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Alteração  317 

Pervenche Berès 

 

Proposta de regulamento 

Capítulo III – secção 1 – título 

 

Texto da Comissão Alteração 

Requisitos gerais para a titularização STS Requisito para a titularização STS e 

titularização STS sustentável 

  

  

Or. en 

Alteração  318 

Pervenche Berès 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 

 

Texto da Comissão Alteração 

As titularizações, com exceção das 

titularizações ABCP, que preencham os 

requisitos previstos nos artigos 8.º, 9.º e 

10.º do presente regulamento são 

consideradas «STS». 

As titularizações, com exceção das 

titularizações ABCP, que preencham os 

requisitos previstos no artigo 7.º, alínea a), 

e nos artigos 8.º, 9.º e 10.º do presente 

regulamento são consideradas «STS». 

 A ESMA deve elaborar orientações e 

recomendações sobre a interpretação e a 

aplicação harmonizadas dos requisitos 

estabelecidos nestes artigos. 

Or. en 

 

Alteração  319 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 

 

Texto da Comissão Alteração 

As titularizações, com exceção das As titularizações que preencham os 
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titularizações ABCP, que preencham os 

requisitos previstos nos artigos 8.º a 10.º do 

presente regulamento são consideradas 

«STS». 

requisitos previstos nos artigos 8.º a 10.º do 

presente regulamento são consideradas 

«STS». 

Or. it 

 

Alteração  320 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 

 

Texto da Comissão Alteração 

As titularizações, com exceção das 

titularizações ABCP, que preencham os 

requisitos previstos nos artigos 8.º, 9.º e 

10.º do presente regulamento são 

consideradas «STS». 

As titularizações, com exceção das 

titularizações ABCP, que preencham os 

requisitos previstos no artigo 7.º, alínea a) 

ou os requisitos previstos nos artigos 8.º, 

9.º e 10.º do presente regulamento são 

consideradas «STS». 

Or. en 

 

Alteração  321 

Morten Messerschmidt 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 

 

Texto da Comissão Alteração 

As titularizações, com exceção das 

titularizações ABCP, que preencham os 

requisitos previstos nos artigos 8.º, 9.º e 

10.º do presente regulamento são 

consideradas «STS». 

As titularizações, com exceção dos 

programas ABCP, das operações ABCP e 

outras titularizações privadas, que 

preencham os requisitos previstos nos 

artigos 8.º, 9.º e 10.º do presente 

regulamento são consideradas «STS». 

Or. en 
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Alteração  322 

Morten Messerschmidt 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – parágrafo 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Além das titularizações STS referidas no 

n.º 1, as titularizações estabelecidas antes 

de [data de entrada em vigor do presente 

regulamento], exceto programas ABCP, 

operações ABCP e outras titularizações 

privadas, só podem utilizar a designação 

«STS» ou «simples, transparente e 

normalizada», ou uma designação que se 

refira direta ou indiretamente a esses 

termos, se estiverem preenchidos os 

requisitos previstos no artigo 8.º, n.os 1, 3, 

4, 5, 6 e 9, no artigo 9.º, n.os 2 e 3 e no 

artigo 10.º, n.º 3, sob reserva das seguintes 

condições: 

 a) se a documentação da operação 

permitir uma gestão ativa da carteira, o 

requisito previsto no artigo 8.º, n.º 3, será 

cumprido se a entidade cedente, 

patrocinadora e a EOET com 

envolvimento direto na titularização se 

comprometerem na notificação STS a não 

participar em qualquer tipo de gestão 

ativa da carteira; 

 b) os requisitos previstos no artigo 

8.º, n.º 6, serão cumpridos desde que as 

alterações significativas às normas de 

subscrição apenas necessitem de ser 

divulgadas, a título prospetivo, a partir da 

data da notificação STS; 

 c) os requisitos previstos no artigo 

9.º, n.º 2, serão cumpridos desde que as 

taxas de juro e as medidas de redução do 

risco cambial possam ser divulgadas na 

notificação STS; 

 d) os requisitos previstos no artigo 

10.º, n.º 3, serão cumpridos desde que o 

modelo de fluxo de caixa passivo apenas 

necessite de ser transmitido, a título 
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prospetivo, a partir da data da notificação 

STS; 

 e) a entidade cedente, patrocinadora 

ou a EOET devem garantir que os 

investidores tenham acesso fácil a todos 

os dados substancialmente relevantes 

para a qualidade de crédito e desempenho 

de cada uma das posições em risco 

subjacentes, aos fluxos de caixa e 

garantias de apoio à titularização, assim 

como a toda a informação necessária à 

realização de testes de esforço exaustivos 

e bem fundamentados relativamente aos 

fluxos de caixa e garantias que apoiam as 

posições em risco subjacentes; para esse 

efeito, os dados substancialmente 

relevantes são determinados na data da 

titularização e, se for caso disso, 

subsequentemente, em função da 

natureza da titularização. 

Or. en 

Justificação 

As titularizações antigas serão uma parte considerável do mercado. Deste modo, é 

importante que as titularizações elegíveis na prática possam ser designadas titularizações 

STS. Esta foi a abordagem adotada em relação a acordos antigos para a distinção entre Tipo 

I/Tipo II no âmbito do quadro Solvência II. Este é um conjunto de critérios para operações 

antigas que se considera criar um equilíbrio adequado neste contexto. 

 

Alteração  323 

Pervenche Berès 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – parágrafo 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 As titularizações STS sustentáveis devem 

obedecer aos mesmos requisitos que as 

outras titularizações STS, devendo 

também ser afetadas a projetos de 

investimento sustentáveis e responsáveis, 

ou ser diretamente aplicadas em projetos 

de investimento subjacentes que 
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contribuam para a realização do acordo 

adotado na Conferência das Nações 

Unidas sobre as Alterações Climáticas 

(COP 21). Estes incluem projetos de 

eficiência energética, infraestruturas 

«verdes» e projetos inovadores do ponto 

de vista ambiental. As titularizações STS 

sustentáveis devem beneficiar de uma 

redução de 25% da taxa de retenção de 

risco e de uma redução de 25% dos limites 

mínimos de risco para titularizações dos 

artigos 259.º, 260.º, 261.º, 263.º e 264.º do 

Regulamento (UE) n.º 575/2013 relativo 

aos requisitos prudenciais para 

instituições de crédito e para empresas de 

investimento. 

Or. en 

 

Alteração  324 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – parágrafo 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 As titularizações, com exceção dos 

programas e operações ABCP, vendidas a 

investidores após 1 de janeiro de 2011 e 

antes da data de entrada em vigor do 

presente regulamento, serão consideradas 

«STS» a partir do momento em que forem 

objeto de notificação, nos termos do artigo 

14.º, n.º 1, desde que: 

 a) cumpram, no momento da 

emissão, os requisitos previstos no artigo 

8.º, n.os 1 a 5 e n.os 7 a 9 e no artigo 9.º, 

n.os 1 e 3; 

 b) cumpram, no momento da 

notificação prevista no artigo 14.º, n.º 1, 

os requisitos previstos no artigo 8.º, n.os 2 

e 6, no artigo 9.º, n.º 2 e n.os 4 a 8 e no 

artigo 10.º, n.os 1 a 4. 

Or. en 
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Justificação 

É essencial um maior esclarecimento no que respeita às disposições transitórias. Os 

requisitos a cumprir pelas titularizações ao abrigo desta disposição dizem respeito aos 

critérios STS. 

 

Alteração  325 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – parágrafo 1-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (1) Após notificação pela autoridade 

nacional competente ou ESMA à entidade 

cedente ou patrocinadora de uma 

titularização objeto de notificação nos 

termos do artigo 14.º, n.º 1, da não 

satisfação com o facto de tal titularização 

continuar a cumprir os requisitos STS, a 

entidade cedente ou patrocinadora dispõe 

de dois meses, a partir da data da emissão 

da notificação, para corrigir a situação de 

modo a satisfazer a autoridade 

notificante, devendo, ainda, dar 

conhecimento da notificação aos 

investidores. 

 (2) Durante os dois meses seguintes a 

uma notificação pela autoridade nacional 

competente ou ESMA, nos termos do 

artigo 7.º, n.º 1-B, parágrafo 1, a 

titularização objeto de notificação não 

perderá o seu estatuto STS. 

 (3) Se, nos dois meses seguintes à 

notificação referida no artigo 7.º, n.º 1-B, 

parágrafo 1, for encontrada uma solução 

satisfatória no entender das autoridades 

competentes, a titularização manterá o 

seu estatuto STS. 

 (4) Não obstante o disposto no artigo 

7.º, n.º 1-B, parágrafos 2 e 3, se a 

autoridade competente entender que a 

retenção do estatuto STS coloca em risco 

a integridade da classificação STS, ou a 

estabilidade financeira, pode retirar à 
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titularização o seu estatuto STS. 

 (5) O disposto no presente artigo não 

limita os direitos de imposição de sanções 

previstas nos artigos 17.º e 18.º. 

Or. en 

Justificação 

As consequências da perda do estatuto STS são graves. Os emitentes têm, portanto, um 

período de tolerância para corrigir a situação. Podem ser aplicadas sanções, porém, o 

estatuto STS permanece inalterado, a menos que seja considerado um risco para a 

integridade da classificação ou para a estabilidade financeira no geral. 

 

Alteração  326 

Pervenche Berès 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 7.º-A 

 Promover uma transição ecológica e 

social 

 A redução das necessidades de capital das 

titularizações STS deve contribuir, em 

primeiro lugar, para a criação de novos 

empréstimos que promovam uma 

transição ecológica e social. 

Or. en 

 

Alteração  327 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 1 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. As posições em risco subjacentes 

devem ser adquiridas por uma EOET por 

1. As posições em risco subjacentes 

devem ser adquiridas por uma EOET de 
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meio de venda ou afetação de forma 

oponível ao vendedor ou a qualquer outra 

parte terceira, nomeadamente em caso de 

insolvência do vendedor. A transferência 

das posições em risco subjacentes para a 

EOET não deve ficar sujeita a qualquer 

disposição de recuperação demasiado 

exigente em caso de insolvência do 

vendedor. Sempre que a transferência das 

posições em risco subjacentes for 

concretizada por cessão e aperfeiçoada 

numa fase posterior à conclusão da 

operação, as causas desencadeadoras desse 

aperfeiçoamento devem, no mínimo, 

incluir os seguintes eventos: 

forma oponível ao vendedor ou a qualquer 

outra parte terceira, nomeadamente em 

caso de insolvência do vendedor. A 

transferência das posições em risco 

subjacentes para a EOET não deve ficar 

sujeita a qualquer disposição de 

recuperação demasiado exigente em caso 

de insolvência do vendedor. Sempre que a 

transferência das posições em risco 

subjacentes for concretizada por cessão e 

aperfeiçoada numa fase posterior à 

conclusão da operação, as causas 

desencadeadoras desse aperfeiçoamento 

devem, no mínimo, incluir os seguintes 

eventos: 

Or. en 

Justificação 

Até à data, ainda não existe uma definição legal para o termo «venda real», embora este seja 

utilizado frequentemente por entidades cedentes para indicar que a venda é eficaz do ponto 

de vista jurídico. Contudo, existem outras estruturas utilizadas em operações de 

titularizações europeias que não se baseiam na venda ou cessão dos ativos subjacentes e que 

foram desenvolvidas pela legislação nacional ou introduzidas por legisladores nacionais de 

modo a permitir uma transferência sólida para a EOET. Daí a exclusão desnecessária de tais 

meios de transferência aquando da referência a uma qualquer definição de «venda real». 

 

Alteração  328 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. O vendedor deve apresentar 

declarações e garantir que, tanto quanto é 

do seu conhecimento, as posições em risco 

subjacentes incluídas na titularização não 

estão oneradas numa situação que se prevê 

possa afetar negativamente o caráter 

executório da venda ou cessão. 

2. As posições em risco subjacentes 

incluídas na titularização não devem ser 

oneradas numa situação que se prevê possa 

afetar negativamente o caráter executório 

por parte ou em nome da EOET, a menos 

que o risco de incidência seja atenuado de 

forma apropriada pela disponibilização de 

reservas ou melhorias da qualidade de 

crédito. 



 

AM\1101734PT.doc 11/121 PE587.508v01-00 

 PT 

Or. en 

Justification 

The proposal is made to avoid exclusion of traditional securitisations due to the occurrence of 

set-off claims by a solution how to deal with such claims that can adversely affect the 

enforceability of the securitised claims, rather than the transfer of such claims. In some 

European jurisdictions the debtor of the underlying exposures may set-off his liabilities with 

counterclaims against the originator (e.g. with claims from debtors deposits on bank accounts 

or current accounts maintained with the credit institution) which have become due prior to 

obtaining knowledge of the assignment of the securitised exposures. Especially after the 

transfer of underlying receivables it is not possible to exclude the occurrence of set-off-

claims. In high quality securitisations such set-off risks are kept under control by credit 

enhancements or provisions that a materiality threshold must not be exceeded. Otherwise, 

such risks from set-off claims have to be mitigated by a cash reserve. In practice, the 

materiality threshold is often 1% of the aggregated principles balances of the securitised 

portfolio. 

 

Alteração  329 

Markus Ferber, Werner Langen, Othmar Karas 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. A titularização deve ser respaldada 

por um conjunto de posições em risco 

subjacentes a ativos de tipo homogéneo. 

As posições em risco devem ser obrigações 

contratualmente vinculativas e passíveis de 

plena reclamação junto dos devedores, com 

fluxos de pagamento periódico definidos 

em termos de renda, capital, pagamento de 

juros, ou relacionados com qualquer outro 

direito a receber receitas dos ativos que 

motivam tais pagamentos. As posições em 

risco subjacentes não devem incluir 

valores mobiliários, tal como definido na 

Diretiva 2014/65/UE. 

4. A titularização deve ser respaldada 

por um conjunto de posições em risco 

subjacentes que consista exclusivamente 

num dos seguintes tipos de ativos: 

 (a) empréstimos à habitação; 

 (b) empréstimos comerciais, contas 

comerciais a receber, locações e 

facilidades de crédito a empresas de uma 

mesma categoria para financiar despesas 
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de capital ou atividades empresariais; 

 (c) empréstimos e locações 

automóveis a mutuários ou locatários; 

 (d) empréstimos, créditos de cartões de 

crédito e conjuntos de facilidades de 

crédito a particulares para efeitos de 

consumo pessoal, familiar ou doméstico; 

ou 

 (e) qualquer outro tipo de ativos que 

possa ser considerado homogéneo tendo 

em conta o tipo de devedor e o tipo de 

risco de crédito subjacente. 

 As posições em risco devem ser obrigações 

contratualmente vinculativas e passíveis de 

plena reclamação: 

 i) junto dos devedores, com fluxos de 

pagamento periódico, 

 cujas prestações podem diferir no 

montante em termos de renda, capital, de 

pagamento de juros; ou 

 ii) relacionados com qualquer outro 

direito a receber receitas dos ativos que 

motivam tais pagamentos, incluindo 

receitas da venda dos ativos, obtenção de 
posições em risco subjacentes, após ou no 

ato de rescição do contrato de empréstimo 

ou de locação, sob reserva das limitações 

estabelecidas no n.º 9.  

Or. en 

Justification 

Investors particularly value that Auto-ABS exclusively consist of auto loans or leases and are 

not mixed with other, possibly riskier assets. The intention of the EU Commission to advocate 

for homogeneity in order to assure that ABS are indeed simple and trans-parent is 

understandable. However, the term “homogeneous in terms of asset type” remains undefined 

in the first sentence of Article 8 par. 4 which creates legal uncertainty for market 

participants. At the same time there is the risk that a too narrow and restrictive interpretation 

of the term “homogeneous in terms of asset type” might prevail as EBA suggested in its 

report of 7 July 2015. Following EBA’s interpretation, it would not be possible to mix auto 

loans from private customers with auto loans from SME customers and auto lease receivables 

from corporate, SME and private customers which is the current practice of high quality auto 

loan and leasing securitisations. Moreover the average Auto-ABS transaction consists of 

several ten thousands of auto loans or leases from a broad range of customers which ensures 
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a high level of diversification and enables a simple assessment and thus avoids concentration 

risks. Therefore, the clarification in recital 18 should be mentioned in Article 8. 

 

Alteração  330 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. A titularização deve ser respaldada 

por um conjunto de posições em risco 

subjacentes a ativos de tipo homogéneo. As 

posições em risco devem ser obrigações 

contratualmente vinculativas e passíveis de 

plena reclamação junto dos devedores, com 

fluxos de pagamento periódico definidos 

em termos de renda, capital, pagamento de 

juros, ou relacionados com qualquer outro 

direito a receber receitas dos ativos que 

motivam tais pagamentos. As posições em 

risco subjacentes não devem incluir valores 

mobiliários, tal como definido na Diretiva 

2014/65/UE. 

4. A titularização deve ser respaldada 

por um conjunto de posições em risco 

subjacentes a ativos de tipo homogéneo. Os 

empréstimos à habitação a particulares, 

os empréstimos imobiliários garantidos 

por uma propriedade comercial, os 

créditos ao consumo concedidos a 

particulares para efeitos de consumo 

pessoal, familiar ou doméstico, as 

convenções de financiamento para 

financiar a compra de um veículo 

automóvel (incluindo empréstimos, 

locações e contratos de locação-venda), os 

empréstimos a concessionários para 

financiamento da aquisição ou retenção 

de existências, os empréstimos a PME, os 

empréstimos a entidades empresariais 

(exceto PME), contas comerciais a 

receber e locação de equipamentos 

(exceto carros, camionetas, camiões e 

motas) devem ser considerados 

homogéneos. Os conjuntos de posições em 

risco subjacentes são exclusivamente 

constituídos por um tipo de ativos. As 

posições em risco devem ser obrigações 

contratualmente vinculativas e passíveis de 

plena reclamação junto dos devedores, com 

fluxos de pagamento periódico definidos 

em termos de renda, capital, pagamento de 

juros, ou relacionados com qualquer outro 

direito a receber receitas dos ativos que 

motivam tais pagamentos. As posições em 

risco subjacentes não devem incluir valores 

mobiliários, tal como definido na Diretiva 

2014/65/UE. 
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Or. en 

Justificação 

É necessário uma definição mais concreta do termo «homogéneo». Em conformidade com o 

considerando 18. 

 

Alteração  331 

Sander Loones 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. A titularização deve ser respaldada 

por um conjunto de posições em risco 

subjacentes a ativos de tipo homogéneo. As 

posições em risco devem ser obrigações 

contratualmente vinculativas e passíveis de 

plena reclamação junto dos devedores, com 

fluxos de pagamento periódico definidos 

em termos de renda, capital, pagamento de 

juros, ou relacionados com qualquer outro 

direito a receber receitas dos ativos que 

motivam tais pagamentos. As posições em 

risco subjacentes não devem incluir valores 

mobiliários, tal como definido na Diretiva 

2014/65/UE. 

4. A titularização deve ser respaldada 

por um conjunto de posições em risco 

subjacentes de tipo homogéneo no que se 

refere aos ativos, à moeda e ao sistema 

jurídico do Estado-Membro a que estão 

sujeitas. Conjuntos de empréstimos à 

habitação, conjuntos de empréstimos 

imobiliários para comerciais, conjuntos 

de empréstimos empresariais, locações e 

facilidades de crédito de uma mesma 

categoria, conjuntos de empréstimos e 

locações automóveis e conjuntos de 

facilidades de crédito a particulares para 

efeitos de consumo pessoal, familiar ou 

doméstico são tidos como homogéneos. As 

posições em risco devem ser obrigações 

contratualmente vinculativas e passíveis de 

plena reclamação junto dos devedores, com 

fluxos de pagamento periódico definidos 

em termos de renda, capital, pagamento de 

juros, ou relacionados com qualquer outro 

direito a receber receitas dos ativos que 

motivam tais pagamentos. As posições em 

risco subjacentes não devem incluir valores 

mobiliários, tal como definido na Diretiva 

2014/65/UE. 

Or. en 
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Alteração  332 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. A titularização deve ser respaldada 

por um conjunto de posições em risco 

subjacentes a ativos de tipo homogéneo. As 

posições em risco devem ser obrigações 

contratualmente vinculativas e passíveis de 

plena reclamação junto dos devedores, com 

fluxos de pagamento periódico definidos 

em termos de renda, capital, pagamento de 

juros, ou relacionados com qualquer outro 

direito a receber receitas dos ativos que 

motivam tais pagamentos. As posições em 

risco subjacentes não devem incluir valores 

mobiliários, tal como definido na Diretiva 

2014/65/UE. 

4. A titularização deve ser respaldada 

por um conjunto de posições em risco 

subjacentes a ativos de tipo homogéneo. 

Estes consistem no seguinte: conjuntos de 

empréstimos à habitação, conjuntos 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 e conjuntos de 

facilidades de crédito a particulares para 

efeitos de consumo pessoal, familiar ou 

doméstico. As posições em risco devem ser 

obrigações contratualmente vinculativas e 

passíveis de plena reclamação junto dos 

devedores, com fluxos de pagamento 

periódico definidos em termos de renda, 

capital, pagamento de juros, ou 

relacionados com qualquer outro direito a 

receber receitas dos ativos que motivam 

tais pagamentos. As posições em risco 

subjacentes não devem incluir valores 

mobiliários, tal como definido na Diretiva 

2014/65/UE. 

Or. en 

 

Alteração  333 

Molly Scott Cato 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 4 
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Texto da Comissão Alteração 

4. A titularização deve ser respaldada 

por um conjunto de posições em risco 

subjacentes a ativos de tipo homogéneo. As 

posições em risco devem ser obrigações 

contratualmente vinculativas e passíveis de 

plena reclamação junto dos devedores, com 

fluxos de pagamento periódico definidos 

em termos de renda, capital, pagamento de 

juros, ou relacionados com qualquer outro 

direito a receber receitas dos ativos que 

motivam tais pagamentos. As posições em 

risco subjacentes não devem incluir valores 

mobiliários, tal como definido na Diretiva 

2014/65/UE. 

4. A titularização deve ser respaldada 

por um conjunto de posições em risco 

subjacentes a ativos de tipo homogéneo. As 

posições em risco devem ser obrigações 

contratualmente vinculativas e passíveis de 

plena reclamação junto dos devedores, com 

fluxos de pagamento periódico definidos 

em termos de renda, capital, pagamento de 

juros, ou relacionados com qualquer outro 

direito a receber receitas dos ativos que 

motivam tais pagamentos. Nos casos em 

que as posições em risco subjacentes são 

hipotecas, a percentagem de capital em 

dívida em relação ao atual valor das 

propriedades não deve ultrapassar os 75% 

no momento da titularização. As posições 

em risco subjacentes não devem incluir 

valores mobiliários, tal como definido na 

Diretiva 2014/65/UE. 

Or. en 

 

Alteração  334 

Molly Scott Cato 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 4-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 4-A. A titularização não deve incluir 

mais do que três tranches. 

Or. en 

Justificação 

Quanto mais tranches existirem entre a tranche de primeiras perdas e a tranche de últimas 

perdas, mais difícil será a avaliação de cada tranche do ponto de vista dos investidores. Isto 

significa que a liquidez do mercado e o preço das tranches apresentarão o comportamento 

pró-cíclico observado no auge da crise. Limitar o número de tranches é essencial para o 

elemento de «simplicidade». 
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Alteração  335 

Molly Scott Cato 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 5-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 5-A. As titularizações sintéticas não são 

consideradas titularizações STS. 

