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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Alargar a regulamentação dos instrumentos financeiros e a coordenação com os principais 
parceiros internacionais é um processo muito importante no período pós-crise. A UE coloca 
correctamente a tónica na criação de mais estabilidade e transparência nos mercados 
financeiros.

Simultaneamente, cumpre estar consciente de que os instrumentos e mercados financeiros são 
frequentemente utilizados por empresas não-financeiras. Tal ocorre muito frequentemente 
com as empresas de mercadorias e as do sector da energia, em que esses instrumentos estão 
relacionados com produtos de base subjacentes. Outras usam instrumentos financeiros para 
efeitos de cobertura ou outros fins da gestão financeira das empresas.

Qualquer regulamento deve ser atribuído numa dose cuidadosamente medida. Ao passo que 
um défice de regulamentação cria riscos para o mercado, um excesso de regulamentação 
conduz a custos mais elevados e, em alguns casos, a preços mais elevados para os 
consumidores finais. Este não seria um efeito apreciado no domínio dos produtos alimentares 
de base e dos produtos energéticos. Um aumento de regulamentação acabaria por impedir 
algumas das pequenas empresas presentes no mercado de fazerem face à concorrência em 
virtude dos custos adicionais.  Além disso, quando os instrumentos financeiros são apoiados 
por produtos de base subjacentes, o risco sistémico é mínimo.

Tendo em vista a necessidade de nos concentrarmos na necessidade de minimizar o risco 
sistémico susceptível de ser criado pelos derivados OTC, o relator propõe alguns 
ajustamentos das disposições relativamente às empresas não–financeiras, com o objectivo, 
tanto de assegurar uma adequada regulamentação das transacções de derivados OTC, como de 
moderar o ónus administrativo dos reguladores e das empresas.

As alterações propostas:

• Conferir maior clareza a alguns conceitos;

• Facilitar alguns procedimentos;

• Ajudar a evitar “choques de compensação” e outros encargos desproporcionados para 
as empresas;

• Propor a anulação do limiar de informação, considerando que o limiar de 
compensação dá garantias suficientes;

• Introduzir critérios mais coerentes e transparentes, relacionados com as decisões de 
regulamentação;

• Conferir clareza aos procedimentos ao classificar ou desclassificar derivados OTC e 
contrapartes como elegíveis para compensação.

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

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Se for caso disso, as regras aplicáveis 
às contrapartes financeiras deverão 
também sê-lo às contrapartes 
não-financeiras. É notório que algumas 
contrapartes não-financeiras utilizam 
contratos OTC para cobrir os riscos 
comerciais directamente decorrentes das 
suas actividades comerciais. Assim, para 
determinar se uma contraparte 
não-financeira deve ou não ser objecto da 
obrigação de compensação, devem 
tomar-se em consideração a finalidade para 
a qual essa contraparte não-financeira 
utiliza os derivados OTC e o valor da sua 
exposição nesses instrumentos. Ao 
estabelecer o limiar para a obrigação de 
compensação, a AEVMM deverá consultar 
todas as autoridades relevantes, como por 
exemplo os reguladores dos mercados de 
matérias-primas, de modo a garantir que as 
características específicas de cada sector 
sejam plenamente tomadas em 
consideração. Além disso, a Comissão 
deve avaliar, até 31 de Dezembro de 2013, 
a importância sistémica das transacções de 
derivados OTC por instituições 
não-financeiras em diferentes sectores, 
incluindo o sector da energia.

(16) Se for caso disso, as regras aplicáveis 
às contrapartes financeiras deverão 
também sê-lo às contrapartes 
não-financeiras. É notório que algumas 
contrapartes não-financeiras utilizam 
contratos OTC para cobrir os riscos 
comerciais directamente decorrentes das 
suas actividades comerciais. Assim, para 
determinar se uma contraparte 
não-financeira deve ou não ser objecto da 
obrigação de compensação, devem 
tomar-se em consideração a finalidade para 
a qual essa contraparte não-financeira 
utiliza os derivados OTC e o valor da sua 
exposição nesses instrumentos. Ao 
estabelecer o limiar para a obrigação de 
compensação, a AES (AEVMM) deverá 
consultar todas as autoridades e actores 
relevantes, como por exemplo os 
reguladores dos mercados de 
matérias-primas e do sector da energia, de 
modo a garantir que as características 
específicas de cada sector sejam 
plenamente tomadas em consideração. 
Além disso, a Comissão deve avaliar, até 
31 de Dezembro de 2013, a importância 
sistémica das transacções de derivados 
OTC por instituições não-financeiras em 
diferentes sectores, incluindo o sector da 
energia.

