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Alteração 21
Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Considerando 3 

Texto da Comissão Alteração

(3) Em 23 de Setembro de 2009, a 
Comissão adoptou três propostas de 
regulamento que instituem o Sistema 
Europeu de Supervisores Financeiros, 
incluindo a criação de três Autoridades 
Europeias de Supervisão, a fim de 
contribuir para uma aplicação coerente da 
legislação da União e para o 
estabelecimento de normas e práticas 
regulamentares e de supervisão comuns de 
elevada qualidade. As autoridades 
europeias em causa são, designadamente, a 
Autoridade Bancária Europeia (ABE), 
instituída pelo Regulamento (UE) n.º 
…./…., a Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados (AEVMM), 
instituída pelo Regulamento (UE) n.º 
…./…., e a Autoridade Europeia dos 
Seguros e Pensões Complementares de 
Reforma (AESPCR), instituída pelo 
Regulamento (UE) n.º …./.… .

(3) Em 23 de Setembro de 2009, a 
Comissão adoptou três propostas de 
regulamento que instituem o Sistema 
Europeu de Supervisores Financeiros, 
incluindo a criação de três Autoridades 
Europeias de Supervisão, a fim de 
contribuir para uma aplicação coerente da 
legislação da União e para o 
estabelecimento de normas e práticas 
regulamentares e de supervisão comuns de 
elevada qualidade. As autoridades 
europeias em causa são, designadamente, a 
Autoridade Europeia de Supervisão 
(Autoridade Bancária Europeia) (ABE), 
instituída pelo Regulamento (UE) n.º 
1093/2010…., a Autoridade Europeia de 
Supervisão (Autoridade Europeia dos 
Valores Mobiliários e dos Mercados)
(AEVMM), instituída pelo Regulamento 
(UE) n.º 1094/2010, e a Autoridade 
Europeia de Supervisão (Autoridade 
Europeia dos Seguros e Pensões 
Complementares de Reforma) (AESPCR), 
instituída pelo Regulamento (UE) n.º 
1095/2010. Estas autoridades têm um 
papel crucial a desempenhar na 
salvaguarda da estabilidade do sector 
financeiro. É, por conseguinte, essencial 
assegurar constantemente que o 
desenvolvimento do seu trabalho seja uma 
questão de elevada prioridade política e 
que disponham de recursos adequados.

Or. en
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Alteração 22
Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Considerando 4 

Texto da Comissão Alteração

(4) Os derivados do mercado de balcão 
(derivados OTC) são pouco transparentes, 
já que são contratos negociados de forma 
privada relativamente aos quais, 
normalmente, só as partes contratantes 
dispõem de informações. Criam uma 
complexa rede de interdependências que 
pode dificultar a identificação da natureza 
e nível dos riscos envolvidos. A crise 
financeira veio demonstrar que essas 
características aumentam a incerteza em 
períodos de pressão sobre os mercados e, 
por conseguinte, colocam riscos para a 
estabilidade financeira. O presente 
regulamento estabelece condições para a 
limitação desses riscos e para o aumento 
da transparência dos contratos de 
derivados.

(4) Os derivados do mercado de balcão 
(derivados OTC) são pouco transparentes, 
já que são contratos negociados de forma 
privada relativamente aos quais, 
normalmente, só as partes contratantes 
dispõem de informações. Criam uma 
complexa rede de interdependências que 
pode dificultar a identificação da natureza 
e nível dos riscos envolvidos. A crise 
financeira veio demonstrar que essas 
características aumentam a incerteza em 
períodos de pressão sobre os mercados e, 
por conseguinte, colocam riscos para a 
estabilidade financeira. O presente 
regulamento estabelece condições para a 
limitação desses riscos, aumentando, para 
o efeito a transparência dos contratos de 
derivados. Uma maior transparência a 
nível dos OTC fomentará igualmente a 
confiança entre os actores de mercado, 
facilitará uma eficaz formação de preços, 
reforçará a protecção dos investidores e 
propiciará um melhor sistema de alerta 
precoce relativamente à criação e às 
proporções dos problemas ocorrentes.

Or. en

Alteração 23
Ioan Enciu

Proposta de regulamento
Considerando 4 

Texto da Comissão Alteração

(4) Os derivados do mercado de balcão 
(derivados OTC) são pouco transparentes, 

(4) Os derivados do mercado de balcão 
(derivados OTC) são pouco transparentes, 
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já que são contratos negociados de forma 
privada relativamente aos quais, 
normalmente, só as partes contratantes 
dispõem de informações. Criam uma 
complexa rede de interdependências que 
pode dificultar a identificação da natureza 
e nível dos riscos envolvidos. A crise 
financeira veio demonstrar que essas 
características aumentam a incerteza em 
períodos de pressão sobre os mercados e, 
por conseguinte, colocam riscos para a 
estabilidade financeira. O presente 
regulamento estabelece condições para a 
limitação desses riscos e para o aumento da 
transparência dos contratos de derivados.

já que são contratos negociados de forma 
privada relativamente aos quais, 
normalmente, só as partes contratantes 
dispõem de informações. É essencial que 
esses instrumentos financeiros se tornem 
mais transparentes e acessíveis. Criam 
uma complexa rede de interdependências 
que pode dificultar a identificação da 
natureza e nível dos riscos envolvidos. A 
crise financeira veio demonstrar que essas 
características aumentam a incerteza em 
períodos de pressão sobre os mercados e, 
por conseguinte, colocam riscos para a 
estabilidade financeira. O presente 
regulamento estabelece condições para a 
limitação desses riscos e para o aumento da 
transparência dos contratos de derivados.

Or. en

Alteração 24
Ioan Enciu

Proposta de regulamento
Considerando 23 

Texto da Comissão Alteração

(23) A fim de obter uma panorâmica 
completa do mercado, tanto os contratos 
compensados como os não compensados 
devem ser comunicados a repositórios de 
transacções.

(23) A fim de obter uma panorâmica 
completa do mercado, tanto os contratos 
compensados como os não compensados 
devem ser comunicados a repositórios de 
transacções num curto período de tempo.

Or. en

Alteração 25
Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Considerando 25 



PE460.628v01-00 6/40 AM\858999PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

(25) Devem ser previstas sanções efectivas, 
proporcionadas e dissuasivas no que 
respeita às obrigações de compensação e 
de prestação de informações. Os 
Estados-Membros devem aplicar essas 
sanções de forma que não prejudique a 
eficácia das regras.

(25) Devem ser previstas sanções efectivas, 
proporcionadas e dissuasivas no que 
respeita às obrigações de compensação e 
de prestação de informações. Os 
Estados-Membros devem aplicar essas 
sanções de forma que não prejudique a 
eficácia das regras. Os Estados-Membros
devem assegurar que as sanções impostas 
sejam publicamente divulgadas e que os 
relatórios de avaliação sobre a eficácia 
das regras existentes sejam publicados a 
intervalos regulares.

