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4. Os Estados-Membros devem assegurar que, para efeitos das transacções concluídas num

mercado regulamentado, os respectivos membros e participantes não sejam obrigados a aplicar

entre si as obrigações previstas nos artigos 19.º, 21.º e 22.º. Todavia, os membros ou participantes

do mercado regulamentado devem aplicar as obrigações previstas nos artigos 19.º, 21.º e 22.º, no

que respeita aos seus clientes, sempre que, agindo em nome destes clientes, executem as suas

ordens num mercado regulamentado.

5. Os Estados-Membros devem assegurar que as regras respeitantes ao acesso ao mercado

regulamentado ou à aquisição da qualidade de membro prevejam a possibilidade de participação

directa ou remota de empresas de investimento e instituições de crédito.

6. Os Estados-Membros devem autorizar, sem qualquer requisito legal ou administrativo

adicional, os mercados regulamentados de outros Estados-Membros a providenciarem mecanismos

adequados no seu território, por forma a facilitar o acesso e a negociação nesses mercados por parte

dos membros ou participantes remotos estabelecidos no seu território.

O mercado regulamentado deve comunicar à autoridade competente do seu Estado-Membro de

origem o Estado-Membro em que tenciona oferecer esses mecanismos. A autoridade competente do

Estado-Membro de origem deve comunicar, no prazo de um mês, essas informações ao Estado-

-Membro em que o mercado regulamentado tenciona oferecer esses mecanismos.

A autoridade competente do Estado-Membro de origem do mercado regulamentado deve

comunicar, a pedido da autoridade competente do Estado-Membro de acolhimento e dentro de um

prazo razoável, a identidade dos membros ou participantes do mercado regulamentado estabelecidos

nesse Estado-Membro.
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7. Os Estados-Membros devem exigir ao operador do mercado regulamentado que comunique

regularmente a lista dos membros e participantes do mercado regulamentado à autoridade

competente desse mercado.

Artigo 43.º

Controlo do cumprimento das regras dos mercados regulamentados e de outras obrigações legais

1. Os Estados-Membros devem exigir que os mercados regulamentados estabeleçam e

mantenham mecanismos e procedimentos eficazes para o controlo regular do cumprimento das suas

regras pelos seus membros ou participantes. Os mercados regulamentados devem controlar as

transacções efectuadas pelos seus membros ou participantes através dos seus sistemas, para detectar

quaisquer infracções a essas regras, condições anormais de negociação ou conduta susceptíveis de

implicar um abuso de mercado.

2. Os Estados-Membros devem exigir aos operadores dos mercados regulamentados que

notifiquem à autoridade competente do mercado regulamentado infracções significativas das

respectivas regras ou condições anormais de negociação ou conduta susceptíveis de implicar abuso

de mercado. Devem exigir igualmente ao operador do mercado regulamentado que forneça sem

demora as informações relevantes à autoridade competente para a investigação e a acção penal

contra os abusos de mercado no mercado regulamentado e que lhe preste toda a assistência na

investigação e na acção penal contra os abusos de mercado verificados nesse mercado

regulamentado ou através dos seus sistemas.
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Artigo 44.º

Requisitos de transparência pré-negociação aplicáveis aos mercados regulamentados 

1. Os Estados-Membros devem exigir, no mínimo, aos mercados regulamentados que tornem

públicos os preços de compra e venda correntes e a profundidade das ofertas a esses preços que são

anunciados através dos seus sistemas para as acções admitidas à negociação. Devem exigir que

essas informações sejam disponibilizadas ao público em condições comerciais razoáveis e de forma

contínua durante o horário normal de negociação.

Os mercados regulamentados podem facultar o acesso, em condições comerciais razoáveis e numa

base não discriminatória, aos mecanismos que utilizam para a divulgação das informações referidas

no primeiro parágrafo às empresas de investimento que são obrigadas a publicar as suas ofertas de

preços de acções nos termos do artigo 27.º.

2. Os Estados-Membros devem assegurar que as autoridades competentes tenham a

possibilidade de dispensar os mercados regulamentados da obrigação de tornar públicas as

informações referidas no n.º 1, com base no modelo de mercado ou no tipo e volume das ordens.

Em particular, as autoridades competentes têm a possibilidade de dispensar esta obrigação

relativamente a transacções que tenham um volume elevado relativamente ao volume normal de

mercado para a acção ou tipo de acções em causa.

