, fácil e livre, a 

informações fiáveis sobre as titularizações. 

determinado instrumento de titularização 

depende do seu acesso às informações 

relativas a esses instrumentos. Com base 

no acervo existente, importa criar um 

sistema abrangente ao abrigo do qual os 

investidores tenham acesso a todas as 

informações importantes durante todo o 

período de vigência das operações, reduzir 

as tarefas de comunicação de informações 

pelas entidades cedentes, patrocinadoras e 

EOET e facilitar aos investidores um 

acesso contínuo, fácil e livre, a 

informações fiáveis sobre as titularizações. 

A ESMA deverá criar um repositório de 

dados europeu de titularizações que esteja 

alinhado com todos os repositórios de 

dados existentes relevantes, 

especificamente o European 

DataWarehouse do BCE. Juntamente 

com este repositório de dados, a ESMA 

deverá publicar e atualizar no seu sítio 

Web uma lista das autoridades 

competentes às quais os Estados-

Membros conferem os necessários 

poderes de supervisão, investigação e 

sanção. 

Or. en 

 

Alteração  144 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 13 
 

Texto da Comissão Alteração 

(13) A capacidade dos investidores para 

exercerem a devida diligência e, deste 

modo, procederem a uma avaliação 

informada da qualidade de crédito de um 

determinado instrumento de titularização 

depende do seu acesso às informações 

relativas a esses instrumentos. Com base 

no acervo existente, importa criar um 

sistema abrangente ao abrigo do qual os 

investidores tenham acesso a todas as 

(13) A capacidade dos investidores para 

exercerem a devida diligência e, deste 

modo, procederem a uma avaliação 

informada da qualidade de crédito de um 

determinado instrumento de titularização 

depende do seu acesso às informações 

relativas a esses instrumentos. Com base 

no acervo existente, importa criar um 

sistema abrangente, transparente e 

baseado no risco real inerente a estes 
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informações relevantes durante todo o 

período de vigência das operações, reduzir 

as tarefas de comunicação de informações 

pelas entidades cedentes, patrocinadoras e 

EOET e facilitar aos investidores um 

acesso contínuo, fácil e livre, a 

informações fiáveis sobre as titularizações. 

instrumentos, ao abrigo do qual os 

investidores tenham acesso a todas as 

informações relevantes durante todo o 

período de vigência das operações, reduzir 

as tarefas de comunicação de informações 

pelas entidades cedentes, patrocinadoras e 

EOET e facilitar aos investidores um 

acesso contínuo, fácil e livre, a 

informações fiáveis sobre as titularizações 

e os ativos nelas incluídos. O mercado 

deve ser transparente e facilitar a troca de 

informações mediante a criação de um 

registo público específico que contenha 

esses dados. 

Or. it 

 

Alteração  145 

Notis Marias 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 13 
 

Texto da Comissão Alteração 

(13) A capacidade dos investidores para 

exercerem a devida diligência e, deste 

modo, procederem a uma avaliação 

informada da qualidade de crédito de um 

determinado instrumento de titularização 

depende do seu acesso às informações 

relativas a esses instrumentos. Com base 

no acervo existente, importa criar um 

sistema abrangente ao abrigo do qual os 

investidores tenham acesso a todas as 

informações importantes durante todo o 

período de vigência das operações, reduzir 

as tarefas de comunicação de informações 

pelas entidades cedentes, patrocinadoras e 

EOET e facilitar aos investidores um 

acesso contínuo, fácil e livre, a 

informações fiáveis sobre as titularizações. 

(13) A capacidade dos investidores para 

exercerem a devida diligência e, deste 

modo, procederem a uma avaliação 

informada da qualidade de crédito de um 

determinado instrumento de titularização 

depende do seu acesso às informações 

relativas a esses instrumentos. Com base 

no acervo existente, importa criar um 

sistema abrangente ao abrigo do qual os 

investidores tenham acesso a todas as 

informações importantes durante todo o 

período de vigência das operações e 

facilitar aos investidores um acesso 

contínuo, fácil e livre, a informações 

fiáveis sobre as titularizações. 

Or. el 
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Alteração  146 

Petr Ježek, Sylvie Goulard, Michael Theurer 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 13 

 

Texto da Comissão Alteração 

(13) A capacidade dos investidores para 

exercerem a devida diligência e, deste 

modo, procederem a uma avaliação 

informada da qualidade de crédito de um 

determinado instrumento de titularização 

depende do seu acesso às informações 

relativas a esses instrumentos. Com base 

no acervo existente, importa criar um 

sistema abrangente ao abrigo do qual os 

investidores tenham acesso a todas as 

informações importantes durante todo o 

período de vigência das operações, reduzir 

as tarefas de comunicação de informações 

pelas entidades cedentes, patrocinadoras e 

EOET e facilitar aos investidores um 

acesso contínuo, fácil e livre, a 

informações fiáveis sobre as titularizações. 

(13) A capacidade dos investidores para 

exercerem a devida diligência e, deste 

modo, procederem a uma avaliação 

informada da qualidade de crédito de um 

determinado instrumento de titularização 

depende do seu acesso às informações 

relativas a esses instrumentos. Com base 

no acervo existente, importa criar um 

sistema abrangente ao abrigo do qual os 

investidores tenham acesso a todas as 

informações importantes durante todo o 

período de vigência das operações, reduzir 

as tarefas de comunicação de informações 

pelas entidades cedentes e patrocinadoras e 

facilitar aos investidores um acesso 

contínuo, fácil e livre, a informações 

fiáveis sobre as titularizações. 

Or. en 

 

Alteração  147 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 14 
 

Texto da Comissão Alteração 

(14) As entidades cedentes, 

patrocinadoras e as EOET devem 

disponibilizar todos os dados 

materialmente relevantes sobre a qualidade 

de crédito e o desempenho das posições em 

risco subjacentes nos relatórios destinados 

aos investidores, incluindo dados que lhes 

permitam identificar claramente atrasos de 

pagamento e incumprimentos de devedores 

subjacentes, reestruturações de dívida, 

perdões da dívida, indulgências, 

(14) As entidades cedentes, 

patrocinadoras e as EOET devem 

disponibilizar todos os dados 

materialmente relevantes sobre a qualidade 

de crédito e o desempenho das posições em 

risco subjacentes nos relatórios destinados 

aos investidores, incluindo dados que lhes 

permitam identificar claramente atrasos de 

pagamento e incumprimentos de devedores 

subjacentes, reestruturações de dívida, 

perdões da dívida, indulgências, 
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recompras, períodos de carência, perdas, 

cancelamentos de dívida, recuperações e 

outras correções do desempenho dos ativos 

integrados no conjunto de posições em 

risco subjacentes. Devem também ser 

disponibilizados nos relatórios destinados 

aos investidores os dados sobre os fluxos 

de caixa gerados pelas posições em risco 

subjacentes e pelos passivos da emissão de 

titularização, incluindo a divulgação 

separada do rendimento e das despesas da 

posição de titularização, dos pagamentos 

escalonados de capital, de juros, 

pagamentos antecipados de capital, juros 

vencidos e taxas e encargos e quaisquer 

informações relativas à violação de 

qualquer cláusula de ativação que implique 

alterações na prioridade dos pagamentos ou 

a substituição de qualquer contraparte, bem 

como dados sobre o montante e a forma 

das melhorias de crédito disponíveis para 

cada tranche. Embora as titularizações 

simples, transparentes e normalizadas 

tenham tido anteriormente um desempenho 

satisfatório, o cumprimento de quaisquer 

requisitos STS não significa que a posição 

de titularização seja isenta de riscos, nem 

dá qualquer indicação quanto à qualidade 

de crédito subjacente à titularização. Em 

vez disso, deve entender-se que indica que 

um investidor prudente e diligente será 

capaz de analisar os riscos envolvidos na 

titularização. Devem existir dois tipos de 

requisitos STS: Um para as titularizações 

a longo prazo e outro para as 

titularizações a curto prazo (ABCP), que 

deverão estar sujeitas, em grande medida, 

a requisitos semelhantes, com 

ajustamentos específicos para refletir as 

características estruturais destes dois 

segmentos do mercado. O funcionamento 

desses mercados é diferente para os 

programas ABCP que se baseiam numa 

série de transações de ABCP compostas 

por posições em risco de curto prazo, que 

devem ser substituídas uma vez vencidas. 

Além disso, os critérios STS devem 

também refletir o papel específico do 

patrocinador que proporciona apoio à 

recompras, períodos de carência, perdas, 

cancelamentos de dívida, recuperações e 

outras correções do desempenho dos ativos 

integrados no conjunto de posições em 

risco subjacentes. Deverão ser também 

disponibilizados nos relatórios destinados 

aos investidores os dados sobre os fluxos 

de caixa gerados pelas posições em risco 

subjacentes e pelos passivos da emissão de 

titularizações, incluindo a divulgação 

separada dos rendimentos e desembolsos 

da posição de titularização, ou seja, o plano 

de pagamentos de capital, o plano de 

pagamentos de juros, os pagamentos 

antecipados de capital, os juros vencidos e 

as taxas e encargos e quaisquer dados 

relativos à ultrapassagem dos limiares de 

desencadeamento que impliquem 

alterações na prioridade dos pagamentos ou 

a substituição de qualquer contraparte, bem 

como dados sobre o montante e a forma 

dos elementos de melhoria do risco de 

crédito. Embora as titularizações simples, 

transparentes e normalizadas tenham tido 

anteriormente um desempenho satisfatório, 

o cumprimento de quaisquer requisitos 

STS não significa que a posição de 

titularização seja isenta de riscos, nem dá 

qualquer indicação quanto à qualidade de 

crédito subjacente à titularização. Em vez 

disso, deve entender-se que indica que um 

investidor prudente e diligente será capaz 

de analisar os riscos envolvidos na 

titularização. 
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liquidez pelos canais ABCP. 

Or. it 

 

Alteração  148 

Notis Marias 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 14 

 

Texto da Comissão Alteração 

(14) As entidades cedentes, 

patrocinadoras e as EOET devem 

disponibilizar todos os dados 

materialmente relevantes sobre a qualidade 

de crédito e o desempenho das posições em 

risco subjacentes nos relatórios destinados 

aos investidores, incluindo dados que lhes 

permitam identificar claramente atrasos de 

pagamento e incumprimentos de devedores 

subjacentes, reestruturações de dívida, 

perdões da dívida, indulgências, 

recompras, períodos de carência, perdas, 

cancelamentos de dívida, recuperações e 

outras correções do desempenho dos ativos 

integrados no conjunto de posições em 

risco subjacentes. Deverão ser também 

disponibilizados nos relatórios destinados 

aos investidores os dados sobre os fluxos 

de caixa gerados pelas posições em risco 

subjacentes e pelos passivos da emissão de 

titularizações, incluindo a divulgação 

separada dos rendimentos e desembolsos 

da posição de titularização, ou seja, o plano 

de pagamentos de capital, o plano de 

pagamentos de juros, os pagamentos 

antecipados de capital, os juros vencidos e 

as taxas e encargos e quaisquer dados 

relativos à ultrapassagem dos limiares de 

desencadeamento que impliquem 

alterações na prioridade dos pagamentos ou 

a substituição de qualquer contraparte, bem 

como dados sobre o montante e a forma 

dos elementos de melhoria do risco de 

crédito disponíveis para cada tranche. 

Embora as titularizações simples, 

(14) As entidades cedentes, 

patrocinadoras e as EOET devem 

disponibilizar todos os dados 

materialmente relevantes sobre a qualidade 

de crédito e o desempenho das posições em 

risco subjacentes nos relatórios destinados 

aos investidores, incluindo dados que lhes 

permitam identificar claramente atrasos de 

pagamento e incumprimentos de devedores 

subjacentes, reestruturações de dívida, 

perdões da dívida, indulgências, 

recompras, períodos de carência, perdas, 

cancelamentos de dívida, recuperações e 

outras correções do desempenho dos ativos 

integrados no conjunto de posições em 

risco subjacentes, a fim de proporcionar 

segurança aos investidores. Deverão ser 

também disponibilizados nos relatórios 

destinados aos investidores os dados sobre 

os fluxos de caixa gerados pelas posições 

em risco subjacentes e pelos passivos da 

emissão de titularizações, incluindo a 

divulgação separada dos rendimentos e 

desembolsos da posição de titularização, 

ou seja, o plano de pagamentos de capital, 

o plano de pagamentos de juros, os 

pagamentos antecipados de capital, os 

juros vencidos e as taxas e encargos e 

quaisquer dados relativos à ultrapassagem 

dos limiares de desencadeamento que 

impliquem alterações na prioridade dos 

pagamentos ou a substituição de qualquer 

contraparte, bem como dados sobre o 

montante e a forma dos elementos de 

melhoria do risco de crédito disponíveis 



 

AM\1101631PT.doc 37/146 PE587.495v01-00 

 PT 

transparentes e normalizadas tenham tido 

anteriormente um desempenho satisfatório, 

o preenchimento dos requisitos STS não 

significa que a posição de titularização 

esteja isenta de riscos, nem dá qualquer 

indicação quanto à qualidade de crédito 

subjacente à titularização. Em vez disso, 

deve entender-se que indica que um 

investidor prudente e diligente será capaz 

de analisar os riscos envolvidos na 

titularização. Devem existir dois tipos de 

requisitos STS: Um para as titularizações a 

longo prazo e outro para as titularizações a 

curto prazo (ABCP), que deverão estar 

sujeitas, em grande medida, a requisitos 

semelhantes, com ajustamentos específicos 

para refletir as características estruturais 

destes dois segmentos do mercado. O 

funcionamento desses mercados é diferente 

para os programas ABCP que se baseiam 

numa série de transações de ABCP 

compostas por posições em risco de curto 

prazo, que devem ser substituídas uma vez 

vencidas. Além disso, os critérios STS 

devem também refletir o papel específico 

do patrocinador que proporciona apoio à 

liquidez pelos canais ABCP. 

para cada tranche. Embora as titularizações 

simples, transparentes e normalizadas 

tenham tido anteriormente um desempenho 

satisfatório, o preenchimento dos requisitos 

STS não significa que a posição de 

titularização esteja isenta de riscos, nem dá 

qualquer indicação quanto à qualidade de 

crédito subjacente à titularização. Em vez 

disso, deve entender-se que indica que um 

investidor prudente e diligente será capaz 

de analisar os riscos envolvidos na 

titularização. Devem existir dois tipos de 

requisitos STS: Um para as titularizações a 

longo prazo e outro para as titularizações a 

curto prazo (ABCP), que deverão estar 

sujeitas, em grande medida, a requisitos 

semelhantes, com ajustamentos específicos 

para refletir as características estruturais 

destes dois segmentos do mercado. O 

funcionamento desses mercados é diferente 

para os programas ABCP que se baseiam 

numa série de transações de ABCP 

compostas por posições em risco de curto 

prazo, que devem ser substituídas uma vez 

vencidas. Além disso, os critérios STS 

devem também refletir o papel específico 

do patrocinador que proporciona apoio à 

liquidez pelos canais ABCP. 

Or. el 

 

Alteração  149 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 14 
 

Texto da Comissão Alteração 

(14) As entidades cedentes, 

patrocinadoras e as EOET devem 

disponibilizar todos os dados 

materialmente relevantes sobre a qualidade 

de crédito e o desempenho das posições em 

risco subjacentes nos relatórios destinados 

aos investidores, incluindo dados que lhes 

permitam identificar claramente atrasos de 

(14) As entidades cedentes, 

patrocinadoras e as EOET devem 

disponibilizar todos os dados 

materialmente relevantes sobre a qualidade 

de crédito e o desempenho das posições em 

risco subjacentes nos relatórios destinados 

aos investidores, incluindo dados que lhes 

permitam identificar claramente atrasos de 
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pagamento e incumprimentos de devedores 

subjacentes, reestruturações de dívida, 

perdões da dívida, indulgências, 

recompras, períodos de carência, perdas, 

cancelamentos de dívida, recuperações e 

outras correções do desempenho dos ativos 

integrados no conjunto de posições em 

risco subjacentes. Devem também ser 

disponibilizados nos relatórios destinados 

aos investidores os dados sobre os fluxos 

de caixa gerados pelas posições em risco 

subjacentes e pelos passivos da emissão de 

titularização, incluindo a divulgação 

separada do rendimento e das despesas da 

posição de titularização, dos pagamentos 

escalonados de capital, de juros, 

pagamentos antecipados de capital, juros 

vencidos e taxas e encargos e quaisquer 

informações relativas à violação de 

qualquer cláusula de ativação que implique 

alterações na prioridade dos pagamentos ou 

a substituição de qualquer contraparte, bem 

como dados sobre o montante e a forma 

das melhorias de crédito disponíveis para 

cada tranche. Embora as titularizações 

simples, transparentes e normalizadas 

tenham tido anteriormente um desempenho 

satisfatório, o cumprimento de quaisquer 

requisitos STS não significa que a posição 

de titularização seja isenta de riscos, nem 

dá qualquer indicação quanto à qualidade 

de crédito subjacente à titularização. Em 

vez disso, deve entender-se que indica que 

um investidor prudente e diligente será 

capaz de analisar os riscos envolvidos na 

titularização. Devem existir dois tipos de 

requisitos STS: um para as titularizações a 

longo prazo e outro para as titularizações a 

curto prazo (ABCP), que deverão estar 

sujeitas, em grande medida, a requisitos 

semelhantes, com ajustamentos específicos 

para refletir as características estruturais 

destes dois segmentos do mercado. O 

funcionamento desses mercados é diferente 

para os programas ABCP que se baseiam 

numa série de transações de ABCP 

compostas por posições em risco de curto 

prazo, que devem ser substituídas uma vez 

vencidas. Além disso, os critérios STS 

pagamento e incumprimentos de devedores 

subjacentes, reestruturações de dívida, 

perdões da dívida, indulgências, 

recompras, períodos de carência, perdas, 

cancelamentos de dívida, recuperações e 

outras correções do desempenho dos ativos 

integrados no conjunto de posições em 

risco subjacentes. Devem também ser 

disponibilizados nos relatórios destinados 

aos investidores os dados sobre os fluxos 

de caixa gerados pelas posições em risco 

subjacentes e pelos passivos da emissão de 

titularização, incluindo a divulgação 

separada do rendimento e das despesas da 

posição de titularização, dos pagamentos 

escalonados de capital, de juros, 

pagamentos antecipados de capital, juros 

vencidos e taxas e encargos e quaisquer 

informações relativas à violação de 

qualquer cláusula de ativação que implique 

alterações na prioridade dos pagamentos ou 

a substituição de qualquer contraparte, bem 

como dados sobre o montante e a forma 

das melhorias de crédito. Embora as 

titularizações simples, transparentes e 

normalizadas tenham tido anteriormente 

um desempenho satisfatório, o 

cumprimento de quaisquer requisitos STS 

não significa que a posição de titularização 

seja isenta de riscos, nem dá qualquer 

indicação quanto à qualidade de crédito 

subjacente à titularização. Em vez disso, 

deve entender-se que indica que um 

investidor prudente e diligente será capaz 

de analisar os riscos envolvidos na 

titularização. Devem existir dois tipos de 

requisitos STS: um para as titularizações a 

longo prazo e outro para as titularizações a 

curto prazo (ABCP), que deverão estar 

sujeitas, em grande medida, a requisitos 

semelhantes, com ajustamentos específicos 

para refletir as características estruturais 

destes dois segmentos do mercado. O 

funcionamento desses mercados é diferente 

para os programas ABCP que se baseiam 

numa série de transações de ABCP 

compostas por posições em risco de curto 

prazo, que devem ser substituídas uma vez 

vencidas. Além disso, os critérios STS 
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devem também refletir o papel específico 

do patrocinador que proporciona apoio à 

liquidez pelos canais ABCP. 

devem também refletir o papel específico 

do patrocinador que proporciona apoio à 

liquidez pelos canais ABCP. 

Or. en 

 

Alteração  150 

Petr Ježek, Sylvie Goulard, Michael Theurer 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 14 
 

Texto da Comissão Alteração 

(14) As entidades cedentes, 

patrocinadoras e as EOET devem 

disponibilizar todos os dados 

materialmente relevantes sobre a qualidade 

de crédito e o desempenho das posições em 

risco subjacentes nos relatórios destinados 

aos investidores, incluindo dados que lhes 

permitam identificar claramente atrasos de 

pagamento e incumprimentos de devedores 

subjacentes, reestruturações de dívida, 

perdões da dívida, indulgências, 

recompras, períodos de carência, perdas, 

cancelamentos de dívida, recuperações e 

outras correções do desempenho dos ativos 

integrados no conjunto de posições em 

risco subjacentes. Devem também ser 

disponibilizados nos relatórios destinados 

aos investidores os dados sobre os fluxos 

de caixa gerados pelas posições em risco 

subjacentes e pelos passivos da emissão de 

titularização, incluindo a divulgação 

separada do rendimento e das despesas da 

posição de titularização, dos pagamentos 

escalonados de capital, de juros, 

pagamentos antecipados de capital, juros 

vencidos e taxas e encargos e quaisquer 

informações relativas à violação de 

qualquer cláusula de ativação que implique 

alterações na prioridade dos pagamentos ou 

a substituição de qualquer contraparte, bem 

como dados sobre o montante e a forma 

das melhorias de crédito disponíveis para 

cada tranche. Embora as titularizações 

(14) As entidades cedentes e 

patrocinadoras devem disponibilizar todos 

os dados materialmente relevantes sobre a 

qualidade de crédito e o desempenho das 

posições em risco subjacentes nos 

relatórios destinados aos investidores, 

incluindo dados que lhes permitam 

identificar claramente atrasos de 

pagamento e incumprimentos de devedores 

subjacentes, reestruturações de dívida, 

perdões da dívida, indulgências, 

recompras, períodos de carência, perdas, 

cancelamentos de dívida, recuperações e 

outras correções do desempenho dos ativos 

integrados no conjunto de posições em 

risco subjacentes. Devem também ser 

disponibilizados nos relatórios destinados 

aos investidores os dados sobre os fluxos 

de caixa gerados pelas posições em risco 

subjacentes e pelos passivos da emissão de 

titularização, incluindo a divulgação 

separada do rendimento e das despesas da 

posição de titularização, dos pagamentos 

escalonados de capital, de juros, 

pagamentos antecipados de capital, juros 

vencidos e taxas e encargos e quaisquer 

informações relativas à violação de 

qualquer cláusula de ativação que implique 

alterações na prioridade dos pagamentos ou 

a substituição de qualquer contraparte, bem 

como dados sobre o montante e a forma 

das melhorias de crédito disponíveis para 

cada tranche. Embora as titularizações 
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simples, transparentes e normalizadas 

tenham tido anteriormente um desempenho 

satisfatório, o cumprimento de quaisquer 

requisitos STS não significa que a posição 

de titularização seja isenta de riscos, nem 

dá qualquer indicação quanto à qualidade 

de crédito subjacente à titularização. Em 

vez disso, deve entender-se que indica que 

um investidor prudente e diligente será 

capaz de analisar os riscos envolvidos na 

titularização. Devem existir dois tipos de 

requisitos STS: um para as titularizações a 

longo prazo e outro para as titularizações a 

curto prazo (ABCP), que deverão estar 

sujeitas, em grande medida, a requisitos 

semelhantes, com ajustamentos específicos 

para refletir as características estruturais 

destes dois segmentos do mercado. O 

funcionamento desses mercados é diferente 

para os programas ABCP que se baseiam 

numa série de transações de ABCP 

compostas por posições em risco de curto 

prazo, que devem ser substituídas uma vez 

vencidas. Além disso, os critérios STS 

devem também refletir o papel específico 

do patrocinador que proporciona apoio à 

liquidez pelos canais ABCP. 

simples, transparentes e normalizadas 

tenham tido anteriormente um desempenho 

satisfatório, o cumprimento de quaisquer 

requisitos STS não significa que a posição 

de titularização seja isenta de riscos, nem 

dá qualquer indicação quanto à qualidade 

de crédito subjacente à titularização. Em 

vez disso, deve entender-se que indica que 

um investidor prudente e diligente será 

capaz de analisar os riscos envolvidos na 

titularização. Devem existir dois tipos de 

requisitos STS: um para as titularizações a 

longo prazo e outro para as titularizações a 

curto prazo (ABCP), que deverão estar 

sujeitas, em grande medida, a requisitos 

semelhantes, com ajustamentos específicos 

para refletir as características estruturais 

destes dois segmentos do mercado. O 

funcionamento desses mercados é diferente 

para os programas ABCP que se baseiam 

numa série de transações de ABCP 

compostas por posições em risco de curto 

prazo, que devem ser substituídas uma vez 

vencidas. Além disso, os critérios STS 

devem também refletir o papel específico 

do patrocinador que proporciona apoio à 

liquidez pelos canais ABCP. 