Or. en 

 

Alteração  336 

Molly Scott Cato 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. As posições em risco subjacentes 

devem ser originadas no decurso normal 

das atividades da entidade cedente ou do 

mutuante inicial, em conformidade com 

normas de subscrição que não sejam 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 

devem ser integralmente divulgadas aos 

potenciais investidores. No caso das 

titularizações em que as posições em risco 

subjacentes sejam empréstimos à 

habitação, o conjunto desses empréstimos 

não deve incluir nenhum empréstimo que 

tenha sido comercializado e subscrito com 

base na premissa de que o tomador do 

empréstimo ou, quando aplicável, o 

intermediário, tomou conhecimento de que 

as informações fornecidas poderão não ter 

sido verificadas pelo mutuante. A 

6. As posições em risco subjacentes 

devem ser originadas no decurso normal 

das atividades da entidade cedente ou do 

mutuante inicial, em conformidade com 

normas de subscrição que não sejam menos 

rigorosas do que as normas aplicadas pela 

entidade cedente ou mutuante inicial à 

emissão de posições em risco semelhantes 

não titularizadas, e devem ser 

comparáveis, em termos de conteúdo 

económico e categorias de credor, a 

posições em risco com origem no decurso 

normal das atividades não titularizadas da 

entidade cedente ou mutuante inicial. As 

alterações significativas às normas de 

subscrição devem ser integralmente 

divulgadas aos potenciais investidores. No 

caso das titularizações em que as posições 

em risco subjacentes sejam empréstimos à 

habitação, o conjunto desses empréstimos 

não deve incluir nenhum empréstimo que 

tenha sido comercializado e subscrito com 
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avaliação da qualidade de crédito do 

mutuário deve cumprir os requisitos 

estabelecidos nos n.os 1 a 4, n.º 5, alínea a), 

e n.º 6 do artigo 18.º da Diretiva 

2014/17/UE do Parlamento Europeu e do 

Conselho ou do artigo 8.º da Diretiva 

2008/48/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho ou requisitos equivalentes de 

países terceiros. A entidade cedente ou 

mutuante inicial deve ter competências 

especializadas na emissão de posições em 

risco de natureza semelhante às 

titularizadas. 

base na premissa de que o tomador do 

empréstimo ou, quando aplicável, o 

intermediário, tomou conhecimento de que 

as informações fornecidas poderão não ter 

sido verificadas pelo mutuante. A 

avaliação da qualidade de crédito do 

mutuário deve cumprir os requisitos 

estabelecidos nos n.os 1 a 4, n.º 5, alínea a), 

e n.º 6 do artigo 18.º da Diretiva 

2014/17/UE do Parlamento Europeu e do 

Conselho ou do artigo 8.º da Diretiva 

2008/48/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho ou requisitos equivalentes de 

países terceiros. A entidade cedente ou 

mutuante inicial deve ter competências 

especializadas na emissão de posições em 

risco de natureza semelhante às 

titularizadas. 

Or. en 

Justificação 

A natureza das posições em risco deve ser semelhante à das posições em risco com origem no 

decurso normal das atividades do mutuante inicial. 

 

Alteração  337 

Markus Ferber, Werner Langen, Othmar Karas 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 7 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

7. As posições em risco subjacentes, 

no momento da transferência para a 

EOET, não devem incluir posições em 

risco em incumprimento na aceção do 

artigo 178.º, n.º 1, do Regulamento (UE) 

n.º 575/2013 nem posições em risco sobre 

um devedor ou garante em imparidade de 

crédito que, tanto quanto é do 

conhecimento da entidade cedente ou 

mutuante inicial: 

7. As posições em risco subjacentes 

que, no momento da seleção, são 

transferidas para a EOET sem demora 

injustificada, não devem incluir posições 

em risco em incumprimento na aceção do 

artigo 178.º do Regulamento (UE) n.º 

575/2013 nem posições em risco sobre um 

devedor ou garante em imparidade de 

crédito que, tanto quanto é do 

conhecimento da entidade cedente ou 

mutuante inicial: 
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Or. en 

Justification 

At the time of selection of the exposures it is checked that the exposures are currently 

performing and that the originator has not received actual notice that the debtor of any 

exposures is the subject of a bankruptcy or insolvency proceeding. The selection will be made 

on the basis of data that is internally available at that time. External checks, such as inquiries 

with credit scoring institutions (e.g. Schufa in Germany), are particularly in retail business 

only made at the time of origination. Technically, such a check is not repeated at the time of 

the transfer to the SSPE since this happens “without undue delay”. The selection is the most 

crucial part of the process, so it should be clarified that the focus of the check should indeed 

be on this point in time. In addition the proposal pursuant to Article 8 par. 7 (a) and (b) does 

not take into account market practice and should hence be deleted. Prudent credit granting 

processes play an important role in ensuring a high quality of the exposures. In the 

automotive finance industry, it is common standard that thorough internal rating and scoring 

procedures are used in order to assess the creditworthiness of the customers or the credit 

quality. It is ensured that exposures transferred to the SSPE are randomly selected based on 

these and further additional other thorough eligibility criteria. Furthermore, it is current 

practice to exclude loans from securitisation that are delinquent. By doing so it is already 

ensured that the exposures which are transferred to the SSPE are at least of the same average 

quality in terms of credit risk compared to the overall average credit quality of the managed 

portfolio. 

 

Alteração  338 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 7 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) Tenha declarado insolvência, 

acordado com os seus credores o perdão 

ou o reescalonamento da dívida ou a 

cujos credores um tribunal tenha 

concedido o direito de execução ou uma 

indemnização por prejuízos materiais 

como consequência de um pagamento não 

cumprido nos três anos anteriores à data 

da titularização; 

Suprimido 

Or. en 
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Alteração  339 

Georgios Kyrtsos 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 7 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) Tenha declarado insolvência, 

acordado com os seus credores o perdão 

ou o reescalonamento da dívida ou a cujos 

credores um tribunal tenha concedido o 

direito de execução ou uma indemnização 

por prejuízos materiais como consequência 

de um pagamento não cumprido nos três 

anos anteriores à data da titularização; 

(a) Tenha declarado insolvência ou a 

cujos credores um tribunal tenha 

concedido, e este tenha transitado em 

julgado e não seja passível de recurso, o 

direito de execução ou uma indemnização 

por prejuízos materiais como consequência 

de um pagamento não cumprido nos três 

anos anteriores à data da titularização ou 

tenha sido submetido a um processo de 

reestruturação da dívida no que respeita 

às suas posições em risco improdutivas 

nos três anos anteriores à transferência 

ou cessão das posições em risco 

subjacentes para a EOET, salvo se: 

i) a posição em risco subjacente 

reestruturada não apresentar novos 

atrasos desde a data da reestruturação e 

durante pelo menos um ano; e 

ii) as informações prestadas pela entidade 

cedente, patrocinadora e EOET, nos 

termos do artigo 5.º, n.º 1, alínea a) e 

alínea e), subalínea i, estabelecerem 

expressamente a proporção das posições 

em risco subjacentes reestruturadas, o 

momento e os termos da reestruturação, 

bem como o seu desempenho desde a data 

da reestruturação; 

 (b) fizer, na data de titularização, 

quando aplicável, parte de um registo 

oficial de pessoas com antecedentes de 

crédito negativos; 

Or. en 

 

Alteração  340 

Dimitrios Papadimoulis 
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Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 7 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) Tenha declarado insolvência, 

acordado com os seus credores o perdão ou 

o reescalonamento da dívida ou a cujos 

credores um tribunal tenha concedido o 

direito de execução ou uma indemnização 

por prejuízos materiais como consequência 

de um pagamento não cumprido nos três 

anos anteriores à data da titularização; 

(a) Tenha declarado insolvência 

acordado com os seus credores o perdão ou 

o reescalonamento da dívida ou a cujos 

credores um tribunal tenha concedido, e 

este tenha transitado em julgado e não 

seja passível de recurso, o direito de 

execução ou uma indemnização por 

prejuízos materiais como consequência de 

um pagamento não cumprido nos três anos 

anteriores à data da titularização ou lhe 

tenham sido concedidas indulgências no 

que respeita às suas posições em risco 

improdutivas nos três anos anteriores à 

transferência ou cessão das posições em 

risco subjacentes para a EOET, salvo se: 

 i) a posição em risco subjacente 

reestruturada não apresentar novos 

atrasos desde a concessão das medidas de 

indulgência e durante pelo menos um 

ano; e 

 ii) as informações prestadas pela 

entidade cedente, patrocinadora e EOET, 

nos termos do artigo 5.º, n.º 1, alínea a) e 

alínea e), subalínea i, estabelecerem 

expressamente a proporção das posições 

em risco subjacentes reestruturadas, o 

momento e os termos da reestruturação, 

bem como o seu desempenho desde a data 

da reestruturação; 

Or. en 

 

Alteração  341 

Eva Kaili 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 7 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) Tenha declarado insolvência, (a) Tenha declarado insolvência ou a 
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acordado com os seus credores o perdão 

ou o reescalonamento da dívida ou a cujos 

credores um tribunal tenha concedido o 

direito de execução ou uma indemnização 

por prejuízos materiais como consequência 

de um pagamento não cumprido nos três 

anos anteriores à data da titularização; 

cujos credores um tribunal tenha 

concedido, e este tenha transitado em 

julgado e não seja passível de recurso, o 

direito de execução ou uma indemnização 

por prejuízos materiais como consequência 

de um pagamento não cumprido nos três 

anos anteriores à data da titularização, ou 

lhe tenham sido concedidas indulgências 

no que respeita às suas posições em risco 

improdutivas nos três anos anteriores à 

transferência ou cessão das posições em 

risco subjacentes para a EOET, salvo se: 

 i) a posição em risco subjacente 

reestruturada não apresentar novos 

atrasos desde a concessão das medidas de 

indulgência e durante pelo menos um 

ano; e 

 ii) as informações prestadas pela 

entidade cedente, patrocinadora e EOET, 

nos termos do artigo 5.º, n.º 1, alínea a) e 

alínea e), subalínea i, estabelecerem 

expressamente a proporção das posições 

em risco subjacentes reestruturadas, o 

momento e os termos da reestruturação, 

bem como o seu desempenho desde a data 

da reestruturação; 

Or. en 

 

Alteração  342 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 7 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) Faça parte de um registo oficial de 

pessoas com antecedentes de crédito 

negativos; 

Suprimido 

Or. en 
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Alteração  343 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 7 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) Faça parte de um registo oficial de 

pessoas com antecedentes de crédito 

negativos; 

(b) Faça parte, no momento da 

titularização, de um registo público de 

pessoas com antecedentes de crédito 

negativos, quando aplicável; 

Or. en 

 

Alteração  344 

Eva Kaili 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 7 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) Faça parte de um registo oficial de 

pessoas com antecedentes de crédito 

negativos; 

(b) Faça parte, no momento da 

titularização, de um registo público de 

pessoas com antecedentes de crédito 

negativos, quando aplicável; 

Or. en 

 

Alteração  345 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 7 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(c) Tenha uma avaliação de crédito 

ou uma pontuação de crédito que indique 

que o risco dos pagamentos contratuais 

acordados não serem efetuados é 

significativamente mais elevado do que 

para o devedor médio neste tipo de 

empréstimos na jurisdição relevante. 

(c) Apresente sinais de imparidade 

segundo as práticas contabilísticas 

aplicáveis que requerem a contemplação 

de provisões específicas ou cujas posições 

em risco a transferir para as EOET 

tenham pagamentos em atraso, que 

indiquem um elevado risco de possível 
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incumprimento. 

 Em derrogação do primeiro parágrafo, a 

entidade cedente ou mutuante inicial 

podem, em caso de posições em risco 

sobre a carteira de retalho, aplicar os 

requisitos, nos termos do presente 

parágrafo, ao nível de um contrato 

individual de forma a determinar a 

imparidade de crédito se for aplicada a 

opção para posições em risco sobre a 

carteira de retalhos, nos termos do 

segundo parágrafo do artigo 178.º, n.º 1, 

do Regulamento (UE) n.º 575/2013. 

 O risco de crédito da carteira titularizada 

não aumenta significativamente no 

momento da seleção comparativamente a 

posições em risco semelhantes não 

titularizadas detidas pela entidade 

cedente. O requisito pode ser cumprido 

mediante uma seleção aleatória de 

posições em risco de uma carteira que 

 i) não estejam em situação de 

incumprimento na aceção do artigo 178.º, 

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

e não estejam numa situação de 

imparidade de crédito nos termos do n.º 7 

do presente artigo, 

 ii) cumpram os requisitos previstos 

no artigo 8.º do presente artigo, 

 iii) tenham origem nos termos da 

primeira frase do n.º 6 do presente artigo. 

Or. en 

Justification 

It is difficult to judge under which circumstances a risk that a debtor will be unable to make 

payments is “significantly higher”. National competent authorities might arrive at very 

different interpretations, creating a high level of uncertainty. Furthermore, the reference 

point of the “average debtor” is particularly problematic: It could mean that in a European 

country with high credit standards a debtor could be deemed to be of significantly higher risk, 

yet be considered as perfectly “average” in other European countries with lower credit 

standards. This would entail different credit qualities of securitised pools of STS-

securitisations and would impede the development of a single STS-securitisation market for 

the different securitisation segments. The current established market practice is much more 

precise and objective. 
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Alteração  346 

Molly Scott Cato 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 8 

 

Texto da Comissão Alteração 

8. Aquando da transferência das 

posições em risco, os devedores ou 

garantes devem ter efetuado pelo menos 

um pagamento, exceto no caso das 

titularizações renováveis garantidas por 

facilidades de descoberto, créditos de 

cartões de crédito, contas comerciais a 

receber e planos de financiamento de 

empréstimos ou posições em risco a pagar 

numa prestação única. 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

em conformidade com as alterações propostas pelos Verdes que modificam o requisito de 

retenção de forma a incluir as variações sazonais. 

 

Alteração  347 

Morten Messerschmidt 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 8 

 

Texto da Comissão Alteração 

8. Aquando da transferência das 

posições em risco, os devedores ou 

garantes devem ter efetuado pelo menos 

um pagamento, exceto no caso das 

titularizações renováveis garantidas por 

modalidades de crédito a descoberto, 

créditos de cartões de crédito, contas 

comerciais e planos de financiamento de 

empréstimos ou posições em risco a pagar 

8. Aquando da transferência das 

posições em risco, os devedores ou 

garantes devem ter efetuado pelo menos 

um pagamento, exceto no caso de 

titularizações renováveis garantidas por 

posições em risco a pagar numa prestação 

única ou com um prazo de vencimento 

inferior a um ano, incluindo, sem 

limitação, pagamentos mensais de 
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numa prestação única. créditos renováveis. 

Or. en 

Justificação 

O objetivo é preparar o critério para o futuro, aproximando-o mais de um teste assente em 

princípios. 

 

Alteração  348 

Dariusz Rosati 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 8 

 

Texto da Comissão Alteração 

8. Aquando da transferência das 

posições em risco, os devedores ou 

garantes devem ter efetuado pelo menos 

um pagamento, exceto no caso das 

titularizações renováveis garantidas por 

modalidades de crédito a descoberto, 

créditos de cartões de crédito, contas 

comerciais e planos de financiamento de 

empréstimos ou posições em risco a pagar 

numa prestação única. 

8. Aquando da transferência das 

posições em risco, os devedores devem ter 

efetuado pelo menos um pagamento, 

exceto no caso das titularizações 

renováveis garantidas por modalidades de 

crédito a descoberto, créditos de cartões de 

crédito, contas comerciais e planos de 

financiamento de empréstimos ou posições 

em risco a pagar numa prestação única. 

Or. en 

 

Alteração  349 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 9 

 

Texto da Comissão Alteração 

9. O reembolso dos detentores das 

posições de titularização não deve 

depender, substancialmente, da venda dos 

ativos que asseguram as posições em risco 

subjacentes. Contudo, esta disposição não 

deve impedir que tais ativos sejam 

9. O reembolso das posições de 

titularização não deve ser concebido de 

modo a depender, predominantemente, da 

venda dos ativos que asseguram as 

posições em risco subjacentes. As posições 

em risco subjacentes garantidas por 
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posteriormente renovados ou 

refinanciados. 
ativos, cujo valor é garantido ou 

totalmente mitigado por uma obrigação de 

recompra dos ativos por parte do 

vendedor dos ativos que garantem as 

posições em risco subjacentes ou por um 

terceiro, não dependem da venda dos 

ativos que asseguram as posições em risco 

subjacentes. Contudo, esta disposição não 

deve impedir que tais ativos sejam 

posteriormente renovados ou 

refinanciados. 

Or. en 

Justification 

In automotive finance it is most common that the customer pays affordable monthly 

instalments but does not repay the full credit amount, thus leaving a balance due at maturity. 

At the end of the term consumers have a choice between refinancing or paying the 

outstanding amount. A third option would be to return the vehicle to the lender and being 

released from the final payment, provided they have paid at least half the total price. If the 

actual value of the returned vehicle is lower than the final payment there is a shortfall. The 

risk of this shortfall is the so called “residual value risk”. Residual value risks are usually 

mitigated in practice for example with repurchase agreements or with credit enhancement so 

that sufficient protection for investors is already in place. 

 

Alteração  350 

Molly Scott Cato 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 9-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 9-A. A ESMA, em estreita cooperação 

com a EBA e com a EIOPA, deve 

elaborar projetos de normas técnicas de 

regulamentação que especifiquem em 

maior detalhe os critérios para determinar 

que um conjunto de posições em risco é 

homogéneo, para efeitos do n.º 4 do 

presente artigo e do n.º 2 do artigo 12.º. 

 A ESMA deve apresentar esses projetos de 

normas técnicas de regulamentação à 

Comissão até... [doze meses após a 
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entrada em vigor do presente 

regulamento]. 

 É delegado na Comissão o poder de 

adotar as normas técnicas de 

regulamentação a que se refere o presente 

parágrafo, nos termos do procedimento 

estabelecido nos artigos 10.º a 14.º do 

Regulamento (UE) n.º 1095/2010. 

Or. en 

 

Alteração  351 

Jakob von Weizsäcker 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 9-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 9-A. Titularizações sintéticas não são 

consideradas «STS». 

Or. en 

 

Alteração  352 

Morten Messerschmidt 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A entidade cedente, patrocinadora 

ou o mutuante inicial devem preencher o 

requisito de retenção de risco, em 

conformidade com o artigo 4.º do presente 

regulamento. 

1. A entidade cedente, patrocinadora 

ou o mutuante inicial mantêm um 

interesse económico líquido substancial 
em conformidade com: 

 (a) o artigo 4.º, no caso de uma 

titularização emitida após ou no dia de 

entrada em vigor do presente 

regulamento, ou no caso de uma 

titularização a que se aplica o presente 

regulamento nos termos do artigo 28.º, n.º 

4-A; ou 
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 (b) quaisquer requisitos aplicáveis nos 

termos do artigo 28.º, n.º 4-B, no caso de 

uma titularização emitida antes da data de 

entrada em vigor do presente regulamento. 

Or. en 

Justificação 

Disposições adequadas às operações antigas e, em particular, à preservação de disposições 

de salvaguarda de direitos adquiridos para as operações anteriores a 2011, uma vez que o 

ponto ii) indica que apenas os «requisitos aplicáveis nos termos do artigo 28.º, n.º 4-B» 

seriam relevantes. 

 

Alteração  353 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 - n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Os riscos de taxa de juro e riscos 

cambiais decorrentes da titularização 

devem ser reduzidos e as medidas tomadas 

nesse sentido devem ser divulgadas. As 

posições em risco subjacentes não devem 

incluir instrumentos derivados, exceto os 

utilizados para cobrir o risco cambial e o 

risco de taxa de juro. Esses derivados são 

subscritos e documentados de acordo com 

normas comuns no setor financeiro 

internacional. 

2. Os riscos de taxa de juro e riscos 

cambiais decorrentes da titularização 

devem ser reduzidos e as medidas tomadas 

nesse sentido devem ser divulgadas. As 

posições em risco subjacentes não devem 

incluir instrumentos derivados. 

Or. it 

 

Alteração  354 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 - n.º 3 
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Texto da Comissão Alteração 

3. Qualquer pagamento de juros 

indexado ao abrigo dos ativos e passivos da 

titularização deve basear-se nas taxas de 

juro de mercado geralmente utilizadas e 

não em fórmulas complexas ou derivados. 

3. Qualquer pagamento de juros 

indexado ao abrigo dos ativos e passivos da 

titularização deve basear-se nas taxas de 

juro de mercado geralmente utilizadas e 

não em fórmulas ou derivados. 

Or. it 

 

Alteração  355 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 6 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) Os processos e as responsabilidades 

necessários para garantir que um 

incumprimento ou insolvência da entidade 

de gestão não resulta numa cessação do 

serviço; 

(b) Os processos e as responsabilidades 

necessários para garantir que um 

incumprimento ou insolvência da entidade 

de gestão não resulta numa cessação do 

serviço, tais como disposições contratuais 

de substituição que permitam a 

substituição da entidade de gestão em 

caso de incumprimento ou insolvência; 

Or. en 

Justificação 

O objetivo do artigo 9.º, n.º 6, é evitar que os créditos sobre terceiros deixem de poder ser 

cobrados devido a um «incumprimento ou insolvência da entidade de gestão». A não 

cobrança dos créditos sobre terceiros seria, obviamente, prejudicial para o investidor. Por 

conseguinte, é já uma prática comum no mercado acordar uma «cláusula de substituição» de 

modo a garantir a intervenção de outra entidade de gestão caso a entidade inicial esteja em 

incumprimento ou insolvência. Os investidores estão protegidos, uma vez que está 

assegurada a continuidade da cobrança das prestações mensais. 

 

Alteração  356 

Marco Zanni, Marco Valli 
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Proposta de regulamento 

Artigo 9 - n.º 6 - alínea (c)  

 

Texto da Comissão Alteração 

(c) Disposições que garantam a 

substituição das contrapartes em 

instrumentos derivados, dos fornecedores 

de liquidez e das contas bancárias na 

sequência de incumprimento, insolvência 

e outros eventos especificados que afetem 

essas entidades, quando aplicável. 

Suprimido 

Or. it 

 

Alteração  357 

Markus Ferber, Werner Langen, Othmar Karas 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 7 

 

Texto da Comissão Alteração 

7. A documentação da operação deve 

incluir definições, vias de recurso e 

medidas a aplicar em caso de atrasos de 

pagamento e incumprimento dos 

devedores, reestruturação da dívida, perdão 

da dívida, indulgência, períodos de 

carência, perdas, cancelamento da dívida, 

recuperações e outras correções do 

desempenho dos ativos, em termos claros e 

coerentes. Essa documentação deve 

especificar claramente a prioridade dos 

pagamentos, as cláusulas de ativação, as 

alterações à prioridade dos pagamentos 

na sequência de determinados eventos 

desencadeadores ou ainda a obrigação de 

comunicar a ocorrência de tais eventos. 

Qualquer alteração à prioridade dos 

pagamentos deve ser comunicada no 

momento em que ocorra. 

7. A documentação da operação deve 

incluir definições, vias de recurso e 

medidas a aplicar em caso de atrasos de 

pagamento e incumprimento dos 

devedores, reestruturação da dívida, perdão 

da dívida, indulgência, períodos de 

carência, perdas, cancelamento da dívida, 

recuperações e outras correções do 

desempenho dos ativos, em termos claros e 

coerentes. Os termos e processos podem 

ser alterados desde que as alterações não 

afetem de modo substancialmente 

negativo o reembolso das posições de 

titularização. 

Or. en 
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Alteração  358 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A entidade cedente, patrocinadora e 

a EOET devem disponibilizar aos 

investidores, antes do investimento, o 

acesso aos dados sobre o desempenho 

histórico estático e dinâmico em termos de 

incumprimento e de perdas, nomeadamente 

dados relativos aos atrasos de pagamento e 

incumprimentos, para posições em risco 

substancialmente semelhantes às 

titularizadas. Os dados deverão cobrir um 

período de, pelo menos, sete anos para as 

posições em risco não integradas sobre a 

carteira de retalho, e cinco anos para as 

posições em risco sobre a carteira de 

retalho. Deve ser divulgada a base em que 

assenta a similitude. 

1. A entidade cedente e patrocinadora 

devem disponibilizar aos investidores, 

antes do investimento, o acesso aos dados 

sobre o desempenho histórico estático e 

dinâmico em termos de incumprimento e 

de perdas, nomeadamente dados relativos 

aos atrasos de pagamento e 

incumprimentos, para posições em risco 

substancialmente semelhantes às 

titularizadas. Os dados deverão cobrir um 

período de, pelo menos, sete anos para as 

posições em risco não integradas sobre a 

carteira de retalho, e cinco anos para as 

posições em risco sobre a carteira de 

retalho. Deve ser divulgada a base em que 

assenta a similitude. 