3. A fim de assegurar uma aplicação uniforme dos n.ºs 1 e 2, a Comissão adoptará, nos termos

do n.º 2 do artigo 64.º, medidas de execução no que diz respeito:
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a) Ao intervalo dos preços de compra e venda ou às ofertas de preços do criador de mercado

designado, bem como à profundidade dos interesses de negociação a esses preços, que devem

ser tornados públicos;

b) Ao volume ou ao tipo de ordens relativamente às quais a prestação de informações pré-

-negociação pode ser dispensada nos termos do n.º 2;

c) Ao modelo de mercado para o qual a prestação de informações pré-negociação pode ser

dispensada nos termos do n.º 2 e, em particular, à aplicabilidade da obrigação aos métodos de

negociação utilizados pelos mercados regulamentados que efectuam transacções no âmbito

das suas regras, com referência a preços estabelecidos fora do mercado regulamentado, ou

através de leilões periódicos.

Artigo 45.º

Requisitos de transparência pós-negociação aplicáveis aos mercados regulamentados

1. Os Estados-Membros devem exigir, no mínimo, aos mercados regulamentados que tornem

públicos o preço, o volume e o momento das transacções, efectuadas relativamente a acções

admitidas à negociação. Devem exigir que sejam tornadas públicas informações pormenorizadas

relativamente a todas essas transacções, em condições comerciais razoáveis e o mais

aproximadamente possível do tempo real.

Os mercados regulamentados podem facultar o acesso, em condições comerciais razoáveis e numa

base não discriminatória, aos mecanismos que utilizam para publicar as informações referidas no

primeiro parágrafo às empresas de investimento que são obrigadas a publicar dados pormenorizados

sobre as suas transacções em acções nos termos do artigo 28.º.
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2. Os Estados-Membros devem assegurar que as autoridades competentes possam autorizar os

mercados regulamentados a proceder à publicação diferida dos dados pormenorizados sobre as

transacções, com base no seu tipo ou volume. Em particular, as autoridades competentes podem

autorizar a publicação diferida no que respeita a transacções que tenham um volume elevado

relativamente ao volume normal de mercado das transacções dessa acção ou desse tipo de acções.

Os Estados-Membros devem exigir que os mercados regulamentados obtenham a aprovação prévia

da autoridade competente para os mecanismos propostos relativamente à publicação diferida de

informações e exigir que esses mecanismos sejam claramente divulgados aos participantes no

mercado e aos investidores em geral.

3. A fim de promover um funcionamento eficiente e ordenado dos mercados financeiros e para

assegurar a aplicação uniforme dos n.ºs 1 e 2, a Comissão adoptará, nos termos do n.º 2 do

artigo 64.º, medidas de execução no que diz respeito:

a) Ao âmbito e conteúdo das informações a disponibilizar ao público;

b) Às condições em que um mercado regulamentado pode permitir a publicação diferida de

informações relativas a transacções e os critérios a aplicar para decidir sobre as transacções

em relação às quais é permitida, devido ao seu volume ou ao tipo de acções envolvidas, a

publicação diferida.

Artigo 46.º

Disposições respeitantes aos mecanismos de contraparte central, compensação e liquidação

1. Os Estados-Membros não devem impedir os mercados regulamentados de estabelecer acordos

adequados com uma contraparte central ou câmara de compensação e um sistema de liquidação de

outro Estado-Membro com vista a possibilitar a compensação e/ou liquidação de parte ou da

totalidade das transacções efectuadas pelos participantes do mercado através dos seus sistemas.
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2. A autoridade competente de um mercado regulamentado não pode opor-se à utilização de

sistemas de contraparte central, câmaras de compensação e/ou de liquidação situados noutro

Estado-Membro, a menos que possa demonstrar que essa oposição é necessária para preservar o

funcionamento ordenado desse mercado regulamentado e tendo em conta as condições

estabelecidas no n.º 2 do artigo 34.º para os sistemas de liquidação.

Tendo em vista evitar uma duplicação desnecessária do controlo, a autoridade competente deve ter

em conta a superintendência/supervisão já exercida pelos bancos centrais nacionais enquanto

responsáveis pela superintendência dos sistemas de compensação e de liquidação ou por outras

autoridades supervisoras com competência sobre esses sistemas.

Artigo 47.º

Lista de mercados regulamentados

Cada Estado-Membro deve elaborar uma lista dos mercados regulamentados relativamente aos

quais constitui o Estado-Membro de origem e transmiti-la aos demais Estados-Membros e à

Comissão. Deve ser feita uma comunicação semelhante relativamente a qualquer alteração

verificada nessa lista. A Comissão deve publicar uma lista de todos os mercados regulamentados no

Jornal Oficial da União Europeia e actualizá-la pelo menos uma vez por ano. A Comissão também

deve publicar e actualizar a lista no seu sítio web, sempre que os Estados-Membros comunicarem

alterações às listas respectivas.
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TÍTULO IV

AUTORIDADES COMPETENTES 

CAPÍTULO I

DESIGNAÇÃO, PODERES, E VIAS DE RECURSO

Artigo 48.º

Designação das autoridades competentes 

1. Cada Estado-Membro deve designar as autoridades competentes que devem desempenhar

cada uma das funções previstas nas diferentes disposições da presente directiva. Os Estados-

-Membros devem informar a Comissão e as autoridades competentes dos outros Estados-Membros

da identidade das autoridades competentes responsáveis pelo exercício de cada uma destas funções,

bem como de qualquer repartição das mesmas.