Or. en 

 

Alteração  151 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 16 
 

Texto da Comissão Alteração 

(16) Nas titularizações que não sejam de 

venda real, as posições em risco 

subjacentes não são transferidas para essa 

entidade emitente, mas o risco de crédito 

relacionado com as posições em risco 

subjacentes é transferido por meio de um 

contrato de derivados ou de garantia. Tal 

introduz um risco de crédito de contraparte 

adicional e aumenta eventualmente a 

(16) Nas titularizações que não sejam de 

venda real, as posições em risco 

subjacentes não são transferidas para essa 

entidade emitente, mas o risco de crédito 

relacionado com as posições em risco 

subjacentes é transferido por meio de um 

contrato de derivados ou de garantia. Tal 

introduz um risco de crédito de contraparte 

adicional e aumenta eventualmente a 
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complexidade relacionada, em especial 

devido ao teor dos contratos de derivados. 

Até à data, nenhuma análise a nível 

internacional ou da União conseguiu 

identificar de forma suficiente critérios 

STS para esses tipos de instrumentos de 

titularização. Assim, seria essencial no 

futuro verificar se algumas titularizações 

sintéticas que tiveram desempenho 

satisfatório durante a crise financeira e 

que são simples, transparentes e 

normalizadas serão, por conseguinte, 

elegíveis para a norma STS. Nesta base, a 

Comissão deve avaliar se as titularizações 

que não envolvam uma venda real devem 

ser abrangidas pela designação STS 

numa futura proposta. 

complexidade relacionada, em especial 

devido ao teor dos contratos de derivados. 

Até à data, nenhuma análise a nível 

internacional ou da União conseguiu 

identificar de forma suficiente critérios 

STS para esses tipos de instrumentos de 

titularização. As titularizações sintéticas 

não devem, em circunstância alguma, ser 

consideradas STS. 

Or. en 

 

Alteração  152 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 16 

 

Texto da Comissão Alteração 

(16) Nas titularizações que não sejam de 

venda real, as posições em risco 

subjacentes não são transferidas para essa 

entidade emitente, mas o risco de crédito 

relacionado com as posições em risco 

subjacentes é transferido por meio de um 

contrato de derivados ou de garantia. Tal 

introduz um risco de crédito de contraparte 

adicional e uma aumenta eventualmente a 

complexidade relacionada, em especial 

devido ao teor dos contratos de derivados. 

Até à data, nenhuma análise a nível 

internacional ou da União conseguiu 

identificar de forma suficiente critérios 

STS para esses tipos de instrumentos de 

titularização. Assim, seria essencial no 

futuro verificar se algumas titularizações 

sintéticas que tiveram desempenho 

satisfatório durante a crise financeira e 

(16) Nas titularizações que não sejam de 

venda real, as posições em risco 

subjacentes não são transferidas para essa 

entidade emitente, mas o risco de crédito 

relacionado com as posições em risco 

subjacentes é transferido por meio de um 

contrato de derivados ou de garantia. Tal 

introduz um risco de crédito de contraparte 

adicional e uma aumenta eventualmente a 

complexidade relacionada, em especial 

devido ao teor dos contratos de derivados. 

Até à data, nenhuma análise a nível 

internacional ou da União conseguiu 

identificar de forma suficiente critérios 

STS para esses tipos de instrumentos de 

titularização. Por conseguinte, convém 

excluir as titularizações sintéticas do 

âmbito do presente regulamento. 
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que são simples, transparentes e 

normalizadas serão, por conseguinte, 

elegíveis para a norma STS. Nesta base, a 

Comissão deve avaliar se as titularizações 

que não envolvam uma venda real devem 

ser abrangidas pela designação STS 

numa futura proposta. 

Or. it 

 

Alteração  153 

Morten Messerschmidt 
em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 16 

 

Texto da Comissão Alteração 

(16) Nas titularizações que não sejam 

de venda real, as posições em risco 

subjacentes não são transferidas para essa 

entidade emitente, mas o risco de crédito 

relacionado com as posições em risco 

subjacentes é transferido por meio de um 

contrato de derivados ou de garantia. Tal 

introduz um risco de crédito de 

contraparte adicional e aumenta 

eventualmente a complexidade 

relacionada, em especial devido ao teor 

dos contratos de derivados. Até à data, 

nenhuma análise a nível internacional ou 

da União conseguiu identificar de forma 

suficiente critérios STS para esses tipos de 

instrumentos de titularização. Assim, seria 

essencial no futuro verificar se algumas 

titularizações sintéticas que tiveram 

desempenho satisfatório durante a crise 

financeira e que são simples, transparentes 

e normalizadas serão, por conseguinte, 

elegíveis para a norma STS. Nesta base, a 

Comissão deve avaliar se as titularizações 

que não envolvam uma venda real devem 

ser abrangidas pela designação STS numa 

futura proposta. 

(16) Nas titularizações sintéticas, as 

posições em risco subjacentes não são 

transferidas para essa entidade emitente, 

mas o risco de crédito relacionado com as 

posições em risco subjacentes é transferido 

por meio de um contrato de derivados ou 

de garantia. Até à data, nenhuma análise a 

nível internacional ou da União conseguiu 

identificar de forma suficiente critérios 

STS para esses tipos de instrumentos de 

titularização. Assim, seria essencial no 

futuro verificar se algumas titularizações 

sintéticas que tiveram desempenho 

satisfatório durante a crise financeira e que 

são simples, transparentes e normalizadas 

serão, por conseguinte, elegíveis para a 

norma STS. Nesta base, a Comissão deve 

avaliar se as titularizações que não 

envolvam uma venda real devem ser 

abrangidas pela designação STS numa 

futura proposta. 

Or. en 
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Justificação 

Dependendo do significado de venda real (que nunca é definida), podem existir alguns tipos 

de titularização que não correspondem a uma venda real nem são titularizações sintéticas. O 

presente considerando diz respeito às titularizações sintéticas e, como tal, sugerimos a 

alteração da designação para a tornar clara. 

 

Alteração  154 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 18 
 

Texto da Comissão Alteração 

(18) Para assegurar que os investidores 

exerçam uma devida diligência sólida e 

facilitar a avaliação dos riscos subjacentes, 

é importante que as operações de 

titularização sejam apoiadas por conjuntos 

de posições em risco de natureza 

homogénea, como conjuntos de 

empréstimos hipotecários, de empréstimos 

comerciais, locações e facilidades de 

crédito para financiar despesas de capital 

ou operações empresariais a empresas de 

uma mesma categoria, conjuntos de 

empréstimos e locações automóveis a 

mutuários ou locatários ou empréstimos 

ou conjuntos de facilidades de crédito a 

particulares para efeitos de consumo 

pessoal, familiar ou doméstico. 

(18) Para assegurar que os investidores 

exerçam uma devida diligência sólida e 

facilitar a avaliação dos riscos subjacentes, 

é importante que as operações de 

titularização sejam apoiadas por conjuntos 

de posições em risco de natureza 

homogénea, como empréstimos 

hipotecários a particulares, empréstimos 

hipotecários garantidos por imóveis 

comerciais, empréstimos concedidos a 

particulares para efeitos de consumo 

pessoal, familiar ou doméstico, contratos 

financeiros para o financiamento da 

compra de veículos motorizados 

(incluindo empréstimos, locações e 

contratos de empréstimo para compras a 

prestações), contratos de empréstimo 

celebrados com concessionários 

automóveis para financiar a compra ou 

retenção de existências, empréstimos a 

PME, empréstimos a entidades 

empresariais (excluindo PME), contas 

comerciais a receber e locações de 

equipamento (excluindo locações de 

automóveis, carrinhas, camiões e 

motociclos). 

Or. en 
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Alteração  155 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 18 
 

Texto da Comissão Alteração 

(18) Para assegurar que os investidores 

exerçam uma devida diligência sólida e 

facilitar a avaliação dos riscos subjacentes, 

é importante que as operações de 

titularização sejam apoiadas por conjuntos 

de posições em risco de natureza 

homogénea, como conjuntos de 

empréstimos hipotecários, de empréstimos 

comerciais, locações e facilidades de 

crédito para financiar despesas de capital 

ou operações empresariais a empresas de 

uma mesma categoria, conjuntos de 

empréstimos e locações automóveis a 

mutuários ou locatários ou empréstimos ou 

conjuntos de facilidades de crédito a 

particulares para efeitos de consumo 

pessoal, familiar ou doméstico. 

(18) Para assegurar que os investidores 

exerçam uma devida diligência sólida e 

facilitar a avaliação dos riscos subjacentes, 

é importante que as operações de 

titularização sejam apoiadas por conjuntos 

de posições em risco de natureza 

homogénea. Estes consistem no seguinte: 

conjuntos de empréstimos hipotecários, de 

empréstimos comerciais, contas 

comerciais a receber, locações e 

facilidades de crédito para financiar 

despesas de capital ou operações 

empresariais a empresas de uma mesma 

categoria, conjuntos de empréstimos e 

locações automóveis a mutuários ou 

locatários ou empréstimos ou conjuntos de 

facilidades de crédito a particulares para 

efeitos de consumo pessoal, familiar ou 

doméstico. 

Or. en 

 

Alteração  156 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 19 
 

Texto da Comissão Alteração 

(19) É essencial evitar o recurso a 

modelos que servem simplesmente para 

«originar para distribuir». Nessas 

situações, os mutuantes concedem créditos 

aplicando políticas de subscrição mal 

concebidas e insuficientes, uma vez que 

sabem com antecedência que os riscos 

relacionados serão eventualmente vendidos 

a terceiros. Por conseguinte, as posições 

(19) É essencial evitar aquilo que 

sucedeu no período que antecedeu a crise 

dos créditos hipotecários de risco 

(subprime) de 2008, ou seja, o recurso a 

modelos que servem simplesmente para 

«originar para distribuir». Nessas 

situações, os mutuantes concedem créditos 

aplicando políticas de subscrição mal 

concebidas e insuficientes, uma vez que 
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em risco a titularizar deviam ser originadas 

no decurso normal das atividades da 

entidade cedente ou do mutuante inicial, 

em conformidade com normas de 

subscrição que não devem ser menos 

rigorosas do que as normas aplicadas pela 

entidade cedente ou mutuante inicial à 

emissão de posições em risco semelhantes 

não titularizadas. As alterações 

significativas às normas de subscrição 

deverão ser integralmente divulgadas aos 

potenciais investidores. A entidade cedente 

ou mutuante inicial deve ter experiência 

suficiente na emissão de posições em risco 

de natureza semelhante às titularizadas. No 

caso das titularizações em que as posições 

em risco subjacentes sejam empréstimos 

hipotecários, o conjunto desses 

empréstimos não deve incluir nenhum 

empréstimo que tenha sido comercializado 

ou subscrito com base na premissa de que 

o tomador do empréstimo ou, quando 

aplicável, o intermediário, tomou 

conhecimento de que as informações 

fornecidas poderiam não ser verificadas 

pelo mutuante. A avaliação da qualidade de 

crédito do mutuário deve também cumprir, 

se for caso disso, os requisitos constantes 

das Diretivas 2014/17/UE ou 2008/48/CE 

do Parlamento Europeu e do Conselho ou 

requisitos equivalentes de países terceiros; 

sabem com antecedência que os riscos 

relacionados serão eventualmente vendidos 

a terceiros. É preocupante verificar que 

alguns bancos estão a oferecer créditos 

hipotecários que cobrem a 100% o preço 

de aquisição dos imóveis. Por conseguinte, 

as posições em risco a titularizar deviam 

ser originadas no decurso normal das 

atividades da entidade cedente ou do 

mutuante inicial, em conformidade com 

normas de subscrição que não devem ser 

menos rigorosas do que as normas 

aplicadas pela entidade cedente ou 

mutuante inicial à emissão de posições em 

risco semelhantes não titularizadas. As 

alterações significativas às normas de 

subscrição deverão ser integralmente 

divulgadas aos potenciais investidores. A 

entidade cedente ou mutuante inicial deve 

ter experiência suficiente na emissão de 

posições em risco de natureza semelhante 

às titularizadas. No caso das titularizações 

em que as posições em risco subjacentes 

sejam empréstimos hipotecários, o 

conjunto desses empréstimos não deve 

incluir nenhum empréstimo que tenha sido 

comercializado ou subscrito com base na 

premissa de que o tomador do empréstimo 

ou, quando aplicável, o intermediário, 

tomou conhecimento de que as 

informações fornecidas poderiam não ser 

verificadas pelo mutuante. A avaliação da 

qualidade de crédito do mutuário deve 

também cumprir, se for caso disso, os 

requisitos constantes das Diretivas 

2014/17/UE ou 2008/48/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho ou requisitos 

equivalentes de países terceiros; 

Or. it 

 

Alteração  157 

Notis Marias 
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Proposta de regulamento 

Considerando 19 
 

Texto da Comissão Alteração 

(19) É essencial evitar o recurso a 

modelos que servem simplesmente para 

«originar para distribuir». Nessas 

situações, os mutuantes concedem créditos 

aplicando políticas de subscrição mal 

concebidas e insuficientes, uma vez que 

sabem com antecedência que os riscos 

relacionados serão eventualmente vendidos 

a terceiros. Por conseguinte, as posições 

em risco a titularizar deviam ser originadas 

no decurso normal das atividades da 

entidade cedente ou do mutuante inicial, 

em conformidade com normas de 

subscrição que não devem ser menos 

rigorosas do que as normas aplicadas pela 

entidade cedente ou mutuante inicial à 

emissão de posições em risco semelhantes 

não titularizadas. As alterações 

significativas às normas de subscrição 

deverão ser integralmente divulgadas aos 

potenciais investidores. A entidade cedente 

ou mutuante inicial deve ter experiência 

suficiente na emissão de posições em risco 

de natureza semelhante às titularizadas. No 

caso das titularizações em que as posições 

em risco subjacentes sejam empréstimos 

hipotecários, o conjunto desses 

empréstimos não deve incluir nenhum 

empréstimo que tenha sido comercializado 

ou subscrito com base na premissa de que 

o tomador do empréstimo ou, quando 

aplicável, o intermediário, tomou 

conhecimento de que as informações 

fornecidas poderiam não ser verificadas 

pelo mutuante. A avaliação da qualidade de 

crédito do mutuário deve também cumprir, 

se for caso disso, os requisitos constantes 

das Diretivas 2014/17/UE ou 2008/48/CE 

do Parlamento Europeu e do Conselho ou 

requisitos equivalentes de países terceiros; 

(19) É essencial evitar o recurso a 

modelos que servem simplesmente para 

«originar para distribuir». Nessas 

situações, os mutuantes concedem créditos 

aplicando políticas de subscrição mal 

concebidas e insuficientes, uma vez que 

sabem com antecedência que os riscos 

relacionados serão eventualmente vendidos 

a terceiros. Por conseguinte, as posições 

em risco a titularizar deviam ser originadas 

no decurso normal das atividades da 

entidade cedente ou do mutuante inicial, 

em conformidade com normas de 

subscrição que devem coadunar-se com as 

normas aplicadas pela entidade cedente ou 

mutuante inicial à emissão de posições em 

risco semelhantes não titularizadas. As 

alterações significativas às normas de 

subscrição deverão ser integralmente 

divulgadas aos potenciais investidores. A 

entidade cedente ou mutuante inicial deve 

ter experiência suficiente na emissão de 

posições em risco de natureza semelhante 

às titularizadas. No caso das titularizações 

em que as posições em risco subjacentes 

sejam empréstimos hipotecários, o 

conjunto desses empréstimos não deve 

incluir nenhum empréstimo que tenha sido 

comercializado ou subscrito com base na 

premissa de que o tomador do empréstimo 

ou, quando aplicável, o intermediário, 

tomou conhecimento de que as 

informações fornecidas poderiam não ser 

verificadas pelo mutuante. A avaliação da 

qualidade de crédito do mutuário deve 

também cumprir, se for caso disso, os 

requisitos constantes das Diretivas 

2014/17/UE ou 2008/48/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho ou requisitos 

equivalentes de países terceiros; 

Or. el 
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Alteração  158 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 20 

 

Texto da Comissão Alteração 

(20) Sempre que as entidades cedentes, 

patrocinadoras e as EOET desejem que as 

suas titularizações utilizem a designação 

STS, devem notificar os investidores, as 

autoridades competentes e a ESMA de que 

a titularização cumpre os requisitos STS. A 

ESMA deve publicar uma lista das 

operações disponíveis no seu sítio Web, 

para fins de informação. A inclusão de uma 

emissão de titularização na lista de 

titularizações STS notificadas à ESMA não 

implica que essa autoridade ou outras 

autoridades competentes tenham 

certificado que a titularização cumpre os 

requisitos STS. O cumprimento dos 

requisitos STS continua a ser 

responsabilidade exclusiva das entidades 

cedentes, patrocinadoras e EOET. Tal irá 

garantir que as entidades cedentes, 

patrocinadoras e as EOET assumem a 

responsabilidade pelo facto de atestarem 

que a titularização é STS e que existe 

transparência no mercado. 

(20) Sempre que as entidades cedentes, 

patrocinadoras e as EOET desejem que as 

suas titularizações utilizem a designação 

STS, devem notificar os investidores, as 

autoridades competentes e a ESMA de que 

a titularização cumpre os requisitos STS. A 

ESMA deve publicar uma lista das 

operações disponíveis no seu sítio Web, 

para fins de informação. A inclusão de uma 

emissão de titularização na lista de 

titularizações STS notificadas à ESMA 

implica que essa autoridade ou outras 

autoridades competentes tenham 

certificado que a titularização cumpre os 

requisitos STS. 

Or. it 

 

Alteração  159 

Neena Gill 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 20 

 

Texto da Comissão Alteração 

(20) Sempre que as entidades cedentes, 

patrocinadoras e as EOET desejem que as 

suas titularizações utilizem a designação 

STS, devem notificar os investidores, as 

autoridades competentes e a ESMA de que 

(20) Sempre que as entidades cedentes, 

patrocinadoras e as EOET desejem que as 

suas titularizações utilizem a designação 

STS, devem notificar os investidores, as 

autoridades competentes e a ESMA da sua 
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a titularização cumpre os requisitos STS. A 

ESMA deve publicar uma lista das 

operações disponíveis no seu sítio Web, 

para fins de informação. A inclusão de uma 

emissão de titularização na lista de 

titularizações STS notificadas à ESMA não 

implica que essa autoridade ou outras 

autoridades competentes tenham 

certificado que a titularização cumpre os 

requisitos STS. O cumprimento dos 

requisitos STS continua a ser 

responsabilidade exclusiva das entidades 

cedentes, patrocinadoras e EOET. Tal irá 

garantir que as entidades cedentes, 

patrocinadoras e as EOET assumem a 

responsabilidade pelo facto de atestarem 

que a titularização é STS e que existe 

transparência no mercado. 

intenção de incluírem a titularização na 

lista de titularizações que cumprem os 

requisitos STS. Assim que o ESDR 

confirmar a receção dos dados para todos 

os pontos de divulgação aplicáveis, a 

ESMA deve publicar a operação 

designada numa lista das operações 

disponíveis no seu sítio Web, para fins de 

informação. Esta lista de operações deverá 

surgir também no sítio Web do ESDR. A 

inclusão de uma emissão de titularização 

na lista de titularizações STS notificadas à 

ESMA não implica que essa autoridade ou 

outras autoridades competentes tenham 

certificado que a titularização cumpre os 

requisitos STS ou que os dados fornecidos 

sejam exatos e atempados. O cumprimento 

dos requisitos STS continua a ser 

responsabilidade exclusiva das entidades 

cedentes, patrocinadoras e EOET. Tal irá 

garantir que as entidades cedentes, 

patrocinadoras e as EOET assumem a 

responsabilidade pelo facto de atestarem 

que a titularização é STS, que os dados 

que fornecem são exatos e atempados e 

que existe transparência no mercado. 

Or. en 

 

Alteração  160 

Notis Marias 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 20 
 

Texto da Comissão Alteração 

(20) Sempre que as entidades cedentes, 

patrocinadoras e as EOET desejem que as 

suas titularizações utilizem a designação 

STS, devem notificar os investidores, as 

autoridades competentes e a ESMA de que 

a titularização cumpre os requisitos STS. A 

ESMA deve publicar uma lista das 

operações disponíveis no seu sítio Web, 

para fins de informação. A inclusão de uma 

emissão de titularização na lista de 

(20) Sempre que as entidades cedentes, 

patrocinadoras e as EOET desejem que as 

suas titularizações utilizem a designação 

STS, devem notificar os investidores, as 

autoridades competentes e a ESMA de que 

a titularização cumpre os requisitos STS. A 

ESMA deve publicar uma lista das 

operações disponíveis no seu sítio Web, 

para fins de informação. A inclusão de uma 

emissão de titularização na lista de 
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titularizações STS notificadas à ESMA não 

implica que essa autoridade ou outras 

autoridades competentes tenham 

certificado que a titularização cumpre os 

requisitos STS. O cumprimento dos 

requisitos STS continua a ser 

responsabilidade exclusiva das entidades 

cedentes, patrocinadoras e EOET. Tal irá 

garantir que as entidades cedentes, 

patrocinadoras e as EOET assumem a 

responsabilidade pelo facto de atestarem 

que a titularização é STS e que existe 

transparência no mercado. 

titularizações STS notificadas à ESMA não 

implica que essa autoridade ou outras 

autoridades competentes tenham 

certificado que a titularização cumpre os 

requisitos STS. O cumprimento dos 

requisitos STS continua a ser 

responsabilidade exclusiva das entidades 

cedentes, patrocinadoras e EOET. Tal irá 

garantir que as entidades cedentes, 

patrocinadoras e as EOET assumem a 

responsabilidade pelo facto de atestarem 

que a titularização é STS e que existe 

transparência no mercado, por forma a 

proteger os investidores e evitar o 

ressurgimento dos falhados modelos 

«originar para distribuir».  

Or. el 

 

Alteração  161 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 21 
 

Texto da Comissão Alteração 

(21) Sempre que a titularização deixe de 

cumprir os requisitos STS, as entidades 

cedentes, patrocinadoras e EOET devem 

notificar imediatamente a ESMA. Além 

disso, sempre que uma autoridade 

competente tenha imposto sanções 

administrativas ou medidas corretivas 

relativamente a uma titularização 

notificada como STS, deve notificar 

imediatamente a ESMA para que esta 

possa incluir esse elemento na lista de 

notificações STS, de modo a que os 

investidores possam estar informados das 

mesmas e sobre a fiabilidade das 

notificações STS. Por conseguinte, será do 

interesse das entidades cedentes, 

patrocinadoras e EOET apresentar 

notificações ponderadas, tendo em conta os 

riscos para a respetiva reputação. 

(21) Sempre que a titularização deixe de 

cumprir os requisitos STS, as entidades 

cedentes e patrocinadoras devem notificar 

imediatamente a ESMA. Além disso, 

sempre que uma autoridade competente 

tenha imposto sanções administrativas ou 

medidas corretivas relativamente a uma 

titularização notificada como STS, deve 

notificar imediatamente a ESMA para que 

esta possa incluir esse elemento na lista de 

notificações STS, de modo a que os 

investidores possam estar informados das 

mesmas e sobre a fiabilidade das 

notificações STS. Por conseguinte, será do 

interesse das entidades cedentes e 

patrocinadoras apresentar notificações 

ponderadas, tendo em conta os riscos para 

a respetiva reputação. 
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Or. en 

 

Alteração  162 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 22 
 

Texto da Comissão Alteração 

(22) Os investidores devem exercer a 

devida diligência quanto aos possíveis 

investimentos de forma compatível com os 

riscos em causa, mas devem poder confiar 

nas notificações STS e nas informações 

fornecidas pela entidade cedente, 

patrocinadora e pela EOET no que respeita 

à conformidade com o estatuto STS. 

(22) Os investidores devem exercer a 

devida diligência quanto aos possíveis 

investimentos de forma compatível com os 

riscos em causa, mas devem poder confiar 

na certificação STS por parte de outras 

entidades e nas informações fornecidas 

pela entidade cedente, patrocinadora e pela 

EOET no que respeita à conformidade com 

o estatuto STS. 

Or. en 

 

Alteração  163 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 22 
 

Texto da Comissão Alteração 

(22) Os investidores devem exercer a 

devida diligência quanto aos possíveis 

investimentos de forma compatível com os 

riscos em causa, mas devem poder confiar 

nas notificações STS e nas informações 

fornecidas pela entidade cedente, 

patrocinadora e pela EOET no que 

respeita à conformidade com o estatuto 

STS. 

(22) Os investidores devem exercer a 

devida diligência quanto aos possíveis 

investimentos de forma compatível com os 

riscos em causa, mas devem poder confiar 

nas notificações STS e nas informações 

fornecidas pela entidade cedente e 

patrocinadora no que respeita à 

conformidade com o estatuto STS. Não 

devem, no entanto, confiar de forma 

exclusiva e automática nessas 

notificações nem nas informações 

fornecidas pela entidade cedente e 

patrocinadora. 