Or. en 

Justificação 

As obrigações EOET estão, geralmente, limitadas à transferência de fluxos de caixa gerados 

pelos ativos para o capital próprio e para detentores de dívida. Não têm qualquer influência 

na organização e administração das titularizações nem qualquer influência ou conhecimentos 

independentes quanto ao desempenho dos ativos subjacentes. 

 

Alteração  359 

Pervenche Berès 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Uma amostra das posições 

subjacentes deve ser sujeita a verificação 

externa antes da emissão dos títulos 

decorrentes da titularização por uma 

Suprimido 
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parte adequada e independente, 

nomeadamente para verificar que os 

dados divulgados a respeito das posições 

em risco subjacentes são exatos, com um 

nível de confiança de 95 %. 

Or. en 

 

Alteração  360 

Molly Scott Cato 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. A entidade cedente ou 

patrocinadora deve facultar aos 

investidores um modelo dos fluxos de 

caixa do passivo, antes da fixação dos 

preços da titularização e de forma contínua 

a partir da mesma. 

3. A entidade cedente ou 

patrocinadora deve facultar aos 

investidores um modelo dos fluxos de 

caixa do passivo claramente 

documentado, antes da fixação dos preços 

da titularização e de forma contínua a partir 

da mesma, que represente com precisão a 

relação contratual entre o desempenho 

das posições em risco subjacentes e os 

pagamentos transferidos entre a entidade 

cedente, patrocinadora, outros terceiros e 

a EOET. 

Or. en 

 

Alteração  361 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. A entidade cedente ou 

patrocinadora deve facultar aos 

investidores um modelo dos fluxos de 

caixa do passivo, antes da fixação dos 

preços da titularização e de forma contínua 

3. A entidade cedente ou 

patrocinadora deve disponibilizar aos 

investidores um modelo dos fluxos de 

caixa do passivo, antes da fixação dos 

preços da titularização e de forma contínua 
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a partir da mesma. a partir da mesma. 

Or. en 

 

Alteração  362 

Markus Ferber e Werner Langen 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. A entidade cedente, patrocinadora 

e a EOET são solidariamente 

responsáveis pelo cumprimento do artigo 

5.º do presente regulamento e 

disponibilizam todas as informações 

exigidas pelo artigo 5.º, n.º 1, alínea a), 

aos potenciais investidores, antes da 

fixação de preços. A entidade cedente, 

patrocinadora e a EOET deve, antes da 

fixação de preços, disponibilizar as 

informações exigidas pelo artigo 5.º, n.º 1, 

alíneas b) a e), pelo menos numa forma 

inicial ou de projeto, quando tal for 

admissível nos termos do artigo 3.º da 

Diretiva 2003/71/CE. A entidade cedente, 

patrocinadora e a EOET devem 

disponibilizar a documentação final aos 

investidores o mais tardar 15 dias após o 

encerramento da operação. 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

Tais divulgações podem resultar numa violação do artigo 3.º, n.º 1, da Diretiva (CE) 

2003/71, podendo ser consideradas como ofertas públicas de titularizações sem publicação 

prévia de um prospeto aprovado. 

 

Alteração  363 

Morten Messerschmidt 

em nome do Grupo ECR 
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Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. A entidade cedente, patrocinadora e 

a EOET são solidariamente responsáveis 

pelo cumprimento do artigo 5.º do presente 

regulamento e disponibilizam todas as 

informações exigidas pelo artigo 5.º, n.º 1, 

alínea a), aos potenciais investidores, antes 

da fixação de preços. A entidade cedente, 

patrocinadora e EOET deve, antes da 

fixação de preços, disponibilizar as 

informações exigidas pelo artigo 5.º, n.º 1, 

alíneas b) a e), pelo menos numa forma 

inicial ou de projeto, quando tal for 

admissível nos termos do artigo 3.º da 

Diretiva 2003/71/CE. A entidade cedente, 

patrocinadora e a EOET devem 

disponibilizar a documentação final aos 

investidores o mais tardar 15 dias após o 

encerramento da operação. 

4. A entidade cedente, patrocinadora e 

a EOET cumprem o artigo 5.º do presente 

regulamento e disponibilizam todas as 

informações exigidas pelo artigo 5.º, n.º 1, 

alínea a), em conformidade com o n.º 4-A, 

antes da fixação de preços. A entidade 

cedente e patrocinadora e a EOET deve, 

antes da fixação de preços, disponibilizar 

as informações exigidas pelo artigo 5.º n.º 

1-A, alíneas b) a e) e 5.º, n.º 1-B, alíneas b) 

a e), em conformidade com o n.º 4-A do 

presente artigo, pelo menos numa forma 

inicial ou de projeto. A entidade cedente, 

patrocinadora e EOET devem 

disponibilizar a documentação final, nos 

termos do n.º 8-A, o mais tardar 15 dias 

após o encerramento da operação. 

Or. en 

 

Alteração  364 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. A entidade cedente, patrocinadora e 

a EOET são solidariamente responsáveis 

pelo cumprimento do artigo 5.º do presente 

regulamento e disponibilizam todas as 

informações exigidas pelo artigo 5.º, n.º 1, 

alínea a), aos potenciais investidores, antes 

da fixação de preços. A entidade cedente, 

patrocinadora e a EOET deve, antes da 

fixação de preços, disponibilizar as 

informações exigidas pelo artigo 5.º, n.º 1, 

alíneas b) a e), pelo menos numa forma 

inicial ou de projeto, quando tal for 

admissível nos termos do artigo 3.º da 

4. A entidade cedente e patrocinadora 

são solidariamente responsáveis pelo 

cumprimento do artigo 5.º do presente 

regulamento e são responsáveis por 

garantir a disponibilização de todas as 

informações exigidas pelo artigo 5.º, n.º 1, 

alínea a), aos potenciais investidores, antes 

da fixação de preços. A entidade cedente e 

patrocinadora são responsáveis por 

garantir, antes da fixação de preços, a 

disponibilização das informações exigidas 

pelo artigo 5.º, n.º 1, alíneas b) a e), pelo 

menos numa forma inicial ou de projeto, 
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Diretiva 2003/71/CE. A entidade cedente, 

patrocinadora e a EOET devem 

disponibilizar a documentação final aos 

investidores o mais tardar 15 dias após o 

encerramento da operação. 

quando tal for admissível nos termos do 

artigo 3.º da Diretiva 2003/71/CE. A 

entidade cedente e patrocinadora devem 

ser responsáveis por garantir a 
disponibilização da documentação final 

aos investidores o mais tardar 15 dias após 

o encerramento da operação. 

Or. en 

Justificação 

As obrigações EOET estão, geralmente, limitadas à transferência de fluxos de caixa gerados 

pelos ativos para o capital próprio e para detentores de dívida. Não têm qualquer influência 

na organização e administração das titularizações nem qualquer influência ou conhecimentos 

independentes quanto ao desempenho dos ativos subjacentes. 

 

Alteração  365 

Morten Messerschmidt 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 4-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 4-A No caso das titularizações 

públicas, as informações referidas no n.º 

4 devem ser tornadas públicas. No caso 

das titularizações privadas, as 

informações referidas no n.º 4 devem ser 

disponibilizadas aos investidores e, 

mediante pedido, às autoridades nacionais 

competentes. 

Or. en 

 

Alteração  366. 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 10-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 10.º-A 

 A ESMA deve elaborar orientações 

destinadas às entidades cedentes, 

mutuantes iniciais, entidades 

patrocinadoras, EOET e terceiros 

encarregados da avaliação do 

cumprimento dos critérios STS através da 

interpretação e aplicação harmonizadas 

dos requisitos previstos nos artigos 8.º, 9.º 

e 10.º. 

Or. en 

 

Alteração  367 

Morten Messerschmidt 

 

Proposta de regulamento 

Capítulo III – secção 2 – título 

 

Texto da Comissão Alteração 

Requisitos para a titularização ABCP Requisitos para a titularização ABCP e 

para a titularização privada 

Or. en 

 

Alteração  368 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 11 

 

Texto da Comissão Alteração 

Artigo 11.º Suprimido 

Titularização ABCP simples, transparente 

e normalizada 

 

As titularizações ABCP, são consideradas 

«STS» quando o programa ABCP 

cumprir os requisitos previstos no artigo 

13.º do presente regulamento e quando 
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todas as operações no âmbito desse 

programa ABCP cumprir os requisitos 

previstos no artigo 12.º. 

Or. it 

Justificação 

Estas operações não recaem no âmbito da definição de «STS». 

 

Alteração  369 

Morten Messerschmidt 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 11 – título 

 

Texto da Comissão Alteração 

Titularização ABCP simples, transparente 

e normalizada 

Programas ABCP, operações ABCP e 

titularizações privadas simples, 

transparentes e normalizados 

Or. en 

Justificação 

A proposta da Comissão não permite que uma operação ABCP seja considerada STS a menos 

que faça parte de um programa ABCP que cumpra todos os critérios, o que, por sua vez, 

exigiria que todas as outras operações no programa ABCP cumprissem os critérios de 

operações ABCP. 

 

Alteração  370 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 11 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

As titularizações ABCP, são consideradas 

«STS» quando o programa ABCP cumprir 

os requisitos previstos no artigo 13.º do 

presente regulamento e quando todas as 

As operações ABCP são consideradas STS 

quando cumprirem os requisitos ao nível 

das operações previstos no artigo 12.º. 
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operações no âmbito desse programa 

ABCP cumprirem os requisitos previstos 

no artigo 12.º. 

 Os programas ABCP são considerados 

STS quando cumprirem os requisitos 

previstos no artigo 13.º. 

Or. en 

Justification 

According to this requirement ABCP securitisations (i.e. all securitisation positions at the 

transaction and programme level) would have only been considered STS if the ABCP 

programme had complied with the requirements in Article 13 and all transactions within that 

ABCP programme had fulfilled the requirements in Article 12. This could have implied that a 

securitisation position at transaction level (e.g. a liquidity line) could not have been 

considered STS if the ABCP programme in its entirety did not comply with the STS criteria. In 

other words: one non-STS transaction within an ABCP programme would have “infected” all 

other transactions even if they had fulfilled the STS criteria at the programme level. 

 

Alteração  371 

Morten Messerschmidt 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 11 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

As titularizações ABCP, são consideradas 

«STS» quando o programa ABCP cumprir 

os requisitos previstos no artigo 13.º do 

presente regulamento e quando todas as 

operações no âmbito desse programa 

ABCP cumprirem os requisitos previstos 

no artigo 12.º. 

As operações ABCP, e outras 

titularizações privadas, são consideradas 

«STS» quando o programa ABCP cumprir 

os requisitos previstos no artigo 13.º do 

presente regulamento e quando todas as 

operações no âmbito desse programa 

ABCP cumprirem os requisitos previstos 

no artigo 12.º. 

Or. en 

 

Alteração  372 

Marco Zanni, Marco Valli 
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Proposta de regulamento 

Artigo 12 

 

Texto da Comissão Alteração 

Artigo 12.º 

Requisitos ao nível das operações 

1. As operações no âmbito de um 

programa ABCP devem cumprir os 

requisitos previstos na seção 1 do presente 

capítulo, com exceção dos artigos 7.º, 8.º, 

n.ºs 4 e 6, 9.º, n.ºs 3, 4, 5, 6 e 8, e 10.º, n.º 

3. Para efeitos da presente seção, os 

termos «cedente» e «mutuante inicial» 

nos termos do artigo 8.º, n.º 7, serão 

considerados como referentes ao 

vendedor. 

2. As operações no quadro de um 

programa ABCP devem ser respaldadas 

por um conjunto de posições em risco 

subjacentes homogéneas em termos de 

tipo de ativos e com uma vida útil média 

ponderada remanescente não superior a 

dois anos, sem que nenhuma posição 

tenha um prazo de vencimento residual 

superior a três anos. As posições em risco 

subjacentes não devem incluir 

empréstimos garantidos por hipotecas 

residenciais ou comerciais ou por 

empréstimos à habitação totalmente 

garantidos, tal como referido no artigo 

129.º, n.º 1, alínea e), do Regulamento 

(UE) n.º 575/2013. As posições em risco 

subjacentes devem incluir obrigações 

contratualmente vinculativas e passíveis 

de plena reclamação junto dos devedores, 

com fluxos de pagamento periódico 

definidos em termos de renda, capital, 

juros, ou relacionados com qualquer 

outro direito a receber receitas dos ativos 

que motivam tais pagamentos. As posições 

em risco subjacentes não devem incluir 

valores mobiliários, tal como definido na 

Diretiva 2014/65/UE. 

3. Qualquer pagamento de juros 

indexado ao abrigo dos ativos e passivos 

da operação de titularização deve 

Suprimido 
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basear-se nas taxas de juro de mercado 

geralmente utilizadas e não em fórmulas 

complexas ou derivados. 

4. No seguimento de uma situação de 

incumprimento do vendedor ou de uma 

situação de execução imediata, nenhum 

montante monetário substancial ficará 

retido na EOET e os recebimentos de 

capital provenientes das posições em risco 

subjacentes devem ser transferidos para 

os investidores que detenham posições de 

titularização através da amortização 

sequencial das posições de titularização, 

como determinado pela posição 

hierárquica da posição de titularização. 

Não deve existir nenhuma disposição que 

exija a liquidação automática das 

posições em risco subjacentes ao valor de 

mercado. 

5. As posições em risco subjacentes 

devem ser originadas no decurso normal 

das atividades do vendedor, em 

conformidade com normas de subscrição 

que não sejam menos rigorosas do que as 

normas aplicadas pelo vendedor à 

emissão de posições em risco semelhantes 

não titularizadas. As alterações 

significativas às normas de subscrição 

devem ser integralmente divulgadas aos 

potenciais investidores. 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 e subscrito com base na 

premissa de que o tomador do empréstimo 

ou, quando aplicável, o intermediário, 

tomou conhecimento de que as 

informações fornecidas poderão não ter 

sido verificadas pelo mutuante. O 

vendedor deve ter competências 

especializadas na emissão de posições em 

risco de natureza semelhante às 

titularizadas. 

6. A documentação da operação deve 

prever cláusulas que desencadeiam o 

termo do período renovável, incluindo 
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pelo menos: 

(a) Uma deterioração da qualidade de 

crédito das posições em risco subjacentes 

até ou abaixo de um limite pré-

determinado; 

(b) A ocorrência de uma situação 

relacionada com a insolvência no que diz 

respeito ao vendedor ou à entidade de 

gestão. 

(c) Uma incapacidade para gerar um 

número suficiente de novas posições em 

risco subjacentes que satisfaçam a 

qualidade de crédito pré-determinada; 

7. A documentação da operação deve 

especificar claramente: 

(a) As obrigações, direitos e 

responsabilidades contratuais do 

patrocinador, da entidade de gestão e da 

respetiva equipa de gestão, que deverá ter 

competências especializadas na gestão das 

posições em risco subjacentes e, quando 

aplicável, do fiel depositário e de outros 

prestadores de serviços auxiliares; 

(b) Os processos e as 

responsabilidades necessários para 

garantir que um incumprimento ou 

insolvência da entidade de gestão não 

resulta numa cessação do serviço; 

(c) Disposições que garantam a 

substituição das contrapartes em 

instrumentos derivados e das contas 

bancárias na sequência de 

incumprimento, insolvência ou outros 

eventos especificados que afetem essas 

entidades, quando aplicável. 

(d) O patrocinador deve executar a 

sua própria devida diligência e verificar 

que o vendedor cumpre normas de 

subscrição adequadas, que as capacidades 

de gestão e os processos de cobrança 

preenchem os requisitos especificados no 

artigo 259.º, n.º 3, alíneas i) a m), do 

Regulamento (UE) n.º 575/2013 ou 

requisitos equivalentes de países terceiros. 

Os controlos das políticas, dos 
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procedimentos e da gestão do risco devem 

ser bem documentados e incluir sistemas 

de aplicação eficazes. 

Or. it 

 

Alteração  373 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. As operações no âmbito de um 

programa ABCP devem cumprir os 

requisitos previstos na secção 1 do 

presente capítulo, com exceção dos 

artigos 7.º, 8.º, n.os4 e 6, 9.º, n.os 3, 4, 5, 6 e 

8, e 10.º, n.º 3. Para efeitos da presente 

secção, os termos «cedente» e «mutuante 

inicial» nos termos do artigo 8.º, n.º 7, 

serão considerados como referentes ao 

vendedor. 

1. As operações no âmbito de um 

programa ABCP devem cumprir os 

requisitos previstos no presente artigo 

para serem consideradas STS. Para efeitos 

da presente secção, os termos «cedente» e 

«mutuante inicial» nos termos do artigo 8.º, 

n.º 7, serão considerados como referentes 

ao vendedor. 

Or. en 

Justification 

For the sake of clarity, for ABCP transactions no reference should be made to the STS 

requirements of term ABS. The STS requirements for these transactions should be fully 

included in Article 12. In this way, the specific features of ABCP can be taken into account. In 

this respect, Article 10 para. 2 should not be applied to ABCP. According to this requirement, 

a sample of the underlying exposures shall be subject to external verification prior to 

issuance of the securities resulting from the securitisation by an appropriate and independent 

party, including verification that the data disclosed in respect of the underlying exposures is 

accurate, with a confidence level of 95%. For short term, revolving assets such as trade 

receivables it is neither possible nor appropriate to verify the accurateness with a confidence 

interval of 95%. This requirement would be extremely burdensome. External auditors would 

have to check several hundreds of receivables, which would be very costly. These costs would 

have to be borne by one party of the securitisation. Imposing the costs on the corporate seller 

would limit its willingness to sell receivables into the securitisation; imposing it on the 

sponsor would reduce his willingness to run the programme; imposing it on the investor 

would reduce his yield and, thus, his willingness to invest in ABCP. Furthermore, in ABCP 

programmes with fully supported liquidity the CP investor is protected by the liquidity facility 

and, hence, such verification is unnecessary. 
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Alteração  374 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. O reembolso dos detentores das 

posições de titularização não deve 

depender maioritariamente da venda dos 

ativos que servem de garantia às posições 

em risco subjacentes. Tal não se aplica a 

ativos cujo valor esteja garantido ou cujo 

risco associado esteja totalmente reduzido 

por um compromisso efetivo de recompra 

ou refinanciamento do ativo, por parte do 

vendedor ou de outro terceiro, que sirva 

de garantia às posições em risco 

subjacentes com base num valor fixo. 

Contudo, esta disposição não deve 

impedir que tais ativos sejam 

posteriormente renovados ou 

refinanciados. 

Or. en 

Justification 

Instead of referring back to Article 8 para. 9, for ABCP transactions, this issue should be 

dealt with in a new paragraph in Article 12.In this context, to allow the securitisations of 

leasing receivables if the repayment depends on the possibility to sell the leased asset at a 

certain value (so called residual value), it should be clarified that only those securitisations 

shall not be considered STS for which the repayment of the holders of the securitisation 

positon does predominantly depend on the sale of the assets securing the underlying 

exposure.In many cases such residual values are backed by repurchase obligations or 

guarantees by the manufacturer or seller to buy the leased asset at the end of the leasing 

contract at a fixed price. Therefore, the holders of the securitisation position are not exposed 

to residual value risk (market risk). In such cases where the residual value risk is hedged by a 

repurchase obligation or a guarantee by the manufacturer or the seller it should be eligible 

as underlying assets, because the market risk is mitigated. 

 

Alteração  375 

Morten Messerschmidt 
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Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. As operações no quadro de um 

programa ABCP devem ser respaldadas 

por um conjunto de posições em risco 

subjacentes homogéneas em termos de tipo 

de ativos e com uma vida útil média 

ponderada remanescente não superior a 

dois anos, sem que nenhuma posição tenha 

um prazo de vencimento residual superior 

a três anos. As posições em risco 

subjacentes não devem incluir empréstimos 

garantidos por hipotecas residenciais ou 

comerciais ou por empréstimos à habitação 

totalmente garantidos, tal como referido no 

artigo 129.º, n.º 1, alínea e), do 

Regulamento (UE) n.º 575/2013. As 

posições em risco subjacentes devem 

incluir obrigações contratualmente 

vinculativas e passíveis de plena 

reclamação junto dos devedores, com 

fluxos de pagamento periódico definidos 

em termos de renda, capital, juros, ou 

relacionados com qualquer outro direito a 

receber receitas dos ativos que motivam 

tais pagamentos. As posições em risco 

subjacentes não devem incluir valores 

mobiliários, tal como definido na Diretiva 

2014/65/UE. 

2. As titularizações privadas e as 

titularizações ABCP devem ser 

respaldadas por um conjunto de posições 

em risco subjacentes homogéneas em 

termos de tipo de ativos e com uma vida 

útil média ponderada remanescente não 

superior a cinco anos, sem que nenhuma 

posição tenha um prazo de vencimento 

residual superior a sete anos. As posições 

em risco subjacentes não devem incluir 

empréstimos garantidos por hipotecas 

residenciais ou comerciais ou por 

empréstimos à habitação totalmente 

garantidos, tal como referido no artigo 

129.º, n.º 1, alínea e), do Regulamento 

(UE) n.º 575/2013. As posições em risco 

subjacentes devem incluir obrigações 

contratualmente vinculativas e passíveis de 

plena reclamação junto dos devedores, com 

fluxos de pagamento periódico definidos 

em termos de renda, capital, juros, ou 

relacionados com qualquer outro direito a 

receber receitas dos ativos que motivam 

tais pagamentos. As posições em risco 

subjacentes não devem incluir valores 

mobiliários, tal como definido na Diretiva 

2014/65/UE. 

Or. en 

Justificação 

Os programas ABCP disponibilizam fundos de maneio a muitas empresas de todas as 

dimensões na Europa. Constituem uma importante fonte de financiamento, sobretudo para as 

PME e empresas não cotadas e não objeto de notação. Segundo a versão atual do texto da 

Comissão, muitos dos programas ABCP não cumpririam os critérios STS uma vez que a 

proposta inclui uma limitação relativa ao prazo de vencimento de ativos. Tal excluirá ativos 

com prazos de vencimento mais longos, tais como empréstimos, locações de equipamento ou 

empréstimos a PME de mais longo prazo. Esta alteração reconhece as especificidades 

estruturais do ABCP, tais como conjuntos de empréstimos ou locações automóveis cujos 

ativos subjacentes têm prazos de vencimento mais longos (até 5-7 anos). 
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Alteração  376 

Burkhard Balz 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. As operações no quadro de um 

programa ABCP devem ser respaldadas 

por um conjunto de posições em risco 

subjacentes homogéneas em termos de tipo 

de ativos e com uma vida útil média 

ponderada remanescente não superior a 

dois anos, sem que nenhuma posição tenha 

um prazo de vencimento residual superior 

a três anos. As posições em risco 

subjacentes não devem incluir empréstimos 

garantidos por hipotecas residenciais ou 

comerciais ou por empréstimos à habitação 

totalmente garantidos, tal como referido no 

artigo 129.º, n.º 1, alínea e), do 

Regulamento (UE) n.º 575/2013. As 

posições em risco subjacentes devem 

incluir obrigações contratualmente 

vinculativas e passíveis de plena 

reclamação junto dos devedores, com 

fluxos de pagamento periódico definidos 

em termos de renda, capital, juros, ou 

relacionados com qualquer outro direito a 

receber receitas dos ativos que motivam 

tais pagamentos. As posições em risco 

subjacentes não devem incluir valores 

mobiliários, tal como definido na Diretiva 

2014/65/UE. 

2. As operações no quadro de um 

programa ABCP devem ser respaldadas 

por um conjunto de posições em risco 

subjacentes homogéneas em termos de tipo 

de ativos e com uma vida útil média 

ponderada remanescente não superior a 

cinco anos, sem que nenhuma posição 

tenha um prazo de vencimento residual 

superior a sete anos. As posições em risco 

subjacentes não devem incluir empréstimos 

garantidos por hipotecas residenciais ou 

comerciais ou por empréstimos à habitação 

totalmente garantidos, tal como referido no 

artigo 129.º, n.º 1, alínea e), do 

Regulamento (UE) n.º 575/2013. As 

posições em risco subjacentes devem 

incluir obrigações contratualmente 

vinculativas e passíveis de plena 

reclamação junto dos devedores, com 

fluxos de pagamento periódico definidos 

em termos de renda, capital, juros, ou 

relacionados com qualquer outro direito a 

receber receitas dos ativos que motivam 

tais pagamentos. As posições em risco 

subjacentes não devem incluir valores 

mobiliários, tal como definido na Diretiva 

2014/65/UE. 