2. As autoridades competentes referidas no n.º 1 devem ser autoridades públicas, sem prejuízo

da possibilidade de delegação de funções noutras entidades, quando tal seja expressamente previsto

no n.º 5 do artigo 5.º, no n.º 3 do artigo 16.º, no n.º 2 do artigo 17.º e no n.º 4 do artigo 23.º.
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Nenhuma delegação de funções em entidades diferentes das autoridades referidas no n.º 1 pode

envolver o exercício de autoridade pública, ou a utilização de poderes discricionários de

julgamento. Os Estados-Membros devem exigir que, antes de proceder à delegação, as autoridades

competentes tomem todas as precauções razoáveis para assegurar que a entidade em quem são

delegadas funções dispõe da capacidade e recursos necessários para executar efectivamente todas as

funções e que tal delegação apenas possa ser feita caso para o exercício das funções a delegar tenha

sido elaborado um quadro claramente definido e documentado em que sejam descritas as funções a

exercer e as condições em que deverão ser exercidas. Estas condições devem incluir uma cláusula

que obrigue a entidade em questão a agir e estar organizada por forma a evitar conflitos de

interesses e por forma a que as informações obtidas no exercício das funções delegadas não sejam

utilizadas de modo desleal ou com o intuito de impedir a concorrência. De qualquer modo, a

responsabilidade final pela supervisão do cumprimento da presente directiva e das suas normas de

execução caberá sempre à autoridade ou autoridades competentes designadas nos termos do n.º 1.

Os Estados-Membros devem notificar à Comissão e às autoridades competentes dos restantes

Estados-Membros todas as disposições acordadas em matéria de delegação de funções, incluindo as

condições concretas a que esta deverá obedecer.

3. A Comissão deve publicar uma lista das autoridades competentes a que se referem os n.ºs 1

e 2 no Jornal Oficial da União Europeia pelo menos uma vez por ano e actualizá-la continuamente

no seu sítio web.
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Artigo 49.º

Cooperação entre autoridades no mesmo Estado-Membro

Se um Estado-Membro designar mais do que uma autoridade competente para aplicar uma

disposição da presente directiva, os respectivos papéis devem ser claramente definidos , devendo

tais autoridades cooperar estreitamente entre si.

Cada Estado-Membro deve exigir que essa cooperação tenha igualmente lugar entre as autoridades

competentes para os efeitos da presente directiva e as autoridades competentes responsáveis nesse

Estado-Membro pela supervisão das instituições de crédito e outras instituições financeiras, fundos

de pensões, OICVM, intermediários de seguros e resseguros e empresas de seguros.

Os Estados-Membros devem exigir que as autoridades competentes procedam a uma troca de todas

as informações que se afigurem essenciais ou pertinentes para o cumprimento das suas funções e

obrigações.

Artigo 50.º

Poderes a conferir às autoridades competentes 

1. As autoridades competentes devem ser dotadas de todos os poderes de supervisão e

investigação necessários para o exercício das respectivas funções. Dentro dos limites previstos nos

respectivos ordenamentos jurídicos nacionais, devem exercer esses poderes:

a) Directamente; ou

b) Em colaboração com outras autoridades; ou
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c) Sob a respectiva responsabilidade, por delegação em entidades nas quais tenham sido

delegadas funções nos termos do n.º 2 do artigo 48.º; ou

d) Mediante pedido às autoridades judiciais competentes.

2. Os poderes referidos no n.º 1 devem ser exercidos em conformidade com a legislação

nacional e incluirão, pelo menos, os direitos a:

a) Ter acesso a qualquer documento, independentemente da forma que assuma, e a receber uma

cópia do mesmo;

b) Pedir informações de qualquer pessoa e, se necessário, convocar e ouvir uma pessoa a fim de

obter informações;

c) Efectuar inspecções no local;

d) Exigir a consulta dos registos telefónicos e de transmissão de dados existentes;

e) Exigir a cessação de qualquer prática que seja contrária às disposições adoptadas em

aplicação da presente directiva;

f) Solicitar o congelamento e/ou a apreensão de activos;

g) Solicitar uma interdição temporária do exercício de uma actividade profissional;

h) Exigir aos revisores de contas das empresas de investimento autorizadas e dos mercados

regulamentados que lhes forneçam informações;
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i) Adoptar qualquer tipo de medida com o objectivo de garantir que as empresas de

investimento e os mercados regulamentados continuem a cumprir com os requisitos legais;

j) Exigir a suspensão da negociação de um instrumento financeiro;

k) Exigir a retirada de um instrumento financeiro da negociação, quer num mercado

regulamentado quer em outros sistemas de negociação;

l) Remeter matérias tendo em vista o exercício da acção penal;

m) Permitir a auditores ou peritos a realização de verificações e investigações.