Or. en 
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Alteração  164 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 23 
 

Texto da Comissão Alteração 

(23) A participação de terceiros na 

verificação da conformidade de uma 

titularização com os requisitos STS poderá 

ser útil para os investidores, entidades 

cedentes, patrocinadoras e EOET e 

contribuir para aumentar a confiança do 

mercado nas titularizações STS. No 

entanto, é essencial que os investidores 

façam a sua própria avaliação, assumam a 

responsabilidade pelas suas decisões de 

investimento e não dependam 

automaticamente desses terceiros. 

(23) A participação de outra entidade 

autorizada na certificação STS, bem como 

na verificação da conformidade de uma 

titularização com os requisitos STS é 

fundamental para os investidores, 

entidades cedentes, patrocinadoras e EOET 

e pode contribuir para aumentar a 

confiança do mercado nas titularizações 

STS. No entanto, é essencial que os 

investidores façam a sua própria avaliação, 

assumam a responsabilidade pelas suas 

decisões de investimento e não dependam 

automaticamente desses terceiros. 

Or. en 

 

Alteração  165 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 23 
 

Texto da Comissão Alteração 

(23) A participação de terceiros na 

verificação da conformidade de uma 

titularização com os requisitos STS poderá 

ser útil para os investidores, entidades 

cedentes, patrocinadoras e EOET e 

contribuir para aumentar a confiança do 

mercado nas titularizações STS. No 

entanto, é essencial que os investidores 

façam a sua própria avaliação, assumam a 

responsabilidade pelas suas decisões de 

investimento e não dependam 

automaticamente desses terceiros. 

(23) A participação de terceiros na 

verificação da conformidade de uma 

titularização com os requisitos STS poderá 

ser útil para os investidores, entidades 

cedentes, patrocinadoras e EOET e 

contribuir para aumentar a confiança do 

mercado nas titularizações STS. As 

entidades cedentes e patrocinadoras 

poderão ainda recorrer aos serviços de 

terceiros autorizados nos termos do 

presente regulamento para avaliar se as 

suas titularizações estão em conformidade 

com os critérios STS. Estas entidades 
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devem ser objeto de supervisão 

regulamentar. A notificação à ESMA e a 

subsequente publicação no sítio Web da 

ESMA deverão mencionar se a 

conformidade STS foi confirmada por um 

terceiro autorizado. No entanto, é 

essencial que os investidores façam a sua 

própria avaliação, assumam a 

responsabilidade pelas suas decisões de 

investimento e não dependam 

automaticamente desses terceiros. 

Or. en 

 

Alteração  166 

Thomas Mann 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 23 
 

Texto da Comissão Alteração 

(23) A participação de terceiros na 

verificação da conformidade de uma 

titularização com os requisitos STS poderá 

ser útil para os investidores, entidades 

cedentes, patrocinadoras e EOET e poderá 

contribuir para aumentar a confiança do 

mercado nas titularizações STS. No 

entanto, é essencial que os investidores 

façam a sua própria avaliação, assumam 

a responsabilidade pelas suas decisões de 

investimento e não dependam 

automaticamente desses terceiros. 

(23) A participação de terceiros na 

verificação da conformidade de uma 

titularização com os requisitos STS é útil 

para os investidores, entidades cedentes, 

patrocinadoras e EOET e irá contribuir 

para aumentar a confiança do mercado nas 

titularizações STS. As entidades cedentes, 

patrocinadoras e as EOET deverão ainda 

recorrer aos serviços de terceiros. Isto 

deverá ser autorizado nos termos do 

presente regulamento, tendo em vista 

avaliar se as suas titularizações estão em 

conformidade com os critérios STS. 

Or. en 

 

Alteração  167 

Danuta Maria Hübner 
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Proposta de regulamento 

Considerando 23 
 

Texto da Comissão Alteração 

(23) A participação de terceiros na 

verificação da conformidade de uma 

titularização com os requisitos STS poderá 

ser útil para os investidores, entidades 

cedentes, patrocinadoras e EOET e 

contribuir para aumentar a confiança do 

mercado nas titularizações STS. No 

entanto, é essencial que os investidores 

façam a sua própria avaliação, assumam a 

responsabilidade pelas suas decisões de 

investimento e não dependam 

automaticamente desses terceiros. 

(23) Poderá ser solicitado a terceiros 

que verifiquem a conformidade de uma 

titularização com os requisitos STS, uma 

vez que a sua participação poderá ser útil 

para os investidores, entidades cedentes, 

patrocinadoras e EOET e contribuir para 

aumentar a confiança do mercado nas 

titularizações STS. No entanto, é essencial 

que os investidores façam a sua própria 

avaliação, assumam a responsabilidade 

pelas suas decisões de investimento e não 

dependam automaticamente desses 

terceiros. Nos termos do presente 

regulamento, as verificações realizadas 

por terceiros não deverão afetar, de forma 

alguma, a responsabilidade das entidades 

cedentes, patrocinadoras e EOET no que 

se refere às suas obrigações legais. 

Or. en 

 

Alteração  168 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 23-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 23-A. Para que sejam fornecidos aos 

investidores pareceres fiáveis e 

independentes relativos à conformidade 

de uma titularização com os critérios STS, 

é adequado estabelecer regras e critérios 

que assegurem que as entidades terceiras 

apenas estão autorizadas a verificar essa 

conformidade se não existirem conflitos 

de interesses com a entidade cedente, 

mutuante ou EOET. 

Or. en 
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Alteração  169 

Neena Gill 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 24 
 

Texto da Comissão Alteração 

(24) Os Estados-Membros devem 

designar as autoridades competentes e 

fornecer-lhes os necessários poderes de 

supervisão, investigação e sancionatórios. 

As medidas e sanções administrativas 

devem, em princípio, ser publicadas. Uma 

vez que os investidores, entidades 

cedentes, patrocinadoras, mutuantes 

iniciais e EOET podem estar estabelecidos 

em diferentes Estados-Membros e também 

sob a alçada de autoridades competentes 

setoriais diferentes, deve ser assegurada 

uma cooperação estreita entre as 

autoridades competentes, incluindo o 

Banco Central Europeu (BCE), em 

conformidade com o Regulamento (UE) n.º 

1024/2013 do Conselho24, e com as AES, 

por via do intercâmbio de informações e 

assistência nas atividades de supervisão. 

(24) Os Estados-Membros devem 

designar as autoridades competentes e 

fornecer-lhes os necessários poderes de 

supervisão, investigação e sancionatórios 

para supervisionar os participantes no 

mercado STS. As medidas e sanções 

administrativas devem, em princípio, ser 

publicadas. Uma vez que os investidores, 

entidades cedentes, patrocinadoras, 

mutuantes iniciais e EOET podem estar 

estabelecidos em diferentes Estados-

Membros e também sob a alçada de 

autoridades competentes setoriais 

diferentes, deve ser assegurada uma 

cooperação estreita entre as autoridades 

competentes, incluindo o Banco Central 

Europeu (BCE), em conformidade com o 

Regulamento (UE) n.º 1024/2013 do 

Conselho24, e com as AES, por via do 

intercâmbio de informações e assistência 

nas atividades de supervisão. 

__________________ __________________ 

24Regulamento (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). 

24Regulamento (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  170 

Notis Marias 
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Proposta de regulamento 

Considerando 24 
 

Texto da Comissão Alteração 

(24) Os Estados-Membros devem 

designar as autoridades competentes e 

fornecer-lhes os necessários poderes de 

supervisão, investigação e sancionatórios. 

As medidas e sanções administrativas 

devem, em princípio, ser publicadas. Uma 

vez que os investidores, entidades 

cedentes, patrocinadoras, mutuantes 

iniciais e EOET podem estar estabelecidos 

em diferentes Estados-Membros e também 

sob a alçada de autoridades competentes 

setoriais diferentes, deve ser assegurada 

uma cooperação estreita entre as 

autoridades competentes, incluindo o 

Banco Central Europeu (BCE), em 

conformidade com o Regulamento (UE) n.º 

1024/2013 do Conselho24, e com as AES, 

por via do intercâmbio de informações e 

assistência nas atividades de supervisão. 

(24) Os Estados-Membros devem 

designar as autoridades competentes e 

apoiá-los nos necessários poderes de 

supervisão, investigação e sancionatórios. 

As medidas e sanções administrativas 

devem, em princípio, ser publicadas. Uma 

vez que os investidores, entidades 

cedentes, patrocinadoras, mutuantes 

iniciais e EOET podem estar estabelecidos 

em diferentes Estados-Membros e também 

sob a alçada de autoridades competentes 

setoriais diferentes, deve ser assegurada 

uma cooperação estreita entre as 

autoridades competentes, incluindo o 

Banco Central Europeu (BCE), em 

conformidade com o Regulamento (UE) n.º 

1024/2013 do Conselho24, e com as AES, 

por via do intercâmbio de informações e 

assistência nas atividades de supervisão. 

__________________ __________________ 

24 Regulamento (UE) n.º 1024/2013 do 

Conselho, de 15 de outubro de 2013, que 

confere ao Banco Central Europeu 

atribuições específicas no que diz respeito 

às políticas relativas à supervisão 

prudencial das instituições de crédito (JO L 

287 de 29.10.2013, p. 263). 

24 Regulamento (UE) n.º 1024/2013 do 

Conselho, de 15 de outubro de 2013, que 

confere ao Banco Central Europeu 

atribuições específicas no que diz respeito 

às políticas relativas à supervisão 

prudencial das instituições de crédito (JO L 

287 de 29.10.2013, p. 263). 

Or. el 

Alteração  171 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 28 
 

Texto da Comissão Alteração 

(28) No que respeita às alterações ao 

Regulamento (UE) n.º 648/2012, os 

contratos de derivados do mercado de 

balcão (OTC) celebrados por entidades 

Suprimido 



 

PE587.495v01-00 56/146 AM\1101631PT.doc 

PT 

com objeto específico de titularização não 

devem estar sujeitos à obrigação de 

compensação desde que estejam 

preenchidas determinadas condições. A 

isenção justifica-se pelo facto de as 

contrapartes em contratos de derivados 

OTC celebrados com entidades com objeto 

específico de titularização serem credores 

garantidos nos termos dos mecanismos de 

titularização, que já preveem 

normalmente uma proteção adequada 

contra o risco de crédito da contraparte. 

No que respeita aos contratos que não são 

compensados a nível central, os níveis de 

garantia exigidos deverão também ter em 

conta a estrutura específica dos 

mecanismos de titularização e os sistemas 

de proteção já previstos nesses 

mecanismos. 

Or. it 

 

Alteração  172 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 29 
 

Texto da Comissão Alteração 

(29) Até certo ponto, as obrigações 

cobertas e a titularização são 

intermutáveis. Por conseguinte, a fim de 

evitar a possibilidade de distorção ou de 

arbitragem entre a utilização de 

titularizações e de obrigações cobertas 

devido ao diferente tratamento dos 

contratos de derivados OTC celebrados 

com entidades emissoras de obrigações 

cobertas ou com EOET, o Regulamento 

(UE) n.º 648/2012 deve também ser 

alterado para isentar as entidades que 

emitem obrigações cobertas da obrigação 

de compensação e para assegurar que 

fiquem sujeitas aos mesmos requisitos de 

margens bilaterais. 

Suprimido 
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Or. it 

 

Alteração  173 

Neena Gill 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 32 
 

Texto da Comissão Alteração 

(32) Para facilitar o processo aos 

investidores, entidades cedentes, 

patrocinadoras e EOET, esses mesmos 

poderes para adotar atos delegados deverão 

ser conferidos à Comissão no que respeita 

à adoção de normas técnicas de 

regulamentação para definir um modelo 

para as notificações STS que forneça 

informações suficientes aos investidores e 

autoridades competentes para a sua análise 

do cumprimento dos requisitos STS. Tendo 

em conta as competências especializadas 

da ESMA, na definição desses atos 

delegados, a Comissão deve valer-se 

dessas competências na preparação dos 

referidos atos delegados. A ESMA deve 

atuar em estreita consulta com as outras 

duas Autoridades Europeias de Supervisão. 

(32) Para facilitar o processo aos 

investidores, entidades cedentes, 

patrocinadoras e EOET, esses mesmos 

poderes para adotar atos delegados deverão 

ser conferidos à Comissão no que respeita 

à adoção de normas técnicas de 

regulamentação referentes aos requisitos 

mínimos de comunicação de dados para as 

notificações STS que forneçam 

informações suficientes aos investidores e 

autoridades competentes para a sua análise 

do cumprimento dos requisitos STS. Tendo 

em conta as competências especializadas 

da ESMA, na definição desses atos 

delegados, a Comissão deve valer-se 

dessas competências na preparação dos 

referidos atos delegados. A ESMA deve 

atuar em estreita consulta com as outras 

duas Autoridades Europeias de Supervisão. 

Or. en 

 

Alteração  174 

Morten Messerschmidt 
em nome da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 37 
 

Texto da Comissão Alteração 

(37) No caso das posições de 

titularização em aberto à data de entrada 

em vigor do presente regulamento, as 

entidades cedentes, patrocinadoras e as 

(37) No caso das posições de 

titularização em aberto à data de entrada 

em vigor do presente regulamento, as 

entidades cedentes, patrocinadoras e as 
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EOET podem utilizar a designação «STS» 

a partir do momento em que a titularização 

em causa cumpra os requisitos STS. Logo, 

as entidades cedentes, patrocinadoras e as 

EOET devem ter a possibilidade de 

apresentar à ESMA uma notificação STS 

nos termos do artigo 14.º, n.º 1, do presente 

regulamento. 

EOET podem utilizar a designação «STS» 

a partir do momento em que a titularização 

em causa cumpra alguns dos requisitos 

STS especificados no presente 

regulamento. Logo, as entidades cedentes, 

patrocinadoras e as EOET devem ter a 

possibilidade de apresentar à ESMA uma 

notificação STS nos termos do artigo 14.º, 

n.º 1, do presente regulamento. 

Or. en 

Justificação 

O tratamento apropriado de operações antigas é fundamental porque, sem um tratamento de 

«anterioridade» adequado, muitas delas não serão simplesmente qualificadas como STS pois 

não foram estruturadas tendo em conta os requisitos STS que sabemos agora serem exatos e 

detalhados. 

 

Alteração  175 

Neena Gill 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 37 
 

Texto da Comissão Alteração 

(37) No caso das posições de 

titularização em aberto à data de entrada 

em vigor do presente regulamento, as 

entidades cedentes, patrocinadoras e as 

EOET podem utilizar a designação «STS» 

a partir do momento em que a titularização 

em causa cumpra os requisitos STS. Logo, 

as entidades cedentes, patrocinadoras e as 

EOET devem ter a possibilidade de 

apresentar à ESMA uma notificação STS 

nos termos do artigo 14.º, n.º 1, do 

presente regulamento. 

(37) No caso das posições de 

titularização em aberto à data de entrada 

em vigor do presente regulamento, as 

entidades cedentes, patrocinadoras e as 

EOET podem utilizar a designação «STS» 

a partir do momento em que a titularização 

em causa cumpra os requisitos STS, 

conforme definido no considerando 20. 

Or. en 
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Alteração  176 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 37 
 

Texto da Comissão Alteração 

(37) No caso das posições de 

titularização em aberto à data de entrada 

em vigor do presente regulamento, as 

entidades cedentes, patrocinadoras e as 

EOET podem utilizar a designação «STS» 

a partir do momento em que a titularização 

em causa cumpra os requisitos STS. Logo, 

as entidades cedentes, patrocinadoras e as 

EOET devem ter a possibilidade de 

apresentar à ESMA uma notificação STS 

nos termos do artigo 14.º, n.º 1, do presente 

regulamento. 

(37) No caso das posições de 

titularização em aberto à data de entrada 

em vigor do presente regulamento, as 

entidades cedentes, patrocinadoras e as 

EOET podem utilizar a designação «STS» 

a partir do momento em que a titularização 

em causa cumpra os requisitos STS. Logo, 

as entidades cedentes, patrocinadoras e as 

EOET devem ter a possibilidade de 

apresentar à ESMA uma notificação STS 

nos termos do artigo 14.º, n.º 1, do presente 

regulamento. Quaisquer modificações 

posteriores à titularização devem ser 

aceites desde que a mesma cumpra todos 

os requisitos STS aplicáveis. 

Or. en 

 

Alteração  177 

Morten Messerschmidt 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 38 
 

Texto da Comissão Alteração 

(38) Os requisitos de devida diligência 

são essencialmente extraídos da legislação 

da UE em vigor, pelo que devem aplicar-se 

às titularizações emitidas em ou após 1 de 

janeiro de 2011 e às titularizações emitidas 

antes dessa data, se tiverem sido 

acrescentadas ou substituídas novas 

posições em risco subjacentes após 31 de 

dezembro de 2014. Os artigos relevantes 

do Regulamento Delegado (UE) n.º 

625/2014 da Comissão que especificam os 

requisitos de retenção de risco para as 

(38) Os requisitos de devida diligência 

são essencialmente extraídos da legislação 

da UE em vigor, pelo que devem aplicar-se 

às titularizações emitidas em ou após 1 de 

janeiro de 2011 e às titularizações emitidas 

antes dessa data, se tiverem sido 

acrescentadas ou substituídas novas 

posições em risco subjacentes após 31 de 

dezembro de 2014. Os artigos relevantes 

do Regulamento Delegado (UE) n.º 

625/2014 da Comissão que especificam os 

requisitos de retenção de risco para as 
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instituições de crédito e para as empresas 

de investimento, tal como definido no 

artigo 4.º, n.º 1, alíneas 1 e 2, do 

Regulamento (UE) n.º 2013/575, devem 

permanecer aplicáveis até ao momento em 

que as normas técnicas de regulamentação 

sobre a retenção de risco, em conformidade 

com o presente regulamento, se tornem 

aplicáveis. A bem da clareza jurídica, as 

instituições de crédito ou empresas de 

investimento, empresas de seguros, 

empresas de resseguros e os gestores de 

fundos de investimento alternativos devem, 

no que respeita às posições de 

titularização em aberto à data de entrada 

em vigor do presente regulamento, 

continuar a estar sujeitos ao artigo 405.º do 

Regulamento (UE) n.º 575/2013 e aos 

capítulos 1, 2 e 3 e ao artigo 22.º do 

Regulamento Delegado (UE) n.º 625/2014 

da Comissão, aos artigos 254.º e 255.º do 

Regulamento Delegado (UE) 2015/35 da 

Comissão e ao artigo 51.º do Regulamento 

Delegado (UE) n.º 231/2013 da Comissão, 

respetivamente. A fim de assegurar que as 

entidades cedentes, patrocinadoras e as 

EOET cumpram as respetivas obrigações 

de transparência, até ao momento em que 

as normas técnicas de regulamentação a 

adotar pela Comissão nos termos do 

presente regulamento sejam aplicáveis, 

disponibilizar as informações mencionadas 

nos anexos I a VIII do Regulamento 

Delegado 2015/3/UE ao sítio Web referido 

no artigo 5.º, n.º 4, 

instituições de crédito e para as empresas 

de investimento, tal como definido no 

artigo 4.º, n.º 1, alíneas 1 e 2, do 

Regulamento (UE) n.º 2013/575, devem 

permanecer aplicáveis até ao momento em 

que as normas técnicas de regulamentação 

sobre a retenção de risco, em conformidade 

com o presente regulamento, se tornem 

aplicáveis. A bem da clareza jurídica, as 

instituições de crédito ou empresas de 

investimento, empresas de seguros, 

empresas de resseguros e os gestores de 

fundos de investimento alternativos devem, 

no que respeita às titularizações 

abrangidas pelo artigo 404.º do 

Regulamento (UE) n.º 575/2013 

imediatamente antes da data de entrada 

em vigor do presente regulamento, 

continuar a estar sujeitos ao artigo 405.º do 

Regulamento (UE) n.º 575/2013 e aos 

capítulos 1, 2 e 3 e ao artigo 22.º do 

Regulamento Delegado (UE) n.º 625/2014 

da Comissão, aos artigos 254.º e 255.º do 

Regulamento Delegado (UE) 2015/35 da 

Comissão e ao artigo 51.º do Regulamento 

Delegado (UE) n.º 231/2013 da Comissão, 

respetivamente. No que respeita às 

operações relevantes efetuadas antes da 

adoção das normas técnicas de 

regulamentação atualizadas, os artigos 

referidos e o artigo 4º do Regulamento 

(UE) n.º 575/2013 devem ser lidos de 

acordo com as disposições dos capítulos 1, 

2 e 3 e do artigo 22.º do Regulamento 

Delegado (UE) n.º 625/2014 da Comissão. 

A fim de assegurar que as entidades 

cedentes, patrocinadoras e as EOET 

cumpram as respetivas obrigações de 

transparência, até ao momento em que as 

normas técnicas de regulamentação a 

adotar pela Comissão nos termos do 

presente regulamento sejam aplicáveis, 

disponibilizar as informações mencionadas 

nos anexos I a VIII do Regulamento 

Delegado 2015/3/UE ao sítio Web referido 

no artigo 5.º, n.º 4, 

Or. en 
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Justification 

This provision is intended to carry over the existing CRR risk retention regime for existing 

transactions, until new RTS are issued. A good approach would therefore be to scope in 

transactions which are already subject to the existing regime (hence the reference to Article 

404 of the CRR), and not “positions outstanding as of the date of the entry into force of this 

Regulation”.  The latter is a different test which would create possible overlap and confusion 

with the existing regime. The second suggested change simply clarifies that the existing 

regime shall continue to be interpreted in line with the current guidance which applies under 

the CRR. 

Alteração  178 

Miguel Viegas, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Matt Carthy 

 

Projeto de resolução legislativa 

Considerando 38-A (novo) 
 

Projeto de resolução legislativa Alteração 

 38-A É conveniente ter em conta as 

posições expressas pelas comunidades 

académicas dos diferentes 

Estados-Membros relativamente aos 

riscos associados a um relançamento da 

titularização; 

Or. pt 

Alteração  179 

Morten Messerschmidt 
em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – n.º 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

2. O presente regulamento é aplicável 

aos investidores institucionais que se 

expõem à titularização e às entidades 

cedentes, mutuantes iniciais, 

patrocinadoras e entidades com objeto 

específico de titularização. 

2. O presente regulamento é aplicável 

aos investidores institucionais que se 

expõem ao risco de crédito de uma 

titularização. O presente regulamento 

também é aplicável a entidades cedentes, 

mutuantes originais, patrocinadoras e 

entidades com objeto específico de 

titularização, em cada caso desde que a 

entidade em causa esteja estabelecida na 

União e participe na titularização. 
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Or. en 

Justification 

It must be clear that, as under the current due diligence requirements, the obligations should 

be triggered where the relevant entity assumes credit risk exposure/risk arising from principal 

losses. It should also be clarified that only originators, sponsors etc involved in the 

securitisation are subject to the relevant obligations. Each of the definition of "originator" 

and the concept of "original lender" is otherwise wide enough to capture entities involved in 

the creation of the underlying exposures but not involved in (and possibly with no knowledge 

of) the financing of the assets through the relevant securitisation. Lastly, it should be clarified 

that the obligations in respect of originators, original lenders, sponsors and SSPEs only arise 

to the extent that the relevant entity is established in the EU. 

 

 

Alteração  180 

Jonás Fernández 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – n.º 2-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. Nenhuma titularização pode 

excluir potenciais compradores 

intraeuropeus com base na nacionalidade 

ou residência. 

Or. es 

Alteração  181 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – ponto 1 – parte introdutória 
 

Texto da Comissão Alteração 

(1) «Titularização», uma operação ou 

mecanismo através do qual o risco de 

crédito associado a uma posição em risco 

ou conjunto de posições em risco é 

dividido em tranches, com ambas as 

seguintes características: 

(1) «Titularização», uma operação ou 

mecanismo através do qual os pagamentos 

no quadro da operação ou mecanismo 

dependem dos resultados da posição ou 

conjunto de posições em risco; 
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Or. it 

 

Alteração  182 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – ponto 1 – alínea a) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(a) os pagamentos no quadro da 

operação ou mecanismo dependem dos 

resultados da posição ou conjunto de 

posições em risco; 

Suprimido 

Or. it 

 

Alteração  183 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – ponto 1 – alínea b) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(b) a subordinação das tranches 

determina a distribuição das perdas 

durante o período de vigência da 

operação ou mecanismo; 

Suprimido 

Or. it 

 

Alteração  184 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – ponto 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

(2) «Entidade com objeto específico de 

titularização» ou «EOET», uma sociedade, 

trust ou outra entidade jurídica, que não 

(2) «Entidade com objeto específico de 

titularização» ou «EOET», uma sociedade, 

trust ou outra entidade jurídica, que não 
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seja uma entidade cedente ou 

patrocinadora, criada para realizar uma ou 

várias operações de titularização, cujas 

atividades estão limitadas ao necessário 

para a realização deste objetivo, cuja 

estrutura se destina a isolar as obrigações 

da EOET das da entidade cedente e na qual 

os detentores de um interesse económico 

têm o direito de o entregar em garantia ou 

de o transacionar livremente; 

seja uma entidade cedente ou 

patrocinadora, criada para realizar uma ou 

várias operações de titularização, cujas 

atividades estão limitadas ao necessário 

para a realização deste objetivo, cuja 

estrutura se destina a isolar as obrigações 

da EOET das da entidade cedente e na qual 

os detentores de um interesse económico 

têm o direito de o entregar em garantia ou 

de o transacionar livremente; estas 

entidades não podem estar estabelecidas 

num país terceiro. 