Or. en

Alteração 26
Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Considerando 37 

Texto da Comissão Alteração

(37) As CCP devem dispor de um sólido 
enquadramento para a gestão dos riscos de 
crédito, de liquidez, operacionais e outros, 
incluindo o risco que suportam ou que 
representam para outras entidades através 
de relações de interdependência. Uma CCP 
deve dispor de procedimentos e 
mecanismos para fazer face a um 
incumprimento por um membro 
compensador. A fim de minimizar o risco 
de contágio dessas situações de 
incumprimento, a CCP deve aplicar 
requisitos estritos de participação, recolher 
margens iniciais adequadas e manter um 
fundo de protecção contra o 
incumprimento e outros recursos 
financeiros para a cobertura de eventuais 
perdas.

(37) As CCP devem dispor de um sólido 
enquadramento para a gestão dos riscos de 
crédito, de liquidez, operacionais e outros, 
incluindo o risco que suportam ou que 
representam para outras entidades através 
de relações de interdependência. Uma CCP 
deve dispor de procedimentos e 
mecanismos para fazer face a um 
incumprimento por um membro 
compensador. A fim de minimizar o risco 
de contágio dessas situações de 
incumprimento, a CCP deve aplicar 
requisitos estritos de participação, recolher 
margens iniciais adequadas e manter um 
fundo de protecção contra o 
incumprimento e outros recursos 
financeiros para a cobertura de eventuais 
perdas. Enquanto parte da sua função de 
gestão de riscos e para cobrir a sua 
exposição perante os respectivos membros 
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compensadores, as CCP apenas devem 
aceitar garantias de elevada liquidez, com 
riscos de crédito e de mercado mínimos. O 
tipo de activos a aceitar como garantia 
poderia, em certa medida, ser adaptado à 
natureza da contraparte. Relativamente às 
contrapartes não-financeiras, as CCP 
poderiam, quando apropriado, aceitar 
garantias bancárias ou activos 
equivalentes como garantia.

Or. en

Alteração 27
Ioan Enciu

Proposta de regulamento
Considerando 47 

Texto da Comissão Alteração

(47) A fim de poder fiscalizar 
efectivamente os repositórios de 
transacções, a AEVMM deverá ter o 
direito de conduzir investigações e 
inspecções no local.

(47) A fim de poder fiscalizar 
efectivamente os repositórios de 
transacções, a AEVMM deverá ter o poder
de conduzir investigações e inspecções no 
local.

Or. en

Alteração 28
Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 21 

Texto da Comissão Alteração

(21) «Membro independente do Conselho 
de Administração», um membro do 
Conselho de Administração que não tem 
quaisquer relações comerciais, familiares 
ou outras que criem um conflito de 
interesses em relação à CCP, ao(s) 
accionista(s) que a controla(m) ou à sua 

(21) «Membro independente do Conselho 
de Administração», um membro do 
Conselho de Administração que não tem 
ou não teve quaisquer relações comerciais, 
familiares ou outras que criem um conflito 
de interesses em relação à CCP, ao(s) 
accionista(s) que a controla(m) ou à sua 
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administração ou a um membro 
compensador ou à sua administração;

administração ou a um membro 
compensador ou à sua administração;

Or. en

Alteração 29
Ivailo Kalfin

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 1 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Uma contraparte financeira compensa 
todos os contratos de derivados OTC 
considerados elegíveis nos termos do artigo 
4.° e celebrados com outras contrapartes 
financeiras das CCP relevantes constantes 
do registo referido no artigo 4.º, n.º 4.

1. Uma contraparte financeira e uma 
contraparte não-financeira referida no 
artigo 7.º, n.º 2, compensam todos os 
contratos de derivados OTC considerados 
elegíveis nos termos do artigo 4.° e 
celebrados com outras contrapartes 
financeiras das CCP relevantes constantes 
do registo referido no artigo 4.º, n.º 4. A 
obrigação de compensação não se aplica 
a qualquer das contrapartes se pelo 
menos uma das contrapartes for uma 
contraparte não-financeira que não 
excedeu o limiar de compensação.

Or. en

Alteração 30
Bendt Bendtsen

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 1 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Uma contraparte financeira compensa 
todos os contratos de derivados OTC 
considerados elegíveis nos termos do artigo 
4.° e celebrados com outras contrapartes 
financeiras das CCP relevantes constantes 
do registo referido no artigo 4.º, n.º 4.

1. Uma contraparte financeira compensa 
todos os contratos de derivados OTC 
considerados elegíveis nos termos do artigo 
4.° e celebrados com outras contrapartes 
financeiras das CCP relevantes constantes 
do registo referido no artigo 4.º, n.º 4. A 
obrigação de compensação não se aplica 
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a qualquer das contrapartes se pelo 
menos uma das contrapartes for uma 
contraparte não-financeira que não 
excedeu o limiar de compensação referido 
no artigo 7.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 31
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 1 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Uma contraparte financeira compensa
todos os contratos de derivados OTC 
considerados elegíveis nos termos do artigo 
4.° e celebrados com outras contrapartes 
financeiras das CCP relevantes constantes 
do registo referido no artigo 4.º, n.º 4.

1. Uma contraparte financeira e uma 
contraparte não-financeira referida no 
artigo 7.º, n.º 2, compensam todos os 
contratos de derivados OTC considerados 
elegíveis nos termos do artigo 4.° e 
celebrados com outras contrapartes 
financeiras das CCP relevantes constantes 
do registo referido no artigo 4.º, n.º 4.

Or. en

Justificação

Se uma contraparte não-financeira não exceder o limiar de compensação não deve ser 
forçada a compensar os contratos de derivados OTC só porque a sua contraparte é uma 
instituição financeira ou uma contraparte não-financeira que excede o limiar. Senão, a 
abordagem relativa ao limiar de compensação e ao teste nos termos do n.º 4 do artigo 7.º 
deixaria de ter significado. Além disso, isto teria como consequência involuntária fazer com 
que as contrapartes não-financeiras evitassem fazer transacções com instituições financeiras.

Alteração 32
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração

A obrigação de compensação prevista no 
primeiro parágrafo não se aplica aos 
contratos de derivados OTC concluídos 
por uma contraparte financeira ou uma 
contraparte não-financeira, na acepção 
do n.º 2 do artigo 7.º, com a sua 
empresa-mãe, uma sucursal ou outra 
sucursal da sua empresa-mãe.

Or. en

Justificação

As entidades não-financeiras usam frequentemente uma entidade única para atenuar os 
riscos de grupo. Portanto, seria possível transferir os riscos comerciais intra-grupo sem 
activar a obrigação de compensação e prestação de informações. Em muitos casos, pode 
haver requisitos jurídicos que determinem quais as empresas do grupo que podem enfrentar 
contrapartes externas para atenuar os riscos comerciais. As isenções em prol das 
transacções intra-grupo também são reconhecidas noutros elementos cruciais da legislação 
sobre os mercados financeiros (p/ex: MiFID).

