
 

 

 

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

Orientações e Recomendações relativas aos acordos escritos a celebrar entre os membros dos 

colégios das CCP 

 Orientações e Recomendações 

 

 

 03.10. 2013 | ESMA/2013/1390 

 

Orientações e Recomendações 



 

 

 

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 ________________________________________________________ 3 

II. Objeto ________________________________________________________________ 3 

III. Obrigações de cumprimento e de comunicação de informação ______________________________ 4 

IV. Orientações e Recomendações ________________________________________________ 4 

 

 

Data: 03.10. 2013 

ESMA/2013/1390 



 

 

 

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 

  

I. Âmbito de aplicação 

Quem? 

1. As presentes Orientações e Recomendações aplicam-se às autoridades nacionais competentes 

(ANC). 

O quê? 

2. As Orientações e Recomendações definem os acordos escritos que as ANC das CCP devem 

propor com vista à constituição de um colégio ao abrigo do artigo 18.º do EMIR (colégios das 

CCP) para facilitar o exercício das competências referidas nos artigos 15.º, 17.º, 49.º, 51.º e 

54.º do 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 (OTC), às contrapartes centrais (CCP) e 

aos repositórios de transações (EMIR) e que os membros do colégio das CCP devem aceitar 

antes de participarem nesses colégios. 

3. As Orientações e Recomendações não introduzem novos requisitos para as CCP, além dos 

especificados no EMIR ou nas normas técnicas relevantes. Pelo contrário, especificam os 

requisitos a cumprir pelas ANC no que respeita à constituição, gestão e presidência dos 

colégios das CCP nos termos do EMIR.  

Quando? 

4. As presentes Orientações e Recomendações aplicam-se a partir de [data a incluir na versão 

final deste documento após publicação pela ESMA no seu sítio web em todas as línguas oficiais 

da União Europeia]. 

 

II. Objeto 

5. Como consta do Parecer emitido pela ESMA em 14 de março de 2013 (ESMA/2013/312) e de 

acordo com o Considerando 5 do projeto de normas técnicas de regulamentação sobre os 

colégios das CCP, a ESMA considera que um modelo de acordo escrito introduzido através de 

Orientações e Recomendações da ESMA, nos termos do artigo 16.º do Regulamento ESMA, 

pode facilitar a constituição dos colégios. A ESMA considera também que um mecanismo de 

tipo «cumprir ou explicar» (comply-or-explain) no que respeita às Orientações e 

Recomendações pode funcionar como um mecanismo preliminar para garantir a constituição 

do colégio antes da instauração de um processo junto do Tribunal de Justiça da União 

Europeia.  
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6. Uma ANC que decida não concordar com as disposições do modelo de acordo escrito incluído 

nas Orientações e Recomendações, facto que poderá afetar a constituição de um colégio nos 

termos do artigo 18.º, n.º 5, do EMIR e a autorização da CCP, deve ser obrigada a justificar e 

fundamentar a sua decisão.  

III. Obrigações de cumprimento e de comunicação de informação 

Estatuto das Orientações 

7. O presente documento contém Orientações e Recomendações emitidas nos termos do artigo 

16.º do Regulamento ESMA1. De acordo com o disposto no artigo 16.º, n.º 3, do Regulamento 

ESMA, as ANC desenvolvem todos os esforços para dar cumprimento às Orientações e 

Recomendações. 

 

Requisitos de comunicação de informação 

8. No prazo de dois meses a contar da data da publicação das presentes Orientações e 

Recomendações pela ESMA, as ANC visadas devem notificar a ESMA, através de 

post-trading@esma.europa.eu, da sua intenção de dar ou não cumprimento às mesmas, 

indicando as razões da sua decisão caso optem pelo não cumprimento. Na ausência de resposta 

dentro do prazo estabelecido, considera-se que a ANC está em situação de incumprimento. 

Está disponível no sítio web da ESMA um modelo para notificações.  

 

IV. Orientações e Recomendações relativas aos acordos escritos a celebrar 

entre os membros dos colégios das CCP 

9. Tendo em conta o artigo 18.º, n.º 5, do EMIR, o qual determina que a constituição e o 

funcionamento de um colégio de uma CCP devem basear-se num acordo escrito a celebrar 

entre todos os seus membros, bem como o Considerando 5 do projeto de normas técnicas de 

regulamentação sobre os colégios das CCP, as ANC, ao constituírem um colégio de uma CCP 

em cumprimento do artigo 18.º, n.º 5, do EMIR, devem propor um acordo escrito em 

conformidade com o modelo de acordo escrito incluído na Orientação e Recomendação Um das 

presentes Orientações e Recomendações. 

10. Da mesma maneira, os membros do colégio da CCP devem aprovar  o acordo escrito que lhes 

seja apresentado ao abrigo do artigo 18.º, n.º 5, do EMIR.   

                                                        
1 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 n.º 2009/77/CE da Comissão. 

mailto:post%1Etrading@esma.europa.eu
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ORIENTAÇÃO E RECOMENDAÇÃO UM: MODELO DE ACORDO ESCRITO 

(Artigo 18.º, n.º 5, do Regulamento (UE) n.º 648/2012) 

Ao estabelecer um colégio de uma CCP nos termos do artigo 18.º do EMIR, a ANC deve propor 
um acordo escrito em conformidade com o modelo de acordo escrito incluído no Anexo I. 

 

ORIENTAÇÃO E RECOMENDAÇÃO DOIS: APROVAÇÃO DO ACORDO ESCRITO PELOS 

MEMBROS DO COLÉGIO  

(Artigo 18.º, n.º 5, do Regulamento (UE) n.º 648/2012) 

Qualquer ANC a quem seja apresentado um acordo escrito com vista à constituição e ao 
funcionamento de um colégio CCP que não se afaste do modelo de acordo escrito incluído no 
Anexo I deve aprovar esse acordo no prazo de 12 dias a contar da data da sua receção e deve 
evitar solicitar alterações ao mesmo suscetíveis de introduzir algum desvio em relação ao modelo 
de acordo escrito.  
 
Para efeitos da presente orientação, considera-se que uma proposta de atribuição de 
competências adicionais a um ou mais membros do colégio em função das circunstâncias 
específicas de uma determinada CCP não constitui um desvio em relação ao modelo de acordo 
escrito. 

 
 