Or. it 

 

Alteração  185 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – ponto 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

(2) «Entidade com objeto específico de 

titularização» ou «EOET», uma sociedade, 

trust ou outra entidade jurídica, que não 

seja uma entidade cedente ou 

patrocinadora, criada para realizar uma ou 

várias operações de titularização, cujas 

atividades estão limitadas ao necessário 

para a realização deste objetivo, cuja 

estrutura se destina a isolar as obrigações 

da EOET das da entidade cedente e na qual 

os detentores de um interesse económico 

têm o direito de o entregar em garantia ou 

de o transacionar livremente; 

(2) «Entidade com objeto específico de 

titularização» ou «EOET», uma sociedade, 

trust ou outra entidade jurídica, que não 

seja uma entidade cedente ou 

patrocinadora, criada para realizar uma ou 

várias operações de titularização, cujas 

atividades estão limitadas ao necessário 

para a realização deste objetivo, cuja 

estrutura se destina a isolar as obrigações 

da EOET das da entidade cedente e na qual 

os detentores de um interesse económico 

têm o direito de o entregar em garantia ou 

de o transacionar livremente; 

 Uma posição em risco que cumpra os 

critérios enumerados no artigo 147.º, n.º 

8, alíneas a) a c), do Regulamento (UE) 

n.º 2013/575 e que seja utilizada para 

gerir ativos físicos não deve ser 

considerada uma posição em risco sobre a 

titularização.  

Or. en 
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Justification 

Long-term financing for infrastructure, industrial and real estate projects, as well as for 

aircraft, ships and other assets should not count as securitisations. In some cases these 

projects and assets are funded via structures that, if viewed in isolation, would meet the 

definition of securitisations given in Article 2 par. 1 STS-R. This is the case where the finance 

takes the form of multiple tranches with different seniority. If a borrower defaults and the 

subordinate creditor is unable to assert its claims (a situation known as a “non-cross 

default”), the junior creditor would have to bear the loss. In contrast to “genuine” 

securitisations, though, no risk is transferred with these specialised lending exposures. 

However, this is a precondition for assigning the transaction to one of the two forms of 

securitisations mentioned in the STS-R. In a traditional securitisation (Article 2 par. 9 STS-

R), the risk is transferred by selling the exposure to an SSPE (a process known as a “true 

sale”). In the case of a synthetic securitisation, the transfer is achieved using credit 

derivatives (Article 2 par. 10 STS-R). Neither of these situations exists in the case of the 

above-mentioned specialised lending exposures. In line with this, Recital 6 of the STS-R 

clarifies with respect to the definition of the term “securitisation” that an exposure that 

creates a direct payment obligation for a transaction or scheme used to finance or operate 

physical assets should not be considered an exposure to a securitisation, even if the 

transaction or scheme has payment obligations of different seniority. This clarification should 

be applicable for all specialized lending exposures from the entry into force of the regulation. 

 

Alteração  186 

Dariusz Rosati 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – ponto 3 – alínea b) 
 

Texto da Comissão Alteração 

b) adquire as posições em risco de um 

terceiro por conta própria e que, 

subsequentemente, procede à sua 

titularização; 

b) adquire por conta própria as 

posições em risco a um terceiro, 

vendendo-as ou cedendo-as em seguida a 

uma EOET ou transferindo o risco dessas 

posições pela utilização de derivados de 

crédito ou garantias; 

Or. en 

 

Alteração  187 

Michael Theurer, Petr Ježek 
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Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – ponto 3 – alínea b-A) (nova) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 b-A) Em derrogação das alíneas a) e b), 

no caso de um programa ABCP 

inteiramente apoiado, os investidores 

institucionais examinam, nos papéis 

comerciais relevantes, as características 

do programa ABCP e o apoio sob a forma 

de liquidez prestado pelo patrocinador. 

Or. en 

Justificação 

Para os investidores de um programa ABCP emitido por canais multivendedores 

inteiramente apoiado por uma facilidade de liquidez fornecida pelo patrocinador, outras 

características que não as referidas na alínea b) (cláusulas de ativação, melhorias da 

qualidade de crédito, definição de incumprimento) têm um impacto significativo sobre o 

desempenho da posição de titularização. 

 

Alteração  188 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 - n.º 1 – ponto 4 
 

Texto da Comissão Alteração 

(4) «Retitularização», uma titularização 

em que pelo menos uma das posições em 

risco subjacentes é uma posição de 

titularização; 

(4) "Retitularização": a titularização 

em que o risco associado a um conjunto 

de posições em risco subjacentes é 

estratificado e pelo menos uma das 

posições em risco subjacentes é uma 

posição de titularização; 

Or. en 

Justificação 

A definição do Conselho para o termo referido é mais clara do que a proposta apresentada 

pela Comissão. 
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Alteração  189 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – ponto 5 
 

Texto da Comissão Alteração 

(5) «Patrocinador», uma instituição de 

crédito ou empresa de investimento, tal 

como definida no artigo 4.º, n.º 1, pontos 1) 

e  2), do Regulamento (UE) n.º 2013/575, 

distinta da entidade cedente que estabelece 

e gere um programa de papel comercial 

garantido por ativos ou outro esquema de 

titularização, no âmbito do qual adquire 

posições em risco a entidades terceiras; 

(5) «Patrocinador», uma instituição de 

crédito ou empresa de investimento, tal 

como definida no do artigo 4.º, n.º 1, 

pontos 1) e 2) do Regulamento (UE) n.º 

575/2013, ou uma instituição de crédito 

ou empresa de investimento de um país 

terceiro, desde que esse país terceiro 

aplique à entidade em causa requisitos 

prudenciais e de supervisão no mínimo 

equivalentes aos aplicados na União, 
distinta da entidade cedente ou mutuante 

inicial que estabelece e gere um programa 

de papel comercial garantido por ativos ou 

outro esquema de titularização, no âmbito 

do qual adquire posições em risco a 

entidades terceiras; 

Or. en 

Justification 

The definition of sponsor should be extended to cover third country sponsors that would allow 

for the most aligned counterpart as provided by CEBS under the old Article 122a of CRR to 

also qualify. This change is crucial to have further parties to qualify as sponsor and thus 

being able to fulfil the retention requirement. Otherwise, a third-country institution could 

never qualify as sponsor and it might be difficult to find a European institution that wants to 

act as sponsor and retainer. In addition, it must be clarified that one party can only have one 

single role in a certain securitisation transaction and that there is a clear hierarchy of roles 

(1. originator, 2. original lender, 3. sponsor, 4. investor.) 

 

Alteração  190 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 
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Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – ponto 5 
 

Texto da Comissão Alteração 

(5) «Patrocinador», uma instituição de 

crédito ou empresa de investimento, tal 

como definida no artigo 4.º, n.º 1, alíneas 

1) e 2), do Regulamento (UE) n.º 

2013/575, distinta da entidade cedente que 

estabelece e gere um programa de papel 

comercial garantido por ativos ou outro 

esquema de titularização, no âmbito do 

qual adquire posições em risco a entidades 

terceiras; 

(5) «Patrocinador», uma instituição de 

crédito ou empresa de investimento, tal 

como definida no artigo 4.º, n.º 1, alíneas 

1) e 2), do Regulamento (UE) n.º 

2013/575, distinta da entidade cedente que 

estabelece e gere um programa de papel 

comercial garantido por ativos ou outro 

esquema de titularização, no âmbito do 

qual adquire posições em risco a entidades 

terceiras; para efeitos desta definição, 

considera-se também que o patrocinador 

gere uma operação ou mecanismo de 

titularização caso essa operação ou esse 

mecanismo envolva uma gestão ativa da 

carteira numa base diária que é delegada 

nessa entidade autorizada para o 

desempenho de tal atividade nos termos 

da Diretiva 2014/65/UE, da Diretiva 

2011/61/UE ou da Diretiva 2009/65/CE; 

Or. en 

 

Alteração  191 

Pervenche Berès 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – ponto 5-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 5-A) «Administrador fiduciário», uma 

entidade pública autorizada, independente 

do patrocinador e do cedente, estabelecida 

num Estado-Membro para a gestão de 

uma EOET e para a monitorização de 

risco de crédito em nome dos investidores 

e no seu melhor interesse, estando 

igualmente autorizada a verificar a 

conformidade com o disposto nas secções 

1 ou 2 do Capítulo 3 do presente 

regulamento (critérios STS); 
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Or. en 

 

Alteração  192 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – ponto 6 
 

Texto da Comissão Alteração 

(6) «Tranche», um segmento do risco 

de crédito, estabelecido contratualmente, 

associado a uma posição ou conjunto de 

posições em risco, em que a posição nesse 

segmento implica um risco de perda de 

crédito superior ou inferior a uma posição 

de igual montante noutro segmento, sem 

considerar qualquer proteção de crédito 

prestada por terceiros diretamente aos 

detentores de posições nesse segmento ou 

noutros segmentos; 

Suprimido 

Or. it 

 

Alteração  193 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – ponto 7 
 

Texto da Comissão Alteração 

(7) «Programa de papel comercial 

garantido por ativos» («programa 

ABCP»), um programa de titularizações 

cujos títulos emitidos consistem 

principalmente em papel comercial com 

um prazo de vencimento inicial não 

superior a 1 ano; 

Suprimido 

Or. it 
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Alteração  194 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – ponto 8 
 

Texto da Comissão Alteração 

(8) «Operação de papel comercial 

garantido por ativos (ABCP)» ou 

«Operação ABCP», uma titularização no 

quadro de um programa ABCP; 

(8) Suprimido 

Or. it 

 

Alteração  195 

Morten Messerschmidt 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – ponto 8 

 

Texto da Comissão Alteração 

(8) «Operação de papel comercial 

garantido por ativos (ABCP)» ou 

«Operação ABCP», uma titularização no 

quadro de um programa ABCP; 

(8) «Operação de papel comercial 

garantido por ativos (ABCP)» ou 

«Operação ABCP», uma titularização 

financiada no todo ou em parte por um 

programa ABCP; 

Or. en 

Justificação 

Muitas transações privadas de titularização contam com um número de investidores de alto 

nível que incluem vários programas ABCP, ou tanto programas ABCP como instituições de 

crédito ou outros investidores. Definir ou descrever uma “transação ABCP” ou “no quadro 

de” um programa ABCP é demasiado confuso, bem como restritivo se não abranger tais 

transações sindicadas. 

 

Alteração  196 

Marco Zanni, Marco Valli 
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Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – ponto 9 
 

Texto da Comissão Alteração 

(9) «Titularização tradicional», uma 

titularização que implica a transferência 

económica das posições em risco 

titularizadas. Esta operação é realizada 

através da transferência de propriedade 

das posições em risco titularizadas da 

instituição cedente para uma EOET ou 

através de subparticipações por parte de 

uma EOET. Os títulos emitidos não 

constituem obrigações de pagamento da 

instituição cedente; 

Suprimido 

Or. it 

 

Alteração  197 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – ponto 9 
 

Texto da Comissão Alteração 

(9) «Titularização tradicional», uma 

titularização que implica a transferência 

económica das posições em risco 

titularizadas. Esta operação é realizada 

através da transferência de propriedade 

das posições em risco titularizadas da 

instituição cedente para uma EOET ou 

através de subparticipações por parte de 

uma EOET. Os títulos emitidos não 

constituem obrigações de pagamento da 

instituição cedente; 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

De acordo com diversas críticas (p. ex. da Finance Watch), a divisão em tranches dá origem 

a um aumento enorme da complexidade e a conflitos de interesse e, como tal, não pode fazer 

parte de um quadro de titularização simples, mas pode existir fora dele. A divisão em 
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tranches também tende a atrair investidores menos informados, que se baseiam nas boas 

notações em vez de exercerem a sua própria devida diligência. 

 

Alteração  198 

Markus Ferber, Werner Langen, Othmar Karas 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – ponto 9 
 

Texto da Comissão Alteração 

(9) «Titularização tradicional», uma 

titularização que implica a transferência 

económica das posições em risco 

titularizadas. Esta operação é realizada 

através da transferência de propriedade 

das posições em risco titularizadas da 

instituição cedente para uma EOET ou 

através de subparticipações por parte de 

uma EOET. Os títulos emitidos não 

constituem obrigações de pagamento da 

instituição cedente; 

(9) «Titularização tradicional», uma 

titularização que implica a transferência do 

interesse económico nas posições em risco 

titularizadas através da transferência legal 

de propriedade ou da afetação, 
transferência, contrato fiduciário ou 

registo com efeitos legais comparáveis das 

posições em risco titularizadas da 

instituição cedente para uma EOET ou 

através de subparticipações por parte de 

uma EOET. Os títulos emitidos não 

constituem obrigações de pagamento do 

cedente; 

Or. en 

 

Alteração  199 

Pervenche Berès 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – ponto 9-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (9-A) «Investimento socialmente 

responsável (ISR)», uma estratégia de 

investimento orientada a longo prazo que 

integra critérios ambientais, sociais e de 

governação (ESG) no processo de 

pesquisa, análise e seleção de títulos 

numa carteira de investimentos. Combina 

análise dos fundamentos e compromisso 

com uma avaliação dos fatores ESG a fim 

de melhor captar o retorno a longo prazo 
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para os investidores e beneficiar a 

sociedade através da influência no 

comportamento das empresas. 

Or. en 

 

Alteração  200 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – ponto 10 
 

Texto da Comissão Alteração 

(10) «Titularização sintética», uma 

titularização em que a transferência do 

risco é obtida pela utilização de derivados 

de crédito ou garantias e em que as 

posições em risco titularizadas continuam 

a ser assumidas pela instituição cedente; 

Suprimido 

Or. it 

 

Alteração  201 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – ponto 10 
 

Texto da Comissão Alteração 

(10) «Titularização sintética», uma 

titularização em que a transferência do 

risco é obtida pela utilização de derivados 

de crédito ou garantias e em que as 

posições em risco titularizadas continuam a 

ser assumidas pela instituição cedente; 

(10) «Titularização sintética», uma 

titularização em que a transferência do 

risco é obtida pela utilização de derivados 

de crédito ou garantias e em que as 

posições em risco titularizadas continuam a 

ser assumidas pela instituição cedente; não 

deve, em circunstância alguma, ser 

reconhecida como uma STS; 

Or. en 
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Justificação 

Como reconhecido pela Comissão, a titularização sintética introduz um risco de crédito de 

contraparte adicional, potencial complexidade e maior opacidade, devendo também 

permanecer fora do quadro STS. 

 

Alteração  202 

Morten Messerschmidt 
em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – ponto 11 

 

Texto da Comissão Alteração 

(11) «Investidor», uma pessoa que 

detém títulos emitidos no quadro de uma 

titularização; 

(11) «Investidor», uma pessoa que 

suporta uma exposição ao risco de crédito 

resultante de uma operação de 

titularização; 

Or. en 

Justificação 

A definição de titularização é muito lata, podendo abranger modalidades que não envolvem a 

emissão de títulos, o que deve ser refletido na definição de investidor. Tal como utilizado em 

relação aos requisitos de capital e outras exigências regulamentares relativas à titularização, 

o termo não é geralmente limitado a um detentor de «títulos». 

 

Alteração  203 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – ponto 11 
 

Texto da Comissão Alteração 

(11) «Investidor», uma pessoa que 

detém títulos emitidos no quadro de uma 

titularização; 

(11) «Investidor», uma pessoa que 

detém uma posição de titularização; 

Or. en 
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Alteração  204 

Paul Tang 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – ponto 12 
 

Texto da Comissão Alteração 

(12) «Investidores institucionais», 

empresas de seguros, tal como definidas 

no artigo 13.º, n.º 1, da Diretiva 

2009/138/CE do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 25 de novembro de 2009, 

relativa ao acesso à atividade de seguros e 

resseguros e ao seu exercício (Solvência 

II); empresas de resseguros, tal como 

definidas no artigo 13.º, n.º 4, da Diretiva 

2009/138/CE; instituições de realização 

de planos de pensões profissionais 

abrangidas pelo âmbito da Diretiva 

2003/41/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho25 nos termos do artigo 2.º da 

mesma, a menos que um Estado-Membro 

tenha decidido não aplicar a referida 

diretiva, no todo ou em parte, a essa 

instituição, em conformidade com o artigo 

5.º da diretiva; um gestor de um fundo de 

investimento alternativo (GFIA), tal como 

definido no artigo 4.º, n.º 1, alínea b), da 

Diretiva 2011/61/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho26 que gere e/ou 

comercializa FIA na União; ou uma 

empresa de gestão de OICVM, tal como 

definida no artigo 2.º, n.º 1, alínea b), da 

Diretiva 2009/65/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho27; ou um OICVM 

gerido internamente, que é uma empresa 

de investimento autorizada em 

conformidade com a Diretiva 2009/65/CE 

e que não tenha designado uma empresa 

de gestão autorizada ao abrigo dessa 

diretiva para a sua gestão; ou instituições 

de crédito ou empresas de investimento, 

tal como definidas no artigo 4.º, n.º 1, 

alíneas 1) e 2), do Regulamento (UE) n.º 

575/2013; 

(12) «Investidores institucionais», 

qualquer uma das seguintes entidades: 

__________________ __________________ 

25 Diretiva 2003/41/CE do Parlamento 25 Diretiva 2003/41/CE do Parlamento 
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Europeu e do Conselho, de 3 de junho de 

2003, relativa às atividades e à supervisão 

das instituições de realização de planos de 

pensões profissionais (JO L 235 de 

23.9.2003, p. 10). 

Europeu e do Conselho, de 3 de junho de 

2003, relativa às atividades e à supervisão 

das instituições de realização de planos de 

pensões profissionais (JO L 235 de 

23.9.2003, p. 10). 

26 Diretiva 2011/61/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 

202, relativa aos gestores de fundos de 

investimento alternativos e que altera as 

Diretivas 2003/41/CE e 2009/65/CE e os 

Regulamentos (CE) n.º 1060/2009 e (UE) 

n.º 1095/2010 (JO L 174 de 1.7.2011, p. 1). 

26 Diretiva 2011/61/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 

202, relativa aos gestores de fundos de 

investimento alternativos e que altera as 

Diretivas 2003/41/CE e 2009/65/CE e os 

Regulamentos (CE) n.º 1060/2009 e (UE) 

n.º 1095/2010 (JO L 174 de 1.7.2011, p. 1). 

27 Diretiva 2009/65/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 13 de julho de 

2009, relativa à coordenação das 

disposições legislativas, regulamentares e 

administrativas respeitantes a alguns 

organismos de investimento coletivo em 

valores mobiliários (OICVM) (JO L 302 de 

17.11.2009, p. 32). 

27 Diretiva 2009/65/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 13 de julho de 

2009, relativa à coordenação das 

disposições legislativas, regulamentares e 

administrativas respeitantes a alguns 

organismos de investimento coletivo em 

valores mobiliários (OICVM) (JO L 302 de 

17.11.2009, p. 32). 

Or. en 

 

Alteração  205 

Paul Tang 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – ponto 12 – alínea i) (nova) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 (i) um banco de desenvolvimento 

multilateral na aceção do artigo 117.º, n.º 

2, do Regulamento (UE) n.º 575/2013 

(1a), uma organização internacional ou 

uma entidade promocional. 

 --------- 

 1a 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 

Or. en 
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Alteração  206 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – ponto 18-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 18-A. «Titularização extrapatrimonial», 

uma operação de titularização 

estruturada por uma instituição para 

transferir o risco de posições em risco 

originadas pela própria instituição ou 

uma das suas afiliadas na carteira 

bancária fora do seu balanço, onde a 

transferência do risco é realizada através 

da utilização de instrumentos derivados de 

crédito ou garantias e as posições em 

risco objeto de titularização continuam a 

ser posições em risco da instituição 

cedente. 

Or. en 

Justification 

The essential benefits of balance sheet securitisation for many originating banks are i) the 

transfer of credit risk to third parties when true sale transactions (traditional securitisations) 

cannot be employed since bank customers do not want the bank to sell their loans (transfer 

clause limitations), and ii) the release of risk-weighted assets for new real economy 

transactions. Balance sheet securitisation must not be confused with arbitrage synthetic 

transactions. Balance sheet securitisations, performed consistently better than arbitrage 

synthetics and were typically structured to be far less complex than the latter. In addition, 

while balance sheet securitisations fulfil, as their primary objective, the genuine risk transfer 

objective acknowledged for securitisation in prudential regulation, arbitrage synthetic 

transactions are primarily structured to achieve yield arbitrage targets driven by investors 

and asset managers. Therefore the ban of arbitrage synthetic transactions is an important 

step. Nevertheless, there is a need for a definition of balance sheet securitisations, in order to 

clarify the difference between those two types of transactions and to facilitate the work on a 

report on balance sheet securitisations. 

 

Alteração  207 

Sylvie Goulard 
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Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – ponto 18-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 18-A. «Sociedade de gestão», uma 

sociedade cuja atividade habitual é a 

gestão da EOET; 

Or. en 

 

Alteração  208 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – ponto 18-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 18-A. «Posição de titularização», uma 

exposição ao risco de crédito para uma 

titularização; 

Or. en 

 

Alteração  209 

Morten Messerschmidt 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – ponto 18-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 18-A. «Posição de titularização», uma 

exposição ao crédito para uma 

titularização; 

Or. en 

 

Alteração  210 

Morten Messerschmidt 
em nome do Grupo ECR 
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Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – ponto 18-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 18-B. «Titularização pública», uma 

exposição ao crédito para uma 

titularização em que: 

 a) algumas ou todas as posições de 

titularização resultantes detidas por 

investidores estão na forma de 

instrumentos financeiros, na aceção da 

Diretiva 2014/65/UE; e 

 b) esses instrumentos financeiros são ou 

foram emitidos em circunstâncias que 

exige: 

 (i) a publicação de um prospeto nos 

termos do artigo 3.º da 

Diretiva 2003/71/CE; ou 

 (ii) a publicação de um documento de 

oferta, em conformidade com a legislação 

nacional ou com as regras da plataforma 

de negociação em que esses instrumentos 

financeiros são admitidos à negociação; 

Or. en 

Justificação 

Algumas operações de titularização podem ser públicas, outras privadas. Deve ser incluída 

uma definição adequada na regulamentação, para distinguir as duas. 

 

Alteração  211 

Paul Tang 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 35-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 2.º-A 

 Âmbito do mercado de titularização 
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 1. Os investidores em titularizações 

devem ser investidores institucionais. 

 2. Numa titularização, a entidade 

cedente, patrocinadora ou mutuante 

inicial deverá ser uma entidade 

regulamentada na aceção do artigo 2.º, n.º 

4 da Diretiva 2002/87/CE, tal como 

alterada1a, do artigo 4.º, nº 5 da Diretiva 

2014/17/UE1b, ou um banco multilateral 

de desenvolvimento conforme disposto no 

artigo 117.º, n.º 2 do Regulamento (UE) 

n.º 575/20131c. 

 __________________ 

 1-A. Diretiva 2002/87/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 16 de 

dezembro de 2002, relativa à supervisão 

complementar de instituições de crédito, 

empresas de seguros e empresas de 

investimento de um conglomerado 

financeiro e que altera as Diretivas 

73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 

92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE do 

Conselho e as Diretivas 98/78/CE e 

2000/12/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho (JO L 35 de 11.2.2003, p. 1) 

 1-B. Diretiva 2014/17/UE «Crédito 

hipotecário» relativa aos contratos de 

crédito aos consumidores para imóveis de 

habitação, de 4 de fevereiro de 2014, que 

regula os intermediários de crédito. 

 1-C. Regulamento (UE) n.º 575/2013 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 

de junho de 2103, relativo aos requisitos 

prudenciais para as instituições de crédito 

e para as empresas de investimento. 

Or. en 

 

Alteração  212 

Molly Scott Cato 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 



 

AM\1101631PT.doc 81/146 PE587.495v01-00 

 PT 

Proposta de regulamento 

Artigo 35-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 2.º-A 

 Partes elegíveis para a Titularização 

 1. Os investidores em titularizações 

devem ser investidores institucionais. 

 2. Numa titularização, a entidade 

cedente, patrocinadora ou mutuante 

inicial é uma entidade regulada na aceção 

do artigo 2.º, n.º 4, da Diretiva 

2002/87/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho. 