Or. en 

 

Alteração  377 

Markus Ferber, Werner Langen, Othmar Karas 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 2 
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Texto da Comissão Alteração 

2. As operações no quadro de um 

programa ABCP devem ser respaldadas 

por um conjunto de posições em risco 

subjacentes homogéneas em termos de tipo 

de ativos e com uma vida útil média 

ponderada remanescente não superior a 

dois anos, sem que nenhuma posição 

tenha um prazo de vencimento residual 

superior a três anos. As posições em risco 

subjacentes não devem incluir 

empréstimos garantidos por hipotecas 

residenciais ou comerciais ou por 

empréstimos à habitação totalmente 

garantidos, tal como referido no artigo 

129.º, n.º 1, alínea e), do Regulamento 

(UE) n.º 575/2013. As posições em risco 

subjacentes devem incluir obrigações 

contratualmente vinculativas e passíveis 

de plena reclamação junto dos devedores, 

com fluxos de pagamento periódico 

definidos em termos de renda, capital, 

juros, ou relacionados com qualquer 

outro direito a receber receitas dos ativos 

que motivam tais pagamentos. As posições 

em risco subjacentes não devem incluir 

valores mobiliários, tal como definido na 

Diretiva 2014/65/UE. 

2. As operações no quadro de um 

programa ABCP devem ser respaldadas 

por um conjunto de posições em risco 

subjacentes homogéneas em termos de tipo 

de ativos, tal como estabelecido no artigo 

8.º, n.º 4, e com uma vida útil média 

ponderada remanescente esperada não 

superior a quatro anos. 

Or. en 

 

Alteração  378 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. As operações no quadro de um 

programa ABCP devem ser respaldadas 

por um conjunto de posições em risco 

subjacentes homogéneas em termos de tipo 

de ativos e com uma vida útil média 

ponderada remanescente não superior a 

2. As operações no quadro de um 

programa ABCP devem ser respaldadas 

por um conjunto de posições em risco 

subjacentes homogéneas em termos de tipo 

de ativos e com uma vida útil média 

ponderada remanescente não superior a 
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dois anos, sem que nenhuma posição tenha 

um prazo de vencimento residual superior 

a três anos. As posições em risco 

subjacentes não devem incluir empréstimos 

garantidos por hipotecas residenciais ou 

comerciais ou por empréstimos à habitação 

totalmente garantidos, tal como referido no 

artigo 129.º, n.º 1, alínea e), do 

Regulamento (UE) n.º 575/2013. As 

posições em risco subjacentes devem 

incluir obrigações contratualmente 

vinculativas e passíveis de plena 

reclamação junto dos devedores, com 

fluxos de pagamento periódico definidos 

em termos de renda, capital, juros, ou 

relacionados com qualquer outro direito a 

receber receitas dos ativos que motivam 

tais pagamentos. As posições em risco 

subjacentes não devem incluir valores 

mobiliários, tal como definido na Diretiva 

2014/65/UE. 

três anos, sem que nenhuma posição tenha 

um prazo de vencimento residual superior 

a seis anos. As posições em risco 

subjacentes não devem incluir empréstimos 

garantidos por hipotecas residenciais ou 

comerciais ou por empréstimos à habitação 

totalmente garantidos, tal como referido no 

artigo 129.º, n.º 1, alínea e), do 

Regulamento (UE) n.º 575/2013. As 

posições em risco subjacentes devem 

incluir obrigações contratualmente 

vinculativas e passíveis de plena 

reclamação junto dos devedores, com 

fluxos de pagamento periódico definidos 

em termos de renda, capital, juros, ou 

relacionados com qualquer outro direito a 

receber receitas dos ativos que motivam 

tais pagamentos. As posições em risco 

subjacentes não devem incluir valores 

mobiliários, tal como definido na Diretiva 

2014/65/UE. 

Or. en 

 

Alteração  379 

Morten Messerschmidt 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Qualquer pagamento de juros 

indexado ao abrigo dos ativos e passivos 

da operação de titularização deve basear-se 

nas taxas de juro de mercado geralmente 

utilizadas e não em fórmulas complexas 

ou derivados. 

3. Para efeitos de aplicação do artigo 

9.º, n.º 3, numa operação ABCP, a taxa de 

juro ou qualquer outra rendibilidade dos 

passivos da operação de titularização do 

programa ABCP pode basear-se nas 

despesas de financiamento do programa 

ABCP, incluindo, entre outros, os custos 

da emissão do papel comercial. 

Or. en 
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Justificação 

Muitas vezes, os programas ABCP com recurso a canais estruturam as operações 

subjacentes de modo a que estas paguem os juros ou os rendimentos com base nas despesas 

da entidade que atua enquanto canal, incluindo, entre outros, os custos do papel comercial e 

outros custos relacionados com essa operação ou com os ativos de financiamento, em geral. 

Este procedimento serve para evitar ou limitar quaisquer desajustes entre o rendimento dos 

ativos do programa e os seus passivos e custo operacionais. 

 

Alteração  380 

Morten Messerschmidt 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. As posições em risco subjacentes 

devem ser originadas no decurso normal 

das atividades do vendedor, em 

conformidade com normas de subscrição 

que não sejam menos rigorosas do que as 

normas aplicadas pelo vendedor à emissão 

de posições em risco semelhantes não 

titularizadas. As alterações significativas às 

normas de subscrição devem ser 

integralmente divulgadas aos potenciais 

investidores. No caso das titularizações em 

que as posições em risco subjacentes sejam 

empréstimos à habitação, o conjunto desses 

empréstimos não deve incluir nenhum 

empréstimo que tenha sido comercializado 

e subscrito com base na premissa de que o 

tomador do empréstimo ou, quando 

aplicável, o intermediário, tomou 

conhecimento de que as informações 

fornecidas poderão não ter sido verificadas 

pelo mutuante. O vendedor deve ter 

competências especializadas na emissão 

de posições em risco de natureza 

semelhante às titularizadas. 

5. As posições em risco subjacentes 

são iniciadas no decurso normal das 

atividades do vendedor, de acordo com 

critérios de tomada firme que não sejam 

menos rigorosos do que os aplicados pelo 

vendedor à iniciação de posições em risco 

similares não titularizadas. As alterações 

significativas às normas de subscrição 

devem ser divulgadas, sem demora 

injustificada, ao patrocinador e a outras 

partes diretamente expostas à operação 

ABCP. No caso das titularizações em que 

as posições em risco subjacentes sejam 

empréstimos à habitação, o conjunto desses 

empréstimos não deve incluir nenhum 

empréstimo que tenha sido comercializado 

e subscrito com base na premissa de que o 

tomador do empréstimo ou, quando 

aplicável, o intermediário, tomou 

conhecimento de que as informações 

fornecidas poderão não ter sido verificadas 

pelo mutuante. O vendedor deve ter 

experiência na emissão de posições em 

risco de natureza semelhante às 

titularizadas. 

Or. en 
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Justificação 

A atual proposta estipula uma significativa e pormenorizada divulgação de informações 

sensíveis que podem ser excessivas e irrelevantes para o investidor no que se refere à sua 

tarefa de devida diligência. 

 

Alteração  381 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 6 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(c) Uma incapacidade para gerar um 

número suficiente de novas posições em 

risco subjacentes que satisfaçam a 

qualidade de crédito pré-determinada; 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

Em operações ABCP de contas comerciais a receber, muitas vezes a posição em risco 

subjacente sofre flutuações e o limite de aquisição máximo não é alcançado. Isto deve-se à 

natureza da atividade ou à categoria do ativo, não sendo relevante para o critério STS. Este 

requisito deve, portanto, ser eliminado. 

 

Alteração  382 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 7 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

O patrocinador deve executar a sua própria 

devida diligência e verificar que o 

vendedor cumpre normas de subscrição 

adequadas, que as capacidades de gestão e 

os processos de cobrança preenchem os 

requisitos especificados no artigo 259.º, 

n.º 3, alíneas i) a m), do Regulamento 

(UE) n.º 575/2013 ou requisitos 

O patrocinador deve executar a sua própria 

devida diligência e verificar que o 

vendedor cumpre normas de subscrição 

adequadas. 
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equivalentes de países terceiros. 

Or. en 

Justificação 

Não deve ser feita referência ao artigo 259, n.º 3, alíneas i) a m), uma vez que os respetivos 

requisitos estão relacionados com o programa ABCP e que o seu cumprimento não se efetua 

por meio das capacidades de gestão e dos processos de recolha de uma única operação. 

 

Alteração  383 

Thomas Mann 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 12-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 12.º-A 

 1.  O patrocinador do programa 

ABCP deve ser uma instituição de crédito 

supervisionada nos termos da Diretiva 

2013/36/UE ou um fundo regulamentado 

ou um gestor de ativos. 

 2.  O patrocinador de um programa 

ABCP deve ser um prestador de 

facilidades de liquidez e apoiar todas as 

posições de titularização ao nível de um 

programa ABCP mediante a cobertura de 

todos os riscos de liquidez e de crédito e de 

quaisquer riscos significativos de redução 

dos montantes a receber das posições em 

risco titularizadas, bem como quaisquer 

outros custos a nível da operação e do 

programa decorrentes desse apoio. O 

patrocinador divulga aos investidores 

uma descrição do apoio prestado a nível 

da operação, incluindo uma descrição das 

facilidades de liquidez disponibilizadas. 

 3. Antes de se expor a uma operação 

ABCP, o patrocinador do programa 

ABCP certifica-se de que o vendedor 

concede todos os seus créditos com base 

em critérios sólidos e bem definidos e em 

processos de aprovação, alteração, 
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renovação e financiamento desses 

créditos claramente estabelecidos e dispõe 

de sistemas eficazes para aplicar esses 

critérios e processos. O patrocinador deve 

executar a sua própria devida diligência e 

verificar que o vendedor cumpre normas 

de subscrição adequadas, que as 

capacidades de gestão e os processos de 

cobrança preenchem os requisitos 

especificados no artigo 259.º, n.º 3, 

alíneas i) a m), do Regulamento (UE) 

n.º 575/2013 ou requisitos equivalentes de 

países terceiros. Os controlos das 

políticas, dos procedimentos e da gestão 

do risco devem ser bem documentados e 

incluir sistemas de aplicação eficazes. 

 4.  O vendedor, a nível da operação, 

ou o patrocinador, a nível do programa 

ABCP, preenchem o requisito de retenção 

do risco nos termos do artigo 4.º. 

 5.  O artigo 5.º aplica-se aos 

programas ABCP. O patrocinador do 

programa ABCP é responsável por 

garantir a conformidade com o artigo 5.º 

e deve: 

 (a)  disponibilizar aos investidores 

todas as informações agregadas exigidas 

no artigo 5.º, n.º 1, alínea a), atualizando 

essas informações trimestralmente; 

 (b)  disponibilizar as informações 

exigidas no artigo 5.º, n.º 1, alíneas b) a e) 

do presente regulamento. 

 6.  No caso de o patrocinador não 

renovar o compromisso de financiamento 

da facilidade de liquidez antes da sua 

caducidade, a facilidade de liquidez é 

utilizada e os títulos em fase de 

vencimento são reembolsados. 

Or. en 

 

Alteração  384 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 



 

AM\1101734PT.doc 53/121 PE587.508v01-00 

 PT 

Proposta de regulamento 

Artigo 12-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 12.º-A 

 A entidade cedente, patrocinadora e a 

EOET devem disponibilizar aos 

detentores de uma posição de 

titularização, acesso aos dados 

respeitantes ao desempenho histórico 

estático e dinâmico em termos de 

incumprimento e de perdas, 

nomeadamente dados relativos a atrasos 

de pagamento e incumprimentos, para 

posições em risco substancialmente 

semelhantes às titularizadas. Caso o 

patrocinador não tenha acesso a tais 

dados, deve obter junto do vendedor 

acesso a dados, numa base estática ou 

dinâmica, respeitantes ao desempenho 

histórico, nomeadamente dados relativos 

a atrasos de pagamento e 

incumprimentos, para posições em risco 

substancialmente semelhantes às 

titularizadas. Esses dados devem cobrir 

um período de pelo menos cinco anos, 

exceto no caso das contas comerciais a 

receber e de outros montantes a receber 

de curto prazo, em relação aos quais o 

período histórico não pode ser inferior a 

três anos. Devem ser divulgadas as fontes 

dos dados e a base em que assenta a 

similitude. 

Or. en 

Justificação 

Em vez remeter para o artigo 10.º, n.º 1, no que se refere a operações ABCP, esta questão 

deve ser tratada no âmbito de um número separado do artigo 12.º. Neste contexto, deve ficar 

claro que os dados de incumprimento histórico devem ser divulgados apenas aos detentores 

das posições titularizadas. No caso de programas ABCP plenamente apoiados, os 

investidores estão protegidos pela facilidade de liquidez. Os potenciais investidores não 

necessitam, por conseguinte, de informações relativas aos desempenhos históricos em termos 

de incumprimentos e de perdas para efetuar uma decisão de investimento fundamentada. 

Além disso, a duração das séries cronológicas de dados deve ser limitada a três anos no que 

se refere a contas comerciais a receber. 
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Alteração  385 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 

 

Texto da Comissão Alteração 

Artigo 13.º 

Requisitos ao nível do programa 

1. Todas as operações no âmbito de 

um programa ABCP devem cumprir os 

requisitos do n.º 12 do presente 

regulamento. 

2.  A entidade cedente, patrocinadora 

ou o mutuante inicial devem preencher o 

requisito de retenção de risco em 

conformidade com o artigo 4.º do presente 

regulamento. 

3.  O programa ABCP não deve ser 

uma retitularização e as melhorias da 

qualidade do crédito não devem 

estabelecer uma segunda camada de 

estratificação em tranches a nível do 

programa; 

4.  O patrocinador do programa 

ABCP deve ser uma instituição de crédito 

supervisionada ao abrigo da Diretiva 

2013/36/UE. O patrocinador deverá ser 

um prestador de facilidades de liquidez, 

apoiar a nível da operação todas as 

posições de titularização no quadro do 

programa ABCP e cobrir todos os riscos 

de liquidez e de crédito e quaisquer riscos 

de diluição substancial das posições em 

risco titularizadas, bem como quaisquer 

outros custos da operação e do programa. 

5.  Os valores mobiliários emitidos no 

quadro de um programa ABCP não 

devem incluir opções de compra, 

cláusulas de prorrogação ou outras 

cláusulas que tenham um efeito sobre o 

vencimento final do instrumento. 

6.  Os riscos de taxa de juro e riscos 

Suprimido 
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cambiais que surjam no quadro de um 

programa ABCP devem ser reduzidos e as 

medidas tomadas nesse sentido devem ser 

divulgadas. Os instrumentos derivados só 

devem ser utilizados a nível do programa 

para cobrir o risco cambial e o risco de 

taxa de juro. Esses derivados devem ser 

documentados de acordo com as normas 

comuns no setor financeiro internacional. 

7.  A documentação respeitante ao 

programa deve especificar claramente: 

(a)  As responsabilidades do fiel 

depositário e de outras entidades com 

obrigações fiduciárias para com os 

investidores; 

(b)  Disposições que facilitem a 

resolução atempada de conflitos entre o 

patrocinador e os detentores de posições 

de titularização; 

(c)  As obrigações, direitos e 

responsabilidades contratuais do 

patrocinador e da respetiva equipa de 

gestão, que deverá ter competências 

especializadas na contratação de créditos, 

do fiel depositário e de outros prestadores 

de serviços auxiliares; 

(d)  Os processos e as 

responsabilidades necessários para 

garantir que um incumprimento ou 

insolvência da entidade de gestão não 

resulta numa cessação do serviço; 

(e)  Disposições que garantam a 

substituição das contrapartes em 

instrumentos derivados e das contas 

bancárias a nível do programa ABCP na 

sequência de incumprimento, insolvência 

ou outros eventos especificados que 

afetem essas entidades, quando aplicável. 

(f)  Que, perante os acontecimentos 

especificados, o incumprimento ou a 

insolvência do patrocinador, serão 

previstas medidas corretivas para obter, 

conforme apropriado, a garantia do 

compromisso de financiamento ou a 

substituição do prestador da facilidade de 

liquidez. Se o prestador de facilidade de 
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liquidez não renovar o compromisso de 

financiamento no prazo de 30 dias a 

contar da sua caducidade, a facilidade de 

liquidez é acionada, os títulos em fase de 

vencimento são reembolsados e a 

operação deixa de adquirir posições em 

risco, ao mesmo tempo que amortiza as 

posições subjacentes existentes. 

Os controlos das políticas, dos 

procedimentos e da gestão do risco devem 

ser bem documentados e incluir sistemas 

de aplicação eficazes. 

8.  A entidade cedente, patrocinadora 

e a EOET são solidariamente 

responsáveis pelo cumprimento do artigo 

5.º do presente regulamento a nível do 

programa ABCP e disponibilizam todas as 

informações exigidas pelo artigo 5.º, n.º 1, 

alínea a), aos potenciais investidores, 

antes da fixação de preços. A entidade 

cedente, patrocinadora e a EOET deve, 

antes da fixação de preços, disponibilizar 

as informações exigidas pelo artigo 5.º, n.º 

1, alíneas b) a e), pelo menos numa forma 

inicial ou de projeto, quando tal for 

admissível nos termos do artigo 3.º da 

Diretiva 2003/71/CE. A entidade cedente, 

patrocinadora e a EOET devem 

disponibilizar a documentação final aos 

investidores o mais tardar 15 dias após o 

encerramento da operação. 

Or. it 

 

Alteração  386 

Thomas Mann 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Todas as operações no âmbito de 

um programa ABCP devem cumprir os 

requisitos do artigo 12.º do presente 

regulamento. 

Suprimido 
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Or. en 

 

Alteração  387 

Morten Messerschmidt 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Todas as operações no âmbito de 

um programa ABCP devem cumprir os 

requisitos do artigo 12.º do presente 

regulamento. 

1. Todas as operações no âmbito de 

um programa ABCP devem cumprir os 

requisitos previstos no artigo 12.º, n.os 1-A 

a 1-D e 1-H a 1-J, e n.os 3 a 7. 

 Em qualquer momento, pelo menos 70 % 

do montante acumulado de posições em 

risco subjacentes às operações no âmbito 

de um programa ABCP financiadas pelo 

programa deve cumprir os requisitos 

previstos no artigo 12.º, n.os 1-E a 1-G e 

n.º 2. 

 Durante um período de dois anos a partir 

de... [data de entrada em vigor do presente 

regulamento] até 20 % desse montante 

acumulado pode ser constituído por 

posições em risco sobre operações de 

titularização que não cumprem esses 

requisitos. 

Or. en 

Justificação 

Os ativos de programas ABCP podem incluir não só operações de titularização, mas também 

operações de empréstimo garantidas ou outras operações que, por qualquer motivo, não são 

consideradas «titularizações» ao abrigo da definição do Regulamento Requisitos de Fundos 

Próprios. Tais operações (que, muitas vezes, financiam significativamente PME que são 

clientes das entidades bancárias patrocinadoras) não se enquadram de todo na definição de 

titularização do Regulamento Requisitos de Fundos Próprios, sendo ainda menor a sua 

conformidade com os critérios para a classificação das titularizações. É fundamental que os 

critérios permitam o financiamento de operações não titularizadas por parte de um programa 

ABCP sem que tal prejudique o seu estatuto de programa ABCP elegível para operações 

titularizadas. 
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Alteração  388 

Burkhard Balz 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Todas as operações no âmbito de 

um programa ABCP devem cumprir os 

requisitos do artigo 12.º do presente 

regulamento. 

1. Todas as operações no âmbito de 

um programa ABCP devem cumprir os 

requisitos do n.º 12 do presente 

regulamento, exceto operações únicas que 

representem até 15 % do montante 

acumulado das posições em risco 

subjacentes a um programa ABCP. 

Or. en 

 

Alteração  389 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Todas as operações no âmbito de 

um programa ABCP devem cumprir os 

requisitos do artigo 12.º do presente 

regulamento. 

1. 70 % das operações ABCP no 

âmbito de um programa ABCP, avaliadas 

pelo volume de posições em risco 

titularizadas, devem cumprir os requisitos 

do artigo 12.º do presente regulamento. 

Or. en 

Justification 

The proposal by the EU Commission would mean that if, even due to a minor or temporary 

breach of one of the criteria, one transaction becomes ineligible, the whole ABCP programme 

would be “infected” by the ineligible transaction and, thus, the ABCP issued could not be 

counted for as STS. This very restrictive requirement would likely have the effect that not a 

single ABCP programme can comply with the STS criteria. There should therefore be an 

upper limit for non-qualified transactions within an ABCP programme. This would give 

sponsors a certain amount of flexibility to allow for a small number of transactions that fall 

out of the STS scope. Such a ceiling would especially be beneficiary for corporates using non-

compliant transactions (e.g. for leases) that otherwise would have to resort to (costlier) bank 

loans for their funding. Due to the full support of the sponsor bank the ABCP issued can still 
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be regarded STS even if a small amount of the underlying transactions would fail to comply 

with single STS requirements. 

 

Alteração  390 

Morten Messerschmidt 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. Os valores mobiliários emitidos no 

âmbito de um programa ABCP não devem 

incluir opções de compra, cláusulas de 

prorrogação ou outras cláusulas que 

tenham um efeito sobre o prazo de 

vencimento final do instrumento. 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

Muitos dos programas ABCP com múltiplos vendedores que são importantes para o 

financiamento de ativos da economia real, tais como contas comerciais a receber, 

empréstimos automóveis, locações, etc., acrescentaram a capacidade de emitir papel 

comercial com opções de compra (detidas pela entidade que atua enquanto canal) ou opções 

de venda (detidas pelo investidor) para efeitos de gestão prudente da liquidez.  Além disso, o 

artigo 13.º, n.º 4, prevê que «o patrocinador do programa ABCP deve ser uma instituição de 

crédito [...] [e] apoiar a nível da operação todas as posições de titularização no quadro do 

programa ABCP e cobrir todos os riscos de liquidez e de crédito» de modo a que o risco do 

investidor seja o do patrocinador. 

 

Alteração  391 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. Os valores mobiliários emitidos no 

âmbito de um programa ABCP não devem 

incluir opções de compra, cláusulas de 

prorrogação ou outras cláusulas que 

tenham um efeito sobre o prazo de 

5. Valores mobiliários emitidos no 

âmbito de um programa ABCP que 

incluam opções de compra, cláusulas de 

prorrogação ou outras cláusulas, ao critério 

das entidades cedentes, patrocinadoras ou 
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vencimento final do instrumento. EOET, que tenham um efeito sobre o 

prazo de vencimento final do instrumento 

não são consideradas STS. 

Or. en 

Justificação 

A proibição deve ser aplicada apenas ao ABCP estruturado emitido. Além disso, os ABCP em 

relação aos quais o investidor tenha o direito de rescindir o CP não devem ser excluídos. 

Pode haver uma coexistência de CP que contenham, por exemplo, opções de venda para o 

investidor (CP estruturado) e ABCP «clássicos» (sem opções) dentro do mesmo programa. 

Nesses casos, o ABCP «clássico» pode ainda ser uma titularização STS ao passo que, 

simultaneamente, o CP estruturado não o é. Caso contrário, um CP estruturado «infetaria» 

todos os ABCP não estruturados. 

 

Alteração  392 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.º 7 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) As responsabilidades do fiel 

depositário e de outras entidades com 

obrigações fiduciárias para com os 

investidores; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  393 

Morten Messerschmidt 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.º 7 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) As responsabilidades do fiel 

depositário e de outras entidades com 

obrigações fiduciárias para com os 

investidores; 

(a) As responsabilidades do fiel 

depositário e de outras entidades, caso 

existam, com obrigações fiduciárias para 

com os investidores; 
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Or. en 

Justificação 

Uma vez que o ABCP tem prazos de vencimento curtos e liquidez total e apoio ao crédito do 

banco patrocinador, as estruturas do programa não requerem, geralmente, um fiel 

depositário para as obrigações nem outro tipo de representante de obrigacionistas ou 

disposições para reuniões de obrigacionistas. 