Or. en
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Alteração 2

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) «Categoria de derivados», um conjunto 
de contratos de derivados OTC cujas 
características essenciais são comuns; 

(4) «Categoria de derivados», um conjunto 
de contratos de derivados cujas 
características essenciais são comuns;

Or. en

Alteração 3

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

(5) «Derivados do mercado de balcão 
(derivados OTC)», contratos de derivados 
cuja execução não tenha lugar num 
mercado regulamentado na acepção do 
artigo 4.º, n.º 1, ponto 14, da Directiva 
2004/39/CE; 

(5) «Derivados do mercado de balcão 
(derivados OTC)», contratos de derivados 
cuja execução não tenha lugar num 
mercado regulamentado na acepção do 
artigo 4.º, n.º 1, ponto 14, da Directiva 
2004/39/CE ou num mercado de um país
terceiro considerado equivalente a um 
mercado regulamentado na acepção do 
artigo 19.º, n.º 6, da referida Directiva;

Or. en

Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

(6) «Contraparte financeira», as sociedades
de investimento, na acepção da Directiva 
2004/39/CE, instituições de crédito, na 
acepção da Directiva 2006/48/CE, 
empresas de seguros, na acepção da 
Directiva 73/239/CEE, empresas de 

(6) «Contraparte financeira», uma empresa 
estabelecida na União que é uma
sociedade de investimento autorizada nos 
termos da Directiva 2004/39/CE, uma 
instituição de crédito autorizada nos 
termos da Directiva 2006/48/CE, uma 
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seguros de vida, na acepção da Directiva 
2002/83/CE, empresas de resseguros, na 
acepção da Directiva 2005/68/CE, 
organismos de investimento colectivo em 
valores mobiliários (OICVM), na acepção 
da Directiva 2009/65/CE, instituições de 
realização de planos de pensões 
profissionais, na acepção da Directiva 
2003/41/CE e gestores de fundos de
investimento alternativos, na acepção da 
Directiva 2010/…/UE;

empresa de seguros autorizada nos termos
da Directiva 73/239/CEE, uma empresa de 
seguros de vida autorizada nos termos da 
Directiva 2002/83/CE, uma empresa de 
resseguros autorizada nos termos da 
Directiva 2005/68/CE, um organismo
autorizado de investimento colectivo em 
valores mobiliários (OICVM) nos termos 
da Directiva 2009/65/CE, instituições de 
realização de planos de pensões 
profissionais, sem prejuízo dos requisitos 
da Directiva 2003/41/CE, ou um fundo de 
investimento alternativo que é um fundo 
de investimento alternativo gerido por um 
gestor de fundos alternativos da EU, na 
acepção da Directiva 2010/…/UE;

Or. en

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 4 – ponto 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Sempre que uma CCP estabelecida 
num país terceiro tenha sido reconhecida 
pela AES (AEVMM) em conformidade 
com o artigo 23.º, a autoridade de 
supervisão relevante do país terceiro 
informa a AES (AEVMM), em aplicação 
dos acordos de cooperação referidos no 
n.º 4 do artigo  23.º, das categorias de 
contratos de derivados para os quais foi 
concedida à  CCP o direito de fornecer 
serviços de compensação a membros 
compensadores ou clientes estabelecidos 
na União.

Or. en
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Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 4 – ponto 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Uma vez recebida a informação e o 
pedido referidos no n.º 1, a AEVMM deve, 
no prazo de seis meses, endereçar uma 
decisão à autoridade competente que 
apresentou o pedido indicando:

2. Uma vez recebida a informação e o 
pedido referidos no n.º 1 e as informações 
referidas no n.º 1-A, a AES (AEVMM)
deve, no prazo de seis meses, decidir:

a) Se aquela categoria de derivados é 
elegível para a obrigação de compensação 
prevista no artigo 3.º;

a) Se aquela categoria de derivados é 
elegível para a obrigação de compensação 
prevista no artigo 3.º;

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

b) As datas a partir das quais essa 
obrigação produz efeitos incluindo o
calendário em que as contrapartes ou 
categorias de contrapartes ficam sujeitas 
à obrigação de compensação. 

Or. en

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 4 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3. A AEVMM baseia a sua decisão nos 
seguintes critérios: 

3. A AES (AEVMM) baseia a sua decisão,
nos termos do n.º 2, alínea a), nos 
seguintes critérios: 

a) Redução do risco sistémico no sistema 
financeiro;

a) Redução do risco sistémico no sistema 
financeiro;

a-A) O impacto no nível do risco de 
crédito da contraparte no mercado, no 
âmbito da categoria de derivados 
relevante e entre categorias de derivados, 
em resultado da aplicação de uma 
obrigação à categoria de contratos de 
derivados relevante;

b) Liquidez dos contratos; b) O volume e liquidez da categoria de 
contratos de derivados relevante;
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c) Disponibilidade de informação sobre os 
preços; 

c) A disponibilidade de informação sobre 
os preços na categoria do contrato de 
derivados relevante;

d) Capacidade da CCP para lidar com o 
volume de contratos;

d) Capacidade da CCP para oferecer 
produtos que respeitem as necessidades de 
todos, incluindo dos pequenos 
participantes no mercado, como as 
pequenas e médias empresas;

e) Nível de protecção dos clientes 
garantido pela CCP.

e) A capacidade de mais do que uma CCP 
oferecerem serviços de compensação na 
categoria de contratos de derivados 
relevante;
e-A) O custo da compensação para os 
participantes no mercado, nomeadamente 
no caso de contrapartes não-financeiras, 
e para toda a economia;
e-B) As características dos produtos 
físicos subjacentes.