Or. en 

 

Alteração  213 

Molly Scott Cato 
em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2-B (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 2.º-B 

 Proibição de retitularização 

 As posições subjacentes a uma 

titularização não incluirão titularizações. 

Or. en 

 

Alteração  214 

Morten Messerschmidt 
em nome do Grupo ECR 
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Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Antes de se expor a uma 

titularização, um investidor institucional 

deve verificar que: 

1. Um investidor institucional, que 

não seja a entidade cedente, 

patrocinadora ou mutuante inicial de uma 

titularização, antes de se expor ao risco de 

crédito da titularização, deve verificar que: 

Or. en 

Justificação 

Não deve ser necessário para a entidade cedente, patrocinadora ou mutuante cumprir ela 

própria requisitos de devida diligência, o que deve ficar esclarecido. Deve ficar claro que, tal 

como sob as atuais exigências de devida diligência, as obrigações devem ser acionadas com 

a entidade em causa assumindo a exposição ao risco de crédito/risco decorrente de perdas 

principais. 

 

Alteração  215 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1 – parte introdutória 
 

Texto da Comissão Alteração 

1. Antes de se expor a uma 

titularização, um investidor institucional 

deve verificar que: 

1. Antes de se expor a uma posição de 

titularização, um investidor institucional 

deve verificar que: 

Or. en 

 

Alteração  216 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) Se a entidade cedente ou mutuante 

inicial não for uma instituição de crédito 

Suprimido 
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ou empresa de investimento como 

definidas no artigo 4.º, n.º 1, alíneas 1) 2), 

do Regulamento (UE) n.º 575/2013, a 

entidade cedente ou mutuante inicial 

concede todos os seus créditos com base 

em critérios sólidos e bem definidos e em 

processos de aprovação, alteração, 

renovação e financiamento desses 

créditos claramente estabelecidos e dispõe 

de sistemas eficazes para aplicar esses 

critérios e processos; 

Or. it 

 

Alteração  217 

Morten Messerschmidt 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1 – alínea a) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(a) Se a entidade cedente ou mutuante 

inicial não for uma instituição de crédito ou 

empresa de investimento como definidas 

no artigo 4.º, n.º 1, alíneas 1) e 2), do 

Regulamento (UE) n.º 575/2013, a 

entidade cedente ou mutuante inicial 

concede todos os seus créditos com base 

em critérios sólidos e bem definidos e em 

processos de aprovação, alteração, 

renovação e financiamento desses créditos 

claramente estabelecidos e dispõe de 

sistemas eficazes para aplicar esses 

critérios e processos; 

(a) Se a entidade cedente ou mutuante 

inicial não for uma instituição de crédito ou 

empresa de investimento como definidas 

no artigo 4.º, n.º 1, alíneas 1) e 2), do 

Regulamento (UE) n.º 575/2013, a 

entidade cedente ou mutuante inicial 

concede todos os créditos pertinentes com 

base em critérios sólidos e bem definidos e 

em processos de aprovação, alteração, 

renovação e financiamento desses créditos 

claramente estabelecidos e dispõe de 

sistemas eficazes para aplicar esses 

critérios e processos; 

Or. en 

Justificação 

Um investidor não deve ser obrigado a exercer devida diligência relativamente à própria 

entidade cedente/mutuante inicial e a todos os seus créditos. Seria impraticável no mínimo, e 

impossível no pior dos casos, os investidores realizarem as diligências adequadas 

relativamente aos créditos de grandes empresas de investimento não 

bancárias/regulamentadas pelo CRR cedentes/mutuantes iniciais. 
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Alteração  218 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1 – alínea b) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(b) A entidade cedente, patrocinadora 

ou mutuante inicial mantém um interesse 

económico líquido substancial em 

conformidade com o artigo 4.º do presente 

regulamento e divulga esse interesse ao 

investidor institucional em conformidade 

com o artigo 5.º; 

(b) A entidade cedente, patrocinadora 

ou mutuante inicial mantém sempre um 

interesse económico líquido substancial em 

conformidade com o artigo 4.º do presente 

regulamento e divulga esse interesse ao 

investidor institucional em conformidade 

com o artigo 5.º; 

Or. it 

 

Alteração  219 

Morten Messerschmidt 
em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1 – alínea b) 
 

Texto da Comissão Alteração 

b) A entidade cedente, patrocinadora 

ou mutuante inicial mantém um interesse 

económico líquido substancial em 

conformidade com o artigo 4.º do presente 

regulamento e divulga esse interesse ao 

investidor institucional em conformidade 

com o artigo 5.º; 

b) A entidade cedente, patrocinadora 

ou mutuante inicial mantém um interesse 

económico líquido substancial em 

conformidade com o artigo 4.º do presente 

regulamento e divulga esse interesse ao 

investidor institucional em conformidade 

com: 

 (i) Artigo 4.º, no caso de uma 

titularização emitida em ou após a data de 

entrada em vigor do presente 

regulamento, ou de uma titularização à 

qual este regulamento se aplica nos 

termos do artigo 28.º, n.º 4, alínea a); ou 

 (ii) quaisquer requisitos aplicáveis ao 

abrigo do artigo 28.º, nº 4, alínea b), no 

caso de uma operação de titularização 

emitida antes da data de entrada em vigor 
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do presente regulamento; 

Or. en 

Justificação 

Na sua redação atual, este aspeto das obrigações de devida diligência afeta toda a aplicação 

prevista das exigências de retenção de risco reformuladas, no futuro, conforme descrito no 

artigo 28.º (disposições transitórias). Questões importantes surgirão se os investidores 

tiverem de avaliar o cumprimento de retenção no contexto de todas as operações (incluindo 

acordos de legado) sob a norma reformulada. 

 

Alteração  220 

Morten Messerschmidt 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(c) A entidade cedente, patrocinadora e 

a EOET disponibilizam as informações 

exigidas pelo artigo 5.º do presente 

regulamento em conformidade com a 

frequência e modalidades previstas nesse 

artigo; 

(c)  uma ou várias de entre a entidade 

cedente, patrocinadora ou a EOET 

disponibilizaram, ou acordaram em 
disponibilizar suficientes informações para 

efeitos de realização das avaliações a que 

se refere o artigo 3.º, n.º 2 e o artigo 3.º, 

n.º 3 do presente regulamento; 

Or. en 

Justificação 

Uma obrigação nesse sentido não faz parte do atual pacote de obrigações de devida 

diligência que os investidores precisam de cumprir e não está claro por que se considera 

necessário reforçar as obrigações de divulgação dessa maneira. 

 

Alteração  221 

Cora van Nieuwenhuizen 
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Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1 – alínea c) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(c) a entidade cedente, patrocinadora e 

a EOET disponibilizam as informações 

exigidas pelo artigo 5.º do presente 

regulamento em conformidade com a 

frequência e modalidades previstas nesse 

artigo; 

(c) a entidade cedente, patrocinadora e 

a EOET disponibilizam as informações 

exigidas pelo artigo 5.º do presente 

regulamento em conformidade com o 

agente de certificação de uma terceira 

parte e com a frequência e modalidades 

previstas nesse artigo; 

Or. en 

 

Alteração  222 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(c) a entidade cedente, patrocinadora e 

a EOET disponibilizam as informações 

exigidas pelo artigo 5.º do presente 

regulamento em conformidade com a 

frequência e modalidades previstas nesse 

artigo; 

(c) a entidade cedente, patrocinadora e 

a EOET, quando aplicável, disponibilizam 

as informações exigidas pelo artigo 5.º do 

presente regulamento de acordo com a 

frequência e as modalidades previstas 

nesse artigo. 

Or. en 

 

Alteração  223 

Morten Messerschmidt 
em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 2 – parte introdutória 
 

Texto da Comissão Alteração 

2. Antes de se exporem a uma 

titularização, os investidores institucionais 

devem igualmente realizar uma avaliação 

de devida diligência compatível com os 

2. Antes de se exporem ao risco de 

crédito de uma titularização, os 

investidores institucionais devem 

igualmente realizar uma avaliação de 
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riscos em causa, que inclua pelo menos os 

seguintes aspetos: 

devida diligência compatível com os riscos 

em causa, que inclua pelo menos os 

seguintes aspetos: 

Or. en 

 

Alteração  224 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 2 – parte introdutória 
 

Texto da Comissão Alteração 

2. Antes de se exporem a uma 

titularização, os investidores institucionais 

devem igualmente realizar uma avaliação 

de devida diligência compatível com os 

riscos em causa, que inclua pelo menos os 

seguintes aspetos: 

2. Antes de se exporem a uma posição 

de titularização, os investidores 

institucionais devem igualmente realizar 

uma avaliação de devida diligência 

compatível com os riscos em causa, que 

inclua pelo menos os seguintes aspetos: 

Or. en 

 

Alteração  225 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 2 – alínea b-A) (nova) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 (b-A)  Em derrogação das alíneas a) e 

b), no caso de um programa ABCP 

inteiramente apoiado, os investidores 

institucionais examinam, nos papéis 

comerciais relevantes, as caraterísticas do 

programa ABCP e o apoio sob a forma de 

liquidez prestado pelo patrocinador. 

Or. en 

Justificação 

Para os investidores em ABCP emitidos por canais multivendedores com operações 
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totalmente apoiadas por uma facilidade de liquidez proporcionada pelo patrocinador, outros 

recursos que não os referidos na alínea b) (cláusulas de ativação, melhorias da qualidade de 

crédito, definição de incumprimento) têm um impacto significativo sobre o desempenho da 

posição de titularização. 

 

Alteração  226 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 2 – alínea c) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(c) no que respeita às titularizações 

designadas como STS, se a titularização 

cumpre os requisitos STS previstos nos 

artigos 7.º a 10.º ou nos artigos 11.º a 14.º. 

Os investidores institucionais podem 

depositar uma confiança adequada na 

notificação STS nos termos do artigo 14.º, 

n.º 1, e nas informações divulgadas pela 

entidade cedente, patrocinador e EOET 

relativamente ao cumprimento dos critérios 

STS. 

(c) no que respeita às titularizações 

designadas como STS, se a titularização 

cumpre os requisitos STS previstos nos 

artigos 7.º a 10.º ou nos artigos 11.º a 14.º. 

Os investidores institucionais podem 

depositar uma confiança adequada no 

agente de certificação de uma terceira 

parte e na notificação STS nos termos do 

artigo 14.º, n.º 1, e nas informações 

divulgadas pela entidade cedente, 

patrocinador e EOET relativamente ao 

cumprimento dos critérios STS. 

Or. en 

 

Alteração  227 

Morten Messerschmidt 
em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 3 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Os investidores institucionais 

expostos a uma titularização devem, pelo 

menos: 

3. Os investidores institucionais 

expostos ao risco de crédito de uma 

titularização devem, pelo menos: 

Or. en 
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Alteração  228 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 3 – parte introdutória 
 

Texto da Comissão Alteração 

3. Os investidores institucionais 

expostos a uma titularização devem, pelo 

menos: 

3. Os investidores institucionais 

expostos a uma posição de titularização 

devem, pelo menos: 

Or. en 

 

Alteração  229 

Molly Scott Cato 
em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – nº 3 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) Estabelecer procedimentos escritos, 

compatíveis com o perfil de risco da 

posição de titularização e adequados tendo 

em conta a respetiva carteira de negociação 

e extra carteira de negociação, se for caso 

disso, para seguimento da conformidade 

com os n.ºs 1 e 2 e do desempenho da 

posição de titularização e das posições em 

risco subjacentes de forma contínua. 

Quando necessário, esses procedimentos 

escritos devem incluir o seguimento do 

tipo de posição em risco, da percentagem 

de empréstimos vencidos há mais de 30, 60 

ou 90 dias, das taxas de incumprimento, 

das taxas de pagamento antecipado, dos 

empréstimos em execução, das taxas de 

recuperação, das recompras, das alterações 

aos empréstimos, dos períodos de carência, 

do tipo e da cobertura das garantias, da 

distribuição das classificações do risco de 

crédito ou outras medidas de aferição da 

qualidade de crédito das posições em risco 

subjacentes, da diversificação geográfica e 

setorial e da distribuição dos rácios de 

(a) Estabelecer procedimentos escritos, 

compatíveis com o perfil de risco da 

posição de titularização e adequados tendo 

em conta a respetiva carteira de negociação 

e extra carteira de negociação, se for caso 

disso, para seguimento da conformidade 

com os n.ºs 1 e 2 e do desempenho da 

posição de titularização e das posições em 

risco subjacentes de forma contínua. 

Quando necessário, esses procedimentos 

escritos devem incluir o seguimento do 

tipo de posição em risco, da percentagem 

de empréstimos vencidos há mais de 30, 60 

ou 90 dias, das taxas de incumprimento, 

das taxas de pagamento antecipado, dos 

empréstimos em execução, das taxas de 

recuperação, das recompras, das alterações 

aos empréstimos, dos períodos de carência, 

do tipo e da cobertura das garantias, da 

distribuição das classificações do risco de 

crédito ou outras medidas de aferição da 

qualidade de crédito das posições em risco 

subjacentes, da diversificação geográfica e 

setorial e da distribuição dos rácios de 
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empréstimo em relação ao valor com 

intervalos definidos que facilitem uma 

análise de sensibilidade adequada. Quando 

as posições em risco subjacentes 

constituírem elas próprias titularizações, 

os investidores institucionais devem 

também proceder ao seguimento das 

posições em risco subjacentes a essas 

titularizações; 

empréstimo em relação ao valor com 

intervalos definidos que facilitem uma 

análise de sensibilidade adequada. 

Or. en 

Justificação 

Relacionado com a proibição de retitularização 

 

Alteração  230 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 
 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 3 – alínea b) 
 

Texto da Comissão Alteração 

b) Realizar regularmente testes de 

esforço aos fluxos de caixa e aos valores 

das garantias que respaldam as posições 

em risco subjacentes, compatíveis com a 

natureza, escala e complexidade do risco 

da posição de titularização; 

b) Realizar regularmente testes de 

esforço aos fluxos de caixa e aos valores 

das garantias que respaldam as posições 

em risco subjacentes, compatíveis com a 

natureza, escala e complexidade do risco 

da posição de titularização; este requisito, 

no entanto, não se aplica quando os 

investidores estão expostos a 

titularizações STS; 

Or. en 

 

Alteração  231 

Pervenche Berès 
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Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 3 – alínea b) 
 

Texto da Comissão Alteração 

b) Realizar regularmente testes de 

esforço aos fluxos de caixa e aos valores 

das garantias que respaldam as posições 

em risco subjacentes, compatíveis com a 

natureza, escala e complexidade do risco 

da posição de titularização; 

b) Quando expostos a titularizações 

que não são designadas como STS, 
realizar regularmente testes de esforço aos 

fluxos de caixa e aos valores das garantias 

que respaldam as posições em risco 

subjacentes, compatíveis com a natureza, 

escala e complexidade do risco da posição 

de titularização; 

Or. en 

 

Alteração  232 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 3 – alínea b-A) (nova) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 b-A) No caso de operações ABCP 

inteiramente apoiadas, realizar 

periodicamente testes de esforço à 

qualidade creditícia do prestador da 

facilidade de liquidez e não às posições 

em risco titularizadas; 

Or. en 

Justification 

As for the due diligence requirements there is neither a grandfathering clause nor a 

transitional provision nor an empowerment to develop a new regulatory technical standard, it 

would not be clear whether the concretisation of the requirements in chapter IV of 

Commission Delegated Regulation (EU) No 625/2014 can be applied to securitisations issued 

after 1 January 2011 or revolving securitisations where new underlying exposures have been 

added or substituted after 31 December 2014. It should, therefore, be clarified that, in 

accordance with Article 18 par. 3 of Commission Delegated Regulation (EU) No 625/2014, in 

the case of a fully supported ABCP programme, institutions can carry out stress tests on the 

creditworthiness of the liquidity facility provider rather than on the securitised exposures. 
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Alteração  233 

Morten Messerschmidt 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 3 – alínea a) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 a) Sem prejuízo do disposto nos n.ºs 1 

a 3 do presente artigo, quando um 

investidor institucional tiver dado aos 

gestores de empresas de investimento ou 

de ativos regulamentados o poder para 

tomar decisões de gestão de investimentos 

que possam expô-lo a uma titularização, o 

investidor institucional pode incumbir 

esses gestores de empresas de 

investimento ou de ativos regulamentos do 

cumprimento das obrigações previstas no 

presente artigo em relação a qualquer 

posição em risco sobre uma titularização 

resultante dessas decisões. Os 

Estados-Membros asseguram que, no 

caso de um investidor institucional ser 

incumbido, nos termos do presente 

número, do cumprimento das obrigações 

de outro investidor institucional e se 

eximir a tal, as sanções que possam vir a 

ser aplicadas para efeitos dos artigos 17.° 

e 18.° do presente regulamento podem ser 

aplicadas ao investidor institucional que 

efetua essa gestão e não ao investidor 

institucional que está exposto à 

titularização. 

Or. en 

Justificação 

Uma vez que muitos investidores institucionais delegam a gestão dos seus ativos num gestor 

de ativos quer através de um mandato independente quer através de um instrumento de 

financiamento, o gestor de ativos em questão deve exercer a devida diligência relativamente 

a quaisquer titularizações adquiridas em nome do investidor institucional. 
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Alteração  234 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 3 – alínea a) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 a) Caso um investidor institucional 

tenha mandatado outro investidor 

institucional para tomar decisões de 

gestão de investimentos que possam 

expô-lo a uma titularização, o investidor 

institucional pode incumbir essa entidade 

gestora do cumprimento das obrigações 

previstas no presente artigo em relação a 

qualquer posição em risco sobre uma 

titularização resultante dessas decisões. 

Os Estados-Membros asseguram que, no 

caso de um investidor institucional ser 

incumbido, nos termos do presente 

número, do cumprimento das obrigações 

de outro investidor institucional e se 

eximir a tal, as sanções que possam vir a 

ser aplicadas para efeitos dos artigos 17.° 

e 18.° do presente regulamento podem ser 

aplicadas ao investidor institucional que 

efetua essa gestão e não ao investidor 

institucional que está exposto à 

titularização. 

Or. en 

 

Alteração  235 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

A entidade cedente, patrocinadora ou 

mutuante inicial de uma titularização deve 

manter, de forma contínua, um interesse 

económico líquido substancial na 

titularização, não inferior a 5 %. Sempre 

que a entidade cedente, patrocinadora ou 

A entidade cedente, patrocinadora ou 

mutuante inicial de uma titularização deve 

manter, de forma contínua, um interesse 

económico líquido substancial na 

titularização, não inferior a 25 %. Sempre 

que a entidade cedente, patrocinadora ou 
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mutuante inicial não cheguem a acordo 

quanto a quem manterá o interesse 

económico líquido substancial, será a 

entidade cedente a fazê-lo. Não haverá 

lugar a aplicações múltiplas dos requisitos 

de retenção relativamente a qualquer 

titularização. O interesse económico 

líquido substancial é medido na data de 

titularização e determinado pelo valor 

nocional dos elementos extrapatrimoniais. 

O interesse económico líquido substancial 

não é repartido pelos diferentes tipos de 

entidades que o conservam nem é objeto de 

qualquer redução do risco de crédito ou 

cobertura de crédito. 

mutuante inicial não cheguem a acordo 

quanto a quem manterá o interesse 

económico líquido substancial, será a 

entidade cedente a fazê-lo. Não haverá 

lugar a aplicações múltiplas dos requisitos 

de retenção relativamente a qualquer 

titularização. O interesse económico 

líquido substancial é medido na data de 

titularização e determinado pelo valor 

nocional dos elementos extrapatrimoniais. 

O interesse económico líquido substancial 

não é repartido pelos diferentes tipos de 

entidades que o conservam nem é objeto de 

qualquer redução do risco de crédito ou 

cobertura de crédito. 

Or. en 

 

Alteração  236 

Molly Scott Cato 
em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

A entidade cedente, patrocinadora ou 

mutuante inicial de uma titularização deve 

manter, de forma contínua, um interesse 

económico líquido substancial na 

titularização, não inferior a 5 %. Sempre 

que a entidade cedente, patrocinadora ou 

mutuante inicial não cheguem a acordo 

quanto a quem manterá o interesse 

económico líquido substancial, será a 

entidade cedente a fazê-lo. Não haverá 

lugar a aplicações múltiplas dos requisitos 

de retenção relativamente a qualquer 

titularização. O interesse económico 

líquido substancial é medido na data de 

titularização e determinado pelo valor 

nocional dos elementos extrapatrimoniais. 

O interesse económico líquido substancial 

não é repartido pelos diferentes tipos de 

entidades que o conservam nem é objeto de 

qualquer redução do risco de crédito ou 

A entidade cedente, patrocinadora ou 

mutuante inicial de uma titularização deve 

manter, de forma contínua, um interesse 

económico líquido substancial na 

titularização, não inferior a 25 %. Sempre 

que a entidade cedente, patrocinadora ou 

mutuante inicial não cheguem a acordo 

quanto a quem manterá o interesse 

económico líquido substancial, será a 

entidade cedente a fazê-lo. Não haverá 

lugar a aplicações múltiplas dos requisitos 

de retenção relativamente a qualquer 

titularização. O interesse económico 

líquido substancial é medido na data de 

titularização e determinado pelo valor 

nocional dos elementos extrapatrimoniais. 

O interesse económico líquido substancial 

não é repartido pelos diferentes tipos de 

entidades que o conservam nem é objeto de 

qualquer redução do risco de crédito ou 
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cobertura de crédito. cobertura de crédito. 

Or. en 

 

Alteração  237 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

A entidade cedente, patrocinadora ou o 

mutuante inicial de uma titularização deve 

manter, de forma contínua, um interesse 

económico líquido substancial na 

titularização, não inferior a 5 %. Sempre 

que a entidade cedente, patrocinadora ou o 

mutuante inicial não cheguem a acordo 

quanto a quem manterá o interesse 

económico líquido substancial, será a 

entidade cedente a fazê-lo. Não haverá 

lugar a aplicações múltiplas dos requisitos 

de retenção relativamente a qualquer 

titularização. O interesse económico 

líquido substancial é medido na data de 

titularização e determinado pelo valor 

nocional dos elementos extrapatrimoniais. 

O interesse económico líquido substancial 

não é repartido pelos diferentes tipos de 

entidades que o conservam nem é objeto de 

qualquer redução do risco de crédito ou 

cobertura de crédito. 

A entidade cedente, patrocinadora ou o 

mutuante inicial de uma titularização deve 

manter, de forma contínua, um interesse 

económico líquido substancial na 

titularização, não inferior a, no mínimo, 

20%. Sempre que a entidade cedente, 

patrocinadora ou o mutuante inicial não 

cheguem a acordo quanto a quem manterá 

o interesse económico líquido substancial, 

será a entidade cedente a fazê-lo. Não 

haverá lugar a aplicações múltiplas dos 

requisitos de retenção relativamente a 

qualquer titularização. O interesse 

económico líquido substancial é medido na 

data de titularização e determinado pelo 

valor nocional dos elementos 

extrapatrimoniais. O interesse económico 

líquido substancial não é repartido pelos 

diferentes tipos de entidades que o 

conservam nem é objeto de qualquer 

redução do risco de crédito ou cobertura de 

crédito. 

Or. it 

 

Alteração  238 

Jakob von Weizsäcker 
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Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

A entidade cedente, patrocinadora ou 

mutuante inicial de uma titularização deve 

manter, de forma contínua, um interesse 

económico líquido substancial na 

titularização, não inferior a 5 %. Sempre 

que a entidade cedente, patrocinadora ou 

mutuante inicial não cheguem a acordo 

quanto a quem manterá o interesse 

económico líquido substancial, será a 

entidade cedente a fazê-lo. Não haverá 

lugar a aplicações múltiplas dos requisitos 

de retenção relativamente a qualquer 

titularização. O interesse económico 

líquido substancial é medido na data de 

titularização e determinado pelo valor 

nocional dos elementos extrapatrimoniais. 

O interesse económico líquido substancial 

não é repartido pelos diferentes tipos de 

entidades que o conservam nem é objeto de 

qualquer redução do risco de crédito ou 

cobertura de crédito. 

A entidade cedente, patrocinadora ou 

mutuante inicial de uma titularização deve 

manter, de forma contínua, um interesse 

económico líquido substancial na 

titularização, não inferior a 20 %. Sempre 

que a entidade cedente, patrocinadora ou 

mutuante inicial não cheguem a acordo 

quanto a quem manterá o interesse 

económico líquido substancial, será a 

entidade cedente a fazê-lo. Não haverá 

lugar a aplicações múltiplas dos requisitos 

de retenção relativamente a qualquer 

titularização. O interesse económico 

líquido substancial é medido na data de 

titularização e determinado pelo valor 

nocional dos elementos extrapatrimoniais. 