 

Alteração  394 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.º 7 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) disposições que facilitem a 

resolução atempada de conflitos entre o 

patrocinador e os detentores de posições 

de titularização; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  395 

Morten Messerschmidt 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.º 7 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) disposições que facilitem a 

resolução atempada de conflitos entre o 

patrocinador e os detentores de posições 

de titularização; 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

Exigir disposições para facilitar a resolução de litígios entre as entidades patrocinadoras e 

os investidores é inconsistente com o tratamento de qualquer outro tipo de investimento e 
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desnecessário, uma vez que, dada a estrutura e termos desses programas, o surgimento de 

tais litígios é muito improvável. 

 

Alteração  396 

Morten Messerschmidt 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.º 7 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(c) As obrigações, direitos e 

responsabilidades contratuais do 

patrocinador e da respetiva equipa de 

gestão, que deverá ter competências 

especializadas na contratação de créditos, 

do fiel depositário e de outros prestadores 

de serviços auxiliares; 

(c) As obrigações, direitos e 

responsabilidades contratuais do 

patrocinador, que deverá ter competências 

especializadas na contratação de créditos, 

do fiel depositário, caso exista, e de outros 

prestadores de serviços auxiliares; 

Or. en 

Justificação 

A documentação do programa estabelecerá as obrigações contratuais do patrocinador, 

porém, a sua equipa de gestão não terá obrigações contratuais diretas para com as outras 

partes. Muitos programas ABCP não têm um fiel depositário. 

 

Alteração  397 

Morten Messerschmidt 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.º 7 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(d) Os processos e as 

responsabilidades necessários para 

garantir que um incumprimento ou 

insolvência da entidade de gestão não 

resulta numa cessação do serviço; 

Suprimido 

Or. en 
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Justificação 

Nos programas ABCP a «entidade de gestão» refere-se, geralmente, a uma entidade de 

gestão de uma operação subjacente; a nível do programa não existe, geralmente, uma 

«entidade de gestão», sendo o patrocinador quem gere o programa na qualidade de 

«administrador de programa». Uma vez que estes programas dependem substancialmente da 

qualidade de crédito e das capacidades do patrocinador, não faz sentido exigir disposições 

para que o programa continue após o incumprimento ou insolvência do patrocinador. 

 

Alteração  398 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.º 7 – alínea e) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(e) Disposições que garantam a 

substituição das contrapartes em 

instrumentos derivados e das contas 

bancárias a nível do programa ABCP na 

sequência de incumprimento, insolvência 

ou outros eventos especificados que 

afetem essas entidades, quando aplicável. 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

Em programas ABCP plenamente apoiados, é o patrocinador quem assume os riscos dos 

investidores. Por conseguinte, existe um alinhamento total de interesses entre ambas as 

partes. Por isso, os requisitos das alíneas a) e b) tornam-se desnecessários e devem ser 

eliminados. Além disso, o requisito da alínea e) é desnecessário, caso a facilidade de liquidez 

cubra o incumprimento e os restantes eventos especificados da contraparte num instrumento 

derivado e do depósito bancário. 

 

Alteração  399 

Morten Messerschmidt 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.º 7 – alínea f) 
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Texto da Comissão Alteração 

que, perante os acontecimentos 

especificados, o incumprimento ou a 

insolvência do patrocinador, serão 

previstas medidas corretivas para obter, 

conforme apropriado, a garantia do 

compromisso de financiamento ou a 

substituição do prestador da facilidade de 

liquidez. Se o prestador de facilidade de 

liquidez não renovar o compromisso de 

financiamento no prazo de 30 dias a contar 

da sua caducidade, a facilidade de liquidez 

é acionada, os títulos em fase de 

vencimento são reembolsados e a operação 

deixa de adquirir posições em risco, ao 

mesmo tempo que amortiza as posições 

subjacentes existentes. 

que, se o prestador de facilidade de 

liquidez não renovar o compromisso de 

financiamento no âmbito de uma 

facilidade de liquidez no prazo de 30 dias 

antes da sua caducidade, a facilidade de 

liquidez é acionada e utilizada para 

reembolsar os títulos em fase de 

vencimento e a operação deixa de adquirir 

posições em risco, ao mesmo tempo que 

amortiza as posições subjacentes 

existentes. 

Or. en 

Justificação 

Uma vez que os programas ABCP dependem da qualidade de crédito e experiência do 

patrocinador, não faria sentido exigir a substituição após o incumprimento ou insolvência do 

mesmo. Além disso, se a facilidade de liquidez for acionada antes da sua caducidade e 

utilizada para reembolsar os títulos em fase de vencimento, não é necessário exigir a 

interrupção da aquisição de posições em risco por parte das operações subjacentes. 

 

Alteração  400 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.º 8 

 

Texto da Comissão Alteração 

8. A entidade cedente, patrocinadora 

e a EOET são solidariamente 

responsáveis pelo cumprimento do artigo 

5.º do presente regulamento e 

disponibilizam todas as informações 

exigidas pelo artigo 5.º, n.º 1, alínea a), 

aos potenciais investidores, antes da 

fixação de preços. A entidade cedente, 

Suprimido 
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patrocinadora e a EOET deve, antes da 

fixação de preços, disponibilizar as 

informações exigidas pelo artigo 5.º, n.º 1, 

alíneas b) a e), pelo menos numa forma 

inicial ou de projeto, quando tal for 

admissível nos termos do artigo 3.º da 

Diretiva 2003/71/CE. A entidade cedente, 

patrocinadora e a EOET devem 

disponibilizar a documentação final aos 

investidores o mais tardar 15 dias após o 

encerramento da operação. 

Or. en 

Justificação 

Na atual redação, todas as entidades cedentes de um programa ABCP seriam solidariamente 

responsáveis pela publicação de informações a nível de empréstimos, documentos e 

notificações aos detentores de ABCP. Os investidores teriam à sua disposição milhares de 

pontos de informação todos os meses, bem como dúzias de documentos relativos a operações 

que, por falta de tempo ou de recursos, seriam provavelmente incapazes de analisar 

devidamente. Este nível de divulgação é desproporcionado, uma vez que os investidores 

ABCP encaram o ABCP como um investimento a curto prazo transacionado frequentemente. 

A divulgação de informações a nível dos empréstimos deve auxiliar o banco que atua 

enquanto canal, e que garante o ABCP. 

 

Alteração  401 

Morten Messerschmidt 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.º 8 

 

Texto da Comissão Alteração 

8. A entidade cedente, patrocinadora 

e a EOET são solidariamente 

responsáveis pelo cumprimento do artigo 

5.º do presente regulamento a nível do 

programa ABCP e disponibilizam todas as 

informações exigidas pelo artigo 5.º, n.º 1, 

alínea a) aos potenciais investidores, antes 

da fixação de preços. A entidade cedente, 

patrocinadora e EOET deve, antes da 

fixação de preços, disponibilizar as 

informações exigidas pelo artigo 5.º, n.º 1, 

8. O patrocinador e o emitente do 

programa cumprem o artigo 5.º e 

disponibilizam todas as informações 

exigidas pelo artigo 5.º, n.º 1-A, nos 

termos do n.º 8-A do presente artigo, antes 

da fixação de preços. A entidade cedente, 

patrocinadora e EOET deve, antes da 

fixação de preços, disponibilizar as 

informações exigidas pelo artigo 5.º, n.º 1-

A, alíneas b) a e), e 5.º, n.º 1-B, alíneas b) 

a e), nos termos do n.º 8-A, pelo menos 
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alíneas b) a e), pelo menos numa forma 

inicial ou de projeto, quando tal for 

admissível nos termos do artigo 3.º da 

Diretiva 2003/71/CE. A entidade cedente, 

patrocinadora e a EOET devem 

disponibilizar a documentação final aos 

investidores o mais tardar 15 dias após o 

encerramento da operação. 

numa forma inicial ou de projeto. A 

entidade cedente, patrocinadora e EOET 

devem disponibilizar a documentação final, 

nos termos do n.º 8-A, o mais tardar 15 

dias após o encerramento da operação. 

Or. en 

Justificação 

Em programas com múltiplos vendedores, as entidades cedentes não participam na 

disponibilização de informações aos investidores ABCP ou a outros investidores ou 

potenciais investidores a nível do programa. Os prazos propostos para a disponibilização de 

informações aos potenciais investidores não fazem sentido em relação a programas de papel 

comercial, nos quais são oferecidos diariamente novos títulos e a fixação de preços e 

liquidação ocorrem no prazo de horas. 

 

Alteração  402 

Michael Theurer 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.º 8 

 

Texto da Comissão Alteração 

8. A entidade cedente, patrocinadora e 

a EOET são solidariamente responsáveis 
pelo cumprimento do artigo 5.º do presente 

regulamento a nível do programa ABCP e 

disponibilizam todas as informações 

exigidas pelo artigo 5.º, n.º 1, (a) aos 

potenciais investidores, antes da fixação de 

preços. A entidade cedente, patrocinadora 

e a EOET deve, antes da fixação de 

preços, disponibilizar as informações 

exigidas pelo artigo 5.º, n.º 1, alíneas b) a 

e), pelo menos numa forma inicial ou de 

projeto, quando tal for admissível nos 

termos do artigo 3.º da Diretiva 

2003/71/CE. A entidade cedente, 

patrocinadora e a EOET devem 

disponibilizar a documentação final aos 

investidores o mais tardar 15 dias após o 

8. A entidade patrocinadora é 

responsável pelo cumprimento do artigo 

5.º do presente regulamento a nível do 

programa ABCP e disponibiliza aos 

potenciais investidores, antes da fixação de 

preços: 
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encerramento da operação. 

 (a) todas as informações agregadas 

exigidas no artigo 5.º, n.º 1, alínea a); 

 (b) as informações exigidas no artigo 

5.º, n.º 1, alíneas b) a e) do presente 

regulamento. 

 No caso de programas ABCP plenamente 

apoiados na aceção do artigo 2.º, n.º 21, 

nenhum tipo de documentação da 

operação deve ser divulgado aos 

investidores. A documentação referida na 

alínea b), ii) a iv), pode ser disponibilizada 

de forma resumida no documento final da 

oferta ou prospeto. 

Or. en 

Justificação 

Apenas a entidade patrocinadora deve ser responsável pela divulgação das informações aos 

investidores e apenas a nível do programa. Num programa com múltiplos vendedores, os 

montantes a receber de várias entidades cedentes da economia real são titularizados. É por 

isso que a entidade cedente individual só pode divulgar informações acerca das suas 

próprias carteiras. Além disso, as informações sobre os montantes a receber subjacentes 

(artigo 5.º, n.º 1, alínea a)) só podem ser divulgadas aos investidores de forma agregada. A 

documentação a nível do programa pode ser descrita no documento da oferta (por exemplo, o 

Memorando de Investidor). 

 

Alteração  403 

Petr Ježek, Sylvie Goulard 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.º 8 

 

Texto da Comissão Alteração 

8. A entidade cedente, patrocinadora e 

a EOET são solidariamente responsáveis 

pelo cumprimento do artigo 5.º do presente 

regulamento a nível do programa ABCP e 

disponibilizam todas as informações 

exigidas pelo artigo 5.º, n.º 1, alínea a), aos 

potenciais investidores, antes da fixação de 

preços. A entidade cedente, patrocinadora e 

a EOET deve, antes da fixação de preços, 

8. A entidade cedente e patrocinadora 

são solidariamente responsáveis pelo 

cumprimento do artigo 5.º do presente 

regulamento a nível do programa ABCP e 

certificam-se de que todas as informações 

exigidas pelo artigo 5.º, n.º 1, alínea a), são 

disponibilizadas aos potenciais 

investidores, antes da fixação de preços. A 

entidade cedente e patrocinadora 



 

PE587.508v01-00 68/121 AM\1101734PT.doc 

PT 

disponibilizar as informações exigidas pelo 

artigo 5.º, n.º 1, alíneas b) a e), pelo menos 

numa forma inicial ou de projeto, quando 

tal for admissível nos termos do artigo 3.º 

da Diretiva 2003/71/CE. A entidade 

cedente, patrocinadora e a EOET devem 

disponibilizar a documentação final aos 

investidores o mais tardar 15 dias após o 

encerramento da operação. 

certificam-se de que antes da fixação de 

preços, as informações exigidas pelo artigo 

5.º, n.º 1, alíneas b) a e), são 

disponibilizadas pelo menos numa forma 

inicial ou de projeto, quando tal for 

admissível nos termos do artigo 3.º da 

Diretiva 2003/71/CE. A entidade cedente e 

patrocinadora certificam-se de que a 

documentação final é disponibilizada aos 

investidores o mais tardar 15 dias após o 

encerramento da operação. 

Or. en 

 

Alteração  404 

Morten Messerschmidt 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.º 8-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 8-A. No caso das titularizações 

públicas, as informações referidas no n.º 

8 devem ser tornadas públicas. No caso 

das titularizações privadas, as 

informações referidas no n.º 8 devem ser 

disponibilizadas aos investidores e, 

mediante pedido, às autoridades nacionais 

competentes. 

Or. en 

 

Alteração  405 

Neena Gill 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 14 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. As entidades cedentes, 

patrocinadoras e EOET notificam 

conjuntamente à ESMA, por meio do 

1. As entidades cedentes, 

patrocinadoras e EOET notificam 

conjuntamente à ESMA, por meio dos 
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modelo referido no n.º 5 do presente 

artigo, que a titularização preenche os 

requisitos dos artigos 7.º a 10.º ou dos 

artigos 11.º a 13.º do presente regulamento 

(«notificação STS»). A ESMA publica as 

notificações STS no seu sítio Web oficial 

nos termos do n.º 4. As entidades devem 

igualmente informar a respetiva 

autoridade competente. A entidade 

cedente, patrocinadora e a EOET de uma 

titularização devem designar entre si uma 

entidade que seja o primeiro ponto de 

contacto para os investidores e autoridades 

competentes. 

serviços de comunicação da ESDR 

referidos no n.º 5 do presente artigo, que a 

titularização preenche os requisitos dos 

artigos 7.º a 10.º ou dos artigos 11.º a 13.º 

do presente regulamento («notificação 

STS»). A ESDR e a ESMA publicam as 

notificações STS nos seus sítios Web 

oficiais nos termos do n.º 4. O uso 

adequado do canal de comunicações 

ESDR garantirá a notificação atempada 

das autoridades competentes. A entidade 

cedente, patrocinadora e a EOET de uma 

titularização devem designar entre si uma 

entidade que seja o primeiro ponto de 

contacto para os investidores e autoridades 

competentes. Quando a entidade cedente, 

patrocinadora e a EOET não tiverem 

chegado a acordo entre elas sobre qual 

delas cumpre os requisitos ao abrigo do 

presente artigo, cabe à entidade cedente 

cumpri-los. 

Or. en 

 

Alteração  406 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 14 - n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. As entidades cedentes, 

patrocinadoras e EOET notificam 

conjuntamente à ESMA, por meio do 

modelo referido no n.º 5 do presente artigo, 

que a titularização preenche os requisitos 

dos artigos 7.º a 10.º ou dos artigos 11.º a 

13.º do presente regulamento («notificação 

STS»). A ESMA publica as notificações 

STS no seu sítio Web oficial nos termos do 

n.º 4. As entidades devem igualmente 

informar a respetiva autoridade 

competente. A entidade cedente, 

patrocinadora e a EOET de uma 

titularização devem designar entre si uma 

entidade que seja o primeiro ponto de 

1. As entidades cedentes, 

patrocinadoras e EOET notificam 

conjuntamente à ESMA, por meio do 

modelo referido no n.º 5 do presente artigo, 

que a titularização preenche os requisitos 

dos artigos 7.º a 10.º do presente 

regulamento («notificação STS»). A 

ESMA publica as notificações STS no seu 

sítio Web oficial nos termos do n.º 4. As 

entidades devem igualmente informar a 

respetiva autoridade competente. A 

entidade cedente, patrocinadora e a EOET 

de uma titularização devem designar entre 

si uma entidade que seja o primeiro ponto 

de contacto para os investidores e 
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contacto para os investidores e autoridades 

competentes. 

autoridades competentes. 

Or. it 

 

Alteração  407 

Michael Theurer 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 14 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. As entidades cedentes, 

patrocinadoras e EOET notificam 

conjuntamente à ESMA, por meio do 

modelo referido no n.º 5 do presente artigo, 

que a titularização preenche os requisitos 

dos artigos 7.º a 10.º ou dos artigos 11.º a 

13.º do presente regulamento («notificação 

STS»). A ESMA publica as notificações 

STS no seu sítio Web oficial nos termos do 

n.º 4. As entidades devem igualmente 

informar a respetiva autoridade 

competente. A entidade cedente, 

patrocinadora e a EOET de uma 

titularização devem designar entre si uma 

entidade que seja o primeiro ponto de 

contacto para os investidores e autoridades 

competentes. 

1. As entidades cedentes, 

patrocinadoras e EOET notificam 

conjuntamente à ESMA, por meio do 

modelo referido no n.º 5 do presente artigo, 

que a titularização preenche os requisitos 

dos artigos 7.º a 10.º ou dos artigos 11.º a 

13.º do presente regulamento («notificação 

STS»). No caso de um programa ABCP 

com múltiplas entidades cedentes, cada 

entidade cedente deve notificar a ESMA 

em relação aos requisitos do artigo 12.º 

apenas no que diz respeito à suas próprias 

operações e de forma anónima. No que 

diz respeito a titularizações públicas, a 

ESMA publica as notificações STS no seu 

sítio Web oficial nos termos do n.º 4. As 

entidades devem igualmente informar a 

respetiva autoridade competente. A 

entidade cedente, patrocinadora e a EOET 

de uma titularização devem designar entre 

si uma entidade que seja o primeiro ponto 

de contacto para os investidores e 

autoridades competentes. 

  

Or. en 

Justificação 

Em programas ABCP, vários vendedores vendem os seus valores a receber a uma das 

operações. Daí só poderem declarar conformidade em relação à «sua» operação, e não a 

todo o programa ABCP. Por conseguinte, para programas ABCP desse tipo, cada entidade 

cedente é apenas obrigada a declarar que a titularização cumpre os requisitos do artigo 12.º 
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no que se refere à «sua» operação. Além disso, o anonimato da operação deve ser mantido se 

a notificação STS for divulgada aos investidores nos termos do artigo 5.º, n.º 1, alínea d). 

 

Alteração  408 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 14 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. As entidades cedentes, 

patrocinadoras e EOET notificam 

conjuntamente à ESMA, por meio do 

modelo referido no n.º 5 do presente artigo, 

que a titularização preenche os requisitos 

dos artigos 7.º a 10.º ou dos artigos 11.º a 

13.º do presente regulamento («notificação 

STS»). A ESMA publica as notificações 

STS no seu sítio Web oficial nos termos do 

n.º 4. As entidades devem igualmente 

informar a respetiva autoridade 

competente. A entidade cedente, 

patrocinadora e a EOET de uma 

titularização devem designar entre si uma 

entidade que seja o primeiro ponto de 

contacto para os investidores e autoridades 

competentes. 

1. As entidades cedentes, 

patrocinadoras e EOET notificam 

conjuntamente à ESMA, por meio do 

modelo referido no n.º 5 do presente artigo, 

que a titularização preenche os requisitos 

dos artigos 7.º a 10.º ou dos artigos 11.º a 

13.º do presente regulamento («notificação 

STS»). A ESMA fornece autorização ao 

respetivo terceiro que determinará a 

conformidade STS. A ESMA publica 

igualmente as notificações STS no seu 

sítio Web oficial, nos termos do n.º 4, e 

informa a autoridade competente. A 

entidade cedente, patrocinadora e a EOET 

de uma titularização devem designar entre 

si uma entidade que seja o primeiro ponto 

de contacto para os investidores e 

autoridades competentes. 

Or. en 

 

Alteração  409 

Pervenche Berès 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 14 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. As entidades cedentes, 

patrocinadoras e EOET notificam 

conjuntamente à ESMA, por meio do 

modelo referido no n.º 5 do presente artigo, 

que a titularização preenche os requisitos 

1. O fiel depositário da EOET 

notifica à ESMA, por meio do modelo 

referido no n.º 5 do presente artigo, que a 

titularização preenche os requisitos dos 

artigos 7.º a 10.º ou dos artigos 11.º a 13.º 
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dos artigos 7.º a 10.º ou dos artigos 11.º a 

13.º do presente regulamento («notificação 

STS»). A ESMA publica as notificações 

STS no seu sítio Web oficial nos termos do 

n.º 4. As entidades devem igualmente 

informar a respetiva autoridade 

competente. A entidade cedente, 

patrocinadora e a EOET de uma 

titularização devem designar entre si uma 

entidade que seja o primeiro ponto de 

contacto para os investidores e 

autoridades competentes. 

do presente regulamento («notificação 

STS»). A ESMA publica as notificações 

STS no seu sítio Web oficial nos termos do 

n.º 4. As entidades cedentes, 

patrocinadoras e EOET devem igualmente 

informar a respetiva autoridade 

competente. A entidade cedente, 

patrocinadora e EOET são solidariamente 

responsáveis pela conformidade contínua 

com os critérios STS. 

Or. en 

 

Alteração  410 

Petr Ježek, Sylvie Goulard 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 14 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. As entidades cedentes, 

patrocinadoras e EOET notificam 

conjuntamente à ESMA, por meio do 

modelo referido no n.º 5 do presente artigo, 

que a titularização preenche os requisitos 

dos artigos 7.º a 10.º ou dos artigos 11.º a 

13.º do presente regulamento («notificação 

STS»). A ESMA publica as notificações 

STS no seu sítio Web oficial nos termos do 

n.º 4. As entidades devem igualmente 

informar a respetiva autoridade 

competente. A entidade cedente, 

patrocinadora e a EOET de uma 

titularização devem designar entre si uma 

entidade que seja o primeiro ponto de 

contacto para os investidores e autoridades 

competentes. 

1. As entidades cedentes e 

patrocinadoras notificam conjuntamente à 

ESMA, por meio do modelo referido no n.º 

5 do presente artigo, que a titularização 

preenche os requisitos dos artigos 7.º a 10.º 

ou dos artigos 11.º a 13.º do presente 

regulamento («notificação STS»). A 

ESMA publica as notificações STS no seu 

sítio Web oficial nos termos do n.º 4. As 

entidades devem igualmente informar a 

respetiva autoridade competente. A 

entidade cedente e patrocinadora de uma 

titularização devem designar entre si uma 

entidade que seja o primeiro ponto de 

contacto para os investidores e autoridades 

competentes. 

Or. en 

 

Alteração  411 

Markus Ferber, Werner Langen 
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Proposta de regulamento 

Artigo 14 – n.º 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. As entidades cedentes ou 

patrocinadoras podem efetuar um pedido 

à sua autoridade competente para 

obtenção de uma confirmação 

vinculativa, com base na opinião da 

entidade cedente e, se for caso disso, da 

entidade patrocinadora, em como a 

titularização cumpre alguns ou todos os 

critérios relativos à simplicidade e à 

normalização, constantes dos artigos 8.º e 

9.º, respetivamente. No caso de um 

programa ABCP, a entidade 

patrocinadora pode efetuar um pedido à 

autoridade competente para obtenção de 

uma confirmação vinculativa de 

conformidade com base na opinião da 

entidade patrocinadora em como o 

programa ABCP cumpre alguns ou todos 

os requisitos do artigo 12.º. 

