
 

 

 

 

Orientações e Recomendações relativas à aplicação dos Princípios CPSS-IOSCO sobre as 
infraestruturas dos mercados financeiros no que respeita às contrapartes centrais (CCP) 

 Orientações e recomendações 

 4.9.2014 | ESMA/2014/1133

 



 

 

 

ESMA • CS 60747 – 103 rue de Grenelle • 75345 Paris Cedex 07 • France • Tel. +33 (0) 1 58 36 43 21 • www.esma.europa.eu  2 

 

 

Índice 

 
I. Âmbito de aplicação _______________________________________________________ 4 

II. Objetivo _______________________________________________________________ 4 

III. Obrigações de cumprimento e de comunicação de informação __________________________ 5 

IV. Orientações e Recomendações  _______________________________________________ 6 

 

 

Data: 4.9 2014 

ESMA/2014/1133 
ESMA/2013/XXX 



 

 

 

ESMA • CS 60747 – 103 rue de Grenelle • 75345 Paris Cedex 07 • France • Tel. +33 (0) 1 58 36 43 21 • www.esma.europa.eu  3 

Siglas e acrónimos utilizados 

 

CCP Contrapartes centrais 
Autoridade 

competente 
A autoridade designada por cada Estado-Membro em conformidade com o artigo 

22.º do EMIR. A ESMA é responsável por manter no seu sítio Web a seguinte lista de 

autoridades competentes, designadas em conformidade com o artigo 22.º do EMIR. 

A referida lista está disponível em: http://www.esma.europa.eu/page/Competent-

authorities-responsible-authorisation-and-supervision-central-counterparties-CPPs 
CPSS-IOSCO Comité de Sistemas de Pagamentos e Liquidação e Organização Internacional das 

Comissões de Valores Mobiliários 
EMIR Regulamento (UE) N.º 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de 

julho de 2012, relativo aos derivados do mercado de balcão, às contrapartes centrais 

e aos repositórios de transações; também designado «regulamento». 
ESMA Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados 
Regulamento ESMA Regulamento (UE) n.º 1095/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de 

novembro de 2010, que cria uma Autoridade Europeia de Supervisão (Autoridade 

Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados), altera a Decisão 

n.º 716/2009/CE e revoga a Decisão 2009/77/CE da Comissão. 
PIMF Princípios do CPSS e da IOSCO sobre a infraestrutura dos mercados financeiros, 

abril de 2012 (http://www.bis.org/publ/cpss101a.pdf). 
NTR Normas técnicas regulamentares 
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I. Âmbito de aplicação 

Quem? 

1. As presentes Orientações e Recomendações aplicam-se às autoridades competentes designadas 
nos termos do artigo 22.º do Regulamento EMIR para o exercício das competências atribuídas 
pelo referido regulamento no que diz respeito à autorização e supervisão das CCP. 

O quê? 

2. As Orientações e Recomendações dizem respeito à aplicação dos Princípios CPSS-IOSCO sobre 
as infraestruturas dos mercados financeiros1 (PIMF) pelas autoridades competentes no 
exercício das competências atribuídas pelo EMIR no atinente à autorização e supervisão das 
CCP nos termos do n.º 1 do artigo 22.º do referido regulamento. 

Quando? 

3. As presentes Orientações e Recomendações aplicam-se a partir de 4.9.2014. 

 

II. Objetivo 

4. Na sequência da adoção dos PIMF em 2012, o Comité dos Sistemas de Pagamento e Liquidação 
e a Organização Internacional das Comissões de Valores Mobiliários (CPSS-IOSCO) deram 
início ao processo de avaliação da aplicação dos mesmos. Atualmente, está em curso uma 
avaliação da aplicação dos PIMF pela União Europeia (UE). 

5. Essa avaliação envolve uma análise pormenorizada do quadro regulamentar da UE para 
determinar se este estabelece requisitos coerentes com cada um dos 22 «princípios» e das 106 
«considerações de fundo» aplicáveis às CCP. Em relação a cada um destes princípios, a UE será 
classificada como segue: coerente, amplamente coerente, parcialmente coerente, não coerente. 