O interesse económico líquido substancial 

não é repartido pelos diferentes tipos de 

entidades que o conservam nem é objeto de 

qualquer redução do risco de crédito ou 

cobertura de crédito. 

Or. en 

 

Alteração  239 

Paul Tang 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

A entidade cedente, patrocinadora ou 

mutuante inicial de uma titularização deve 

manter, de forma contínua, um interesse 

económico líquido substancial na 

titularização, não inferior a 5 %. Sempre 

que a entidade cedente, patrocinadora ou 

mutuante inicial não cheguem a acordo 

quanto a quem manterá o interesse 

económico líquido substancial, será a 

entidade cedente a fazê-lo. Não haverá 

A entidade cedente, patrocinadora ou 

mutuante inicial de uma titularização deve 

manter, de forma contínua, um interesse 

económico líquido substancial na 

titularização não inferior a 20 % ou à 

percentagem definida nas normas 

técnicas de regulamentação, nos termos 

do n.º 6 do presente artigo. Sempre que a 

entidade cedente, patrocinadora ou 

mutuante inicial não cheguem a acordo 
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lugar a aplicações múltiplas dos requisitos 

de retenção relativamente a qualquer 

titularização. O interesse económico 

líquido substancial é medido na data de 

titularização e determinado pelo valor 

nocional dos elementos extrapatrimoniais. 

O interesse económico líquido substancial 

não é repartido pelos diferentes tipos de 

entidades que o conservam nem é objeto de 

qualquer redução do risco de crédito ou 

cobertura de crédito. 

quanto a quem manterá o interesse 

económico líquido substancial, será a 

entidade cedente a fazê-lo. Não haverá 

lugar a aplicações múltiplas dos requisitos 

de retenção relativamente a qualquer 

titularização. O interesse económico 

líquido substancial é medido na data de 

titularização e determinado pelo valor 

nocional dos elementos extrapatrimoniais. 

O interesse económico líquido substancial 

não é repartido pelos diferentes tipos de 

entidades que o conservam nem é objeto de 

qualquer redução do risco de crédito ou 

cobertura de crédito. 

Or. en 

 

Alteração  240 

Morten Messerschmidt 
em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

A entidade cedente, patrocinadora ou 

mutuante inicial de uma titularização deve 

manter, de forma contínua, um interesse 

económico líquido substancial na 

titularização, não inferior a 5 %. Sempre 

que a entidade cedente, patrocinadora ou o 

mutuante inicial não cheguem a acordo 

quanto a quem manterá o interesse 

económico líquido substancial, será a 

entidade cedente a fazê-lo. Não haverá 

lugar a aplicações múltiplas dos requisitos 

de retenção relativamente a qualquer 

titularização. O interesse económico 

líquido substancial é medido na data de 

titularização e determinado pelo valor 

nocional dos elementos extrapatrimoniais. 

O interesse económico líquido substancial 

não é repartido pelos diferentes tipos de 

entidades que o conservam nem é objeto de 

qualquer redução do risco de crédito ou 

Se estiver estabelecida na União e 

diretamente envolvida na operação de 

titularização, a entidade cedente, 

patrocinadora ou mutuante inicial de uma 

titularização deve manter, de forma 

contínua, um interesse económico líquido 

substancial na titularização, não inferior a 5 

%. Sempre que a entidade cedente, 

patrocinadora ou o mutuante inicial não 

cheguem a acordo quanto a quem manterá 

o interesse económico líquido substancial, 

será a entidade cedente a fazê-lo. Não 

haverá lugar a aplicações múltiplas dos 

requisitos de retenção relativamente a 

qualquer titularização. O interesse 

económico líquido substancial é medido na 

data de titularização e determinado pelo 

valor nocional dos elementos 

extrapatrimoniais. O interesse económico 

líquido substancial não é repartido pelos 

diferentes tipos de entidades que o 
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cobertura de crédito. conservam nem é objeto de qualquer 

redução do risco de crédito ou cobertura de 

crédito. Sempre que uma entidade 

estabelecida num país terceiro, que é uma 

entidade cedente, patrocinadora ou 

mutuante inicial, se compromete a 

manter, de forma contínua, um interesse 

económico líquido substancial na 

titularização não inferior a 5%, em 

conformidade com o presente artigo, não 

será necessário para uma entidade 

estabelecida na UE, tal como estabelecido 

no primeiro parágrafo, cumprir este 

requisito. 

Or. en 

Justificação 

Os requisitos de retenção nos termos do artigo 4.º aplicam-se às entidades em causa que 

estão envolvidas apenas na titularização. Isso é necessário para maior clareza, uma vez que 

cada uma das definições de entidade cedente e o conceito de mutuante original são 

suficientemente latos para abranger entidades que estão envolvidas na criação dos ativos, 

mas que podem não ter nenhum envolvimento com (e certamente nenhum conhecimento de) o 

financiamento dos ativos através da titularização. 

 

Alteração  241 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

A entidade cedente, patrocinadora ou 

mutuante inicial de uma titularização deve 

manter, de forma contínua, um interesse 

económico líquido substancial na 

titularização, não inferior a 5 %. Sempre 

que a entidade cedente, patrocinadora ou o 

mutuante inicial não cheguem a acordo 

quanto a quem manterá o interesse 

económico líquido substancial, será a 

entidade cedente a fazê-lo. Não haverá 

lugar a aplicações múltiplas dos requisitos 

de retenção relativamente a qualquer 

A entidade cedente, patrocinadora ou 

mutuante inicial de uma titularização deve 

manter, de forma contínua, um interesse 

económico líquido substancial na 

titularização, não inferior a 5 %, medidos 

na data da iniciação e determinados pelo 

valor nocional dos elementos 

extrapatrimoniais. Sempre que a entidade 

cedente, patrocinadora ou o mutuante 

inicial não cheguem a acordo quanto a 

quem manterá o interesse económico 

líquido substancial, será a entidade cedente 
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titularização. O interesse económico 

líquido substancial é medido na data de 

titularização e determinado pelo valor 

nocional dos elementos extrapatrimoniais. 

O interesse económico líquido substancial 

não é repartido pelos diferentes tipos de 

entidades que o conservam nem é objeto de 

qualquer redução do risco de crédito ou 

cobertura de crédito. 

a fazê-lo. Não haverá lugar a aplicações 

múltiplas dos requisitos de retenção 

relativamente a qualquer titularização. O 

interesse económico líquido substancial 

não é repartido pelos diferentes tipos de 

entidades que o conservam nem é objeto de 

qualquer redução do risco de crédito ou 

cobertura de crédito. 

Or. en 

Justificação 

O texto do Conselho sobre esta disposição é mais claro. 

 

Alteração  242 

Brian Hayes 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

A entidade cedente, patrocinadora ou 

mutuante inicial de uma titularização deve 

manter, de forma contínua, um interesse 

económico líquido substancial na 

titularização, não inferior a 5 %. Sempre 

que a entidade cedente, patrocinadora ou o 

mutuante inicial não cheguem a acordo 

quanto a quem manterá o interesse 

económico líquido substancial, será a 

entidade cedente a fazê-lo. Não haverá 

lugar a aplicações múltiplas dos requisitos 

de retenção relativamente a qualquer 

titularização. O interesse económico 

líquido substancial é medido na data de 

titularização e determinado pelo valor 

nocional dos elementos extrapatrimoniais. 

O interesse económico líquido substancial 

não é repartido pelos diferentes tipos de 

entidades que o conservam nem é objeto de 

qualquer redução do risco de crédito ou 

cobertura de crédito. 

A entidade cedente, patrocinadora ou 

mutuante inicial de uma titularização deve 

manter, de forma contínua, um interesse 

económico líquido substancial na 

titularização de, pelo menos 5 %. Sempre 

que a entidade cedente, patrocinadora ou o 

mutuante inicial não cheguem a acordo 

quanto a quem manterá o interesse 

económico líquido substancial, será a 

entidade cedente a fazê-lo. Não haverá 

lugar a aplicações múltiplas dos requisitos 

de retenção relativamente a qualquer 

titularização. O interesse económico 

líquido substancial é medido na data de 

titularização e determinado pelo valor 

nocional dos elementos extrapatrimoniais. 

O interesse económico líquido substancial 

não é repartido pelos diferentes tipos de 

entidades que o conservam nem é objeto de 

qualquer redução do risco de crédito ou 

cobertura de crédito. 
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Or. en 

 

Alteração  243 

Molly Scott Cato 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. Em derrogação ao parágrafo 

anterior, a percentagem de retenção de 

risco pode ser reduzida para 10% quando 

a entidade cedente das posições em risco 

subjacentes tiver mantido todas essas 

posições no seu balanço durante mais de 

metade do seu prazo de vencimento 

inicial. 

 Quando a retenção mínima no balanço 

das entidades cedentes (MRBS) de tais 

posições em risco é inferior a metade do 

seu prazo de vencimento inicial, a 

exigência de retenção de risco será 

proporcional, da seguinte maneira: 

 percentagem de redução de risco = 25 % - 

2 * MRBS * 15 % 

Or. en 

Justificação 

A alteração tem como objetivo a) aumentar a participação financeira própria (skin in the 

game) e b) incentivar a titularização de empréstimos que já resistiram ao teste do tempo no 

balanço das entidades cedentes. 

 

Alteração  244 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 
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Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 2 – parte introdutória 
 

Texto da Comissão Alteração 

2. Apenas os seguintes casos podem 

ser qualificados como uma retenção de um 

interesse económico líquido substancial 

não inferior a 5 % na aceção do n.º 1: 

2. Apenas os seguintes casos podem 

ser qualificados como uma retenção de um 

interesse económico líquido substancial 

não inferior a 25 % na aceção do n.º 1: 

Or. en 

 

Alteração  245 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 2 – parte introdutória 
 

Texto da Comissão Alteração 

2. Apenas os seguintes casos podem 

ser qualificados como uma retenção de um 

interesse económico líquido substancial 

não inferior a 5 % na aceção do n.º 1: 

2. Apenas os seguintes casos podem 

ser qualificados como uma retenção de um 

interesse económico líquido substancial 

não inferior a, no mínimo, 20% na aceção 

do n.º 1: 

Or. it 

 

Alteração  246 

Jakob von Weizsäcker 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 2 – parte introdutória 
 

Texto da Comissão Alteração 

2. Apenas os seguintes casos podem 

ser qualificados como uma retenção de um 

interesse económico líquido substancial 

não inferior a 5 % na aceção do n.º 1: 

2. Apenas os seguintes casos podem 

ser qualificados como uma retenção de um 

interesse económico líquido substancial 

não inferior a 20 % na aceção do n.º 1: 

Or. en 
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Alteração  247 

Molly Scott Cato 
em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 2 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Apenas os seguintes casos podem 

ser qualificados como uma retenção de um 

interesse económico líquido substancial 

não inferior a 5 % na aceção do n.º 1: 

2. Apenas os seguintes casos podem 

ser qualificados como uma retenção de um 

interesse económico líquido substancial 

não inferior à percentagem determinada 

de acordo com o n.º 1: 

Or. en 

Justificação 

Deve substituir-se «5%» por «a percentagem determinada nos termos do n.º 1» em todos os 

casos pertinentes 

 

Alteração  248 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 2 – alínea a) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(a) A retenção de pelo menos 5% do 

valor nominal de cada uma das tranches 

vendidas ou transferidas para os 

investidores; 

(a) A retenção de pelo menos 25 % do 

valor nominal de cada uma das tranches 

vendidas ou transferidas para os 

investidores; 

Or. en 

 

Alteração  249 

Marco Zanni, Marco Valli 
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Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 2 – alínea a) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(a) A retenção de pelo menos 5% do 

valor nominal de cada uma das tranches 

vendidas ou transferidas para os 

investidores; 

(a) A retenção de pelo menos 20% do 

valor nominal de cada uma das posições 

em risco vendidas ou transferidas para os 

investidores; 

Or. it 

 

Alteração  250 

Jakob von Weizsäcker 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 2 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) A retenção de pelo menos 5% do 

valor nominal de cada uma das tranches 

vendidas ou transferidas para os 

investidores; 

(a) A retenção de pelo menos 20 % do 

valor nominal de cada uma das tranches 

vendidas ou transferidas para os 

investidores; 

Or. en 

 

Alteração  251 

Molly Scott Cato 
em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 2 – alínea a) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(a) A retenção de pelo menos 5% do 

valor nominal de cada uma das tranches 

vendidas ou transferidas para os 

investidores; 

(a) A retenção de pelo menos a 

percentagem determinada de acordo com 

o n.º 1 do valor nominal de cada uma das 

tranches vendidas ou transferidas para os 

investidores; 

Or. en 
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Alteração  252 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 2 – alínea a) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(a) A retenção de pelo menos 5% do 

valor nominal de cada uma das tranches 

vendidas ou transferidas para os 

investidores; 

(a) A retenção de pelo menos 5% do 

valor nominal de cada uma das tranches 

vendidas ou transferidas para os 

investidores, uma vez que esta medida tem 

sido eficaz desde que foi pela primeira vez 

introduzida no CRR II. 

Or. en 

Justificação 

A retenção de risco de 5% é uma prática bem estabelecida na UE e um aumento seria 

contraproducente para a intenção de relançar o mercado de titularização. 

 

Alteração  253 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 2 – alínea b) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(b) No caso das titularizações 

renováveis ou das titularizações de 

posições em risco renováveis, a retenção de 

um interesse pela entidade cedente não 

inferior a 5 % do valor nominal de cada 

uma das posições em risco titularizadas; 

(b) No caso das titularizações 

renováveis ou das titularizações de 

posições em risco renováveis, a retenção de 

um interesse pela entidade cedente não 

inferior a, no mínimo, 20% do valor 

nominal de cada uma das posições em risco 

titularizadas; 

Or. it 

 

Alteração  254 

Jakob von Weizsäcker 
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Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 2 – alínea b) 
 

Texto da Comissão Alteração 

b) No caso das titularizações 

renováveis ou das titularizações de 

posições em risco renováveis, a retenção de 

um interesse pela entidade cedente não 

inferior a 5 % do valor nominal de cada 

uma das posições em risco titularizadas; 

b) No caso das titularizações 

renováveis ou das titularizações de 

posições em risco renováveis, a retenção de 

um interesse pela entidade cedente não 

inferior a 20% do valor nominal de cada 

uma das posições em risco titularizadas; 

Or. en 

 

Alteração  255 

Molly Scott Cato 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 2 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) No caso das titularizações 

renováveis ou das titularizações de 

posições em risco renováveis, a retenção de 

um interesse pela entidade cedente não 

inferior a 5 % do valor nominal de cada 

uma das posições em risco titularizadas; 

b) No caso das titularizações 

renováveis ou das titularizações de 

posições em risco renováveis, a retenção de 

um interesse pela entidade cedente não 

inferior à percentagem determinada de 

acordo com o n.º 1 do valor nominal de 

cada uma das posições em risco 

titularizadas; 

Or. en 

 

Alteração  256 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 2 – alínea c) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(c) A retenção de posições em risco 

aleatoriamente selecionadas, equivalentes a 

pelo menos 5 % do valor nominal das 

(c) A retenção de posições em risco 

aleatoriamente selecionadas, equivalentes a 

pelo menos 25 % do valor nominal das 
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posições em risco titularizadas, quando tais 

posições não titularizadas o poderiam ter 

sido nessa mesma titularização, desde que 

o número das posições em risco 

potencialmente titularizadas não seja 

inferior a 100 na data de titularização; 

posições em risco titularizadas, quando tais 

posições não titularizadas o poderiam ter 

sido nessa mesma titularização, desde que 

o número das posições em risco 

potencialmente titularizadas não seja 

inferior a 100 na data de titularização; 

Or. en 

 

Alteração  257 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 2 – alínea c) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(c) A retenção de posições em risco 

aleatoriamente selecionadas, equivalentes a 

pelo menos 5 % do valor nominal das 

posições em risco titularizadas, quando tais 

posições não titularizadas o poderiam ter 

sido nessa mesma titularização, desde que 

o número das posições em risco 

potencialmente titularizadas não seja 

inferior a 100 na data de titularização; 

(c) A retenção de posições em risco 

aleatoriamente selecionadas, equivalentes a 

pelo menos 20% do valor nominal das 

posições em risco titularizadas, quando tais 

posições não titularizadas o poderiam ter 

sido nessa mesma titularização, desde que 

o número das posições em risco 

potencialmente titularizadas não seja 

inferior a 100 na data de titularização; 

Or. it 

 

Alteração  258 

Jakob von Weizsäcker 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 2 – alínea c) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(c) A retenção de posições em risco 

aleatoriamente selecionadas, equivalentes a 

pelo menos 5 % do valor nominal das 

posições em risco titularizadas, quando tais 

posições não titularizadas o poderiam ter 

sido nessa mesma titularização, desde que 

o número das posições em risco 

potencialmente titularizadas não seja 

(c) A retenção de posições em risco 

aleatoriamente selecionadas, equivalentes a 

pelo menos 20 % do valor nominal das 

posições em risco titularizadas, quando tais 

posições não titularizadas o poderiam ter 

sido nessa mesma titularização, desde que 

o número das posições em risco 

potencialmente titularizadas não seja 
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inferior a 100 na data de titularização; inferior a 100 na data de titularização; 

Or. en 

 

Alteração  259 

Molly Scott Cato 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 2 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(c) A retenção de posições em risco 

aleatoriamente selecionadas, equivalentes a 

pelo menos 5 % do valor nominal das 

posições em risco titularizadas, quando tais 

posições não titularizadas o poderiam ter 

sido nessa mesma titularização, desde que 

o número das posições em risco 

potencialmente titularizadas não seja 

inferior a 100 na data de titularização; 

(c) A retenção de posições em risco 

aleatoriamente selecionadas, equivalentes 

pelo menos à percentagem determinada de 

acordo com o n.º 1 do valor nominal das 

posições em risco titularizadas, quando tais 

posições não titularizadas o poderiam ter 

sido nessa mesma titularização, desde que 

o número das posições em risco 

potencialmente titularizadas não seja 

inferior a 100 na data de titularização; 

Or. en 

 

Alteração  260 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 2 – alínea d) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(d) Retenção da tranche de primeiras 

perdas e, caso essa retenção não atinja 5 

% do valor nominal das posições em risco 

titularizadas, se necessário, de outras 

tranches com um perfil de risco idêntico 

ou mais exigente do que o das tranches 

transferidas ou vendidas aos investidores 

e cujo vencimento não seja anterior a 

estas, de modo a que, no total, a retenção 

represente pelo menos 5 % do valor 

nominal das posições em risco 

Suprimido 
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titularizadas; 

Or. it 

 

Alteração  261 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 2 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(d) Retenção da tranche de primeiras 

perdas e, caso essa retenção não atinja 5 % 

do valor nominal das posições em risco 

titularizadas, se necessário, de outras 

tranches com um perfil de risco idêntico ou 

mais exigente do que o das tranches 

transferidas ou vendidas aos investidores e 

cujo vencimento não seja anterior a estas, 

de modo a que, no total, a retenção 

represente pelo menos 5 % do valor 

nominal das posições em risco 

titularizadas; 

(d) Retenção da tranche de primeiras 

perdas e, caso essa retenção não atinja 25 

% do valor nominal das posições em risco 

titularizadas, se necessário, de outras 

tranches com um perfil de risco idêntico ou 

mais exigente do que o das tranches 

transferidas ou vendidas aos investidores e 

cujo vencimento não seja anterior a estas, 

de modo a que, no total, a retenção 

represente pelo menos 25% do valor 

nominal das posições em risco 

titularizadas; 

Or. en 

 

Alteração  262 

Jakob von Weizsäcker 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 2 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(d) Retenção da tranche de primeiras 

perdas e, caso essa retenção não atinja 5 % 

do valor nominal das posições em risco 

titularizadas, se necessário, de outras 

tranches com um perfil de risco idêntico ou 

mais exigente do que o das tranches 

transferidas ou vendidas aos investidores e 

cujo vencimento não seja anterior a estas, 

de modo a que, no total, a retenção 

represente pelo menos 5 % do valor 

(d) Retenção da tranche de primeiras 

perdas e, caso essa retenção não atinja 20% 

do valor nominal das posições em risco 

titularizadas, se necessário, de outras 

tranches com um perfil de risco idêntico ou 

mais exigente do que o das tranches 

transferidas ou vendidas aos investidores e 

cujo vencimento não seja anterior a estas, 

de modo a que, no total, a retenção 

represente pelo menos 5 % do valor 
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nominal das posições em risco 

titularizadas; 

nominal das posições em risco 

titularizadas; 

Or. en 

 

Alteração  263 

Molly Scott Cato 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 2 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(d) Retenção da tranche de primeiras 

perdas e, caso essa retenção não atinja 5 % 

do valor nominal das posições em risco 

titularizadas, se necessário, de outras 

tranches com um perfil de risco idêntico ou 

mais exigente do que o das tranches 

transferidas ou vendidas aos investidores e 

cujo vencimento não seja anterior a estas, 

de modo a que, no total, a retenção 

represente pelo menos 5 % do valor 

nominal das posições em risco 

titularizadas; 

(d) Retenção da tranche de primeiras 

perdas e, caso essa retenção não atinja a 

percentagem determinada de acordo com 

o n.º 1 do valor nominal das posições em 

risco titularizadas, se necessário, de outras 

tranches com um perfil de risco idêntico ou 

mais exigente do que o das tranches 

transferidas ou vendidas aos investidores e 

cujo vencimento não seja anterior a estas, 

de modo a que, no total, a retenção 

represente pelo menos 5 % do valor 

nominal das posições em risco 

titularizadas; 

Or. en 

 

Alteração  264 

Molly Scott Cato 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 2 – alínea e) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(e) A retenção de uma exposição à 

tranche de primeiras perdas não inferior 

a 5% de todas as posições em risco 

titularizadas. 

Suprimido 

Or. en 
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Justificação 

Supressão de acordo com a proibição de retitularização 

 

Alteração  265 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 2 – alínea e) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(e) A retenção de uma exposição à 

tranche de primeiras perdas não inferior a 

5% de todas as posições em risco 

titularizadas. 

e) A retenção de uma exposição à 

tranche de primeiras perdas não inferior a 

25 % de todas as posições em risco 

titularizadas. 

Or. en 

 

Alteração  266 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 2 – alínea e) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(e) A retenção de uma exposição à 

tranche de primeiras perdas não inferior a 

5% de todas as posições em risco 

titularizadas. 

(e) A retenção de uma exposição à 

tranche de primeiras perdas não inferior a, 

no mínimo, 20% de todas as posições em 

risco titularizadas. 

Or. it 

 

Alteração  267 

Jakob von Weizsäcker 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 2 – alínea e) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(e) A retenção de uma exposição à 

tranche de primeiras perdas não inferior a 

(e) A retenção de uma exposição à 

tranche de primeiras perdas não inferior a 
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5 % de todas as posições em risco 

titularizadas. 

20 % de todas as posições em risco 

titularizadas. 

Or. en 

 

Alteração  268 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 4 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(c) Instituições a que é aplicado um 

ponderador de 50 % ou menos nos termos 

da parte III, título II, capítulo 2, do 

Regulamento (UE) n.º 575/2013; 

Suprimido 

Or. it 

 

Alteração  269 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 4 – alínea c) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(c) Instituições a que é aplicado um 

ponderador de 50 % ou menos nos termos 

da parte III, título II, capítulo 2, do 

Regulamento (UE) n.º 575/2013; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  270 

Marco Zanni, Marco Valli 
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Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. O n.º 1 não é aplicável a operações 

baseadas num índice claro, transparente e 

acessível, cujas entidades de referência 

subjacentes sejam idênticas às que 

compõem um índice de entidades 

frequentemente negociado, ou sejam 

títulos negociáveis que não sejam posições 

de titularização; 

Suprimido 

Or. it 

 

Alteração  271 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. O n.º 1 não é aplicável a operações 

baseadas num índice claro, transparente e 

acessível, cujas entidades de referência 

subjacentes sejam idênticas às que 

compõem um índice de entidades 

frequentemente negociado, ou sejam 

títulos negociáveis que não sejam posições 

de titularização; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  272 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 6 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. A Autoridade Bancária Europeia 

(EBA), em estreita cooperação com a 

6. O Banco Central Europeu (BCE) 

verifica e assegura que a Autoridade 
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Autoridade Europeia dos Valores 

Mobiliários e dos Mercados (ESMA) e a 

Autoridade Europeia dos Seguros e 

Pensões Complementares de Reforma 

(EIOPA), deve elaborar projetos de 

normas técnicas de regulamentação para 

especificar mais pormenorizadamente o 

requisito de retenção de risco, em especial 

no que se refere: 

Bancária Europeia (EBA), em estreita 

cooperação com a Autoridade Europeia dos 

Valores Mobiliários e dos Mercados 

(ESMA) e a Autoridade Europeia dos 

Seguros e Pensões Complementares de 

Reforma (EIOPA), elabora projetos de 

normas técnicas de regulamentação para 

especificar mais pormenorizadamente o 

requisito de retenção de risco, em especial 

no que se refere: 

Or. it 

 

Alteração  273 

Paul Tang 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 6 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. A Autoridade Bancária Europeia 

(EBA), em estreita cooperação com a 

Autoridade Europeia dos Valores 

Mobiliários e dos Mercados (ESMA) e a 

Autoridade Europeia dos Seguros e 

Pensões Complementares de Reforma 

(EIOPA), deve elaborar projetos de normas 

técnicas de regulamentação para 

especificar mais pormenorizadamente o 

requisito de retenção de risco, em especial 

no que se refere: 

6. A Autoridade Bancária Europeia 

(EBA), em estreita cooperação com a 

Autoridade Europeia dos Valores 

Mobiliários e dos Mercados (ESMA) e a 

Autoridade Europeia dos Seguros e 

Pensões Complementares de Reforma 

(EIOPA), deve elaborar projetos de normas 

técnicas de regulamentação para alterar o 

nível de retenção de risco quando o 

Comité Europeu do Risco Sistémico 

(CERS) propõe um desvio em relação ao 

nível de 20% definido no presente artigo, 

e para especificar mais 

pormenorizadamente o requisito de 

retenção de risco, em especial no que se 

refere: 

Or. en 

 

Alteração  274 

Molly Scott Cato 

em nome do Grupo Verts/ALE 
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Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 6 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) À medição do nível de retenção 

referido no n.º 1; 

(b) À medição do nível de retenção e 

da MRBS referidos no n.º 1; 

Or. en 

Justificação 

Ver a alteração proposta pelo Grupo Verts/ALE ao artigo 4.º, nº. 1. 