Or. en 

Justification 

The framework for simple, transparent and standardised securitisation will only have a 

supporting effect on the European securitisation market if all market participants are of the 

same understanding as to what STS eligibility means. The criteria are not self-explanatory 

and might be subject of a differing interpretation by national authorities and the ESAs. It is to 

foresee that in many cases the interpretation of the fulfilment of certain criteria will depend 

on the assessment of the single case. Taking into account the severe envisaged sanctions in 

case of infringement and the liability towards investors, a means to ensure a sufficient level of 

trust would be a binding conformation that the respective securitisation is indeed STS. This is 

necessary to avoid the deterrence of the issuance from STS-securitisations. Such confirmation 

of conformity should be issued by a competent authority and shall be legally binding across 

the European Union to warrant the necessary level of legal certainty for all market 

participants. Particularly a situation should be avoided in which, at the time of entering into 

force, originators are required to adhere to STS-criteria that will be amended and 

presumably aggravated by EBA at a later stage. This will erode the existing level of trust 

between the market participants of the European securitisation market – since there would be 

no common understanding as to what STS-eligible means. 
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Alteração  412 

Thomas Mann 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 14 – n.º 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. Para além do mecanismo de 

autocertificação descrito no artigo 14.º, 

n.º 1, a autoridade cedente, patrocinadora 

e EOET devem recorrer a um terceiro 

autorizado, nos termos do artigo 14.º, 

alínea a), para verificar se determinada 

titularização está em conformidade com 

os artigos 7.º a 10.º e com os artigos 11.º a 

13.º. A notificação STS deve incluir uma 

declaração que indique que a 

conformidade com os critérios STS é 

confirmada pelo terceiro autorizado. 

 A notificação tem de incluir o nome do 

terceiro autorizado, o seu local de 

estabelecimento e o nome completo e 

original da autoridade competente que o 

autorizou. 

Or. en 

 

Alteração  413 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 14 – n.º 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. Caso a entidade cedente, 

patrocinadora e a EOET recorram a um 

terceiro autorizado nos termos do artigo 

14.º-A para avaliar se uma titularização 

está em conformidade com o disposto nos 

artigos 7.º a 10.º ou nos artigos 11.º a 13.º, 

a notificação STS deve incluir uma 

declaração que indique que a 

conformidade com os critérios STS foi 

confirmada pelo terceiro autorizado. A 

notificação deve incluir o nome do 
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terceiro autorizado, o seu lugar de 

estabelecimento e o nome da autoridade 

competente que o autorizou. 

Or. en 

Justificação 

A alteração dispõe que além do mecanismo de autocertificação deve estar disponível 

certificação por um terceiro. 

 

Alteração  414 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 14 – n.º 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. A entidade cedente e 

patrocinadora devem utilizar o serviço de 

um terceiro autorizado, em conformidade 

com o artigo 14.º-A, para avaliar se uma 

titularização respeita os critérios previstos 

nos artigos 7.º a 10.º ou 11.º a 13.º; da 

notificação STS deve constar uma 

declaração que indique que a 

conformidade com os critérios STS foi 

confirmada pelo terceiro. A notificação 

deve incluir o nome do terceiro 

autorizado, o seu lugar de 

estabelecimento e o nome da autoridade 

competente que o autorizou. 

Or. en 

Justificação 

Deve ser obrigatória para os emitentes a utilização de um terceiro para avaliar o 

cumprimento dos critérios STS por parte da titularização. Tal será uma garantia suplementar 

de que a titularização cumpre os critérios STS, embora a responsabilidade permaneça 

sempre do lado do emitente. 
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Alteração  415 

Jakob von Weizsäcker 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 14 – n.º 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. As entidades cedentes, 

patrocinadoras e EOET não podem 

transferir a certificação de uma 

titularização como «STS» a terceiros. O 

aconselhamento de um terceiro sobre a 

certificação de uma titularização como 

«STS» é permitido, porém em nada pode 

alterar a responsabilidade do emitente, 

nem a do investidor, pelas obrigações 

jurídicas decorrentes do presente 

regulamento. 

Or. en 

 

Alteração  416 

Brian Hayes 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 14 – n.º 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. Um terceiro pode ser autorizado a 

avaliar se uma titularização está em 

conformidade com os artigos 7.º a 10.º e 

11.º a 13.º. No caso de uma autorização 

por um terceiro, a notificação STS deve 

incluir uma declaração que indique que a 

conformidade com os critérios STS foi 

confirmada pelo terceiro. A notificação 

deve incluir o nome do terceiro 

autorizado, o seu lugar de 

estabelecimento e o nome da autoridade 

competente que o autorizou. 

Or. en 
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Alteração  417 

Brian Hayes 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 14 – n.º 1-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-B Os terceiros a que se refere o 

artigo 14.º, n.º 1, alínea a) são autorizados 

pela ESMA a avaliar a conformidade das 

titularizações com os critérios STS 

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

artigos 11.º a 13.º do presente 

regulamento. A ESMA deve conceder 

autorização desde que se encontrem 

cumpridas as seguintes condições: 

 (a) O terceiro só cobra às entidades 

cedentes, patrocinadoras ou EOET que 

participem nas titularizações por ele 

avaliadas, taxas não discriminatórias e 

baseadas nos custos, sem diferenciar as 

taxas em função dos resultados da sua 

avaliação ou em correlação com esses 

resultados; 

 (b) O terceiro tem como único objetivo 

avaliar a conformidade com os critérios 

STS; 

 (c) Os membros do órgão de 

administração do terceiro possuem 

qualificações profissionais, 

conhecimentos e experiência suficientes 

para a tarefa de que o terceiro está 

incumbido e são pessoas idóneas e 

íntegras; 

 (d) O órgão de administração do 

terceiro integra uma maioria de diretores 

independentes que representam peritos e 

investidores no mercado de titularizações 

STS; 

 (e) O terceiro toma todas as medidas 

necessárias para garantir que a 

verificação da conformidade STS não seja 

afetada por quaisquer conflitos de 

interesses existentes ou potenciais ou por 

relações de negócios que envolvam o 

terceiro, os seus acionistas ou sócios, 
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gestores, empregados ou qualquer outra 

pessoa singular cujos serviços estejam à 

disposição ou sob o controlo do terceiro. 

Or. en 

 

Alteração  418 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 14 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Quando a entidade cedente ou 

mutuante original não for uma instituição 

de crédito ou uma empresa de 

investimento, tal como definidas no artigo 

4.º, n.º 1, alíneas 1) e 2), do Regulamento 

n.º 575/2013, a notificação nos termos do 

n.º 1 deve ser acompanhada de: 

Suprimido 

(a) uma confirmação da entidade cedente 

ou mutuante inicial de que a concessão de 

crédito é feita com base em critérios 

sólidos e bem definidos e processos 

claramente estabelecidos de aprovação, 

alteração, prorrogação e financiamento 

de créditos e que a entidade cedente ou 

mutuante inicial dispõe de sistemas 

eficazes para os aplicar. 

 

(b) uma declaração sobre se os elementos 

mencionados na alínea a) estão sujeitos a 

supervisão. 

 

Or. en 

Justification 

The notification obligations for originators that are not supervised credit institutions would 

apply, in particular, to unregulated real economy originators in multi-seller ABCP 

programmes. These requirements will drive up costs for these originators and will increase 

their administrative burden. This would jeopardize the economic profitability of such 

transactions for these originators and would ultimately prejudice the financing of such real 

economy businesses through securitisation which may be their only access to the capital 

market. Such originators would have to provide a confirmation that their credit granting has 
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not been subject to supervision (Article 14 para. 2 (b)). Most likely, originators that are not 

credit institutions or investment firms (such as real economy enterprises) will not be subject 

to supervision. However, in its due diligence any investor will be aware of this fact so that a 

separate declaration is in our view obsolete and can be deleted. In sum, the whole paragraph 

should, therefore, be deleted. 

 

 

Alteração  419 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 14 - n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. A entidade cedente, patrocinadora e 

a EOET notificam imediatamente a ESMA 

e a sua autoridade competente sempre que 

uma titularização deixe de preencher os 

requisitos dos artigos 7.º a 10.º ou dos 

artigos 11.º a 13.º do presente 

regulamento. 

3. A entidade cedente, patrocinadora e 

a EOET notificam imediatamente a ESMA 

e a sua autoridade competente sempre que 

uma titularização deixe de preencher os 

requisitos dos artigos 7.º a 10.º do presente 

regulamento. 

Or. it 

 

Alteração  420 

Neena Gill 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 14 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. A entidade cedente, patrocinadora e 

a EOET notificam imediatamente a ESMA 

e a sua autoridade competente sempre que 

uma titularização deixe de preencher os 

requisitos dos artigos 7.º a 10.º ou dos 

artigos 11.º a 13.º do presente 

regulamento. 

3. A entidade cedente, patrocinadora 

ou a EOET utilizam os canais de 

comunicações da ESDR para notificar 
imediatamente a ESMA e a sua autoridade 

competente sempre que uma titularização 

deixe de preencher os requisitos dos artigos 

7.º a 10.º ou dos artigos 11.º a 13.º. 

Or. en 
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Alteração  421 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 14 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. A entidade cedente, patrocinadora e 

a EOET notificam imediatamente a ESMA 

e a sua autoridade competente sempre que 

uma titularização deixe de preencher os 

requisitos dos artigos 7.º a 10.º ou dos 

artigos 11.º a 13.º do presente regulamento. 

3. A entidade cedente e patrocinadora 

notificam imediatamente a ESMA e a sua 

autoridade competente sempre que uma 

titularização deixe de preencher os 

requisitos dos artigos 7.º a 10.º ou dos 

artigos 11.º a 13.º do presente regulamento. 

Or. en 

 

Alteração  422 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 14 – n.º 3-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 3-A. A entidade cedente, patrocinadora 

e a EOET podem recorrer a um terceiro 

autorizado para verificar se determinada 

titularização cumpre os critérios STS. 

Contudo, o recurso a um terceiro em nada 

afeta a responsabilidade da entidade 

cedente, patrocinadora ou da EOET face 

às suas obrigações jurídicas ao abrigo do 

presente regulamento. 

Or. en 

 

Alteração  423 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 14 - n.º 4 
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Texto da Comissão Alteração 

4. A ESMA mantém no seu sítio Web 

oficial uma lista de todas as titularizações 

que as entidades cedentes, patrocinadoras e 

EOET notificaram como cumprindo os 

requisitos dos artigos 7.º a 10.º ou dos 

artigos 11.º a 13.º do presente 

regulamento. A ESMA deve atualizar a 

lista quando as titularizações que deixarem 

de ser consideradas STS na sequência de 

uma decisão das autoridades competentes 

ou de uma notificação da entidade cedente, 

patrocinadora ou EOET. Quando a 

autoridade competente tiver imposto, nos 

termos do artigo 17.º, sanções 

administrativas ou medidas corretivas, 

deve notificar imediatamente a ESMA 

desse facto. A ESMA deve indicar 

imediatamente na lista que, em relação à 

titularização em causa, foram impostas 

sanções administrativas ou medidas 

corretivas por uma autoridade competente. 

4. A ESMA publica imediatamente 

numa secção específica do seu sítio Web 

oficial uma lista de todas as titularizações 

que as entidades cedentes, patrocinadoras e 

EOET notificaram como cumprindo os 

requisitos dos artigos 7.º a 10.º do presente 

regulamento. A ESMA deve atualizar a 

lista quando as titularizações que deixarem 

de ser consideradas STS na sequência de 

uma decisão das autoridades competentes 

ou de uma notificação da entidade cedente, 

patrocinadora ou EOET. Quando a 

autoridade competente tiver imposto, nos 

termos do artigo 17.º, sanções 

administrativas ou medidas corretivas, 

deve notificar imediatamente a ESMA 

desse facto. A ESMA deve indicar 

imediatamente na lista que, em relação à 

titularização em causa, foram impostas 

sanções administrativas ou medidas 

corretivas por uma autoridade competente. 

Or. it 

 

Alteração  424 

Neena Gill 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 14 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. A ESMA mantém no seu sítio Web 

oficial uma lista de todas as titularizações 

que as entidades cedentes, patrocinadoras e 

EOET notificaram como cumprindo os 

requisitos dos artigos 7.º a 10.º ou dos 

artigos 11.º a 13.º do presente 

regulamento. A ESMA deve atualizar a 

lista quando as titularizações deixarem de 

ser consideradas STS na sequência de uma 

decisão das autoridades competentes ou de 

uma notificação da entidade cedente, 

patrocinadora ou EOET. Quando a 

4. A ESDR e a ESMA mantêm, cada 

uma, no seu sítio Web uma lista de todas 

as titularizações que as entidades cedentes, 

patrocinadoras e EOET notificaram como 

cumprindo os requisitos dos artigos 7.º a 

10.º ou dos artigos 11.º a 13.º. A ESDA e a 

ESMA devem atualizar a lista quando as 

titularizações deixarem de ser consideradas 

STS na sequência de uma decisão das 

autoridades competentes ou de uma 

notificação por parte da entidade cedente, 

patrocinadora ou da EOET. Quando a 
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autoridade competente tiver imposto, nos 

termos do artigo 17.º, sanções 

administrativas ou medidas corretivas, 

deve notificar imediatamente a ESMA 

desse facto. A ESMA deve indicar 

imediatamente na lista que, em relação à 

titularização em causa, foram impostas 

sanções administrativas ou medidas 

corretivas por uma autoridade competente. 

autoridade competente tiver imposto, nos 

termos do artigo 17.º, sanções 

administrativas ou medidas corretivas, 

deve notificar imediatamente a ESMA 

desse facto através do canal de 

comunicações da ESDR. A ESDR e a 

ESMA devem indicar imediatamente na 

lista que, em relação à titularização em 

causa, foram impostas sanções 

administrativas ou medidas corretivas por 

uma autoridade competente. 

Or. en 

 

Alteração  425. 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 14 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. A ESMA mantém no seu sítio Web 

oficial, uma lista de todas as titularizações 

que as entidades cedentes, patrocinadoras e 

EOET notificaram como cumprindo os 

requisitos dos artigos 7.º a 10.º ou dos 

artigos 11.º a 13.º do presente regulamento. 

A ESMA deve atualizar a lista quando as 

titularizações deixarem de ser consideradas 

STS na sequência de uma decisão das 

autoridades competentes ou de uma 

notificação da entidade cedente, 

patrocinadora ou da EOET. Quando a 

autoridade competente tiver imposto, nos 

termos do artigo 17.º, sanções 

administrativas ou medidas corretivas, 

deve notificar imediatamente a ESMA 

desse facto. A ESMA deve indicar 

imediatamente na lista que, em relação à 

titularização em causa, foram impostas 

sanções administrativas ou medidas 

corretivas por uma autoridade competente. 

4. A ESMA mantém no seu sítio Web 

oficial uma lista de todas as titularizações 

que as entidades cedentes e patrocinadoras 

notificaram como cumprindo os requisitos 

dos artigos 7.º a 10.º ou dos artigos 11.º a 

13.º do presente regulamento. A ESMA 

deve atualizar a lista quando as 

titularizações deixarem de ser consideradas 

STS na sequência de uma decisão das 

autoridades competentes ou de uma 

notificação por parte da entidade cedente 

ou patrocinadora. Quando a autoridade 

competente tiver imposto, nos termos do 

artigo 17.º, sanções administrativas ou 

medidas corretivas, deve notificar 

imediatamente a ESMA desse facto. A 

ESMA deve indicar imediatamente na lista 

que, em relação à titularização em causa, 

foram impostas sanções administrativas ou 

medidas corretivas por uma autoridade 

competente. 

Or. en 
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Alteração  426 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 14 – n.º 5 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

A ESMA, em estreita cooperação com a 

EBA e com a EIOPA, deve elaborar 

projetos de normas técnicas de 

regulamentação para especificar as 

informações que a entidade cedente, 

patrocinadora e a EOET devem fornecer 

para cumprir as respetivas obrigações nos 

termos do n.º 1 e o formato de 

apresentação das mesmas por meio de 

modelos normalizados. 

O Banco Central Europeu (BCE), em 

estreita cooperação com a EBA e com a 

EIOPA, deve assegurar e controlar a 

elaboração, por parte da ESMA, de 
projetos de normas técnicas de 

regulamentação para especificar as 

informações que a entidade cedente, 

patrocinadora e a EOET devem fornecer 

para cumprir as respetivas obrigações nos 

termos do n.º 1 e o formato de 

apresentação das mesmas por meio de 

modelos normalizados. 

Or. it 

 

Alteração  427 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 14 – n.º 5 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

A ESMA, em estreita cooperação com a 

EBA e com a EIOPA, deve elaborar 

projetos de normas técnicas de 

regulamentação para especificar as 

informações que a entidade cedente, 

patrocinadora e a EOET devem fornecer 

para cumprir as respetivas obrigações nos 

termos do n.º 1 e o formato de 

apresentação das mesmas por meio de 

modelos normalizados. 

A ESMA, em estreita cooperação com a 

EBA e com a EIOPA, deve elaborar 

projetos de normas técnicas de 

regulamentação para especificar as 

informações que a entidade cedente e 

patrocinadora têm de fornecer para 

cumprir as respetivas obrigações nos 

termos do n.º 1, e o formato de 

apresentação das mesmas por meio de 

modelos normalizados. 

Or. en 
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Alteração  428 

Sander Loones 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 14 – n.º 5-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 5-A. A entidade cedente, patrocinadora 

e a EOET não podem transferir 

legalmente a certificação STS de 

titularizações a um terceiro. Podem, 

contudo, consultar um terceiro sobre a 

possibilidade de uma titularização poder 

ser considerada STS, sendo que tal 

aconselhamento em nada pode alterar a 

responsabilidade do emitente, nem a do 

investidor, pelas obrigações jurídicas 

decorrentes do presente regulamento. 

Or. en 

 

Alteração  429 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 14-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 14.º-A 

 Verificação da conformidade STS por 

parte de terceiros 

 1. Os terceiros a que se refere o 

artigo 14.º, n.º 1-A, são autorizados pela 

autoridade competente a avaliar a 

conformidade das titularizações com os 

critérios STS estabelecidos nos artigos 7.º 

a 10.º ou nos artigos 11.º a 13.º. A 

autoridade competente deve conceder a 

autorização se estiverem preenchidas as 

seguintes condições: 

 (a) O terceiro só cobra às entidades 

cedentes, patrocinadoras ou EOET que 

participem nas titularizações por ele 

avaliadas, taxas não discriminatórias e 
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baseadas nos custos, sem diferenciar as 

taxas em função dos resultados da sua 

avaliação ou em correlação com esses 

resultados; 

 (b) o terceiro não é uma entidade 

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

4, da Diretiva 2002/87/CE, nem uma 

agência de notação de risco na aceção do 

artigo 3.º, n.º 1, alínea b), do 

Regulamento (CE) n.º 1060/2009, e as 

outras atividades por ele desempenhadas 

não comprometem a independência nem a 

integridade da sua avaliação; 

 (c) o terceiro não fornece nenhuma 

forma de consultadoria, auditoria ou 

serviço equivalente às entidades cedentes, 

patrocinadoras e às EOET que participem 

nas titularizações por ele avaliadas; 

 (d) Os membros do órgão de 

administração do terceiro possuem 

qualificações profissionais, 

conhecimentos e experiência suficientes 

para a tarefa de que o terceiro está 

incumbido e são pessoas idóneas e 

íntegras; 

 (e) o órgão de administração do 

terceiro inclui pelo menos um terço de, e 

no mínimo dois, diretores independentes; 

 f) O terceiro toma todas as medidas 

necessárias para garantir que a 

verificação da conformidade STS não seja 

afetada por quaisquer conflitos de 

interesses existentes ou potenciais ou por 

relações de negócios que envolvam o 

terceiro, os seus acionistas ou sócios, 

gestores, empregados ou qualquer outra 

pessoa singular cujos serviços estejam à 

disposição ou sob o controlo do terceiro. 

Para tal, o terceiro estabelece, mantém, 

executa e documenta um sistema de 

controlo interno eficaz para reger a 

implementação de políticas e 

procedimentos destinados a identificar e 

prevenir eventuais conflitos de interesses. 

Os conflitos de interesses potenciais ou 

existentes que tenham sido identificados 

são eliminados ou reduzidos e divulgados 
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sem demora. o terceiro estabelece, 

mantém, executa e documenta 

procedimentos e processos adequados 

para assegurar a independência da 

avaliação da conformidade STS. o 

terceiro monitoriza e revê periodicamente 

essas políticas e procedimentos de modo a 

avaliar a sua eficácia e decidir se é 

necessário ou não atualizá-los; e 

 g) o terceiro pode demonstrar que 

dispõe de salvaguardas operacionais e 

processos internos adequados que lhe 

permitem avaliar a conformidade STS. 

 A autoridade competente deve retirar a 

autorização quando considerar que o 

terceiro não está, substancialmente, 

conforme com as condições acima 

referidas. 

 2. Os terceiros autorizados nos 

termos do n.º 1 notificam sem demora as 

respetivas autoridades competentes de 

quaisquer alterações substanciais das 

informações prestadas nos termos desse 

parágrafo, ou de quaisquer outras 

alterações que, razoavelmente, se 

considere poderem afetar a avaliação das 

respetivas autoridades competentes. 

 3. A autoridade competente pode 

cobrar ao terceiro a que se refere o n.º 1 

taxas baseadas nos custos a fim de cobrir 

as despesas necessárias relativas à 

avaliação dos pedidos de autorização e à 

subsequente verificação do cumprimento 

das condições estabelecidas no n.º 1. 

 4. A ESMA deve elaborar e manter 

uma lista de todos os terceiros 

autorizados, com base na transmissão da 

autorização das autoridades competentes 

para a ESMA. 

 5. A ESMA deve elaborar projetos de 

normas técnicas de regulamentação que 

especifiquem as informações a prestar às 

autoridades competentes no pedido de 

autorização de terceiros nos termos do n.º 

1. 
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 A ESMA deve apresentar esses projetos de 

normas técnicas de regulamentação à 

Comissão até [seis 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  430 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 14-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 14.º-A 

 Verificação da conformidade STS por 

parte de terceiros 

 1. Os terceiros a que se refere o 

artigo 14.º, n.º 1-A, são autorizados pela 

autoridade competente a avaliar a 

conformidade das titularizações com os 

critérios STS estabelecidos nos artigos 7.º 

a 10.º ou nos artigos 11.º a 13.º. A 

autoridade competente deve conceder a 

autorização se estiverem preenchidas as 

seguintes condições: 

 (a) O terceiro só cobra às entidades 

cedentes, patrocinadoras ou EOET que 

participem nas titularizações por ele 

avaliadas, taxas não discriminatórias e 

baseadas nos custos, sem diferenciar as 

taxas em função dos resultados da sua 

avaliação ou em correlação com esses 

resultados; 

 (b) o terceiro não é uma entidade 

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

4, da Diretiva 2002/87/CE, nem uma 

agência de notação de risco na aceção do 
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artigo 3.º, n.º 1, alínea b), do 

Regulamento (CE) n.º 1060/2009, e as 

outras atividades por ele desempenhadas 

não comprometem a independência nem a 

integridade da sua avaliação; 

 (c) o terceiro não fornece nenhuma 

forma de consultadoria, auditoria ou 

serviço equivalente às entidades cedentes, 

patrocinadoras e às EOET que participem 

nas titularizações por ele avaliadas; 

 (d) Os membros do órgão de 

administração do terceiro possuem 

qualificações profissionais, 

conhecimentos e experiência suficientes 

para a tarefa de que o terceiro está 

incumbido e são pessoas idóneas e 

íntegras; o órgão de administração do 

terceiro inclui pelo menos um terço de, e 

no mínimo dois, diretores independentes; 

 (e) O terceiro toma todas as medidas 

necessárias para garantir que a 

verificação da conformidade STS não seja 

afetada por quaisquer conflitos de 

interesses existentes ou potenciais ou por 

relações de negócios que envolvam o 

terceiro, os seus acionistas ou sócios, 

gestores, empregados ou qualquer outra 

pessoa singular cujos serviços estejam à 

disposição ou sob o controlo do terceiro. 

Para tal, o terceiro estabelece, mantém, 

executa e documenta um sistema de 

controlo interno eficaz para reger a 

implementação de políticas e 

procedimentos destinados a identificar e 

prevenir eventuais conflitos de interesses. 