Artigo 51.º

Sanções administrativas

1. Sem prejuízo dos procedimentos destinados à revogação de uma autorização ou do direito de

os Estados-Membros aplicarem sanções penais, os Estados-Membros devem assegurar, em

conformidade com o respectivo direito nacional, que possam ser tomadas as medidas

administrativas adequadas ou sejam aplicadas sanções administrativas contra as pessoas

responsáveis, caso as disposições adoptadas em aplicação da presente directiva não tenham sido

cumpridas. Os Estados-Membros devem assegurar-se de que estas medidas são efectivas,

proporcionadas e dissuasivas.

2. Os Estados-Membros devem determinar as sanções a aplicar pela falta de cooperação numa

investigação abrangida pelo artigo 50.º.
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3. Os Estados-Membros devem dispor que a autoridade competente possa tornar públicas

quaisquer medidas ou sanções que sejam aplicadas em virtude da infracção das disposições

adoptadas em execução da presente directiva, a menos que essa publicação ponha seriamente em

risco os mercados financeiros ou cause danos desproporcionados às partes envolvidas.

Artigo 52.º

Direito de recurso

1. Os Estados-Membros devem assegurar que as decisões tomadas nos termos das disposições

legislativas, regulamentares ou administrativas adoptadas em conformidade com a presente

directiva sejam devidamente fundamentadas e passíveis de recurso aos tribunais. O direito de

recurso aos tribunais é igualmente aplicável no caso de, relativamente a um pedido de autorização

acompanhado de todos os elementos exigidos, não ter sido tomada qualquer decisão no prazo de

seis meses a contar da data em que foi apresentado.

2. Os Estados-Membros devem estabelecer que um ou mais dos seguintes organismos, nos

termos definidos na lei nacional, possa, no interesse dos consumidores e de acordo com essa lei,

recorrer aos tribunais ou às autoridades administrativas competentes a fim de garantir que as

disposições nacionais adoptadas em execução da presente directiva sejam aplicadasa:

a) Organismos públicos ou seus representantes;

b) Organizações de consumidores com um interesse legítimo na protecção dos consumidores;

c) Organizações profissionais com um interesse legítimo na protecção dos seus membros.
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Artigo 53.º

Mecanismos extrajudiciais para a apresentação de queixas dos investidores

1. Os Estados-Membros devem incentivar a instituição de procedimentos eficientes e efectivos

para a apresentação de queixas e recursos, destinados à resolução extrajudicial dos litígios de

consumidores respeitantes à prestação de serviços de investimento e de serviços auxiliares por parte

das empresas de investimento, utilizando para esse fim os organismos já existentes, se tal for

conveniente.

2. Os Estados-Membros devem assegurar que estes organismos não sejam impedidos, por

disposições legais ou regulamentares, de cooperar efectivamente na resolução de litígios

transfronteiras.

Artigo 54.º

Segredo profissional

1. Os Estados-Membros devem assegurar que as autoridades competentes e todas as pessoas que

trabalhem ou tenham trabalhado para as autoridades competentes ou para as entidades em quem

estas tenham delegado funções nos termos do n.º 2 do artigo 48.º, bem como os revisores de contas

ou os peritos mandatados pelas autoridades competentes, estejam obrigados ao segredo profissional.

As informações confidenciais que recebam no exercício das suas funções não podem ser divulgadas

a nenhuma pessoa ou autoridade, excepto sob forma resumida ou agregada, que impeça a

identificação individual das empresas de investimento, operadores de mercado, mercados

regulamentados ou qualquer outra pessoa, ressalvados os casos abrangidos pelo direito penal ou

pelas restantes disposições da presente directiva.
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2. Quando uma empresa de investimento, operador de mercado ou mercado regulamentado tiver

sido declarado falido ou esteja a ser objecto de liquidação compulsiva, as informações confidenciais

que não se refiram a terceiros podem ser divulgadas em processos de direito civil ou comercial,

caso seja necessário para a instrução dos referidos processos.