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 AES
(AEVMM) procede a uma consulta pública 
e, se for caso disso, consulta as autoridades 
de supervisão dos países terceiros.

Or. en

Alteração 8

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. A AES (AEVMM) baseia a sua 
decisão nos seguintes critérios:
a) O volume esperado da categoria de 
contratos de derivados relevante;
b) A capacidade das CCP relevantes de 
lidarem com o volume esperado e gerirem 
o risco decorrente da compensação da 
categoria de contratos de derivados 
relevante;
c) O tipo e número de contrapartes activas 
e que se espera venham a ser activas no
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mercado para a categoria de contratos de 
derivados relevante;
d) O período de tempo de que uma 
contraparte sujeita à obrigação de 
compensação necessita para criar 
procedimentos para compensar os seus 
contratos de derivados por intermédio de 
uma CCP;
e) A gestão do risco, a capacidade legal e 
operacional da panóplia de contrapartes 
activas no mercado para a categoria de 
contratos de derivados relevante e que 
seriam capturadas pela obrigação de 
compensação nos termos do artigo 3.º;
f) A interconectividade da categoria de 
contratos de derivados relevante nos 
mercados financeiros.

Or. en

Alteração 9

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 10

Proposta de regulamento
Artigo 6 – ponto 4 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

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

A AEVMM desenvolve, após consultas 
públicas, normas técnicas regulamentares 
que apresenta à Comissão até 30 de Junho 
de 2012.

Or. en

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 7 – ponto 3 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

A AEVMM, em consulta com o Conselho 
Europeu do Risco Sistémico (CERS) e
outras autoridades relevantes, apresenta os 
projectos dessas normas regulamentares à 
Comissão até 30 de Junho de 2012, o mais 
tardar.

A AES (AEVMM), em consulta com o 
Conselho Europeu do Risco Sistémico 
(CERS), outras autoridades relevantes e 
após consulta pública, apresenta os 
projectos dessas normas regulamentares à 
Comissão até 30 de Junho de 2012, o mais 
tardar.

Or. en

Alteração 12

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. 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 
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atinja o limiar de compensação.

Or. en

Alteração 13

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. 

Suprimido

Or. en

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 7 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão, em consulta com a 
AEVMM, o CERS e outras autoridades 
relevantes, analisa periodicamente os 
limiares estabelecidos no n.º 3 e altera-os 
quando necessário.

5. A Comissão, em consulta com a AES 
(AEVMM), o CERS e outras autoridades 
relevantes, analisa periodicamente os 
limiares estabelecidos no n.º 3 e altera-os, 
em conformidade com o referido número,
quando necessário.

Or. en
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Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 8 – ponto 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Sempre que possível, meios electrónicos 
que garantam a confirmação atempada dos 
termos do contrato de derivados OTC;

a) A menos que seja inconsistente com as 
boas práticas prevalecentes na área de 
processamento de operações num 
mercado de contratos particular ou 
demasiado oneroso para uma contraparte 
não-financeira particular, meios 
electrónicos que garantam a confirmação 
atempada dos termos do contrato de 
derivados OTC;

Or. en

Alteração 16

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.

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 
consistentes com as práticas de mercado 
prevalecentes ou, no caso de contrapartes 
financeiras, a detenção de um capital 
apropriado e proporcionado.

Or. en
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Alteração 17

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

Texto da Comissão Alteração

As obrigações previstas nas alíneas a) e b) 
do primeiro parágrafo não se aplicam a 
contratos OTC de derivados que tenham
sido concluídos por uma contraparte 
não-financeira antes da data em que a 
contraparte não-financeira passa a estar 
sujeita à obrigação de compensação nos 
termos do n.º 2 do artigo 7.º.

Or. en

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 8 – ponto 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

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

A AES (AEVMM) apresenta um projecto 
para essas normas técnicas regulamentares 
à Comissão até 30 de Junho de 2012, após 
consulta pública.

Or. en

Alteração 19

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.

A AES (ABE), a AES (AEVMM) e a AES 
(AESPCR) apresentam conjuntamente um 
projecto para essas normas técnicas 
regulamentares à Comissão até 30 de 
Junho de 2012, após consulta pública.
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Or. en

Alteração 20

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