 

Alteração  275 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 6 – alínea e) parágrafo 3 
 

Texto da Comissão Alteração 

É delegado na Comissão o poder de 

adotar as normas técnicas de 

regulamentação a que se refere o 

primeiro parágrafo, nos termos dos 

artigos 10.º a 14.º do Regulamento (UE) 

n.º 1093/2010. 

Suprimido 

Or. it 

 

Alteração  276 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 4- (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 4.º-A 

 1. Um gestor independente e 

autorizado deve gerir a EOET no 

interesse dos investidores. 
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 2. Um pedido de autorização como 

gestor da EOET deve ser dirigido à 

autoridade competente, a qual deve 

verificar: 

 (a) A independência do gestor do 

patrocinador e da entidade cedente, ou a 

eficácia da organização para limitar 

conflitos de interesses; e 

 b) A competência do gestor para 

cumprir as obrigações previstas no n.º 3. 

 3. O gestor a que se refere o n.º 1 

será responsável pelo seguinte: 

 (a) Controlo da elegibilidade e da 

qualidade dos ativos ao longo da vida da 

titularização; 

 b) Verificação de uma amostra das 

posições em risco subjacentes conforme 

estabelecido no artigo 10.º, n.º 2; 

 (c) Verificação dos fluxos de caixa 

alimentados através dos ativos e a cascata 

de pagamento de investimento numa base 

contínua; 

 (d) Evitar conflitos de interesses ou 

gerir e divulgar esses conflitos no 

interesse dos investidores; 

 (e) Gestão dos riscos, incluindo riscos 

operacionais; e 

 (f) No caso de uma titularização STS, 

assegurar que a titularização preenche 

todos os requisitos da secção 1 ou secção 

2 do presente capítulo. 

 4. A ESMA deve elaborar um projeto de 

normas técnicas de regulamentação que 

especifiquem o papel do gestor da EOET. 

A ESMA apresenta esses projetos de 

normas técnicas de regulamentação à 

Comissão até [6 meses após a entrada em 

vigor [do] presente regulamento]. 

 É delegado na Comissão o poder de 

adotar as normas técnicas de 

regulamentação a que se refere o 

primeiro parágrafo, nos termos dos 

artigos 10.º a 14.º do Regulamento (UE) 

n.º 1095/2010. 
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Or. en 

 

Alteração  277 

Molly Scott Cato 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – título 

 

Texto da Comissão Alteração 

Requisitos de transparência para as 

entidades cedentes, patrocinadoras e EOET 

Requisitos de transparência para as 

entidades cedentes, patrocinadoras, EOET 

e investidores 

Or. en 

 

Alteração  278 

Neena Gill 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 1 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A entidade cedente, patrocinadora e 

a EOET de uma titularização, em 

conformidade com o n.º 2, disponibilizam 

pelo menos as seguintes informações aos 

detentores de uma posição de titularização 

e às autoridades competentes a que se 

refere o artigo 15.º do presente 

regulamento: 

1. Será criado um repositório de 

dados para capturar e promover em tempo 

real o fluxo de informações sobre 

titularizações STS, para reduzir as 

assimetrias de informação entre o 

vendedor de risco e o comprador de risco, 

para melhorar a transparência do 

mercado global e apoiar o aparecimento 

da disciplina de mercado. Este repositório 

de dados será conhecido como o 

«Repositório de Dados Europeu de 

Titularizações» (ESDR). O ESDR 

cumprirá o papel atrás referido na 

qualidade de uma entidade independente, 

neutra e sem fins lucrativos. O ESDR será 

estabelecido pela Comissão em 

simultâneo com a data de aplicação do 

presente regulamento e após consulta com 

os representantes das comunidades STS 

originário, STS investimento e STS 
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supervisão (os «Constituintes» do ESDR). 

A estrutura jurídica e a governação do 

ESDR deve seguir uma estrutura 

semelhante à utilizada para o 

identificador mundial de entidades 

jurídicas. As publicações do ESDR devem 

depois suceder-se o mais rapidamente 

possível. A entidade cedente, patrocinadora 

e a EOET de uma titularização devem, de 

acordo com o n.º 2, canalizar todas as 

comunicações legalmente exigidas para os 

detentores de uma posição de titularização 

e para as autoridades competentes a que se 

refere o artigo 15.º do presente 

regulamento, utilizando os canais de 

comunicação que serão estabelecidos pelo 

ESDR. Esta obrigação manter-se-á até 

que todos os investidores tenham sido 

reembolsados e incluirá: 

Or. en 

 

Alteração  279 

Morten Messerschmidt 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 1 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A entidade cedente, patrocinadora e 

a EOET de uma titularização, em 

conformidade com o n.º 2, disponibilizam 

pelo menos as seguintes informações aos 

detentores de uma posição de titularização 

e às autoridades competentes a que se 

refere o artigo 15.º do presente 

regulamento: 

1. A entidade cedente, patrocinadora 

ou a EOET de uma titularização devem, 

nos termos do n.º 2, assegurar que: 

 (a) no caso de uma operação de 

titularização pública, pelo menos as 

informações previstas no n.º 1 são 

disponibilizadas ao público; 

 b) no caso de uma operação privada 
de titularização, pelo menos as 

informações previstas no n.º 1, alínea b) 
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são disponibilizadas aos investidores e, 

mediante pedido, às autoridades nacionais 

competentes, tal como referido no artigo 

15.º do presente regulamento. 

Or. en 

Justificação 

A titularização privada não requer os mesmos níveis de requisitos pormenorizados para a 

divulgação aos investidores como a titularização pública. Numa transação privada os 

emitentes e os investidores devem concordar entre si com a divulgação. Uma prescrição 

pormenorizada desincentivaria fortemente os participantes do mercado a efetuarem 

transações privadas. 

 

Alteração  280 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 1 – parte introdutória 
 

Texto da Comissão Alteração 

1. A entidade cedente, patrocinadora e 

a EOET de uma titularização, em 

conformidade com o n.º 2, disponibilizam 

pelo menos as seguintes informações aos 

detentores de uma posição de titularização 

e às autoridades competentes a que se 

refere o artigo 15.º do presente 

regulamento: 

1. A entidade cedente, patrocinadora e 

a EOET de uma titularização, em 

conformidade com o n.º 2, disponibilizam 

pelo menos as seguintes informações aos 

detentores de uma posição de titularização 

e às autoridades competentes a que se 

refere o artigo 15.º do presente 

regulamento: 

 No caso do ABCP, as informações 

descritas nas alíneas a), c-ii) e e-i) devem 

ser disponibilizadas de forma agregada 

aos detentores de posições de 

titularização. 

 No caso de um programa ABCP 

totalmente apoiado na aceção do artigo 

2.º, n.º 21, não será divulgada aos 

investidores nenhuma documentação da 

operação. 

Or. en 
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Justification 

Information about the underlying exposures described in points (a), (c)(ii) and (e)(i) shall 

only be made available in an aggregate form.It should, furthermore, be clarified that in the 

case of a fully supported ABCP programme only documentation at the programme level but 

no transaction documentation shall be disclosed to investors. Due to the full support by the 

sponsor, the investor is not directly exposed to the risks at transaction level. In combination 

with the monthly investor reports required under (e) the investor will have all relevant 

information to assess his risk position. The relevant transaction documentation will be 

disclosed to the liquidity facility provider (and other holders of securitisation positions at the 

transaction level), which are exposed to the risk of the underlying exposures. This would be in 

line with Criterion 16 proposed in the EBA’s Report on Qualifying Securitisation of 7 July 

2015. 

 

Alteração  281 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 1 – parte introdutória 
 

Texto da Comissão Alteração 

1. A  entidade cedente, o patrocinador e a 

EOET de uma titularização, em 

conformidade com o n.º 2, disponibilizam 

pelo menos as seguintes informações aos 

detentores de uma posição de titularização 

e às autoridades competentes a que se 

refere o artigo 15.º do presente 

regulamento: 

1. A  entidade cedente, e o patrocinador 

de uma titularização, nos termos do n.º 2, 

disponibilizam pelo menos as seguintes 

informações aos detentores de uma posição 

de titularização e às autoridades 

competentes a que se refere o artigo 15.º do 

presente regulamento: 

Or. en 

Justificação 

As obrigações da EOET limitam-se geralmente à transferência dos fluxos de caixa gerados 

pelos ativos para os detentores de capital e dívida. A EOET não tem nenhuma influência 

sobre o estabelecimento ou gestão da titularização em si, nem nenhuma influência ou 

conhecimento independente do desempenho dos ativos subjacentes. 

 

Alteração  282 

Marco Zanni, Marco Valli 
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Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 1 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) Informações sobre as posições em 

risco subjacentes à titularização, 

trimestralmente, ou, no caso dos ABCP, 

informações sobre os valores a receber ou 

créditos sobre terceiros subjacentes, 

mensalmente; 

(a) Informações sobre as posições em 

risco subjacentes à titularização, 

trimestralmente; 

Or. it 

 

Alteração  283 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 1 – alínea a) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(a) Informações sobre as posições em 

risco subjacentes à titularização, 

trimestralmente, ou, no caso do ABCP, 

informações sobre os montantes a receber 

ou créditos sobre terceiros subjacentes, 

mensalmente; 

(a) Informações sobre as posições em 

risco subjacentes à titularização, 

trimestralmente, ou, no caso do ABCP, 

informações sumárias sobre os montantes 

a receber ou créditos sobre terceiros 

subjacentes, mensalmente. 

 Informações sumárias sobre os montantes 

a receber ou os créditos sobre terceiros 

subjacentes consistirão em informações 

gerais a nível do programa sobre os tipos 

de posições em risco transferidas para o 

canal ABCP e outras informações 

relativas a cada categoria de posições em 

risco. Não serão informações relativas às 

posições em risco individuais. 

 A entidade cedente, patrocinadora ou a 

EOET podem fornecer informações 

adicionais para além dos requisitos 

previstos no presente artigo, se desejarem 

fazê-lo, inclusive no caso do ABCP. 

Or. en 
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Alteração  284 

Jonás Fernández 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 1 – alínea a-A) (nova) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 a-A) A entidade cedente, patrocinadora 

e a EOET de uma titularização, nos 

termos do n.º 2, disponibilizam à ESMA 

as informações descritas nas alíneas a) a 

h) do n.º 1. Além disso, devem transmitir 

qualquer outra informação necessária ao 

cálculo do Kirb para qualquer tipo de 

investidores. Essa informação será 

transmitida simultaneamente aos 

detentores de uma posição de titularização 

e às autoridades competentes a que se 

refere o artigo 15. 

 A ESMA publica as informações sobre os 

empréstimos subjacentes descritos no 

n.º 1, alínea a), de forma anónima numa 

página Web dedicada a este efeito, 

levando em consideração as diferenças 

entre operações públicas e privadas, 

regras sobre proteção de dados, 

privacidade legítima e preocupações com 

segredos comerciais. A referida página 

Web denomina-se «Repositório de Dados 

Europeu de Titularizações». A ESMA 

cobra à entidade cedente, à patrocinadora 

e à EOET de uma titularização os custos 

da criação e manutenção do Repositório 

de Dados Europeu de Titularização. 

 A ESMA pode delegar esta obrigação 

num terceiro, desde que este respeite as 

salvaguardas aplicáveis à propriedade de 

dados, acesso a informação e regras de 

contratação pública. 

 O Repositório de Dados Europeu de 

Titularizações publica periodicamente 

dados agregados ao nível da indústria 

sobre níveis de participação no mercado, 

dados sobre transferências de risco entre 

instituições financeiras, incluindo 

transferências de risco transfronteiriças e 

quaisquer outros desenvolvimentos que 
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possam ser considerados como suscitando 

riscos sistémicos. 

 O Repositório Europeu de Dados de 

titularização deve ser estabelecido até ... 

[um ano após a data de aplicação do 

presente regulamento], em cooperação 

com as autoridades competentes 

designadas nos termos do artigo 15.º e 

após consulta dos representantes da 

indústria. 

 Qualquer troca ou transmissão de dados 

pessoais, nos termos do presente número, 

é realizada de acordo com as regras sobre 

transferência de dados pessoais, em 

conformidade com o Regulamento (UE) 

n.º 2016/679 do Parlamento Europeu e do 

Conselho (Regulamento sobre a proteção 

de dados). 

Or. en 

 

Alteração  285 

Neena Gill 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 1– alínea a-A) (nova) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 a-A) A entidade cedente, patrocinadora 

e a EOET de uma titularização devem, 

nos termos do n.º 2, comunicar as 

informações descritas nas alíneas a) a h) 

do n.º 1 aos detentores de uma posição de 

titularização e às autoridades competentes 

a que se refere o artigo 15.º, utilizando um 

serviço de comunicação fornecido para tal 

pelo ESDR. 

 O ESDR utilizará o fluxo de informações 

através do seu sistema de comunicações 

para recolher e publicar periodicamente a 

nível setorial dados agregados sobre os 

níveis de participação no mercado, 

transferências de risco entre as 

instituições financeiras, incluindo as 

transferências de risco transfronteiriças e 
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quaisquer outros dados que o órgão 

regulador do ESDR possa considerar 

relevantes para alcançar o propósito do 

ESDR, tal como definido no artigo. O 

ESDR fornece igualmente acesso 

controlado à informação sobre os 

empréstimos subjacentes descritos no n.º 

1, alínea a). Para isso, utilizará os 

formatos e procedimentos de publicação 

pré-acordados a fim de ter em conta as 

diferenças entre as operações privadas e 

públicas, regras de proteção de dados e 

privacidade legítima e preocupações com 

segredos comerciais. O ESDR cobra à 

entidade cedente, ao patrocinador e à 

EOET de uma titularização os custos da 

montagem e manutenção das suas 

operações numa base não lucrativa. O 

ESDR cumpre as salvaguardas aplicáveis 

em matéria de propriedade dos dados, 

acesso à informação e normas de 

adjudicação. 

 A governação do ESDR segue a estrutura 

de governação desenvolvida para a 

Fundação Global (GLEIF). 

 O ESDR é estabelecido em simultâneo 

com a data de aplicação do presente 

regulamento, em cooperação com as 

autoridades competentes designadas nos 

termos do artigo 15.º. 

 Qualquer troca ou transmissão de dados 

pessoais, nos termos do presente número, 

é realizada de acordo com as regras sobre 

transferência de dados pessoais, em 

conformidade com o Regulamento (UE) 

n.º 2016/679 do Parlamento Europeu e do 

Conselho (Regulamento sobre a proteção 

de dados)1-A. 

Or. en 

 

Alteração  286 

Molly Scott Cato 

em nome do Grupo Verts/ALE 
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Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 1 – alínea b) – subalínea vi-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 vi-A) Informações sobre o processo 

seguido de classificação da capacidade 

creditícia para os ativos subjacentes na 

titularização, se a entidade cedente, no 

caso de uma instituição de crédito, utilizar 

os métodos standard IRB ou AIRB para o 

cálculo dos requisitos de capital para 

crédito e a evolução histórica do crédito 

vencido subscrito pela entidade cedente; 

Or. en 

 

Alteração  287 

Molly Scott Cato 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 1 – alínea c) – subalínea ii) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(ii) Pormenores relativos às 

características da posição em risco, aos 

fluxos de caixa, melhorias da qualidade do 

crédito e elementos de apoio à liquidez; 

(ii) Pormenores relativos às 

características da posição em risco, aos 

fluxos de caixa, perda de priorização 

contratual (waterfall), melhorias da 

qualidade do crédito e elementos de apoio 

à liquidez; 

Or. en 

 

Alteração  288 

Marco Zanni, Marco Valli 
 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 1 – alínea e) – parte introdutória 
 

Texto da Comissão Alteração 

(e) Relatórios trimestrais destinados 

aos investidores ou, no caso do ABCP, 

(e) Relatórios trimestrais destinados 

aos investidores contendo os seguintes 
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relatórios mensais destinados aos 

investidores, contendo os seguintes 

elementos: 

elementos: 

Or. it 

 

Alteração  289 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 1 – alínea e) – subalínea i) 
 

Texto da Comissão Alteração 

(i) Todos os dados materialmente 

relevantes sobre a qualidade de crédito e o 

desempenho das posições em risco 

subjacentes; 

(i) Todos os dados materialmente 

relevantes sobre a qualidade de crédito e o 

desempenho das posições em risco 

subjacentes. No caso do ABCP, estes 

dados podem ser dados gerais por 

categoria de ativos; 

Or. en 

 

Alteração  290 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 1 – alínea e) – subalínea ii 
 

Texto da Comissão Alteração 

ii) Dados sobre os fluxos de caixa 

gerados pelas posições em risco 

subjacentes e pelos passivos da 

titularização, exceto no caso do ABCP, e 

informações sobre a violação de qualquer 

cláusula que implique alterações na 

prioridade dos pagamentos ou a 

substituição de qualquer contraparte; 

ii) Dados sobre os fluxos de caixa 

gerados pelas posições em risco 

subjacentes e pelos passivos da 

titularização e informações sobre a 

violação de qualquer cláusula que implique 

alterações na prioridade dos pagamentos ou 

a substituição de qualquer contraparte; 

Or. it 
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Alteração  291 

Morten Messerschmidt 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 1 – alínea e) – subalínea ii) 

 

Texto da Comissão Alteração 

iii) Informações sobre o risco retido em 

conformidade com o artigo 4.º e as 

informações exigidas nos termos do n.º 3. 

iii) informações sobre o risco retido, 

incluindo quem o retém e como é retido, 
em conformidade com: 

 - Artigo 4.º, no caso de uma titularização 

emitida em ou após a data de entrada em 

vigor do presente regulamento, ou de uma 

titularização à qual este regulamento se 

aplica nos termos do artigo 28.º, n.º 4, 

alínea a); ou 

 - quaisquer requisitos aplicáveis ao abrigo 

do artigo 28.º, n.º 4, alínea b), no caso de 

uma titularização emitida antes da data de 

entrada em vigor do presente regulamento 

Or. en 

Justificação 

Isto é consistente com a intenção geral de proporcionar anterioridade às disposições 

transitórias no que diz respeito à retenção de risco. 

 

Alteração  292 

Molly Scott Cato 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 1 – alínea e) – subalínea (iii-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (iii-A) Informações sobre os investidores 

na operação de titularização, incluindo o 

seu país de estabelecimento, setor e 

também do seu beneficiário efetivo, a 

dimensão do seu investimento e a que 

tranche da titularização se refere; 
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Or. en 

 

Alteração  293 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 1 – alínea g) – subalínea v – parágrafo 3 
 

Texto da Comissão Alteração 

As informações descritas nas alíneas a) e e) 

devem ser disponibilizadas num mesmo 

momento em cada trimestre, o mais tardar 

um mês após a data em que é devido o 

pagamento de juros. No que respeita às 

titularizações do tipo ABCP, as 

informações descritas nas alíneas a) e e) 

devem ser disponibilizadas num mesmo 

momento em cada trimestre, o mais tardar 

um mês após a data em que é devido o 

pagamento de juros. 

As informações descritas nas alíneas a) e e) 

devem ser disponibilizadas num mesmo 

momento em cada trimestre, o mais tardar 

um mês após a data em que é devido o 

pagamento de juros. 

Or. it 

 

Alteração  294 

Michael Theurer 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 1 – alínea g) – subalínea v) – parágrafo 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

As informações descritas nas alíneas f) e g) 

devem ser disponibilizadas sem demora. 

As informações descritas nas alíneas f) e g) 

devem ser disponibilizadas sem demora. 

 Ao darem cumprimento ao presente 

número, o cedente, o patrocinador e a 

EOET de uma titularização observam o 

direito nacional e da União em matéria de 

proteção da confidencialidade das 

informações e de tratamento dos dados 

pessoais, de modo a evitar potenciais 

infrações a essa legislação bem como 

qualquer obrigação de confidencialidade 

relativa à informação do cliente, do 

mutuante inicial ou do devedor, a menos 
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que tais informações confidenciais sejam 

anonimizadas ou agregadas. No que 

respeita em especial às informações a que 

se refere a alínea b), o cedente, o 

patrocinador e a EOET podem fornecer 

um sumário da documentação em causa. 

Or. en 

Justificação 

Deve ser esclarecido que os bancos têm de cumprir a legislação nacional e da União relativa 

à proteção da confidencialidade das fontes de informação e dados pessoais. Além disso, 

dados confidenciais relacionados com clientes, mutuantes iniciais ou devedores só serão 

divulgados de forma anónima e agregada. 

 

Alteração  295 

Petr Ježek, Sylvie Goulard 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 1 – alínea g) – subalínea v) – parágrafo 4 – A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 As entidades cedentes e os patrocinadores 

devem respeitar o disposto neste artigo na 

extensão permitida pela legislação 

relevante a nível nacional e da União, que 

rege o tratamento de dados pessoais e da 

confidencialidade das informações. 

Or. en 

Justificação 

Deve ser esclarecido que as entidades cedentes e os patrocinadores não devem ir além da 

legislação pertinente relativa à proteção de dados a fim de cumprir os requisitos de 

transparência do presente regulamento. 