3. Sem prejuízo dos casos abrangidos pelo direito penal, as autoridades competentes os

organismos ou as pessoas singulares ou colectivas que não sejam autoridades competentes que

recebam informações confidenciais ao abrigo da presente directiva apenas as podem utilizar, no

caso das autoridades competentes, no cumprimento das suas obrigações e para o desempenho das

suas funções no âmbito da presente directiva ou, no caso de outras autoridades, organismos ou

pessoas singulares ou colectivas, para os efeitos para os quais essas informações lhes tenham sido

facultadas e/ou no contexto de processos administrativos ou judiciais relacionados especificamente

com o desempenho dessas funções. No entanto, sempre que a autoridade competente ou outra

autoridade, organismo ou pessoa que comunica as informações dê o seu consentimento, a

autoridade que recebe as informações poderá utilizá-las para outros fins.

4. As informações confidenciais recebidas, trocadas e transmitidas ao abrigo da presente

directiva ficam sujeitas às condições de segredo profissional estabelecidas no presente artigo. No

entanto, o presente artigo não obsta a que as autoridades competentes troquem ou transmitam

informações confidenciais ao abrigo da presente directiva, ou de outras directivas aplicáveis às

empresas de investimento, instituições de crédito, fundos de pensões, OICVM, intermediários de

seguros e resseguros, empresas de seguros, mercados regulamentados, operadores de mercado ou

outras pessoas, se para tanto tiverem o consentimento da autoridade competente, ou de outra

autoridade, organismo ou pessoa singular ou colectiva que tenha comunicado as informações.
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5. O disposto no presente artigo não obsta a que as autoridades competentes troquem ou

transmitam, nos termos da lei nacional, informações confidenciais que não tenham sido recebidas

da autoridade competente de outro Estado-Membro.

Artigo 55.º

Relações com os revisores de contas

1. Os Estados-Membros devem assegurar, no mínimo, que qualquer pessoa autorizada na

acepção da Oitava Directiva 84/253/CEE do Conselho, de 10 de Abril de 1984, relativa à aprovação

das pessoas encarregadas da fiscalização legal dos documentos contabilísticos 1, que exerça numa

empresa de investimento as funções descritas no artigo 51.º da Quarta Directiva 78/660/CEE do

Conselho, de 25 de Julho de 1978, relativa às contas anuais de certas formas de sociedades 2, no

artigo 37.º da Directiva 83/349/CEE ou no artigo 31.º da Directiva 85/611/CEE, ou qualquer outra

função prevista na lei, tenha o dever de notificar imediatamente às autoridades competentes

qualquer facto ou decisão respeitante a essa empresa da qual tenha tido conhecimento no exercício

das suas funções e que seja susceptível de:

a) Constituir uma infracção grave das disposições legislativas, regulamentares ou

administrativas que estabelecem as condições que regem a autorização ou que regem

especificamente o exercício das actividades das empresas de investimento;

b) Afectar a continuidade de exploração da empresa de investimento;

c) Conduzir a uma recusa de certificação de contas ou à emissão de reservas.

                                                
1 JO L 126 de 12.5.1984, p. 20.
2 JO L 222 de 14.8.1978, p. 11. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pela

Directiva 2003/51/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 178 de 17.7.20003, p. 16).
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Essa pessoa tem igualmente o dever de notificar quaisquer factos e decisões de que tome

conhecimento no exercício de uma das funções descritas no primeiro parágrafo numa empresa que

tenha relações estreitas com a empresa de investimento junto da qual exerce as referidas funções.

2. A divulgação, de boa fé, às autoridades competentes, por parte das pessoas autorizadas na

acepção da Directiva 84/253/CEE, de qualquer facto ou decisão a que se refere o n.º 1 não constitui

infracção de qualquer restrição, contratual ou legal, à divulgação de informações, não incorrendo a

pessoa em causa em nenhum tipo de responsabilidade.

CAPÍTULO II

COOPERAÇÃO ENTRE AS AUTORIDADES COMPETENTES

DE ESTADOS-MEMBROS DIFERENTES

Artigo 56.º

Obrigação de cooperação

1. As autoridades competentes de diferentes Estados-Membros devem cooperar entre si sempre

que necessário para os efeitos do exercício das funções que lhes são atribuídas pela presente

directiva, utilizando os seus poderes tal como estabelecidos na presente directiva ou na legislação

nacional.

As autoridades competentes devem prestar assistência às autoridades competentes dos outros

Estados-Membros. Em particular, devem proceder à troca de informações e cooperar em actividades

de investigação ou de supervisão.
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A fim de facilitar e a acelerar a cooperação e em particular a troca de informações, os Estados-

-Membros devem designar uma única autoridade competente como ponto de contacto para efeitos

da presente directiva. Os Estados-Membros devem comunicar à Comissão e aos demais Estados-

-Membros as autoridades que tenham sido designadas para receber pedidos para troca de

informações ou de cooperação em conformidade com o presente número.