Alteração 33
Ivailo Kalfin

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 1 – parágrafo 2 

Texto da Comissão Alteração

Essa obrigação de compensação é 
igualmente aplicável às contrapartes 
financeiras e não-financeiras referidas no 
artigo 7.º, n.º 2, que celebrem contratos de 
derivados OTC elegíveis com entidades de 
países terceiros.

Essa obrigação de compensação é 
igualmente aplicável às contrapartes 
financeiras e não-financeiras referidas no 
artigo 7.º, n.º 2, que celebrem contratos de 
derivados OTC elegíveis com entidades de 
países terceiros, que sejam, do mesmo 
modo, ou contrapartes financeiras ou 
não-financeiras que tenham excedido o 
limiar de compensação.

Or. en
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Alteração 34
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 1 – parágrafo 2 

Texto da Comissão Alteração

Essa obrigação de compensação é 
igualmente aplicável às contrapartes 
financeiras e não-financeiras referidas no 
artigo 7.º, n.º 2, que celebrem contratos de 
derivados OTC elegíveis com entidades de 
países terceiros.

Essa obrigação de compensação é 
igualmente aplicável às contrapartes 
financeiras e não-financeiras referidas no 
artigo 7.º, n.º 2, que celebrem contratos de 
derivados OTC elegíveis com entidades de 
países terceiros. A obrigação de 
compensação não se aplica a contrapartes 
não-financeiras não sujeitas à obrigação 
de compensação, desde que tenham 
concluído contratos de derivados OTC 
com outras contrapartes financeiras ou 
não-financeiras.

Or. de

Alteração 35
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 1 – parágrafo 2 

Texto da Comissão Alteração

Essa obrigação de compensação é 
igualmente aplicável às contrapartes 
financeiras e não-financeiras referidas no
artigo 7.º, n.º 2, que celebrem contratos de 
derivados OTC elegíveis com entidades de 
países terceiros.

A obrigação de compensação não se aplica 
a qualquer das contrapartes, se pelo menos 
uma das contrapartes for uma contraparte 
não-financeira que não excedeu o limiar 
de compensação referido no artigo 7.º, n.º 
2. referido no artigo 7.º, n.º 2..

Or. en

Justificação

Se uma contraparte não-financeira não exceder o limiar de compensação não deve ser 
forçada a compensar os contratos de derivados OTC só porque a sua contraparte é uma 
instituição financeira ou uma contraparte não-financeira que excede o limiar. Senão, a 
abordagem relativa ao limiar de compensação e ao teste nos termos do n.º 4 do artigo 7.º 
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deixaria de ter significado. Além disso, isto teria como consequência involuntária fazer com 
que as contrapartes não-financeiras evitassem fazer transacções com instituições financeiras.

Alteração 36
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 1 – parágrafo 2 

Texto da Comissão Alteração

Essa obrigação de compensação é 
igualmente aplicável às contrapartes 
financeiras e não-financeiras referidas no 
artigo 7.º, n.º 2, que celebrem contratos de 
derivados OTC elegíveis com entidades de 
países terceiros.

Essa obrigação de compensação é 
igualmente aplicável às contrapartes 
financeiras e não-financeiras que excedam 
os limiares referidos no artigo 7.º, n.º 2, 
que celebrem contratos de derivados OTC 
elegíveis com entidades de países terceiros.

Or. en

Justificação

Aditamento necessário para aumentar a clareza do texto.

Alteração 37
Norbert Glante

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 1 – parágrafo 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

A obrigação de compensação prevista no 
parágrafo anterior não se aplica aos 
contratos OTC de derivados que tenham 
sido concluídos por uma contraparte 
financeira ou não-financeira com a sua 
empresa-mãe ou uma sucursal da sua 
empresa-mãe.

Or. de
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Justificação

As transacções internas que sirvam a gestão do risco ou da liquidez de um conglomerado 
devem ser excluídas da obrigação de compensação das CCP já que, em caso contrário, não 
há incentivos à realização duma gestão eficaz do risco ou da liquidez de um conglomerado.

Alteração 38
Herbert Reul

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 1 – parágrafo 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Os parágrafos anteriores não se aplicam 
aos contratos de derivados OTC 
concluídos por uma instituição financeira 
ou não-financeira, com a sua 
empresa-mãe ou uma sucursal da sua 
empresa-mãe.

Or. de

Justificação

As transacções internas que sirvam a gestão do risco ou da liquidez de um conglomerado 
devem ser excluídas da obrigação de compensação das CCP já que, em caso contrário, não 
há incentivos à realização duma gestão eficaz do risco ou da liquidez de um conglomerado.

Alteração 39
Evžen Tošenovský

Proposta de regulamento
Artigo 4 – ponto 2 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

(b) A data a partir da qual essa obrigação 
produz efeitos.

b) A data a partir da qual essa obrigação 
produz efeitos, que não será anterior à 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento, e o calendário em que as 
contrapartes ou categorias passam a estar 
sujeitas à obrigação de compensação.
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Or. en

Alteração 40
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Artigo 4 – ponto 3 – parágrafo 2 

Texto da Comissão Alteração

Antes de tomar uma decisão, a AEVMM 
procede a uma consulta pública e, se for 
caso disso, consulta as autoridades 
competentes dos países terceiros.

Antes de tomar uma decisão, a AEVMM 
procede a uma consulta pública e, se for 
caso disso, consulta as autoridades 
europeias competentes para os mercados 
específicos e as dos países terceiros.  O seu 
parecer técnico é tido em conta antes da 
decisão sobre a elegibilidade de uma 
categoria de derivados para a obrigação 
de compensação referida no artigo 3.º.

Or. de

Alteração 41
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Artigo 4 – ponto 3 – parágrafo 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Estão excluídos da elegibilidade para a 
obrigação de compensação referida nos 
n.ºs 2 e 3, em virtude da sua não 
adequação para efeitos de normalização, 
em particular as seguintes categorias de 
derivados dos mercados de 
matérias-primas:
- contratos de longo prazo no domínio da 
energia e fornecimento de energia
- contratos no domínio da energia e 
fornecimento de energia com quantidades 
flexibilidade dos volumes contratados
contratos no domínio da energia e 
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fornecimento de energia com obrigações 
de tipo “take or pay”
- contratos com indexação a índices 
ilíquidos ou a índices não estabelecidos 
diariamente.

Or. de

Alteração 42
Ivailo Kalfin

Proposta de regulamento
Artigo 4 – ponto 3-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

3-B.  Fim de assegurar a uniformidade 
das condições de aplicação a que se 
referem os artigos 3.º e 3.º-A, a AEVMM 
pode desenvolver projectos de normas 
técnicas de execução para determinar se 
as contrapartes ou os contratos de 
derivados OTC podem representar uma 
ameaça para o regular funcionamento e 
integridade dos mercados financeiros ou a 
estabilidade da totalidade ou de parte do 
sistema financeiro da União.
É atribuída à Comissão competência para 
adoptar as normas técnicas de execução a 
que se refere o primeiro parágrafo, nos 
termos do artigo 15.º do Regulamento 
(UE) n.º 1095/2010*.
A AEVMM apresenta à Comissão esses 
projectos de normas técnicas de execução 
até 30 de Junho de 2012.
_______________
* JO: Inserir o número do regulamento constante do 
documento PE-CONS 42/10.