 

Alteração  296 

Morten Messerschmidt 
em nome do Grupo ECR 
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Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. Para efeitos de titularizações 

públicas, as seguintes informações devem 

ser disponibilizadas ao público: 

 (a) Informações sobre as posições em 

risco subjacentes à titularização numa 

base trimestral; 

 b) Se for caso disso, os seguintes 

documentos, incluindo uma descrição 

pormenorizada da prioridade dos 

pagamentos da titularização: 

 (i) Documento final da oferta ou 

prospeto, em conjunto com os documentos 

de conclusão da operação, com exclusão 

de pareceres jurídicos; 

 (ii) No caso da titularização 

tradicional, o contrato de venda, de 

afetação, de novação ou de transferência 

dos ativos e quaisquer declarações de 

honra relevantes; 

 iii) Acordos de derivados e de 

garantias e todos os documentos 

relevantes sobre o regime de cobertura 

por garantias nos casos em que as 

posições em risco titularizadas continuam 

a ser posições em risco da entidade 

cedente; 

 (iv) Acordos de gestão, apoio à gestão, 

administração e movimentação de fundos; 

 (v) Contrato fiduciário, título, acordo 

de agência, acordo de abertura de conta, 

contrato de investimento garantido, 

estatutos, acordo-quadro de constituição 

do trust ou acordo relativo às condições 

principais ou documentação jurídica com 

valor jurídico equivalente; 

 vi) Quaisquer acordos relevantes 

entre os credores, documentação sobre os 

derivados, acordos de empréstimo 

subordinados, acordos de empréstimo 

para a fase de arranque e acordos de 
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facilidade de liquidez; 

 vii) Qualquer outra documentação 

subjacente que seja essencial para uma 

boa compreensão da operação; 

 (c) Se não tiver sido elaborado um 

prospeto em conformidade com a Diretiva 

2003/71/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho[1], um resumo da operação ou 

uma síntese das principais características 

da titularização incluindo, quando 

aplicável: 

 (i) Pormenores relativos à estrutura 

do acordo; 

 (ii) Pormenores relativos às 

características da posição em risco, aos 

fluxos de caixa, melhorias da qualidade 

do crédito e elementos de apoio à liquidez; 

 iii) Pormenores relativos aos direitos 

de voto dos detentores de uma posição de 

titularização e à sua relação com outros 

credores garantidos; 

 iv) Uma lista de todas as cláusulas de 

ativação e eventos referidos nos 

documentos fornecidos em conformidade 

com a alínea b) que possam ter um 

impacto significativo sobre o desempenho 

do instrumento de titularização; 

 v) Diagramas estruturais que 

incluam uma visão panorâmica da 

operação, dos fluxos de caixa e da 

estrutura de propriedade; 

 d) No caso das titularizações STS, a 

notificação STS a que se refere o artigo 

14.º, n.º 1, do presente regulamento; 

 e) Relatórios trimestrais destinados 

aos investidores [...] contendo os seguintes 

elementos: 

 (i) Todos os dados materialmente 

relevantes sobre a qualidade de crédito e o 

desempenho das posições em risco 

subjacentes; 

 (ii) Dados sobre os fluxos de caixa 

gerados pelas posições em risco 

subjacentes e pelos passivos da 
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titularização e informações sobre a 

violação de qualquer cláusula que 

implique alterações na prioridade dos 

pagamentos ou a substituição de qualquer 

contraparte; 

 iii) Informações sobre os riscos 

retidos em conformidade com o artigo 4.º 

e as informações exigidas nos termos do 

n.º 3. 

 f) Quando aplicável, informações 

nos termos do artigo 17.º do Regulamento 

(UE) n.º 596/2014 do Parlamento 

Europeu e do Conselho[2] em matéria de 

abuso de informação privilegiada e de 

manipulação do mercado; 

 g) Sempre que a alínea f) não seja 

aplicável, qualquer evento significativo 

como: 

 (i) uma violação substancial das 

obrigações previstas nos documentos 

fornecidos nos termos da alínea b), 

incluindo qualquer medida corretiva, 

dispensa ou consentimento 

subsequentemente outorgado 

relativamente a essa violação; 

 (ii) Uma alteração nas características 

estruturais que possa afetar 

substancialmente o desempenho da 

titularização; 

 iii) Uma alteração significativa das 

características de risco da titularização ou 

das posições em risco subjacentes; 

 iv) No caso de titularizações STS, o 

momento em que a titularização deixou de 

cumprir os requisitos STS ou em que as 

autoridades competentes tomaram 

medidas corretivas ou administrativas; 

 v) Qualquer alteração substancial 

dos documentos da operação. 

 [1] Diretiva 2003/71/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 4 de novembro 

de 2003, relativa ao prospeto a publicar 

em caso de oferta pública de valores 

mobiliários ou da sua admissão à 

negociação e que altera a Diretiva 
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2001/34/CE (JO L 345 de 31.12.2003, 

p. 64). 

 [2] Regulamento (UE) n.o 596/2014 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 

de abril de 2014, relativo ao abuso de 

mercado (regulamento abuso de mercado) 

e que revoga a Diretiva 2003/6/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho e as 

Diretivas 2003/124/CE, 2003/125/CE e 

2004/72/CE da Comissão (JO L 173 de 

12.6.2014, p. 1). 

Or. en 

 

Alteração  297 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 1–A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. A entidade cedente, patrocinadora 

e a EOET de uma titularização deverão 

cumprir esta disposição apenas na 

extensão permitida pela legislação 

nacional e da União relativa à proteção 

da confidencialidade de informação e ao 

tratamento de dados pessoais e pelos 

princípios de sigilo bancário, a fim de 

evitar eventuais violações de tal 

legislação, bem como de qualquer 

obrigação de confidencialidade relativa a 

informações sobre o cliente, mutuante 

inicial ou devedor, a menos que tal 

informação confidencial seja anónima ou 

agregada. No que respeita em especial às 

informações a que se refere a alínea b), o 

cedente, o patrocinador e a EOET podem 

fornecer um sumário da documentação 

em causa. As autoridades competentes a 

que se refere o artigo 15.° devem poder 

solicitar que lhes sejam prestadas tais 

informações confidenciais para o 

exercício das atribuições que lhes 

incumbem a título do presente 
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regulamento. 

Or. en 

Justification 

The Commission’s proposal as to the transparency requirements does not explicitly refer to 

any data protection law. Obligations to comply with data protection and confidentially 

requirements as regards sensitive personal information of the customers, the original lender 

or the debtor should be considered natural limits to the originators’ disclosure obligations. It 

would enhance the legal certainty to specify that originators must not be forced to break data 

protection laws and confidentially obligations. The information interest of investors can be 

fulfilled in a comparable manner by anonymised or aggregated data as well. 

 

Alteração  298 

Neena Gill 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 2 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. A entidade cedente, patrocinadora e 

a EOET de uma titularização designam 

entre si uma entidade que deverá cumprir 

os requisitos de informação nos termos do 

n.º 1. A entidade cedente, patrocinadora e a 

EOET devem assegurar que a informação 

seja disponibilizada gratuitamente ao 

detentor de uma posição de titularização e 

às autoridades competentes, de forma 

atempada e clara. A entidade escolhida 

para o cumprimento dos requisitos 

estabelecidos no n.º 1 deve disponibilizar 

as informações por meio de um sítio Web 

que deve: 

2. A entidade cedente, patrocinadora e 

a EOET de uma titularização designam 

entre si uma entidade que deverá cumprir 

os requisitos de informação nos termos do 

n.º 1 e do n.º 1-A. A entidade cedente, 

patrocinadora e a EOET devem assegurar 

que a informação é comunicada ao ESDR 

e à autoridade competente gratuitamente, 

e de forma atempada e clara. 

Or. en 

 

Alteração  299 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 
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Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 2 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. A entidade cedente, patrocinador e 

a EOET de uma titularização designam 

entre si uma entidade que deverá cumprir 

os requisitos de informação nos termos do 

n.º 1. A entidade cedente, patrocinador e a 

EOET asseguram que a informação é 

disponibilizada gratuitamente ao detentor 

de uma posição de titularização e às 

autoridades competentes, de forma 

atempada e clara. A entidade escolhida 

para o cumprimento dos requisitos 

estabelecidos no n.º 1 deve disponibilizar 

as informações por meio de um sítio Web 

que deve: 

2. A entidade cedente e o patrocinador 

de uma titularização designam entre si uma 

entidade que deverá cumprir os requisitos 

de informação nos termos do n.º 1. A 

entidade cedente e o patrocinador 

asseguram que a informação é 

disponibilizada gratuitamente ao detentor 

de uma posição de titularização e às 

autoridades competentes, de forma 

atempada e clara. A entidade escolhida 

para o cumprimento dos requisitos 

estabelecidos no n.º 1 deve disponibilizar 

as informações por meio de um sítio Web 

que deve: 

Or. en 

Justificação 

As obrigações da EOET limitam-se geralmente à transferência dos fluxos de caixa gerados 

pelos ativos para os detentores de capital e dívida. A EOET não tem nenhuma influência 

sobre o estabelecimento ou gestão da titularização em si, nem nenhuma influência ou 

conhecimento independente do desempenho dos ativos subjacentes. 

 

Alteração  300 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 3 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. A ESMA, em estreita cooperação 

com a EBA e com a EIOPA, elabora 

projetos de normas técnicas de 

regulamentação para especificar: 

3. O Banco Central Europeu (BCE) 

verifica e assegura que a ESMA, em 

estreita cooperação com a EBA e com a 

EIOPA, elabora projetos de normas 

técnicas de regulamentação para 

especificar: 

Or. it 
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Alteração  301 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 3 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) As informações que a entidade 

cedente, patrocinadora e a EOET devem 

fornecer a fim de cumprirem as suas 

obrigações nos termos do n.º 1, alínea a) e 

d) e o formato de apresentação das mesmas 

por meio de modelos normalizados; 

(a) As informações que a entidade 

cedente, patrocinadora e a EOET devem 

fornecer para dar cumprimento às suas 

obrigações nos termos do n.º 1, alíneas a) e 

e),e o formato de apresentação das mesmas 

por meio de modelos normalizados, tendo 

em conta a utilidade das informações 

para o detentor da posição de 

titularização, se a posição de titularização 

é de curto prazo e, no caso de uma 

operação ABCP, se esta é totalmente 

apoiada por um patrocinador; 

Or. en 

Justificação 

A ESMA, a EBA e a EIOPA devem ter em conta a utilidade das informações para o detentor 

da posição de titularização e, no caso de uma operação ABCP, se esta é totalmente apoiada 

por um patrocinador, ao elaborar a norma técnica de regulamentação 

 

Alteração  302 

Morten Messerschmidt 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 3 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) As informações que a entidade 

cedente, patrocinadora e a EOET devem 

fornecer para dar cumprimento às suas 

obrigações nos termos do n.º 1, alíneas a) e 

d) e o formato de apresentação das mesmas 

por meio de modelos normalizados; 

(a) As informações que a entidade 

cedente, patrocinadora ou a EOET devem 

fornecer para dar cumprimento às suas 

obrigações nos termos do n.º 1, alíneas a) e 

d) e o formato de apresentação das mesmas 

por meio de modelos normalizados; 

Or. en 
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Alteração  303 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 3 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) As informações que a entidade 

cedente, patrocinadora e a EOET devem 

fornecer para dar cumprimento às suas 

obrigações nos termos do n.º 1, alíneas a) e 

d) e o formato de apresentação das mesmas 

por meio de modelos normalizados; 

(a) As informações que a entidade 

cedente e patrocinadora devem fornecer 

para dar cumprimento às suas obrigações 

nos termos do n.º 1, alíneas a) e d) e o 

formato de apresentação das mesmas por 

meio de modelos normalizados; 

Or. en 

Justificação 

As obrigações da EOET limitam-se geralmente à transferência dos fluxos de caixa gerados 

pelos ativos para os detentores de capital e dívida. A EOET não tem nenhuma influência 

sobre o estabelecimento ou gestão da titularização em si, nem nenhuma influência ou 

conhecimento independente do desempenho dos ativos subjacentes. 

 

Alteração  304 

Neena Gill 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 3 – alínea b) – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) Os requisitos a cumprir pelo sítio 

Web a que se refere o n.º 2, no qual as 

informações serão disponibilizadas aos 
detentores de posições de titularização, em 

especial no que diz respeito: 

(b) Os serviços de comunicação 

mínimos, captura de dados e requisitos de 

publicação a cumprir pelo ESDR, tal como 

referido nos n.ºs 1 e 2, a fim de apoiar os 
detentores de posições de titularização, em 

especial com o objetivo de assegurar a 

facilidade de acesso a dados e 

informações. 

Or. en 
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Alteração  305 

Markus Ferber, Werner Langen, Othmar Karas 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 5-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 5.º-A 

 Os cedentes, patrocinadores e mutuantes 

iniciais aplicam às posições em risco a 

titularizar os mesmos critérios sólidos e 

claramente definidos de concessão de 

crédito que aplicam às posições em risco 

não titularizadas. Para o efeito, são 

aplicados os mesmos processos de 

aprovação claramente estabelecidos e, se 

for caso disso, alteração, renovação e 

refinanciamento dos créditos. As posições 

em risco subjacentes são originadas de 

acordo com critérios de concessão de 

crédito sólidos e prudentes, tal como 

exigido pelo artigo 79.º da Diretiva 

2013/36/UE. A exigência na terceira frase 

pode ser cumprida por um procedimento 

interno de notação ou classificação 

utilizado pela entidade cedente para 

apoiar o processo de concessão de crédito 

e que é regularmente validado. 

Or. en 

Justificação 

É prática comum as entidades cedentes utilizarem procedimentos internos de notação e 

classificação para avaliarem a qualidade creditícia dos clientes ou a qualidade de crédito 

dos contratos nas atividades de retalho. Critérios de concessão de crédito sólidos prudentes 

para a titularização de posições em risco já são exigidos no artigo 243.º, n.º 2, alínea a) no 

CRR-D. Para que estes critérios sejam válidos em todas as operações de titularização, 

independentemente do seu estatuto STS, então o artigo 5.º, alínea a) deve estar alinhado com 

o texto do CRR-D. Isso facilitaria a interpretação e contribuiria também para reduzir a 

insegurança jurídica. 

 

Alteração  306 

Morten Messerschmidt 

em nome do Grupo ECR 
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Proposta de regulamento 

Artigo 5 – A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 5.º-A 

 Equivalência de países terceiros: 

 Para efeitos do presente regulamento, a 

obrigação de entidades cedentes ou 

mutuantes iniciais estabelecidas num país 

terceiro em conformidade com os artigos 

3.º e 4.º deve ser considerada cumprida se 

estas respeitarem o quadro jurídico 

aplicável à titularização desse país 

terceiro. 

Or. en 

Justificação 

A fim de permitir aos investidores continuar a comprar titularizações fora da UE, há a 

obrigação geral de fornecer informações sobre titularizações sem a específica exigência para 

usar o formato mandatado pela UE. As titularizações exteriores à UE devem ser objeto de 

uma avaliação por parte do investidor institucional, o qual deverá procurar uma 

equivalência de resultados em termos de normas de proteção do investidor para os 

instrumentos titularizados tanto da UE como exteriores à UE. 

 

Alteração  307 

Burkhard Balz 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 5-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 5.º-A 

 Critérios de concessão de crédito 

 1. Os cedentes, patrocinadores e 

mutuantes iniciais aplicam às posições em 

risco a titularizar os mesmos critérios 

sólidos e claramente definidos de 

concessão de crédito que aplicam às 

posições em risco não titularizadas. Para 

o efeito, são aplicados os mesmos 
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processos de aprovação e, se for caso 

disso, alteração, renovação e 

refinanciamento dos créditos. As 

entidades cedentes, patrocinadores e 

mutuantes iniciais dispõem de sistemas 

eficazes para aplicarem esses critérios e 

processos a fim de garantirem que a 

concessão de crédito se baseia numa 

avaliação rigorosa da qualidade creditícia 

do devedor, tendo devidamente em conta 

os fatores relevantes para verificar a 

probabilidade de o devedor cumprir as 

obrigações decorrentes do contrato de 

crédito. 

 2. Caso uma entidade cedente 

adquira por conta própria posições em 

risco a terceiros e, subsequentemente, 

proceda à sua titularização, certifica-se de 

que a entidade que participou, direta ou 

indiretamente, no acordo inicial que fixou 

as obrigações, efetivas ou potenciais, a 

titularizar preenche os requisitos previstos 

no n.º 1. 

Or. en 

 

Alteração  308 

Morten Messerschmidt 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 5-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 5.º-B 

 Critérios de concessão de crédito 

 1. Os cedentes, patrocinadores e 

mutuantes iniciais aplicam às posições em 

risco a titularizar os mesmos critérios 

sólidos e claramente definidos de 

concessão de crédito que aplicam às 

posições em risco não titularizadas. Para 

o efeito, são aplicados os mesmos 

processos de aprovação e, se for caso 

disso, alteração, renovação e 
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refinanciamento dos créditos. As 

autoridades cedentes, patrocinadores e 

mutuantes iniciais dispõem de sistemas 

eficazes para aplicarem esses critérios e 

processos a fim de garantirem que a 

concessão de crédito se baseia numa 

avaliação rigorosa da qualidade creditícia 

do devedor, tendo devidamente em conta 

os fatores relevantes para verificar a 

probabilidade de o devedor cumprir as 

obrigações decorrentes do contrato de 

crédito. 

 2. Caso uma entidade cedente 

adquira por conta própria posições em 

risco a terceiros e, subsequentemente, 

proceda à sua titularização, certifica-se de 

que a entidade que participou, direta ou 

indiretamente, no acordo inicial que fixou 

as obrigações, efetivas ou potenciais, a 

titularizar preenche os requisitos nos 

termos do n.º 1. 

Or. en 

Justificação 

Melhoria da qualidade geral das titularizações e supervisão 

 

Alteração  309 

Jakob von Weizsäcker 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 5-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 5.º-A 

 Proibição da retitularização 

 As posições em risco subjacentes não 

podem incluir titularizações. 

Or. en 
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Alteração  310 

Pervenche Berès 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

As entidades cedentes, patrocinadores e 

EOET só devem utilizar a designação 

«STS» ou uma designação que se refira 

direta ou indiretamente a esses termos 

numa sua titularização se esta preencher 

todos os requisitos da secção 1 ou 2 do 

presente regulamento, e tiverem notificado 

a ESMA nos termos do artigo 14.º, n.º 1. 

1. As entidades cedentes, 

patrocinadores e EOET só devem utilizar a 

designação «STS» ou uma designação que 

se refira direta ou indiretamente a esses 

termos numa sua titularização se esta 

preencher todos os requisitos da secção 1 

ou 2 do presente regulamento, e tiverem 

notificado a ESMA nos termos do artigo 

14.º, n.º 1 e o administrador fiduciário da 

EOET: 

 a) É uma pessoa coletiva estabelecida 

num Estado-Membro da UE, 

 b) É independente do patrocinador e 

da entidade cedente ou estabeleceu uma 

organização e procedimentos para 

assegurar a prevenção de conflitos de 

interesses e de qualquer influência 

indevida sobre o patrocinador ou sobre a 

entidade cedente; 

 c) Foi autorizada por uma 

autoridade competente que avalia se o 

administrador fiduciário tem 

competência, nomeadamente em termos 

de recursos e conhecimentos, para 

cumprir as obrigações do n.º 2; e 

 d) É responsável pela gestão da 

EOET e executa os controlos do n.º 2. 

 2. O administrador fiduciário da 

EOET deve realizar as seguintes 

verificações em nome dos investidores: 

 a) Verificar, de forma independente, 

uma amostra das posições em risco 

subjacentes antes da emissão dos títulos 

resultantes da titularizações, incluindo a 

verificação de que os dados divulgados em 

relação às posições em risco subjacentes 

são precisos, com um nível de confiança 

de 95%; 
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 b) Controlar a elegibilidade dos 

ativos durante a estruturação do veículo e 

numa base contínua; 

 c) Monitorizar a qualidade de crédito 

e o valor das posições em risco 

subjacentes e, quando aplicável, assinalar 

uma deterioração até um limiar 

predeterminado ou abaixo desse limiar; 

 d) Verificar os fluxos de caixa 

alimentados através dos ativos e a cascata 

de pagamento de investimento numa base 

contínua; 

 e) Tomar todas as medidas razoáveis 

para evitar conflitos de interesses e, 

sempre que tais conflitos não possam ser 

evitados, identificar, gerir e monitorizar e, 

quando aplicável, divulgar tais conflitos 

de interesses, a fim de evitar que afetem 

negativamente os interesses dos 

investidores; 

 f) Gerir os riscos, incluindo os riscos 

operacionais, se estes não estiverem 

expressamente previstos na documentação 

do veículo (por exemplo, a substituição de 

um interveniente da estrutura) ou 

relacionados com a mudança no risco dos 

ativos subjacentes; e 

 g) Verificar se a titularização 

preenche todos os requisitos da secção 1 

ou secção 2 deste capítulo do 

regulamento. 

Or. en 

 

Alteração  311 

Sander Loones 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

As entidades cedentes, patrocinadores e 

EOET só devem utilizar a designação 

«STS» ou uma designação que se refira 

As entidades cedentes, patrocinadores e 

EOET só podem utilizar a designação 

«STS» ou «simples, transparente e 
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direta ou indiretamente a esses termos 

numa sua titularização se esta preencher 

todos os requisitos da secção 1 ou 2 do 

presente regulamento, e tiverem notificado 

a ESMA nos termos do artigo 14.º, n.º 1. 

normalizada» ou uma designação que se 

refira direta ou indiretamente a esses 

termos na sua titularização se: 

 (a) Se a titularização preencher todos 

os requisitos da secção 1 ou da secção 2 do 

presente capítulo, e se tiverem notificado a 

ESMA nos termos do artigo 14.º, n.º 1; e 

 (b) Se a titularização em causa estiver 

incluída na lista a que se refere o artigo 

14.°, n.° 4. 

 A titularização é considerada STS se 

estiverem satisfeitas as condições das 

alíneas a) e b). 

 A autoridade cedente, o patrocinador e a 

EOET que participam na titularização 

considerada STS devem estar 

estabelecidos na União. 

Or. en 

 

Alteração  312 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

As entidades cedentes, patrocinadores e 

EOET só devem utilizar a designação 

«STS» ou uma designação que se refira 

direta ou indiretamente a esses termos 

numa sua titularização se esta preencher 

todos os requisitos da secção 1 ou 2 do 

presente regulamento, e tiverem notificado 

a ESMA nos termos do artigo 14.º, n.º 1. 

1. As entidades cedentes, 

patrocinadores e EOET só devem utilizar a 

designação «STS» ou uma designação que 

se refira direta ou indiretamente a esses 

termos numa sua titularização se esta 

preencher todos os requisitos da secção 1 

ou 2 do presente regulamento, e tiverem 

notificado a ESMA nos termos do artigo 

14.º, n.º 1., e os requisitos atrás referidos 

terem sido avaliados por uma terceira 

parte autorizada pela ESMA. 

 2. A ESMA deve elaborar projetos de 

normas técnicas de regulamentação que 

especifiquem as condições que devem ser 

cumpridas pela terceira parte para ser 
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autorizada a avaliar os critérios 

estabelecidos nos artigos 7.º a 10.º ou nos 

artigos 11.º a 13.º. A ESMA apresenta 

esses projetos de normas técnicas de 

regulamentação à Comissão até [6 meses 

após a entrada em vigor do presente 

regulamento]. 

 É delegado na Comissão o poder de 

adotar as normas técnicas de 

regulamentação a que se refere o 

primeiro parágrafo, nos termos dos 

artigos 10.º a 14.º do Regulamento (UE) 

n.º 1095/2010. 

Or. en 

 

Alteração  313 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

As entidades cedentes, patrocinadores e 

EOET só devem utilizar a designação 

«STS» ou uma designação que se refira 

direta ou indiretamente a esses termos 

numa sua titularização se esta preencher 

todos os requisitos da secção 1 ou 2 do 

presente regulamento, e tiverem notificado 

a ESMA nos termos do artigo 14.º, n.º 1. 

As entidades cedentes e patrocinadores só 

devem utilizar a designação «STS» ou uma 

designação que se refira direta ou 

indiretamente a esses termos numa sua 

titularização se esta preencher todos os 

requisitos da secção 1 ou 2 do presente 

regulamento, e tiverem notificado a ESMA 

nos termos do artigo 14.º, n.º 1. 

Or. en 

Justificação 

As obrigações da EOET limitam-se geralmente à transferência dos fluxos de caixa gerados 

pelos ativos para os detentores de capital e dívida. A EOET não tem nenhuma influência 

sobre o estabelecimento ou gestão da titularização em si, nem nenhuma influência ou 

conhecimento independente do desempenho dos ativos subjacentes. 
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Alteração  314 

Sylvie Goulard 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.º 1 – A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. Uma sociedade de gestão 

autorizada pela autoridade competente do 

seu Estado-Membro de origem deve 

realizar as seguintes funções para uma 

EOET «STS»: 

 (a) Gestão dos riscos da EOET; 

 (b) Verificação do cumprimento STS; 

 (c) Gestão de conflitos de interesses 

 (d) Execução de funções de 

administração: serviços jurídicos e 

contabilísticos da EOET; consultas dos 

clientes; avaliação da carteira e 

determinação do valor das unidades de 

participação; controlo do cumprimento da 

regulamentação; distribuição do 

rendimento (priorização de pagamento); 

procedimento de liquidação e 

compensação; verificação da elegibilidade 

dos ativos; registo e conservação de 

documentos. 

Or. en 

 

Alteração  315 

Sylvie Goulard 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.º 1-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-B. Sem prejuízo de outras condições 

gerais estabelecidas na lei nacional, as 

autoridades competentes só autorizam 

uma sociedade gestora se: 

 (a) As pessoas que conduzem 

efetivamente a atividade de uma empresa 



 

PE587.495v01-00 146/146 AM\1101631PT.doc 

PT 

de gestão têm idoneidade e experiência 

suficientes; 

 b) O pedido de autorização for 

acompanhado de um programa de 

atividades que precise, pelo menos, a 

estrutura organizativa da sociedade 

gestora; e 

 c)  A sociedade gestora tem a sua 

administração central e a sua sede 

estatutária no mesmo Estado-Membro. 

Or. en 

 

Alteração  316 

Sylvie Goulard 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.º 1-C (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-C. A ESMA deve elaborar projetos de 

normas técnicas de regulamentação que 

especifiquem o papel e as condições da 

empresa de gestão de autorização. A 

ESMA apresenta esses projetos de normas 

técnicas de regulamentação à Comissão 

até ... [ 6 meses após a entrada em vigor 

do presente regulamento]. 

 É delegado na Comissão o poder de 

adotar as normas técnicas de 

regulamentação a que se refere o 

primeiro parágrafo, nos termos dos 

artigos 10.º a 14.º do Regulamento (UE) 

n.º 1095/2010. 

Or. en 

 