2. Sempre que, tendo em conta a situação dos mercados de valores mobiliários no Estado-

-Membro de acolhimento, as operações de um mercado regulamentado que estabeleceu mecanismos

num Estado-Membro de acolhimento tenham adquirido uma importância substancial para o

funcionamento dos mercados de valores mobiliários e a protecção dos investidores nesse Estado-

-Membro de acolhimento, as autoridades competentes de origem e de acolhimento do mercado

regulamentado devem estabelecer acordos de cooperação adequados.

3. Os Estados-Membros devem adoptar as medidas administrativas e de carácter organizativo

necessárias para facilitar a prestação da assistência prevista no n.º 1.

As autoridades competentes podem utilizar os respectivos poderes para efeitos de cooperação,

mesmo nos casos em que o comportamento a ser investigado não constitua uma infracção a

qualquer disposição regulamentar em vigor nesse Estado-Membro.

4. Sempre que uma autoridade competente tiver motivos justificados para suspeitar de que estão

a ser ou foram cometidos, no território de outro Estado-Membro, actos contrários ao disposto na

presente directiva, por entidades não sujeitas à sua supervisão, deve notificar esse facto de forma

tão específica quanto possível à autoridade competente do outro Estado-Membro. A autoridade

competente deste último Estado-Membro deve tomar as medidas adequadas. Deve informar a

autoridade competente que lhe fez a notificação do resultado dessas medidas e, tanto quanto

possível, da evolução verificada entretanto, se relevante. O presente número não prejudica as

competências da autoridade competente que transmitiu as informações.
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5. A fim de assegurar a aplicação uniforme do n.º 2, a Comissão pode adoptar, nos termos do

n.º 2 do artigo 64.º, medidas de execução para estabelecer os critérios nos termos dos quais as

operações de um mercado regulamentado num Estado-Membro de acolhimento podem ser

consideradas como de importância substancial para o funcionamento dos mercados de valores

mobiliários e a protecção dos investidores nesse Estado-Membro de acolhimento.

Artigo 57.º

Cooperação nas actividades de supervisão, nas verificações no local ou nas investigações

A autoridade competente de um Estado-Membro pode solicitar a cooperação da autoridade

competente de outro Estado-Membro para uma actividade de supervisão, para uma verificação no

local ou para uma investigação. No caso de empresas de investimento que sejam membros remotos

de um mercado regulamentado, a autoridade competente do mercado regulamentado pode optar por

se lhes dirigir directamente e, nesse caso, deve informar do facto a autoridade competente do

Estado-Membro de origem do membro remoto.

Quando lhe for solicitada a realização de uma verificação no local ou de uma investigação, a

autoridade competente deve, no âmbito dos seus poderes:

a) Efectuar ela própria as verificações ou as investigações; ou

b) Autorizar as autoridades que solicitaram as verificações ou as investigações a efectuá-las; ou

c) Autorizar revisores de contas ou outros peritos a efectuar as verificações ou as investigações.
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Artigo 58.º

Troca de informações 

1. As autoridades competentes dos Estados-Membros que tenham sido designadas como pontos

de contacto para efeitos da presente directiva , nos termos do n.º 1 do artigo 56.º, devem proceder de

imediato à transmissão mútua das informações solicitadas  de modo a que as autoridades

competentes, designadas nos termos do n.º 1 do artigo 48.º, exerçam as respectivas atribuições,

especificadas nas disposições adoptadas em conformidade com a presente directiva.

As autoridades competentes que, ao abrigo da presente directiva, troquem informações com outras

autoridades competentes podem declarar, ao comunicar as informações, que estas não devem ser

divulgadas sem o seu consentimento expresso, caso em que tais informações apenas poderão ser

trocadas para os fins aos quais essas autoridades deram o seu acordo.

2. As autoridades competentes que tenham sido designadas como pontos de contacto podem

transmitir as informações recebidas nos termos do n.º 1 e dos artigos 55.º e 63.º às autoridades a que

se refere o artigo 49.º. Não devem transmitir essas informações a outros organismos ou pessoas

singulares ou colectivas sem o acordo expresso das autoridades competentes que divulgaram essas

informações e exclusivamente para os fins para os quais essas autoridades tiverem dado o seu

acordo, excepto em circunstâncias devidamente justificadas. Neste último caso, o ponto de contacto

deve informar imediatamente o ponto de contacto que enviou as informações.
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3. As autoridades a que se refere o artigo 49.º, bem como os outros organismos ou pessoas