Or. en
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Alteração 43
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Artigo 4 – ponto 5 

Texto da Comissão Alteração

5. A AEVMM pode, por sua própria 
iniciativa e após consulta ao Comité 
Europeu do Risco Sistémico (CERS), 
identificar e comunicar à Comissão as 
categorias de contratos sobre derivados que 
deverão constar do seu registo público, mas 
para as quais nenhuma CCP tenha ainda 
obtido autorização.

5. A AEVMM pode, por sua própria 
iniciativa e após consulta ao Comité 
Europeu do Risco Sistémico (CERS), bem 
como após consulta da autoridade 
europeia competente para mercados 
específicos e as dos países terceiros, 
identificar e comunicar à Comissão as 
categorias de contratos sobre derivados que 
deverão constar do seu registo público, mas 
para as quais nenhuma CCP tenha ainda 
obtido autorização.

Or. de

Alteração 44
Ivailo Kalfin

Proposta de regulamento
Artigo 6 – ponto 2 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

2. Quando um repositório de transacções 
não estiver em condições de registar os 
dados de um contrato OTC sobre 
derivados, as contrapartes financeiras 
comunicam os dados respeitantes às suas 
posições nesses contratos à autoridade 
competente designada em conformidade 
com o artigo 48.º da Directiva 2004/39/CE.

2. Quando um repositório de transacções 
não estiver em condições de registar os 
dados de um contrato OTC sobre 
derivados, as contrapartes financeiras 
comunicam os dados respeitantes aos seus 
contratos OTC sobre derivados à 
autoridade competente designada em 
conformidade com o artigo 48.º da 
Directiva 2004/39/CE.

Or. en
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Alteração 45
Ivailo Kalfin

Proposta de regulamento
Artigo 6 – ponto 4 – parágrafo 4 

Texto da Comissão Alteração

A AEVMM desenvolve projectos de 
normas técnicas regulamentares que 
apresenta à Comissão até 30 de Junho de 
2012.

A AEVMM apresenta à Comissão esses
projectos de normas técnicas de 
regulamentação, após consulta pública, até 
30 de Junho de 2012.

Or. en

Alteração 46
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 7 – ponto 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Quando uma contraparte 
não-financeira assumir posições 
decorrentes de contratos de derivados 
OTC que excedam o limiar de informação 
a determinar nos termos do n.º 3, alínea 
a), comunica esse facto à autoridade 
competente designada em conformidade 
com o artigo 48.º da Directiva 2004/93/CE 
da Comissão, justificando os motivos que 
a levaram a assumir essas posições.

Suprimido

A contraparte não-financeira fica sujeita 
à obrigação de prestação de informações 
estabelecida no artigo 6.º, n.º 1.

Or. en

Justificação

O limiar de compensação proporciona uma base suficiente para determinar uma política de 
compensação adequada. O limiar de compensação representaria mais um fardo burocrático 
adicional para as instituições não-financeiras do que um benefício para os mercados de 
derivados OTC.
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Alteração 47
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 7 – ponto 2 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

2. Quando uma contraparte não-financeira 
assumir posições em contratos de 
derivados OTC que excedam o limiar de 
compensação a determinar nos termos do 
n.º 3, alínea b), fica sujeita à obrigação de 
compensação estabelecida no artigo 3.° no 
que diz respeito a todos os seus contratos 
de derivados OTC elegíveis.

2. Quando uma contraparte não-financeira 
assumir posições e exposições líquidas em 
contratos de derivados OTC que excedam 
o limiar de compensação a determinar nos 
termos do n.º 3, alínea b) ao longo de um 
período de 90 dias consecutivos, fica 
sujeita à obrigação de compensação 
estabelecida no artigo 3.° no que diz 
respeito a todos os seus contratos de 
derivados OTC elegíveis e notifica do 
facto a autoridade competente designada 
nos termos do artigo 48.º da Directiva 
2004/39/CE.

Or. en

Justificação

Uma infracção do limiar de compensação deve ocorrer durante 90 dias consecutivos antes de 
ser activada a obrigação de compensação. Isto é necessário para evitar que uma infracção 
breve do limiar de compensação (p/ex. com base numa situação instável dos preços do 
mercado) active a obrigação de compensação. A contraparte não-financeira em questão 
notifica a autoridade competente dessa infracção do limiar de compensação.

Alteração 48
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Artigo 7 – ponto 2 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

2. Quando uma contraparte não-financeira 
assumir posições em contratos de 
derivados OTC que excedam o limiar de 
compensação a determinar nos termos do 

2. Quando uma contraparte não-financeira 
assumir posições em contratos de 
derivados OTC que excedam o limiar de 
compensação a determinar nos termos do 
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n.º 3, alínea b), fica sujeita à obrigação de 
compensação estabelecida no artigo 3.° no 
que diz respeito a todos os seus contratos 
de derivados OTC elegíveis.

n.º 3, alínea b), fica sujeita à obrigação de 
compensação estabelecida no artigo 3.° no 
que diz respeito a todos os seus contratos 
de derivados OTC elegíveis, que excedam 
o limiar de compensação e não estejam 
directamente ligados à actividade da 
empresa e não sejam objectivamente 
mensuráveis, nos termos do n.º 4.

Or. de

Alteração 49
Norbert Glante

Proposta de regulamento
Artigo 7 – ponto 2 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

2. Quando uma contraparte não-financeira 
assumir posições em contratos de 
derivados OTC que excedam o limiar de 
compensação a determinar nos termos do 
n.º 3, alínea b), fica sujeita à obrigação de 
compensação estabelecida no artigo 3.° no 
que diz respeito a todos os seus contratos 
de derivados OTC elegíveis.

2. Quando uma contraparte não-financeira 
assumir posições líquidas e exposições em 
contratos de derivados OTC que excedam 
o limiar de compensação a determinar nos 
termos do n.º 3, alínea b), fica sujeita à 
obrigação de compensação estabelecida no 
artigo 3.° no que diz respeito a todos os 
seus contratos de derivados OTC elegíveis, 
que excedam o limiar de compensação 
durante 90 dias consecutivos.

Or. de

Justificação

É desproporcionado não ter em conta no cálculo das posições as transacções que estejam 
directamente relacionadas com a actividade comercial, de forma objectivamente mensurável, 
e contudo subordinar essas transacções à obrigação de compensação no caso de excederem o 
limiar de compensação.
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Alteração 50
Philippe Lamberts

Proposta de regulamento
Artigo 7 – ponto 2 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

2. Quando uma contraparte não-financeira 
assumir posições em contratos de 
derivados OTC que excedam o limiar de 
compensação a determinar nos termos do 
n.º 3, alínea b), fica sujeita à obrigação de 
compensação estabelecida no artigo 3.° no 
que diz respeito a todos os seus contratos 
de derivados OTC elegíveis.