Os conflitos de interesses potenciais ou 

existentes que tenham sido identificados 

são eliminados ou reduzidos e divulgados 

sem demora. o terceiro estabelece, 

mantém, executa e documenta 

procedimentos e processos adequados 

para assegurar a independência da 

avaliação da conformidade STS. o 

terceiro monitoriza e revê periodicamente 

essas políticas e procedimentos de modo a 

avaliar a sua eficácia e decidir se é 

necessário ou não atualizá-los; e 
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 f) o terceiro pode demonstrar que 

dispõe de salvaguardas operacionais e 

processos internos adequados que lhe 

permitem avaliar a conformidade STS. 

 A autoridade competente deve retirar a 

autorização quando considerar que o 

terceiro não está, substancialmente, 

conforme com as condições acima 

referidas. 

 2. Os terceiros autorizados nos 

termos do n.º 1 notificam sem demora as 

respetivas autoridades competentes de 

quaisquer alterações substanciais das 

informações prestadas nos termos desse 

parágrafo, ou de quaisquer outras 

alterações que, razoavelmente, se 

considere poderem afetar a avaliação das 

respetivas autoridades competentes. 

 A autoridade competente pode cobrar ao 

terceiro a que se refere o n.º 1 taxas 

baseadas nos custos a fim de cobrir as 

despesas necessárias relativas à avaliação 

dos pedidos de autorização e à 

subsequente verificação do cumprimento 

das condições estabelecidas no n.º 1. 

 3. A ESMA deve elaborar projetos de 

normas técnicas de regulamentação que 

especifiquem as informações a prestar às 

autoridades competentes no pedido de 

autorização de terceiros nos termos do n.º 

1. 

 A ESMA deve apresentar esses projetos de 

normas técnicas de regulamentação à 

Comissão até [seis 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 
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Justificação 

Esta alteração estabelece os critérios para a certificação, por terceiros, de titularizações 

como STS. 

 

Alteração  431 

Thomas Mann 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 14-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 14.º-A 

 Os terceiros a que se refere o artigo 14.º, 

n.º 1-A, são autorizados pela autoridade 

competente a avaliar a conformidade das 

titularizações com os critérios STS 

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

artigos 11.º a 13.º. A autoridade 

competente deve conceder a autorização 

se estiverem preenchidas as seguintes 

condições: 

 (a) O terceiro só cobra às entidades 

cedentes, patrocinadoras ou EOET que 

participem nas titularizações por ele 

avaliadas, taxas não discriminatórias e 

baseadas nos custos, sem diferenciar as 

taxas em função dos resultados da sua 

avaliação ou em correlação com esses 

resultados; 

 (b) o terceiro não é uma entidade 

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

4, da Diretiva 2002/87/CE, nem uma 

agência de notação de risco na aceção do 

artigo 3.º, n.º 1, alínea b), do 

Regulamento (CE) n.º 1060/2009, e as 

outras atividades por ele desempenhadas 

não comprometem a independência nem a 

integridade da sua avaliação; 

 (c) o terceiro não fornece nenhuma 

forma de consultadoria, auditoria ou 

serviço equivalente às entidades cedentes, 

patrocinadoras e às EOET que participem 

nas titularizações por ele avaliadas; 
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 (d) Os membros do órgão de 

administração do terceiro possuem 

qualificações profissionais, 

conhecimentos e experiência suficientes 

para a tarefa de que o terceiro está 

incumbido e são pessoas idóneas e 

íntegras; 

 (e) o órgão de administração do 

terceiro inclui pelo menos um terço de, e 

no mínimo dois, diretores independentes; 

 f) O terceiro toma todas as medidas 

necessárias para garantir que a 

verificação da conformidade STS não seja 

afetada por quaisquer conflitos de 

interesses existentes ou potenciais ou por 

relações de negócios que envolvam o 

terceiro, os seus acionistas ou sócios, 

gestores, empregados ou qualquer outra 

pessoa singular cujos serviços estejam à 

disposição ou sob o controlo do terceiro. 

Para tal, o terceiro estabelece, mantém, 

executa e documenta um sistema de 

controlo interno eficaz para reger a 

implementação de políticas e 

procedimentos destinados a identificar e 

prevenir eventuais conflitos de interesses. 

Os conflitos de interesses potenciais ou 

existentes que tenham sido identificados 

são eliminados ou reduzidos e divulgados 

sem demora. O terceiro estabelece, 

mantém, executa e documenta 

procedimentos e processos adequados 

para assegurar a independência da 

avaliação da conformidade STS. O 

terceiro monitoriza e revê periodicamente 

essas políticas e procedimentos de modo a 

avaliar a sua eficácia e decidir se é 

necessário ou não atualizá-los; e 

 g) o terceiro pode demonstrar que 

dispõe de salvaguardas operacionais e 

processos internos adequados que lhe 

permitem avaliar a conformidade STS. 

 A autoridade competente deve retirar a 

autorização quando considerar que o 

terceiro não está, substancialmente, 

conforme com as condições acima 

referidas. 
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 2. Os terceiros autorizados nos 

termos do n.º 1 devem notificar sem 

demora as respetivas autoridades 

competentes de quaisquer alterações 

substanciais das informações prestadas 

nos termos desse parágrafo, ou de 

quaisquer outras alterações que, 

razoavelmente, se considere poderem 

afetar a avaliação das respetivas 

autoridades competentes. 

 3. A autoridade competente pode 

cobrar ao terceiro a que se refere o n.º 1 

taxas baseadas nos custos a fim de cobrir 

as despesas necessárias relativas à 

avaliação dos pedidos de autorização e à 

subsequente verificação do cumprimento 

das condições estabelecidas no n.º 1. 

 4. A ESMA deve elaborar projetos de 

normas técnicas de regulamentação que 

especifiquem as informações a prestar às 

autoridades competentes no pedido de 

autorização de terceiros nos termos do n.º 

1. 

 A ESMA deve apresentar esses projetos de 

normas técnicas de regulamentação à 

Comissão até... [seis 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  432 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 14-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 14.º-A 
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 Terceiros autorizados 

 1.  O controlo, por parte de um 

terceiro, da conformidade com os critérios 

STS deve, nos termos do artigo 14.º, n.º 3-

A, ser autorizado pela ESMA. A 

autorização só é concedida se estiverem 

satisfeitas as seguintes condições: 

 (a)  o terceiro cobra taxas não 

discriminatórias e baseadas nos custos às 

entidades cedentes, patrocinadoras e às 

EOET envolvidas nas titularizações por 

ele avaliadas, sendo que as taxas não se 

baseiam nem estão relacionadas com os 

resultados da avaliação; 

 (b)  o terceiro não é uma entidade 

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

4, da Diretiva 2002/87/CE, nem uma 

agência de notação de risco na aceção do 

artigo 3.º, n.º 1, alínea b), do 

Regulamento (CE) n.º 1060/2009, e as 

outras atividades por ele desempenhadas 

não comprometem a independência nem a 

integridade da sua avaliação; 

 (c)  o terceiro não presta qualquer tipo 

de serviço de consultoria, auditoria ou 

serviços equivalentes à entidade cedente, 

patrocinadora e EOET avaliadas; 

 (d)  os membros do órgão de 

administração do terceiro possuem 

qualificações profissionais, 

conhecimentos e experiência suficientes 

para a tarefa de que o terceiro está 

incumbido e são pessoas idóneas e 

íntegras; 

 (e)  pelo menos metade do órgão de 

administração do terceiro, e num número 

mínimo de dois, é constituída por 

diretores independentes que representem 

investidores ativos no mercado de 

titularização STS; 

 f)  o terceiro toma todas as medidas 

necessárias para garantir que a 

verificação da conformidade STS não seja 

afetada por quaisquer conflitos de 

interesses existentes ou potenciais ou por 

relações de negócios que envolvam o 
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terceiro, os seus acionistas ou sócios, 

gestores, empregados ou qualquer outra 

pessoa singular cujos serviços estejam à 

disposição ou sob o controlo do terceiro. 

Para tal, o terceiro estabelece, mantém, 

executa e documenta um sistema de 

controlo interno eficaz para reger a 

implementação de políticas e 

procedimentos destinados a identificar e 

prevenir eventuais conflitos de interesses. 

Os conflitos de interesses potenciais ou 

existentes que tenham sido identificados 

são eliminados ou reduzidos e divulgados 

sem demora. O terceiro estabelece, 

mantém, executa e documenta 

procedimentos e processos adequados 

para assegurar a independência da 

avaliação da conformidade STS e garantir 

que o terceiro age no interesse superior 

dos investidores nas titularizações que 

avalia. O terceiro monitoriza e revê 

periodicamente essas políticas e 

procedimentos de modo a avaliar a sua 

eficácia e decidir se é necessário ou não 

atualizá-los; 

 g)  o terceiro pode demonstrar que 

dispõe de salvaguardas operacionais e 

processos internos adequados que lhe 

permitem avaliar a conformidade STS. 

 2.  O não cumprimento das condições 

acima referidas resultará na revogação da 

autorização da ESMA.  

Or. en 

 

Alteração  433 

Michael Theurer, Petr Ježek 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. No caso das entidades não 

abrangidas pelos atos legislativos da União 

referidos no n.º 3, os Estados-Membros 

4. No caso das entidades não 

abrangidas pelos atos legislativos da União 

referidos no n.º 3, os Estados-Membros 
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devem designar uma ou mais autoridades 

competentes para garantir o cumprimento 

dos artigos 4.º a 14.º do presente 

regulamento. Os Estados-Membros devem 

informar a Comissão, a ESMA, a EBA, a 

EIOPA e as autoridades competentes dos 

outros Estados-Membros da designação 

das autoridades competentes nos termos do 

presente número. 

devem designar uma ou mais autoridades 

competentes para garantir o cumprimento 

dos artigos 4.º a 14.º do presente 

regulamento. Os Estados-Membros devem 

informar a Comissão, a ESMA, a EBA, a 

EIOPA e as autoridades competentes dos 

outros Estados-Membros da designação 

das autoridades competentes nos termos do 

presente número. 

 Esta obrigação não é aplicável no que diz 

respeito às empresas que vendam posições 

em risco no âmbito de um programa 

ABCP ou de outra operação ou 

mecanismo de titularização. 

Or. en 

Justification 

This requirement would mean that unregulated entities like corporates (as originators or 

sellers of e.g. trade receivables) shall be supervised by an authority that can impose sanctions 

on the corporate according to Article 17 para. 2. This sanctions include a temporary ban 

against the management bodies to exercise management functions (c) as well as fines (e) to 

(g) etc. Given the comprehensive catalogue of STS-criteria with – to some extent – unclear 

definition and various parties involved we think this would pose an unpredictable legal risk 

for a single originator within a multi-seller ABCP programme. Therefore, this requirement 

should not apply to real economy entities as originators within a multi-seller ABCP 

programme. 

 

Alteração  434 

Burkhard Balz 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. No caso das entidades não 

abrangidas pelos atos legislativos da União 

referidos no n.º 3, os Estados-Membros 

devem designar uma ou mais autoridades 

competentes para garantir o cumprimento 

dos artigos 4.º a 14.º do presente 

regulamento. Os Estados-Membros devem 

informar a Comissão, a ESMA, a EBA, a 

EIOPA e as autoridades competentes dos 

4. No caso das entidades não 

abrangidas pelos atos legislativos da União 

referidos no n.º 3, os Estados-Membros 

devem designar uma ou mais autoridades 

competentes para garantir o cumprimento 

dos artigos 4.º a 14.º do presente 

regulamento. Os Estados-Membros devem 

informar a Comissão, a ESMA, a EBA, a 

EIOPA e as autoridades competentes dos 
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outros Estados-Membros da designação 

das autoridades competentes nos termos do 

presente número. 

outros Estados-Membros da designação 

das autoridades competentes nos termos do 

presente número. Esta obrigação no que se 

refere à designação não é aplicável 

relativamente às empresas que vendam 

posições em risco no âmbito de um 

programa ABCP ou de outra operação ou 

mecanismo de titularização. 

Or. en 

 

Alteração  435 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 16 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. A autoridade competente deve 

rever regularmente os acordos, processos e 

mecanismos aplicados pelas entidades 

cedentes, patrocinadoras, EOET e 

mutuantes originais para dar cumprimento 

ao presente regulamento. 

2. A autoridade competente deve 

rever regularmente os acordos, processos e 

mecanismos aplicados pelas entidades 

cedentes, patrocinadoras e mutuantes 

originais para dar cumprimento ao presente 

regulamento. 

Or. en 

 

Alteração  436 

Molly Scott Cato 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 16 – n.º 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A A autoridade competente deve 

acompanhar, incluindo através de 

verificações no local regulares, novas 

emissões, especialmente de titularizações 

pouco frequentes no mercado, de modo a 

detetar infrações, nos termos do artigo 

17.º, n.º 1, ou aspetos para os quais não 

haja outro motivo a não ser contornar as 
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disposições do presente regulamento. 

Or. en 

 

Alteração  437 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 16 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. As autoridades competentes devem 

assegurar que os riscos decorrentes das 

operações de titularização, incluindo os 

riscos de reputação, são avaliados e 

abordados através de políticas e 

procedimentos adequados das entidades 

cedentes, patrocinadoras, EOET e 

mutuantes iniciais. 

3. As autoridades competentes devem 

exigir que os riscos decorrentes das 

operações de titularização, incluindo os 

riscos de reputação, sejam avaliados e 

tratados através de políticas e 

procedimentos adequados das entidades 

cedentes, patrocinadoras e mutuantes 

iniciais. 

Or. en 

 

Alteração  438 

Morten Messerschmidt 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 16 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. As autoridades competentes devem 

garantir que os riscos decorrentes das 

operações de titularização, incluindo os 

riscos de reputação, são avaliados e 

abordados através de políticas e 

procedimentos adequados das entidades 

cedentes, patrocinadoras, EOET e 

mutuantes iniciais. 

3. As autoridades competentes devem 

exigir que os riscos decorrentes das 

operações de titularização, incluindo os 

riscos de reputação, sejam avaliados e 

tratados através de políticas e 

procedimentos adequados das entidades 

cedentes, patrocinadoras, EOET e 

mutuantes iniciais. 

Or. en 
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Justificação 

O objetivo é garantir que a responsabilidade de avaliar e lidar com os riscos cabe às partes 

na titularização, ficando as autoridades competentes dotadas da competência de fazer 

cumprir essa responsabilidade. 

 

Alteração  439 

Paul Tang, Jonás Fernández 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 16-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 16.º-A 

 Supervisão macroprudencial 

 O Comité Europeu do Risco Sistémico 

assegura a supervisão macroprudencial 

do mercado europeu de titularização e 

tomará medidas de adaptação às 

condições do mercado de modo a evitar a 

formação de bolhas de ativos e o 

encerramento dos mercados. 

 De modo a proceder à adaptação às 

condições do mercado, o Comité Europeu 

do Risco Sistémico propõe às autoridades 

competentes as seguintes medidas: 

 - Uma adaptação do nível da taxa de 

retenção nos termos do artigo 4.º do 

presente regulamento, tendo em conta as 

especificidades dos segmentos de mercado 

e as garantias aplicáveis nos ativos 

titularizados; 

 - Uma adaptação dos limites 

mínimos de risco para as titularizações 

dos artigos 259.º, 260.º, 261.º, 263.º e 264.º 

do Regulamento (UE) n.º 575/2013 

relativo aos requisitos prudenciais para 

instituições de crédito e para empresas de 

investimento; 

 - Uma adaptação do rácio de 

alavancagem, do rácio de cobertura de 

liquidez e do rácio de financiamento 

líquido estável para instituições de crédito 

e empresas de investimento ativas no 
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mercado de titularização. 

Or. en 

 

Alteração  440 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 16-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 16.º-A 

 A autoridade competente da entidade 

cedente ou patrocinadora tem 

competência confirmar, nos termos do 

artigo 14.º, n.º 2, que a titularização 

preenche todos ou determinados critérios 

previstos nos artigos 8.º e 9.º. No caso de 

um programa ABCP, a autoridade 

competente da entidade patrocinadora 

tem competência para confirmar, nos 

termos do artigo 14.º, n.º 2, que o 

programa ABCP preenche todos ou 

determinados critérios previstos no artigo 

12.º. Tal confirmação deve ser 

juridicamente vinculativa para qualquer 

autoridade de supervisão na União 

Europeia. 

Or. en 

Justificação 

O quadro para titularizações simples, transparentes e normalizadas só terá um efeito 

coadjuvante no mercado de titularizações europeu se todos os operadores do mercado 

tiverem um entendimento comum dos critérios de elegibilidade STS. Os critérios não são 

evidentes podendo ser alvo de diferentes interpretações por parte das autoridades nacionais e 

das AES. Prevê-se que, em muitos casos, a interpretação do cumprimento de alguns critérios 

dependerá da avaliação do caso em apreço. Tendo em conta as graves sanções previstas em 

caso de infração e a responsabilidade perante os investidores, uma confirmação vinculativa 

de que a respetiva titularização é, de facto, STS seria uma maneira de garantir um nível de 

confiança satisfatório. Tal é necessário para evitar a dissuasão das emissões de 

titularizações STS. Tal confirmação da conformidade deve ser emitida por uma autoridade 

competente e deve ser juridicamente vinculativa na União Europeia de modo a garantir os 

níveis de segurança jurídica necessários para todos os operadores do mercado. Deve evitar-
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se sobretudo que, na altura de entrada em vigor, as entidades cedentes sejam obrigadas a 

aderir a critérios STS que serão alterados e agravados pela EBA numa fase posterior. Isto 

prejudicaria o grau de confiança existente entre os operadores do mercado e o mercado de 

titularizações europeu, uma vez que não haveria um entendimento comum quanto àquilo que 

significa a elegibilidade como STS. 

 

Alteração  441 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 1 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Sem prejuízo do direito dos 

Estados-Membros preverem e aplicarem 

sanções penais nos termos do artigo 19.º 

do presente regulamento, os Estados-

Membros devem definir regras que 

estabeleçam sanções administrativas 

adequadas e medidas corretivas aplicáveis 

a situações em que: 

1. Os Estados-Membros devem definir 

regras que estabeleçam sanções 

administrativas adequadas e medidas 

corretivas aplicáveis a situações em que: 

Or. en 

Justificação 

As alterações constantes dos seguintes parágrafos introduzem o teste de «negligência ou 

omissão» do atual artigo 407.º do CRR. O objetivo é fazer uma diferenciação entre 

negligência grave e negligência leve. 

 

Alteração  442 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 1 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) Uma entidade cedente, 

patrocinadora ou mutuante inicial não 

tenha cumprido os requisitos do artigo 4.º; 

(a) Uma entidade cedente, 

patrocinadora e mutuante inicial não tenha 

cumprido os requisitos do artigo 4.º por 

negligência ou omissão; 
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Or. en 

Justificação 

As alterações no presente subparágrafo introduzem o teste de «negligência ou omissão» do 

atual artigo 407.º do CRR. O objetivo é fazer uma diferenciação entre negligência grave e 

negligência leve. 

 

Alteração  443 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 1 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) Uma entidade cedente, 

patrocinadora e EOET não tenha cumprido 

os requisitos do artigo 5.º; 

(b) Uma entidade cedente, 

patrocinadora e EOET não tenha cumprido 

os requisitos do artigo 5.º por negligência 

ou omissão; 

Or. en 

Justificação 

As alterações no presente subparágrafo introduzem o teste de «negligência ou omissão» do 

atual artigo 407.º do CRR. O objetivo é fazer uma diferenciação entre negligência grave e 

negligência leve. 

 

Alteração  444 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 1 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) Uma entidade cedente, 

patrocinadora e EOET não tenha cumprido 

os requisitos do artigo 5.º; 

(b) Uma entidade cedente ou 

patrocinadora não tenha cumprido os 

requisitos do artigo 5.º; 

Or. en 
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Alteração  445 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 1 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) Uma entidade cedente, 

patrocinadora e EOET não tenha cumprido 

os requisitos do artigo 5.º; 

(b) Uma entidade cedente ou 

patrocinadora não tenha cumprido os 

requisitos do artigo 5.º; 

Or. en 

 

Alteração  446 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 1 – alínea c) – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Uma entidade cedente, patrocinadora e 

EOET não tenha cumprido os requisitos 

dos artigos 7.º a 10.º ou dos artigos 11.º a 

13.º do presente regulamento. 

Quando uma titularização é considerada 

STS e uma entidade cedente, patrocinadora 

ou EOET não tenha cumprido os requisitos 

dos artigos 7.º a 10.º ou dos artigos 11.º a 

13.º do presente regulamento por 

negligência ou omissão. 

Or. en 

Justificação 

As alterações no presente subparágrafo introduzem o teste de «negligência ou omissão» do 

atual artigo 407.º do CRR. O objetivo é fazer uma diferenciação entre negligência grave e 

negligência leve. 

 

Alteração  447 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 1 – alínea c) – n.º 1 
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Texto da Comissão Alteração 

uma entidade cedente, patrocinadora e 

EOET não tenha cumprido os requisitos 

dos artigos 7.º a 10.º ou dos artigos 11.º a 

13.º do presente regulamento. 

uma entidade cedente ou patrocinadora não 

tenha cumprido os requisitos dos artigos 7.º 

a 10.º ou dos artigos 11.º a 13.º do presente 

regulamento. 

Or. en 

 

Alteração  448 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 1 – alínea c-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (c-A) Uma entidade cedente ou 

patrocinadora, em violação do artigo 6.º 

do presente regulamento, utilize a 

designação «STS» para a sua 

titularização numa situação em que a 

titularização não cumpra os requisitos dos 

artigos 7.º a 10.º ou dos artigos 11.º a 13.º 

do presente regulamento; 

Or. en 

 

Alteração  449 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 1 – alínea c-B) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (c-B) Uma entidade cedente ou 

patrocinadora fizerem uma notificação 

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

do presente regulamento. 

Or. en 
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Alteração  450 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 1 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros devem assegurar 

também que as sanções administrativas 

e/ou medidas corretivas são efetivamente 

aplicadas. 

Os Estados-Membros devem assegurar 

também que as sanções administrativas 

e/ou medidas corretivas são efetivamente 

aplicadas. Tais sanções administrativas 

e/ou medidas corretivas não devem, 

contudo, ser aplicadas à EOET, nem ser 

prejudiciais para os investidores da 

operação de titularização pertinente. 

Or. en 

Justificação 

O objetivo do novo regulamento é a promoção da integração dos mercados financeiros da 

UE. Tal só pode ser alcançado através da recuperação da confiança dos investidores. Se, 

contudo, as coimas sugeridas no n.º 2 fossem impostas às EOET, estas teriam de ser pagas a 

partir dos ativos da operação da qual a EOET faz parte, o que resultaria num défice dos 

fundos disponíveis para os investidores. Tal resultaria num risco latente para os investidores, 

pondo novamente em risco a confiança dos mesmos. 

 

Alteração  451 

Thomas Mann 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. Estas regras devem reconhecer a 

boa-fé dos operadores do mercado, 

através da aplicação proporcionada de 

sanções, tendo em conta a natureza da 

violação. 