singulares ou colectivas que recebam informações confidenciais nos termos do n.º 1 do presente

artigo ou dos artigos 55.º e 63.º, apenas podem utilizá-las no exercício das suas atribuições,

designadamente:

a) Para verificar se as condições que regem o acesso à actividade das empresas de investimento

se encontram preenchidas e para facilitar o controlo, numa base individual ou consolidada,

das condições de exercício dessas actividades, em especial no que diz respeito aos requisitos

de adequação de fundos próprios impostos pela Directiva 93/6/CEE, aos procedimentos

administrativos e contabilísticos e aos mecanismos de controlo interno;

b) Para controlar o funcionamento adequado dos espaços ou organizações de negociação;

c) Para aplicar sanções;

d) Em recursos administrativos contra decisões tomadas pelas autoridades competentes;

e) Em processos judiciais intentados ao abrigo do artigo 52.º; ou

f) No mecanismo extrajudicial para as queixas dos investidores previsto no artigo 53.º.

4. A Comissão pode adoptar, nos termos do n.o 2 do artigo 64.º, medidas de execução relativas

aos procedimentos para a troca de informações entre autoridades competentes.
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5. Os artigos 54.º, 58.º e 63.º não obstam a que uma autoridade competente transmita aos bancos

centrais, ao Sistema Europeu de Bancos Centrais e ao Banco Central Europeu, enquanto autoridades

monetárias e, se for caso disso, a outras autoridades públicas competentes em matéria de

superintendência dos sistemas de pagamento e de liquidação, as informações confidenciais

destinadas ao desempenho das suas funções; do mesmo modo, as referidas autoridades ou

organismos não podem ser impedidas de comunicar às autoridades competentes as informações de

que possam necessitar para o desempenho das suas funções previstas na presente directiva.

Artigo 59.º

Recusa de cooperação

Uma autoridade competente só pode recusar-se a agir na sequência de um pedido de cooperação

para efectuar uma investigação, uma verificação no local ou uma actividade de supervisão nos

termos do artigo 57.º ou da troca de informações nos termos do artigo 58.º, se:

a) Essa investigação, verificação no local, actividade de supervisão ou troca de informações for

susceptível de prejudicar a soberania, a segurança ou a ordem pública do Estado em causa;

b) Tiver já sido intentada acção judicial relativamente aos mesmos actos e às mesmas pessoas

perante as autoridades do Estado-Membro em questão;

c) Já existir uma decisão transitada em julgado, no Estado-Membro em questão, relativamente às

mesmas pessoas e aos mesmos actos.
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Caso se verifique essa recusa, a autoridade competente deve notificar desse facto a autoridade

competente requerente, fornecendo-lhe informações tão pormenorizadas quanto possível.

Artigo 60.º

Consulta entre autoridades previamente a uma autorização

1. A autoridade competente do outro Estado-Membro em questão deve ser consultada

previamente à concessão de uma autorização a uma empresa de investimento que seja:

a) Uma filial de uma empresa de investimento ou de uma instituição de crédito autorizada noutro

Estado-Membro; ou

b) Uma filial da empresa-mãe de uma empresa de investimento ou de uma instituição de crédito

autorizada noutro Estado-Membro; ou

c) Controlada pelas mesmas pessoas, singulares ou colectivas, que controlam uma empresa de

investimento ou uma instituição de crédito autorizada noutro Estado-Membro.

2. A autoridade competente do Estado-Membro responsável pela supervisão das instituições de

crédito ou empresas de seguros deve ser consultada previamente à concessão de uma autorização a

uma empresa de investimento que seja:

a) Uma filial de uma instituição de crédito ou de uma empresa de seguros autorizada na

Comunidade; ou

b) Uma filial da empresa-mãe de uma instituição de crédito ou de uma empresa de seguros

autorizada na Comunidade; ou
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c) Controlada pela mesma pessoa, singular ou colectiva, que controla uma instituição de crédito

ou uma empresa de seguros autorizada na Comunidade.

3. As autoridades competentes relevantes referidas nos n.ºs 1 e 2 devem, nomeadamente,

consultar-se reciprocamente quando avaliarem a idoneidade dos accionistas ou sócios, bem como a

idoneidade e a experiência das pessoas que dirigem efectivamente o negócio envolvidas na gestão

de outra entidade do mesmo grupo. Devem trocar entre si todas as informações respeitantes à

idoneidade dos accionistas e dos sócios e à idoneidade e experiência das pessoas que dirigem

efectivamente o negócio que é relevante para as outras autoridades competentes envolvidas, com

vista à concessão de uma ou para a avaliação permanente do cumprimento das condições de

exercício da actividade.