2. Quando uma contraparte não-financeira 
assumir posições em contratos de 
derivados OTC que levem a que a posição 
média ao longo de 90 dias exceda o limiar 
de compensação determinado nos termos 
do n.º 3, alínea b), fica sujeita à obrigação 
de compensação estabelecida no artigo 3.° 
no que diz respeito a todos os seus 
contratos de derivados OTC elegíveis.

Or. en

Alteração 51
Bendt Bendtsen

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os contratos de derivados OTC que 
envolvam uma contraparte não-financeira 
e estejam directamente relacionados com 
a actividade comercial ou o 
financiamento da tesouraria dessa 
contraparte, de forma objectivamente 
mensurável, não são tidos em conta para 
o cálculo das posições referidas no n.º 2.

Or. en

Alteração 52
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 7 – ponto 3 – parágrafo 1 – alínea a) 
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Texto da Comissão Alteração

a) O limiar de informação; Suprimido

Or. en

Justificação

Não é claro como é que uma contraparte não-financeira pode determinar que um derivado 
OTC está directamente relacionado com a actividade comercial dessa contraparte, de forma 
objectivamente mensurável. Deveria fazer-se uma análise das outras transacções de 
derivados não conformes à NIC 39. Esta análise seria efectuada pela própria empresa e 
certificada por um auditor externo independente. Para garantir a máxima qualidade e 
seriedade destas informações, o órgão de supervisão pode ter o direito de efectuar inspecções 
por amostragem e fazer perguntas às quais a empresa seria juridicamente obrigada a 
responder.

Alteração 53
Herbert Reul

Proposta de regulamento
Artigo 7 – ponto 3 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Critérios em função dos quais é 
verificado se os contratos de derivados 
OTC estão directamente relacionados com 
a actividade de uma contraparte 
não-financeira e são objectivamente 
mensuráveis.

Or. de

Alteração 54
Norbert Glante

Proposta de regulamento
Artigo 7 – ponto 3 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova) 
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Texto da Comissão Alteração

(b-A) Critérios em função dos quais é 
verificado se os contratos de derivados 
OTC estão directamente relacionados com 
a actividade de uma contraparte 
não-financeira e são objectivamente 
mensuráveis.

Or. de

Alteração 55
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 7 – ponto 3 – parágrafo 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Os critérios em função dos quais um 
contrato de derivados OTC é considerado 
objectivamente mensurável como estando 
directamente relacionado com uma 
actividade comercial. As normas técnicas 
regulamentares referidas no primeiro 
parágrafo têm em conta a actual 
regulamentação e as normas e processos 
de auditoria geralmente aceites.

Or. en

Justificação

Não é claro como é que uma contraparte não-financeira pode determinar que um derivado 
OTC está directamente relacionado com a actividade comercial dessa contraparte, de forma 
objectivamente mensurável. Deveria fazer-se uma análise das outras transacções de 
derivados não conformes à NIC 39. Esta análise seria efectuada pela própria empresa e 
certificada por um auditor externo independente. Para garantir a máxima qualidade e 
seriedade destas informações, o órgão de supervisão pode ter o direito de efectuar inspecções 
por amostragem e fazer perguntas às quais a empresa seria juridicamente obrigada a 
responder.
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Alteração 56
Herbert Reul

Proposta de regulamento
Artigo 7 – ponto 3 – parágrafo 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Estas normas técnicas regulamentares já 
contemplam disposições legais existentes 
e normas e processos de auditoria 
geralmente aceites.

Or. de

Justificação

A própria empresa deveria efectuar uma análise que vá para além das normas NIC 39, que 
seria seguidamente certificada por um auditor externo independente. Para assegurar a 
qualidade mais elevada possível desta análise, a autoridade de supervisão deve ter o direito 
de conduzir investigações e consultas à empresa.

Alteração 57
Norbert Glante

Proposta de regulamento
Artigo 7 – ponto 3 – parágrafo 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Estas normas técnicas regulamentares já 
contemplam disposições legais existentes 
e normas e processos de auditoria 
geralmente aceites.

Or. de

Justificação

A própria empresa deveria efectuar uma análise que vá para além das normas NIC 39, que 
seria seguidamente certificada por um auditor externo independente. Para assegurar a 
qualidade mais elevada possível desta análise, a autoridade de supervisão deve ter o direito 
de conduzir investigações e consultas à empresa.
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Alteração 58
Norbert Glante

Proposta de regulamento
Artigo 7 – ponto 3 – parágrafo 2 

Texto da Comissão Alteração

Esses limiares são determinados tendo em 
conta a relevância sistémica do somatório 
líquido das posições e exposições de cada 
contraparte para cada categoria de 
derivados.

Esses limiares são determinados tendo em 
conta a relevância sistémica do somatório 
líquido das posições e exposições de cada 
contraparte para cada categoria de 
derivados OTC. A relevância sistémica do 
somatório líquido das posições e 
exposições dos contratos derivados OTC é 
determinada com base em critérios 
quantitativos e qualitativos adequados 
para cada categoria. Neste contexto, 
devem ser particularmente tidos em conta 
as exposições em termos de crédito nos 
contratos com institutos financeiros com 
relevância sistémica.

Or. de

Justificação

O regulamento deve conter os critérios essenciais para determinar os limiares e não deixar 
isto apenas a cargo da AEVMM. A obrigação de compensação deve ser vista tendo como 
pano de fundo o grau do risco sistémico corrido pelas instituições não-financeiras em 
contratos de derivados OTC no sistema financeiro da UE.

Alteração 59
Ivailo Kalfin

Proposta de regulamento
Artigo 7 – ponto 3 – parágrafo 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

A relevância sistémica do somatório 
líquido das posições e exposições dos 
derivados OTC será avaliada com base em 
critérios quantitativos e qualitativos por 
categoria de derivados OTC, 
nomeadamente nas exposições globais ao 
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risco de crédito para as instituições 
financeiras sistemicamente relevantes.

Or. en

Alteração 60
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Artigo 7 – ponto 4 

Texto da Comissão Alteração

4. Os contratos de derivados OTC que 
envolvam uma contraparte não-financeira e 
estejam directamente relacionados com a 
actividade comercial dessa contraparte, de 
forma objectivamente mensurável, não são 
tidos em conta para o cálculo das posições 
referidas no n.º 2.

4. Os contratos de derivados OTC que 
envolvam uma contraparte não-financeira e 
estejam directamente relacionados com a 
actividade comercial dessa contraparte, de 
forma objectivamente mensurável, não são 
tidos em conta para o cálculo das posições 
referidas no n.º 2. Objectivamente 
mensuráveis e directamente relacionados 
com a actividade comercial dessa 
contraparte são, nomeadamente, as 
actividades que visam a segurança da 
actividade comercial e a sua optimização.