Or. en 
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Alteração  452 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 2 – alínea (e) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(e) Coimas no valor máximo de pelo 

menos 5 000 000 EUR ou, nos Estados-

Membros cuja moeda não seja o euro, do 

valor correspondente na moeda nacional 

em [data de entrada em vigor do presente 

regulamento] 

(e) Coimas no valor máximo de pelo 

menos 10 000 000 EUR ou, nos Estados-

Membros cuja moeda não seja o euro, do 

valor correspondente na moeda nacional 

em [data de entrada em vigor do presente 

regulamento]; 

Or. it 

 

Alteração  453 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 2 – alínea (f) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(f) Ou, no caso de uma pessoa 

coletiva, as coimas máximas referidas na 

alínea e) ou de até 10 % do volume de 

negócios anual total da pessoa coletiva de 

acordo com as últimas contas disponíveis 

aprovadas pelo órgão de administração; se 

a pessoa coletiva for uma empresa-mãe ou 

uma filial da empresa-mãe que tenha de 

elaborar contas financeiras consolidadas 

nos termos da Diretiva 2013/34/UE, o 

volume de negócios anual total relevante 

será o volume de negócios anual total ou o 

tipo de rendimento correspondente, nos 

termos dos atos legislativos em matéria de 

contabilidade pertinentes, de acordo com 

as últimas contas consolidadas disponíveis 

aprovadas pelo órgão de administração da 

empresa-mãe em última instância; 

(f) Ou, no caso de uma pessoa 

coletiva, as coimas máximas referidas na 

alínea e) ou de até 20 % do volume de 

negócios anual total da pessoa coletiva de 

acordo com as últimas contas disponíveis 

aprovadas pelo órgão de administração; se 

a pessoa coletiva for uma empresa-mãe ou 

uma filial da empresa-mãe que tenha de 

elaborar contas financeiras consolidadas 

nos termos da Diretiva 2013/34/UE, o 

volume de negócios anual total relevante 

será o volume de negócios anual total ou o 

tipo de rendimento correspondente, nos 

termos dos atos legislativos em matéria de 

contabilidade pertinentes, de acordo com 

as últimas contas consolidadas disponíveis 

aprovadas pelo órgão de administração da 

empresa-mãe em última instância; 

Or. it 
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Alteração  454 

Molly Scott Cato 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 2 – alínea g) 

 

Texto da Comissão Alteração 

g) Coimas máximas de pelo menos 

duas vezes o montante do benefício 

derivado da infração se tal benefício puder 

ser determinado, mesmo que ultrapassem 

os montantes máximos previstos nas 

alíneas e) e f). 

g) Coimas máximas de pelo menos 

três vezes o montante do benefício 

derivado da infração se tal benefício puder 

ser determinado, mesmo que ultrapassem 

os montantes máximos previstos nas 

alíneas e) e f). 

Or. en 

 

Alteração  455 

Molly Scott Cato 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 2 – alínea g-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 g-A) coimas administrativas mínimas de 

pelo menos duas vezes o montante do 

benefício derivado da infração se tal 

benefício puder ser determinado, mesmo 

que ultrapassem os montantes máximos 

previstos nas alíneas e) e f). 

Or. en 

 

Alteração  456 

Thomas Mann 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 4-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 4-A. Em casos de violações bona fide: 



 

AM\1101734PT.doc 107/121 PE587.508v01-00 

 PT 

 (a) a classificação STS deve manter-se 

ao longo de todo o período de vigência do 

instrumento titularizado caso a violação 

seja corrigida 

 (b) se a classificação STS se mantiver 

e a violação for corrigida, não haverá 

situações de venda forçada 

Or. en 

 

Alteração  457 

Morten Messerschmidt 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 2 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. As autoridades competentes, ao 

determinarem o tipo e o nível de uma 

sanção administrativa ou medida corretiva 

imposta ao abrigo do artigo 17.º do 

presente regulamento, devem ter em 

consideração todas as circunstâncias 

relevantes, incluindo, conforme 

apropriado: 

2. As autoridades competentes, ao 

determinarem o tipo e o nível de uma 

sanção administrativa ou medida corretiva 

imposta ao abrigo do artigo 17.º do 

presente regulamento, devem ter em 

consideração todas as circunstâncias 

relevantes, incluindo a medida em que a 

infração tem caráter doloso ou resulta de 

um erro factual e, conforme apropriado: 

Or. en 

Justificação 

A complexidade das regras requer uma aplicação proporcional das sanções. Pode dar-se o 

caso de a violação das regras ser de caráter não doloso ou resultar de erros factuais. 

 

Alteração  458 

Morten Messerschmidt 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 18 – n.º 3 (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

  

 3. As sanções devem ser aplicadas de 

forma proporcionada, tendo em conta a 

natureza da violação. 

Or. en 

 

Alteração  459 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 21 – n.º 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. Deve ser estabelecido um comité 

de titularizações específico no âmbito do 

Comité Conjunto das Autoridades 

Europeias de Supervisão, no seio do qual 

as autoridades competentes devem 

cooperar estreitamente de forma a 

executar os seus deveres nos termos dos 

artigos 16.º a 19.º do presente 

regulamento. 

Or. en 

 

Alteração  460 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 21 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Quando uma autoridade competente 

considerar ou tiver motivos para crer que 

ocorreu uma infração ao presente 

regulamento, deve informar a autoridade 

de supervisão competente da entidade 

cedente, patrocinadora, mutuante inicial, 

EOET ou do investidor sobre as suas 

3. Quando uma autoridade competente 

considerar ou tiver motivos para crer que 

ocorreu uma infração ao presente 

regulamento, deve informar a autoridade 

competente da entidade cedente, 

patrocinadora, mutuante inicial ou do 

investidor sobre as suas conclusões, de 
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conclusões, de forma suficientemente 

pormenorizada. As autoridades 

competentes em causa devem coordenar 

estreitamente a sua supervisão e assegurar 

decisões coerentes. 

forma suficientemente pormenorizada. As 

autoridades competentes em causa devem 

coordenar estreitamente a sua supervisão a 

fim de assegurar decisões coerentes, sendo 

que a autoridade competente que 

constatar a infração deve notificar a 

ESMA. 

Or. en 

Justificação 

A ESMA deve ser informada sobre todos e quaisquer casos de infração transjurisdicional. 

 

Alteração  461 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 21 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Quando uma infração referida no 

n.º 3 disser respeito, em particular, a uma 

notificação incorreta ou enganosa nos 

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

regulamento, a autoridade competente que 

constatar tal infração deve notificar sem 

demora a ESMA, a EBA e a EIOPA sobre 

as suas conclusões. 

4. Quando uma infração referida no 

n.º 3 disser respeito, em particular, a uma 

notificação incorreta ou enganosa nos 

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

regulamento, a autoridade competente que 

constatar tal infração deve notificar sem 

demora a EBA e a EIOPA sobre as suas 

conclusões. 

Or. en 

Justificação 

Para assegurar coerência com o artigo 21.º, n.º 3. 

 

Alteração  462 

Markus Ferber, Werner Langen 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 21 – n.º 5 
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Texto da Comissão Alteração 

5. Logo que receba as informações 

referidas no n.º 3, a autoridade competente 

deve tomar todas as medidas necessárias 

para corrigir a infração identificada e 

notificar as outras autoridades competentes 

em causa, em especial as da entidade 

cedente, patrocinadora, EOET e as 

autoridades competentes responsáveis 

pelos detentores de uma posição de 

titularização, quando conhecidos. Em caso 

de desacordo entre as autoridades 

competentes, a questão deve ser remetida 

para a ESMA e deve ser aplicado o 

procedimento do artigo 19.º e, quando 

aplicável, do artigo 20.º do Regulamento 

(UE) n.º 1095/2010. 

5. Logo que receba as informações 

referidas no n.º 3, a autoridade competente 

deve tomar todas as medidas necessárias 

para corrigir a infração identificada e 

notificar as outras autoridades competentes 

em causa, em especial as da entidade 

cedente, patrocinadora, EOET e as 

autoridades competentes responsáveis 

pelos detentores de uma posição de 

titularização, quando conhecidos. Em caso 

de desacordo entre as autoridades 

competentes, a questão deve ser remetida 

para a ESMA e deve ser aplicado o 

procedimento do artigo 19.º e, quando 

aplicável, do artigo 20.º do Regulamento 

(UE) n.º 1095/2010, exceto em questões 

relativamente às quais já tenha sido 

emitida pela autoridade competente 

referida no artigo 16.º, n.º 4, uma 

confirmação vinculativa. 

Or. en 

Justification 

The framework for simple, transparent and standardised securitisation will only have a 

supporting effect on the European securitisation market if all market participants are of the 

same understanding as to what STS eligibility means. The criteria are not self-explanatory 

and might be subject of a differing interpretation by national authorities and the ESAs. It is to 

foresee that in many cases the interpretation of the fulfilment of certain criteria will depend 

on the assessment of the single case. Taking into account the severe envisaged sanctions in 

case of infringement and the liability towards investors, a means to ensure a sufficient level of 

trust would be a binding conformation that the respective securitisation is indeed STS. This is 

necessary to avoid the deterrence of the issuance from STS-securitisations. Such confirmation 

of conformity should be issued by a competent authority and shall be legally binding across 

the European Union to warrant the necessary level of legal certainty for all market 

participants. Particularly a situation should be avoided in which, at the time of entering into 

force, originators are required to adhere to STS-criteria that will be amended and 

presumably aggravated by EBA at a later stage. This will erode the existing level of trust 

between the market participants of the European securitisation market – since there would be 

no common understanding as to what STS-eligible means. 
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Alteração  463 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 21 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. Logo que receba as informações 

referidas no n.º 3, a autoridade competente 

deve tomar quaisquer medidas necessárias 

para corrigir a infração identificada e 

notificar as outras autoridades competentes 

em causa, em especial as da entidade 

cedente, patrocinadora, EOET e as 

autoridades competentes responsáveis 

pelos detentores de uma posição de 

titularização, quando conhecidos. Em caso 

de desacordo entre as autoridades 

competentes, a questão deve ser remetida 

para a ESMA e deve ser aplicado o 

procedimento do artigo 19.º e, quando 

aplicável, do artigo 20.º do Regulamento 

(UE) n.º 1095/2010. 

5. Logo que receba as informações 

referidas no n.º 3, a autoridade competente 

deve tomar todas as medidas necessárias 

para corrigir a infração identificada e 

notificar as outras autoridades competentes 

em causa, em especial as da entidade 

cedente, patrocinadora e as autoridades 

competentes responsáveis pelos detentores 

de uma posição de titularização, quando 

conhecidos. Em caso de desacordo entre as 

autoridades competentes, deve ser aplicado 

o procedimento do artigo 19.º e, quando 

aplicável, do artigo 20.º do Regulamento 

(UE) n.º 1095/2010. 

Or. en 

Justificação 

Para assegurar coerência com o artigo 21.º, n.º 3. 

 

Alteração  464 

Morten Messerschmidt 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 23 

Diretiva 2009/65/CE 

Artigo 50-A 

 

Texto da Comissão Alteração 

O artigo 50.º-A da Diretiva 2009/65/CE é 

revogado. 

O artigo 50.º-A da Diretiva 2009/65/CE 

passa a ter a seguinte redação: 

 «As empresas de gestão OICVM ou os 

OICVM geridos internamente atuam no 
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interesse dos investidores dos OICVM 

relevantes e tomam medidas de correção, 

se adequado, caso constatem, após a 

assunção de uma posição em risco sobre 

uma titularização, que esta não preenche 

os requisitos estabelecidos no 

Regulamento .../... do Parlamento 

Europeu e do Conselho [Regulamento 

STS], em especial que a determinação e 

divulgação do interesse mantido não 

cumpriu os requisitos estabelecidos nesse 

Regulamento.». 

Or. en 

 

Alteração  465 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 25 – parágrafo 1 – ponto 1 

Regulamento (CE) n.º 1060/2009 

  

 

Texto da Comissão Alteração 

(1) Nos considerandos 22 e 41, no 

artigo 8.º-C e no anexo II, ponto 1, os 

termos «instrumento(s) financeiro(s) 

estruturado(s)» são substituídos por 

«instrumento(s) de titularização». 

Suprimido 

Or. it 

 

Alteração  466 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 25 – parágrafo 1 – ponto 2  
Regulamento (CE) n.º 1060/2009 

  

 

Texto da Comissão Alteração 

(2) Nos considerandos 34 e 40, nos 

artigos 8.º, n.º 4, 8.º-C, 10.º, n.º 3, 39.º, n.º 

 Suprimido 
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4, bem como no anexo I, secção A, ponto 

2, parágrafo 5, anexo I, secção B, ponto 5, 

anexo II (título e ponto 2), anexo III, 

parte I, pontos 8, 24 e 45, anexo III, parte 

III, ponto 8, «instrumentos financeiros 

estruturados» é substituído por 

«instrumentos de titularização». 

Or. it 

 

Alteração  467 

Morten Messerschmidt 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 26 

Diretiva 2011/61/UE 

Artigo 17 

 

Texto da Comissão Alteração 

O artigo 17.º da Diretiva 2011/61/UE é 

revogado. 

O artigo 17.º da Diretiva 2011/61/UE 

passa a ter a seguinte redação: 

 «Os GFIA atuam no interesse dos 

investidores dos FIA relevantes e tomam 

medidas de correção, se adequado, caso 

constatem, após a assunção de uma 

posição em risco sobre uma titularização, 

que esta não preenche os requisitos 

estabelecidos no Regulamento [STS], em 

especial que a determinação e divulgação 

do interesse mantido não cumpriu os 

requisitos estabelecidos no Regulamento 

[STS].». 

Or. en 

 

Alteração  468 

Morten Messerschmidt 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 27 – parágrafo 1 – ponto 1 
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Regulamento n.º 648/2012/UE 

Artigo 2 – n.º 30 

 

Texto da Comissão Alteração 

30. «Obrigações cobertas», obrigações 

que cumprem os requisitos do artigo 129.º 

do Regulamento (UE) n.º 575/2013. 

30. «Obrigações cobertas», obrigações 

que cumprem os requisitos do artigo 52.º 

da Diretiva (UE) 2009/65/CE. 

Or. en 

 

Alteração  469 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 28 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. No que respeita às posições de 

titularização em aberto em [data de entrada 

em vigor do presente regulamento], as 

entidades cedentes, patrocinadoras e as 

EOET só podem utilizar a designação 

«STS» ou uma designação que se refira 

direta ou indiretamente a esses termos se 

estiverem preenchidos os requisitos 

previstos no artigo 6.º do presente 

regulamento. 

2. No que respeita às posições de 

titularização em aberto em ... [data de 

entrada em vigor do presente regulamento], 

as entidades cedentes e patrocinadoras só 

podem utilizar a designação «STS» ou uma 

designação que se refira direta ou 

indiretamente a esses termos se estiverem 

preenchidos os requisitos previstos no 

artigo 6.º do presente regulamento. 

Or. en 

 

Alteração  470 

Othmar Karas, Pablo Zalba Bidegain 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 28 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. O artigo 3.º é aplicável às 

titularizações cujos títulos tenham sido 

emitidos em ou após 1 de janeiro de 2011 e 

às titularizações emitidas antes dessa data, 

se tiverem sido acrescentadas ou 

3. O artigo 3.º é aplicável aos 

diferentes tipos de investimento em 
titularizações, tais como a compra, venda 

ou detenção efetuadas após... [data de 

entrada em vigor do presente 
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substituídas posições em risco subjacentes 

após 31 de dezembro de 2014. 

regulamento], cujos títulos tenham sido 

emitidos em ou após 1 de janeiro de 2011 e 

às titularizações emitidas antes dessa data, 

se tiverem sido acrescentadas ou 

substituídas posições em risco subjacentes 

após 31 de dezembro de 2014. 

Or. en 

Justificação 

A alteração introduz a possibilidade de evitar a necessidade de «venda urgente» de ativos e 

consequente perturbação dos mercados. 

 

Alteração  471 

Morten Messerschmidt 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 28 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. O artigo 3.º é aplicável às 

titularizações cujos títulos tenham sido 

emitidos em ou após 1 de janeiro de 2011 e 

às titularizações emitidas antes dessa data, 

se tiverem sido acrescentadas ou 

substituídas posições em risco subjacentes 

após 31 de dezembro de 2014. 

3. O artigo 3.º é aplicável a 

investimentos feitos após... [data de 

entrada em vigor do presente 

regulamento] em titularizações cujos 

títulos tenham sido emitidos em ou após 1 

de janeiro de 2011 e às titularizações 

emitidas antes dessa data, se tiverem sido 

acrescentadas ou substituídas posições em 

risco subjacentes após 31 de dezembro de 

2014. 

Or. en 

 

Alteração  472 

Brian Hayes 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 28 – n.º 3 
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Texto da Comissão Alteração 

3. O artigo 3.º é aplicável às 

titularizações cujos títulos tenham sido 

emitidos em ou após 1 de janeiro de 2011 e 

às titularizações emitidas antes dessa data, 

se tiverem sido acrescentadas ou 

substituídas posições em risco subjacentes 

após 31 de dezembro de 2014. 

3. O artigo 3.º é aplicável às 

titularizações que cumpram os critérios 

STS e cujos títulos tenham sido emitidos 

em ou após 1 de janeiro de 2011 e às 

titularizações emitidas antes dessa data, se 

tiverem sido acrescentadas ou substituídas 

posições em risco subjacentes após 31 de 

dezembro de 2014. 

Or. en 

 

Alteração  473 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 28 – n.º 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. Até ao momento em que as normas 

técnicas de regulamentação a aprovar pela 

Comissão, nos termos do artigo 5.º, n.º 3, 

do presente regulamento, se tornem 

aplicáveis, as entidades cedentes, 

patrocinadoras e as EOTE devem, para 

efeito das obrigações previstas no artigo 

5.º, n.º 1, alíneas a) e e), do presente 

regulamento, disponibilizar as informações 

mencionadas nos anexos I a VIII do 

Regulamento Delegado (UE) 2015/3 da 

Comissão ao sítio Web referido no artigo 

5.º, n.º 2. 

6. té ao momento em que as normas 

técnicas de regulamentação a aprovar pela 

Comissão, nos termos do artigo 5.º, n.º 3, 

do presente regulamento, se tornem 

aplicáveis, as entidades cedentes e 

patrocinadoras devem, para efeito das 

obrigações previstas no artigo 5.º, n.º 1, 

alíneas a) e e) do artigo 5.º, n.º 1 do 

presente regulamento, disponibilizar as 

informações referidas nos Anexos I a VIII 

do Regulamento Delegado (UE) n.º 2015/3 

da Comissão no sítio Web referido no 

artigo 5.º, n.º 2. 

Or. en 

 

Alteração  474 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 29 – n.º 1 
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Texto da Comissão Alteração 

1. Até [dois anos a contar da data de 

entrada em vigor do presente regulamento] 

e a cada rês anos depois disso, a ESMA, 

em estreita cooperação com a EBA e com a 

EIOPA, publica um relatório sobre a 

aplicação dos requisitos STS tal como 

definidos nos artigos 6.º a 14.º do presente 

regulamento. 

1. Até [dezoito meses a contar da data 

de entrada em vigor do presente 

regulamento] e a cada dois anos depois 

disso, a ESMA, em estreita cooperação 

com a EBA e com a EIOPA, publica um 

relatório sobre a aplicação dos requisitos 

STS tal como definidos nos artigos 6.º a 

14.º do presente regulamento. 

Or. it 

 

Alteração  475 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 29 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Até [três anos a contar da data de 

entrada em vigor do presente regulamento], 

a ESMA, em estreita cooperação com a 

EBA e a EIOPA, publica um relatório 

sobre o funcionamento dos requisitos de 

transparência que constam do artigo 5.º do 

presente regulamento e sobre o nível de 

transparência do mercado de titularização 

na UE. 

3. Até [dois anos a contar da data de 

entrada em vigor do presente regulamento], 

a ESMA, em estreita cooperação com a 

EBA e a EIOPA, publica um relatório 

sobre o funcionamento dos requisitos de 

transparência que constam do artigo 5.º do 

presente regulamento e sobre o nível de 

transparência do mercado de titularização 

na UE. 

Or. it 

 

Alteração  476 

Molly Scott Cato 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 29 – n.º 3-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 3-A. Até... [dois anos após a entrada em 

vigor deste regulamento] a ESMA, em 
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cooperação com a EBA e a EIOPA, 

publica um relatório sobre a viabilidade 

de um quadro regulamentar que 

complemente o novo quadro sobre 

titularizações estabelecido no presente 

regulamento e crie um sistema de bancos 

com licenças limitadas, desempenhando 

as funções das EOET e detendo o direito 

exclusivo de compra de posições em risco 

a entidades cedentes e de venda de 

créditos respaldados pelas posições em 

risco aos investidores. O relatório deve 

examinar ao pormenor as vantagens e 

desvantagens, de um ponto de vista de 

política pública e economia real, de ter 

entidades distintamente designadas 

sujeitas a uma supervisão específica e a 

um regime de insolvência que cobre as 

atividades de intermediação essenciais 

entre as entidades cedentes e os 

investidores comparativamente à situação 

atual altamente heterogénea. 

Or. en 

 

Alteração  477 

Esther de Lange 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 29 – n.º 3-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 3-A. Até... [seis meses após a data de 

entrada em vigor do presente 

regulamento], a EBA, em estreita 

cooperação com a ESMA e a EIOPA, 

publica um relatório sobre a criação de 

um quadro para as titularizações simples, 

transparentes, normalizadas e sintéticas, 

limitadas à titularização no balanço e 

incluindo propostas para requisitos de 

capital adequados a tal titularização; 

Or. en 
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Alteração  478 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 29 – n.º 3-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 3-A. O relatório deve incluir uma 

análise minuciosa do impacto das 

titularizações STS na economia real e, em 

particular, no acesso ao crédito por parte 

das PME, tendo também em conta os 

eventuais riscos para a estabilidade do 

mercado financeiro e controlando não só 

os dados agregados, mas também os dados 

desagregados. 

Or. it 

 

Alteração  479 

Paul Tang 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 29 – n.º 3-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 3-A. O ESRB apresenta um relatório 

anual sobre o estado do mercado de 

titularização de um ponto de vista 

macroprudencial e motiva as propostas 

feitas em conformidade com o artigo 16.º-

A (novo) do presente regulamento, 

Or. en 

 

Alteração  480 

Esther de Lange 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 29 – n.º 3-B (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 3-B Até... [12 meses após a data de 

entrada em vigor do presente 

regulamento], a Comissão, com base no 

relatório da EBA referido no n.º 4, 

apresenta um relatório ao Parlamento 

Europeu e ao Conselho sobre a criação de 

um quadro para as titularizações simples, 

transparentes, normalizadas e sintéticas, 

limitadas à titularização no balanço e 

incluindo propostas para requisitos de 

capital adequados a tal titularização, bem 

como propostas legislativas, se for caso 

disso. 

Or. en 

 

Alteração  481 

Petr Ježek, Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 30 

 

Texto da Comissão Alteração 

Até [quatro anos a contar da data de 

entrada em vigor do presente regulamento], 

a Comissão apresenta ao Parlamento 

Europeu e ao Conselho um relatório sobre 

o funcionamento do presente regulamento, 

juntamente com uma proposta legislativa, 

se for caso disso. 

Até... [três anos a contar da data de entrada 

em vigor do presente regulamento], a 

Comissão apresenta ao Parlamento 

Europeu e ao Conselho um relatório sobre 

o funcionamento do presente regulamento, 

juntamente com uma proposta legislativa, 

se for caso disso. 

 O relatório deve ter em conta os 

desenvolvimentos internacionais na área 

da titularização, principalmente 

iniciativas sobre titularizações simples, 

transparentes e comparáveis, e avaliar a 

possibilidade de um sistema de 

equivalência na área das titularizações 

STS ser introduzido para entidades 

cedentes, patrocinadoras e EOET de 

países terceiros. 

Or. en 
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Alteração  482 

Sander Loones 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 30 

 

Texto da Comissão Alteração 

Até [quatro anos a contar da data de 

entrada em vigor do presente regulamento], 

a Comissão apresenta ao Parlamento 

Europeu e ao Conselho um relatório sobre 

o funcionamento do presente regulamento, 

juntamente com uma proposta legislativa, 

se for caso disso. 

Até... [três anos a partir da data de entrada 

em vigor do presente regulamento], a 

Comissão apresenta ao Parlamento 

Europeu e ao Conselho um relatório sobre 

o funcionamento do presente regulamento, 

juntamente com uma proposta legislativa, 

se for caso disso. 

 O relatório deve ter em conta os 

desenvolvimentos internacionais na área 

da titularização e avaliar a possibilidade 

de um sistema de equivalência na área 

das titularizações STS ser introduzido 

para entidades cedentes, patrocinadoras e 

EOET de países terceiros. 

Or. en 

Alteração  483 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 30 

 

Texto da Comissão Alteração 

Até [quatro anos a contar da data de 

entrada em vigor do presente regulamento], 

a Comissão apresenta ao Parlamento 

Europeu e ao Conselho um relatório sobre 

o funcionamento do presente regulamento, 

juntamente com uma proposta legislativa, 

se for caso disso. 

Até [três anos a contar da data de entrada 

em vigor do presente regulamento], a 

Comissão apresenta ao Parlamento 

Europeu e ao Conselho um relatório sobre 

o funcionamento do presente regulamento, 

juntamente com uma proposta legislativa, 

se for caso disso. 

Or. it 

 