6. Enquanto o EMIR e as NTR criadas ao abrigo deste estabelecem requisitos que aplicam de 
forma coerente os PIMF, o quadro regulamentar ao abrigo do EMIR não emprega sempre a 
mesma linguagem operativa usada nos PIMF. A ESMA mostra preocupação com a 
possibilidade de as diferenças entre a «linguagem operativa» usada no quadro do EMIR e a 

                                                        
1  Princípios do CPSS e da IOSCO sobre a infraestrutura dos mercados financeiros, abril de 2012 

(http://www.bis.org/publ/cpss101a.pdf). Os PFIM são formados por 24 princípios e cinco responsabilidades. Para cada princípio 
existe uma série de considerações de fundo que explicam pormenorizadamente a norma em questão. Ao todo, existem 115 
considerações de fundo. 
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que é usada nos PIMF impedirem a UE de ser classificada como tendo aplicado de forma 
coerente os PIMF no que se refere às CCP. 

7. Este seria um desfecho lamentável, tendo em conta que tanto o legislador (no que se refere ao 
Regulamento EMIR) como a ESMA (no que se refere ao projeto de NTR apresentado à 
Comissão sob os auspícios do EMIR) tinham a intenção de que o quadro regulamentar da UE 
para as CCP aplicasse de forma coerente os PIMF, sendo que as autoridades competentes já 
estão a aplicar os PIMF na sua supervisão das CCP. Tal é confirmado pelo considerando 90 do 
EMIR, que recorda a importância de assegurar a convergência internacional dos requisitos a 
impor às CCP, que o regulamento deve seguir as recomendações em vigor emitidas pelo CPSS 
(Comité de Sistemas de Pagamentos e Liquidação) e pela IOSCO (Organização Internacional 
das Comissões de Valores Mobiliários) e que a ESMA deve ter em conta as normas 
internacionais CPSS-IOSCO ao elaborar as NTR, bem como as Orientações e Recomendações 
previstas no EMIR.  

8. Embora tanto o legislador como a ESMA tenham tido a intenção de que o quadro regulamentar 
da UE para as CCP implementasse com coerência os PIMF e embora as autoridades 
competentes já estejam a aplicar os PIMF na sua supervisão das CCP, tal não se encontra 
articulado de uma forma que possa ser referenciada pelo CPSS e pela IOSCO como fazendo 
parte da sua avaliação da aplicação dos PIMF pela UE no que respeita às CCP. 

9. A ESMA considera a adoção de Orientações e Recomendações, nos termos do artigo 16.º do 
Regulamento ESMA, uma forma adequada de levar a cabo essa ação. 

 

III. Obrigações de cumprimento e de comunicação de informação 

Natureza jurídica das presentes orientações 

10. O presente documento contém Orientações e Recomendações emitidas nos termos do artigo 
16.º do Regulamento ESMA2. As autoridades competentes às quais as presentes orientações se 
aplicam devem atuar em conformidade, mediante a sua incorporação nas práticas de 
supervisão respetivas. 

Requisitos de comunicação de informação 

11. No prazo de dois meses a contar da data da publicação pela ESMA, as autoridades competentes 
visadas pelas presentes Orientações e Recomendações devem notificar a ESMA, através do 
endereço post-trading@esma.europa.eu, da sua intenção de dar ou não cumprimento às 

                                                        
2  Regulamento (UE) n.º 1095/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de novembro de 2010, que cria uma Autoridade 

Europeia de Supervisão (Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados), altera a Decisão n.º 716/2009/CE e revoga a 
Decisão 2009/77/CE da Comissão. 
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mesmas, indicando as razões da sua decisão caso optem pelo não cumprimento. Na ausência 
de resposta dentro do prazo estabelecido, considera-se que as autoridades competentes estão 
em situação de incumprimento. Está disponível no sítio Web da ESMA um modelo para 
notificações. 

 

IV. Orientações e recomendações relativas à aplicação dos Princípios 
CPSS-IOSCO sobre as infraestruturas dos mercados financeiros no que 
respeita às contrapartes centrais (CCP) 

 

PRIMEIRA ORIENTAÇÃO E RECOMENDAÇÃO: 

(N.º 1 do artigo 22.º do Regulamento (UE) n.º 648/2012) 

O EMIR e as normas técnicas de regulamentação criadas ao abrigo do mesmo estabelecem 
requisitos conformes com os Princípios sobre as Infraestruturas dos Mercados Financeiros 
publicados pelo Comité dos Sistemas de Pagamento e Liquidação e pela Organização 
Internacional das Comissões de Valores Mobiliários (PIMF). No exercício das suas 
competências atribuídas pelo EMIR no que diz respeito à autorização e supervisão das CCP, as 
autoridades competentes devem assegurar que as CCP estabelecidas no seu território cumprem 
os requisitos estipulados pelos PIMF e desenvolvem as suas operações em conformidade com 
estes. 