Or. de

Alteração 61
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 7 – ponto 4 

Texto da Comissão Alteração

4. Os contratos de derivados OTC que 
envolvam uma contraparte não-financeira e 
estejam directamente relacionados com a 
actividade comercial dessa contraparte, de 
forma objectivamente mensurável, não são 
tidos em conta para o cálculo das posições 
referidas no n.º 2.

4. Os contratos de derivados OTC que 
envolvam uma contraparte não-financeira e 
estejam directamente relacionados com a 
actividade comercial dessa contraparte, da 
empresa-mãe ou da sucursal dessa 
contraparte ou outra sucursal da sua 
empresa-mãe, de forma objectivamente 
mensurável, não são tidos em conta para o 



PE460.628v01-00 26/40 AM\858999PT.doc

PT

cálculo das posições referidas no presente 
artigo.

Or. en

Justificação

As entidades não-financeiras usam frequentemente uma entidade única para atenuar os 
riscos de grupo. Portanto, seria possível transferir os riscos comerciais intra-grupo sem 
activar a obrigação de compensação e prestação de informações. Em muitos casos, pode 
haver requisitos jurídicos que determinem quais as empresas do grupo que podem enfrentar 
contrapartes externas para atenuar os riscos comerciais. As isenções em prol das 
transacções intra-grupo também são reconhecidas noutros elementos cruciais da legislação 
sobre os mercados financeiros (p/ex: MiFID).

Alteração 62
Philippe Lamberts

Proposta de regulamento
Artigo 7 – ponto 4 

Texto da Comissão Alteração

4. Os contratos de derivados OTC que 
envolvam uma contraparte não-financeira e 
estejam directamente relacionados com a 
actividade comercial dessa contraparte, de 
forma objectivamente mensurável, não são 
tidos em conta para o cálculo das posições 
referidas no n.º 2.

4. Os contratos de derivados OTC que 
envolvam uma contraparte não-financeira e 
estejam directamente relacionados com a 
redução do mercado e o risco de crédito a 
que a actividade comercial dessa 
contraparte está exposta, de forma 
objectivamente mensurável, não são tidos 
em conta para o cálculo das posições 
referidas no n.º 2.

Or. en

Alteração 63
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 7 – ponto 4-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração

4-A. A obrigação de compensação 
referida no artigo 3.º, n.º 1, não se aplica 
aos contratos de derivados OTC que 
tenham sido concluídos por uma 
contraparte não-financeira antes da data 
em que essa contraparte não-financeira 
passa a estar sujeita à obrigação de 
compensação.

Or. en

Justificação

Se uma contraparte não-financeira tiver de compensar todos os seus contratos de derivados 
OTC existentes (imediatamente) após uma infracção relevante do limiar de compensação, 
isso implicará uma obrigação de compensação para todas as empresas. Isso resultaria num 
“abismo” de compensação ou num choque de compensação. A parte não-financeira tem de 
compensar toda a carteira de derivados OTC imediatamente. Isto provocará riscos de 
liquidez consideráveis.

Alteração 64
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 7 – ponto 4-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

4-B. A obrigação de compensação 
mantém-se enquanto o valor líquido das 
posições e exposições da contraparte não-
financeira nos contratos OTC sobre 
derivados exceder o limiar de 
compensação e terminará logo que o 
valor líquido dessas posições e exposições 
seja inferior ao limiar de compensação.

Or. en

Justificação

O Regulamento não é claro quanto ao tratamento da compensação. Uma contraparte 
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não-financeira deve ficar sempre isenta da obrigação de compensação se as suas posições em 
contratos de derivados OTC forem inferiores ao limiar de compensação ou ficarem aquém 
dele. Senão, haverá discriminação entre as contrapartes não-financeiras que não infringem o 
limiar de compensação e as que ficam aquém do mesmo.

Alteração 65
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Artigo 8 – ponto 1 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

1. As contrapartes financeiras ou 
não-financeiras referidas no artigo 7.º, 
n.º 2, que celebrem um contrato de 
derivados OTC sem compensação através 
de uma CCP devem prever procedimentos 
e mecanismos apropriados para medir, 
acompanhar e atenuar os riscos 
operacionais e os riscos de crédito, 
incluindo pelo menos:

1. As contrapartes financeiras ou 
não-financeiras referidas no artigo 7.º, 
n.º 2, que celebrem um contrato de 
derivados OTC sem compensação através 
de uma CCP devem prever procedimentos 
e mecanismos apropriados para medir, 
acompanhar e atenuar os riscos 
operacionais e os riscos de crédito.
Incluem, nomeadamente:

Or. de

Alteração 66
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Artigo 8 – ponto 1 – parágrafo 2 

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos da alínea b), o saldo dos
contratos em curso é avaliado a preços 
correntes de mercado numa base diária e 
os procedimentos de gestão do risco 
devem exigir trocas de garantias 
oportunas, exactas e devidamente 
segregadas ou a detenção de um capital 
apropriado e proporcionado.

Suprimido
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Or. de

Alteração 67
Norbert Glante

Proposta de regulamento
Artigo 8 – ponto 1 – parágrafo 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

As obrigações previstas nas alíneas a) e b) 
apenas se aplicam as instituições 
não-financeiras sujeitas à obrigação de 
compensação nos termos do artigo 7.º, 
n.º 2, e apenas a partir do momento em 
que tem início a obrigação de 
compensação.

Or. de

Justificação

Se as instituições não-financeiras forem abrangidas pelas técnicas de minimização dos riscos 
nos termos do artigo 8.º, apesar de não estarem sujeitas à obrigação de compensação, o 
princípio da excepção da obrigação de compensação aplicável às instituições 
não-financeiras transforma-se no contrário.

Alteração 68
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Artigo 8 – ponto 2 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

2. São delegados à Comissão poderes para 
adoptar normas técnicas regulamentares 
que especifiquem o prazo máximo que 
pode decorrer entre a celebração de um 
contrato de derivados OTC e a 
confirmação referida no n.º 1, alínea a).

Suprimido

Or. de
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Alteração 69
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Artigo 8 – ponto 2 – parágrafo 2 

Texto da Comissão Alteração

As normas técnicas regulamentares 
referidas no primeiro parágrafo são 
adoptadas em conformidade com [os 
artigos 7.º a 7.º-D] do Regulamento (UE) 
n.º …/…. [Regulamento AEVMM].

Suprimido

Or. de

Alteração 70
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Artigo 8 – ponto 2 – parágrafo 3 

Texto da Comissão Alteração

A AEVMM apresenta projectos para essas 
normas técnicas regulamentares à
Comissão até 30 de Junho de 2012.

Suprimido

Or. de

Alteração 71
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Artigo 8 – ponto 3 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

3. São delegados à Comissão poderes para 
adoptar normas técnicas regulamentares 
que especifiquem os mecanismos, níveis 
de garantias e de capital exigidos para dar 
cumprimento à alínea b) e ao segundo 

Suprimido
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parágrafo do n.º 1.

