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Texto da Comissão Alteração 

(18) O presente regulamento estabelece, 

em relação à reutilização de garantias, 

regras em matéria de informação das 

contrapartes que não prejudicam a 

aplicação das regras setoriais adaptadas a 

determinados operadores, estruturas ou 

situações. Por conseguinte, as regras 

relativas à reutilização de garantias 

previstas no presente regulamento apenas 

se aplicam, por exemplo, aos fundos e 

depositários na medida em que não 

vigorem regras mais estritas sobre essa 

reutilização no âmbito do quadro 

aplicável aos fundos de investimento, que 

constitui uma lex specialis e que prevalece 

sobre as regras estabelecidas no presente 

regulamento. Em especial, o presente 

regulamento aplica-se sem prejuízo de 

qualquer regra que limite a faculdade de 

as contrapartes procederem à reutilização 

dos instrumentos financeiros fornecidos a 

título de garantia por outras contrapartes 

ou terceiros. 

(18) O presente regulamento estabelece a 

proibição da reutilização de garantias. 

Esse mecanismo comporta um risco 

considerável que pode ter repercussões 

muito graves na economia em geral. 

Exceto a motivação de aumentar os 

lucros, não há nenhum fundamento 

válido para que uma garantia, que 

garante um contrato e que é, portanto, um 

instrumento de confiança forte, possa ser 

reutilizada para outras transações 

financeiras. 

Or. fr 
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Texto da Comissão Alteração 

Reutilização dos instrumentos financeiros 

recebidos a título de garantia 

Reutilização dos instrumentos financeiros 

recebidos a título de garantia 

1. As contrapartes devem ter o direito de 

reutilizar as garantias quando estiverem 

reunidas, pelo menos, todas as condições 

seguintes: 

1. As contrapartes não podem reutilizar as 

garantias. 

(a) A contraparte que fornece as 

garantias foi devidamente informada por 

escrito pela contraparte que recebe essas 

garantias dos riscos inerentes à concessão 

da autorização a que se refere a alínea b), 

nomeadamente dos riscos potenciais em 

caso de incumprimento da contraparte 

que recebe as garantias; 

 

(b) A contraparte que fornece as 

garantias deu previamente a sua 

autorização expressa, conforme 

comprovado pela sua assinatura de um 

acordo escrito ou de um procedimento 

alternativo equivalente. 

 

2. As contrapartes exercem o seu direito 

de reutilizar as garantias quando 

estiverem reunidas pelo menos todas as 

condições seguintes: (a) A reutilização de 

garantias é efetuada em conformidade 

com as condições do acordo escrito a que 

se refere o n.º 1, alínea b); 

 

(b) Os instrumentos financeiros recebidos  
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a título de garantias são transferidos para 

uma conta aberta em nome da 

contraparte que as recebe. 

3. O presente artigo é aplicável sem 

prejuízo da legislação setorial mais 

estrita, nomeadamente as Diretivas 

2011/61/UE e 2009/65/CE. 

 

Or. fr 

 

 