Or. de

Alteração 72
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Artigo 8 – ponto 3 – parágrafo 2 

Texto da Comissão Alteração

Dependendo da natureza jurídica da 
contraparte, as normas técnicas 
regulamentares referidas no primeiro 
parágrafo são adoptadas em 
conformidade com [os artigos 7.º a 7.º-D] 
do Regulamento (UE) n.º …/… [ABE], 
[os artigos 7.º a 7.º-D] do Regulamento 
(UE) n.º …/… [AEVMM] ou com [os 
artigos 7.º a 7.º-D] do Regulamento (UE) 
n.º …/… [AESPCR].

Suprimido

Or. de

Alteração 73
Hermann Winkler

Proposta de regulamento
Artigo 8 – ponto 3 – parágrafo 3 

Texto da Comissão Alteração

A ABE, a AEVMM e a AESPCR 
apresentam conjuntamente um projecto 
para essas normas técnicas 
regulamentares à Comissão até 30 de 
Junho de 2012.

Suprimido

Or. de
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Alteração 74
Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Artigo 9 – ponto 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros definem as regras 
para as sanções aplicáveis em caso de 
violação das regras do presente título e 
tomam as medidas necessárias para 
assegurar a sua aplicação. Essas sanções 
incluem pelo menos a imposição de multas 
com carácter administrativo. As sanções 
previstas devem ser efectivas, 
proporcionadas e dissuasivas.

1. Os Estados-Membros definem as regras 
para as sanções aplicáveis em caso de 
violação das regras do presente título e 
tomam as medidas necessárias para 
assegurar a sua aplicação. Essas sanções 
incluem pelo menos a imposição de multas 
com carácter administrativo. As sanções 
previstas devem ser efectivas, 
proporcionadas e dissuasivas. Os 
Estados-Membros consultam a AEVMM 
aquando do estabelecimento e 
ajustamento das suas normas em matéria 
de sanções.

Or. en

Alteração 75
Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Artigo 9 – ponto 2 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem garantir 
que as autoridades competentes 
responsáveis pela supervisão das 
contrapartes financeiras e, quando 
necessário, das contrapartes 
não-financeiras divulguem publicamente 
todas as sanções impostas por 
incumprimento dos artigos 3.º a 8.º, 
excepto quando essa divulgação possa 
colocar seriamente em causa os mercados 
financeiros ou causar prejuízos 
desproporcionados para as partes 
envolvidas.

2. Os Estados-Membros devem garantir 
que as autoridades competentes 
responsáveis pela supervisão das 
contrapartes financeiras e, quando 
necessário, das contrapartes 
não-financeiras divulguem publicamente 
todas as sanções impostas por 
incumprimento dos artigos 3.º a 8.º, 
excepto quando essa divulgação possa 
colocar seriamente em causa os mercados 
financeiros ou causar prejuízos 
desproporcionados para as partes 
envolvidas. Os Estados-Membros
publicarão, a intervalos regulares, 
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relatórios de avaliação sobre a eficácia 
das suas normas em matéria de sanções.

Or. en

Alteração 76
Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Artigo 18 – ponto 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros asseguram que as 
autoridades competentes disponham dos 
poderes de supervisão e investigação 
necessários para o exercício das suas 
funções.

2. Os Estados-Membros asseguram que as 
autoridades competentes disponham dos 
recursos e poderes de supervisão e 
investigação necessários para o exercício 
das suas funções.

Or. en

Alteração 77
Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Artigo 22

Texto da Comissão Alteração

As autoridades competentes, ou qualquer 
outra autoridade, informam a AEVMM, o 
colégio e as outras autoridades 
competentes relevantes, sem demora, de 
qualquer situação de emergência 
relacionada com uma CCP, incluindo 
eventuais desenvolvimentos nos mercados 
financeiros, que possa ter efeitos adversos 
sobre a liquidez do mercado e sobre a 
estabilidade do sistema financeiro em 
qualquer dos Estados-Membros de 
estabelecimento da CCP ou de um dos seus 
membros compensadores.

As autoridades competentes, ou qualquer 
outra autoridade, informam a AEVMM, o 
colégio e as outras autoridades 
competentes relevantes, sem demora, de 
qualquer situação potencial ou real de 
emergência relacionada com uma CCP, 
incluindo eventuais desenvolvimentos nos 
mercados financeiros, que possa ter efeitos 
adversos sobre a liquidez do mercado e 
sobre a estabilidade do sistema financeiro 
em qualquer dos Estados-Membros de 
estabelecimento da CCP ou de um dos seus 
membros compensadores.

Or. en
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Alteração 78
Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Artigo 43 – ponto 1 

Texto da Comissão Alteração

1. As CCP só aceitam garantias de elevada 
liquidez, com riscos de crédito e de 
mercado mínimos, para cobrir as suas 
exposições perante os seus membros 
compensadores. Devem aplicar factores de 
desconto adequados do valor dos activos, 
que reflictam a sua potencial diminuição de 
valor durante o intervalo que medeia entre 
a sua última reavaliação e o momento em 
que se pode razoavelmente presumir que 
serão liquidados. As CCP tomam em 
consideração o risco de liquidez associado 
a uma situação de incumprimento por um 
participante no mercado e os riscos de 
concentração em determinados activos que 
poderão daí decorrer para a determinação 
das garantias que serão aceitáveis e dos 
factores de desconto relevantes.

1. As CCP só aceitam garantias de elevada 
liquidez, com riscos de crédito e de 
mercado mínimos, para cobrir as suas 
exposições perante os seus membros 
compensadores. Relativamente às 
contrapartes não-financeiras, podem ser 
aceites as garantias bancárias ou activos 
equivalentes podem, quando apropriado, 
ser aceites como garantia. As CCP devem 
aplicar factores de desconto adequados do 
valor dos activos, que reflictam a sua 
potencial diminuição de valor durante o 
intervalo que medeia entre a sua última 
reavaliação e o momento em que se pode 
razoavelmente presumir que serão 
liquidados. As CCP tomam em 
consideração o risco de liquidez associado 
a uma situação de incumprimento por um 
participante no mercado e os riscos de 
concentração em determinados activos que 
poderão daí decorrer para a determinação 
das garantias que serão aceitáveis e dos 
factores de desconto relevantes.

Or. en

Alteração 79
Philippe Lamberts

Proposta de regulamento
Título V – título

Texto da Comissão Alteração

Título V Suprimido
Acordos de interoperabilidade
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Or. en

Alteração 80
Philippe Lamberts

Proposta de regulamento
Artigo 48 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 48.º Suprimido

Acordos de interoperabilidade
1. As CCP podem celebrar um acordo de 
interoperabilidade com outras CCP, desde
que estejam cumpridos os requisitos 
estabelecidos nos artigos 49.º e 50º.
2. Ao estabelecer um acordo de 
interoperabilidade com outras CCP para a 
prestação de serviços a uma determinada 
organização de negociação, as CCP 
devem obter, junto dessa organização e do 
correspondente sistema de liquidação, um 
acesso não-discriminatório aos dados de 
que necessite para o desempenho das suas 
funções.
3. A celebração de um acordo de 
interoperabilidade ou o acesso a uma 
corrente de dados ou ao sistema de 
liquidação referidos nos n.ºs 1 e 2 só 
podem ser limitados, de forma directa ou 
indirecta, para controlar os riscos 
decorrentes desse acordo ou acesso.

Or. en

Alteração 81
Philippe Lamberts

Proposta de regulamento
Artigo 49 
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 49.º Suprimido

Gestão do risco

1. As CCP que celebrem um acordo de 
interoperabilidade:
a) Instituem políticas, procedimentos e 
sistemas adequados para a identificação, 
controlo e gestão eficazes dos riscos 
adicionais resultantes do acordo, de modo 
a poderem cumprir as suas obrigações 
atempadamente;
b) Chegam a acordo quanto aos 
respectivos direitos e obrigações, 
nomeadamente quanto à legislação 
aplicável que irá reger as suas relações;
(c) Identificam, controlam e gerem 
adequadamente os riscos de crédito e de 
liquidez, de modo a que qualquer 
incumprimento por um membro 
compensador de uma CCP não afecta 
outras CCP com quem a primeira tenha 
acordos de interoperabilidade;
(d) Identificam, controlam e resolvem 
eventuais interdependências e correlações 
decorrentes de um acordo de 
interoperabilidade que possam afectar os 
riscos de crédito e de liquidez associados a 
concentrações ao nível dos membros 
compensadores, bem como aos recursos 
financeiros comuns.
Para efeitos da alínea b), as CCP devem 
usar as mesmas regras em matéria de 
registo das ordens de transferência nos 
respectivos sistemas e do momento em que 
se tornam irrevogáveis, como definido na 
Directiva 98/26/CE, nos casos em que tal 
se justifique.
Para efeitos da alínea c), os termos do 
acordo deve especificar os processos de 
gestão das consequências de um 
incumprimento nos casos em que uma das 
CCP com quem foi celebrado um acordo 
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de interoperabilidade se encontre nessa 
situação.
Para efeitos da alínea d), as CCP devem 
dispor de controlos sólidos quanto à 
eventual segunda hipoteca dos activos 
dados em garantia por membros 
compensadores nos termos do acordo de 
interoperabilidade, na medida do 
autorizado pelas suas autoridades 
competentes. O acordo deve especificar de 
que modo esses riscos foram tidos em 
conta, atentas as necessidades de uma 
cobertura suficiente e de limitar o 
contágio.
2. Quando os modelos de gestão de riscos 
utilizados pelas CCP para cobrir a sua 
exposição perante os respectivos membros 
compensadores, bem como as suas 
exposições cruzadas, forem diferentes, as 
CCP devem identificar as diferenças, 
avaliar os riscos que daí possam decorrer 
e tomar medidas, incluindo a obtenção de 
recursos financeiros adicionais, que 
limitem as consequências para o acordo 
de interoperabilidade e as eventuais 
consequências em termos de riscos de 
contágio, devendo ainda garantir que tais 
diferenças não afectam a capacidade de 
cada CCP para gerir as consequências do 
incumprimento por um membro 
compensador.

Or. en

Alteração 82
Philippe Lamberts

Proposta de regulamento
Artigo 50 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 50.º Suprimido
Aprovação dos acordos de 
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interoperabilidade
1. Os acordos de interoperabilidade 
exigem a aprovação prévia pelas 
autoridades competentes das CCP 
envolvidas. É aplicável o procedimento 
previsto no artigo 13.º.
2. As autoridades competentes só aprovam 
um acordo de interoperabilidade se os 
requisitos estabelecidos no artigo 49.º 
estiverem cumpridos, se as condições 
técnicas necessárias para a compensação 
das transacções nos termos do acordo de 
interoperabilidade permitirem um 
funcionamento correcto e ordenado dos 
mercados financeiros e se o acordo não 
puser em causa a eficácia da supervisão.
3. Se uma autoridade competente 
considerar que não estão cumpridas as 
condições estabelecidas no n.º 2, deve 
prestar explicações por escrito às outras 
autoridades competentes e às outras CCP 
envolvidas quanto à análise que faz dos 
riscos. Deve igualmente notificar a 
AEVMM, que emitirá parecer sobre a 
efectiva validade dessa análise dos riscos 
como justificação para recusar um acordo 
de interoperabilidade. O parecer da 
AEVMM é disponibilizado a todas as CCP 
envolvidas. Se a avaliação da AEVMM 
for diferente da avaliação da autoridade 
competente relevante, a segunda deve 
reconsiderar a sua posição, tendo em 
conta o parecer da primeira.
4. Até 30 de Junho de 2012, a AEVMM 
emite orientações ou recomendações com 
vista ao estabelecimento de avaliações 
coerentes, eficientes e efectivas dos 
acordos de interoperabilidade, em 
conformidade com o procedimento 
previsto no artigo 8.º do Regulamento 
(UE) n.º …/…. [Regulamento AEVMM].

Or. en
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Alteração 83
Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Artigo 67 – ponto 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Os repositórios de transacções devem 
divulgar as posições agregadas por 
categoria de derivados decorrentes dos 
contratos por si registados.

1. Os repositórios de transacções devem, a 
intervalos regulares e de forma facilmente 
acessível, divulgar as posições agregadas 
por categoria de derivados decorrentes dos 
contratos por si registados.

Or. en

Alteração 84
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 68 – ponto 1 – parágrafo 2 

Texto da Comissão Alteração

Dentro do mesmo prazo, a Comissão, em 
coordenação com a AEVMM e as 
autoridades sectoriais competentes, avalia a 
importância sistémica das transacções de 
derivados OTC que envolvem instituições 
não-financeiras.

Dentro do mesmo prazo, a Comissão, em 
coordenação com a AES (AEVMM) e as 
autoridades sectoriais competentes, avalia a 
importância sistémica das transacções de 
derivados OTC que envolvem instituições 
não-financeiras e apresenta um relatório 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho, 
acompanhado de propostas sobre a 
conveniência de manter o status quo ou 
alterações à obrigação de compensação, 
nos termos do artigo 7.º, para as empresas 
não-financeiras.

Or. en

Justificação

A avaliação de impacto da Comissão sobre este Regulamento não analisou se os sectores da 
indústria não-financeira e/ou as transacções de empresas não-financeiras em derivados OTC 
colocam riscos sistémicos ao sistema financeiro mais vasto e se se justifica a imposição duma 
obrigação de compensação dos derivados OTC no caso de exceder o limiar de compensação. 
Portanto, a Comissão ainda deve justificar a aplicação à indústria não-financeira duma 
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obrigação de compensação dos derivados OTC no caso de exceder o limiar de compensação.