Artigo 61.º

Poderes dos Estados-Membros de acolhimento

1. Os Estados-Membros de acolhimento podem, para fins estatísticos, exigir a todas as empresas

de investimento com sucursais situadas no respectivo território que lhes transmitam periodicamente

informações sobre as actividades dessas sucursais.

2. No desempenho das responsabilidades que lhes incumbem por força da presente directiva, os

Estados-Membros de acolhimento podem exigir às sucursais das empresas de investimento que lhes

forneçam as informações necessárias para verificarem se aquelas cumprem as normas estabelecidas

pelo Estado-Membro de acolhimento que lhes são aplicáveis nos casos previstos no n.º 7 do

artigo 32.º. Esses requisitos não podem ser mais rigorosos do que os impostos pelo mesmo Estado-

-Membro às empresas nele estabelecidas para o controlo do seu cumprimento das mesmas normas.
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Artigo 62.º

Medidas cautelares a tomar pelos Estados-Membros de acolhimento 

1. Se a autoridade competente do Estado-Membro de acolhimento tiver motivos claros e

demonstráveis para crer que uma empresa de investimento, que opera no seu território ao abrigo da

livre prestação de serviços, infringe as obrigações decorrentes das disposições adoptadas em

conformidade com a presente directiva ou que uma empresa de investimento que tem uma sucursal

no seu território infringe as obrigações decorrentes das disposições adoptadas em conformidade

com a presente directiva que não confere poderes à autoridade competente do Estado-Membro de

acolhimento, notificará desse facto a autoridade competente do Estado-Membro de origem.

Se, apesar das medidas tomadas pela autoridade competente do Estado-Membro de origem ou em

virtude do carácter inadequado dessas medidas, a empresa de investimento continuar a agir de

forma claramente prejudicial aos interesses dos investidores do Estado-Membro de acolhimento ou

ao funcionamento ordenado dos mercados, a autoridade competente do Estado-Membro de

acolhimento, após ter informado a autoridade competente do Estado-Membro de origem, tomará

todas as medidas adequadas que se revelem necessárias para proteger os investidores e o bom

funcionamento dos mercados. Tal inclui a possibilidade de impedir que as empresas de

investimento infractoras iniciem novas transacções nos seus territórios. A Comissão deve ser

informada dessas medidas sem demora.

2. Se as autoridades competentes de um Estado-Membro de acolhimento verificarem que uma

empresa de investimento que tem uma sucursal no seu território infringe as disposições legais ou

regulamentares adoptadas por esse Estado nos termos do disposto na presente directiva que

conferem poderes às autoridades competentes do Estado-Membro de acolhimento, exigirão que a

empresa de investimento em causa ponha fim a essa situação irregular.
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Caso a empresa de investimento em causa não tome as medidas necessárias, as autoridades

competentes do Estado-Membro de acolhimento tomarão todas as medidas adequadas para

assegurar que a empresa de investimento em causa ponha termo à sua situação irregular. A natureza

dessas medidas deve ser comunicada às autoridades competentes do Estado-Membro de origem.

Se, apesar das medidas tomadas pelo Estado-Membro de acolhimento, a empresa de investimento

persistir na violação das disposições legais ou regulamentares referidas no primeiro parágrafo em

vigor no Estado-Membro de acolhimento, este pode, após informar as autoridades competentes do

Estado-Membro de origem, tomar as medidas adequadas para impedir ou sancionar novas

irregularidades e, se necessário, impedir que a empresa de investimento inicie novas transacções

dentro do seu território. A Comissão deve ser imediatamente informada de tais medidas.

3. Caso a autoridade competente do Estado-Membro de acolhimento de um mercado

regulamentado ou MTF tenha motivos claros e demonstráveis para acreditar que o referido mercado

regulamentado ou MTF infringe as obrigações decorrentes das disposições adoptadas nos termos da

presente directiva, deve transmitir essas conclusões à autoridade competente do Estado-Membro de

origem do mercado regulamentado ou MTF.

Se, apesar das medidas tomadas pela autoridade competente do Estado-Membro de origem ou

porque essas medidas se revelam inadequadas, o referido mercado regulamentado ou MTF

continuar a agir de forma claramente prejudicial aos interesses dos investidores do Estado-Membro

de acolhimento ou ao funcionamento ordenado dos mercados, a autoridade competente do Estado-

-Membro de acolhimento, após informar a autoridade competente do Estado-Membro de origem,

tomará todas as medidas adequadas que se revelem necessárias para proteger os investidores e o

bom funcionamento dos mercados. Tal inclui a possibilidade de impedir que o referido mercado

regulamentado ou MTF ponha as suas estruturas à disposição de membros remotos ou participantes

estabelecidos no Estado-Membro de acolhimento. A Comissão deve ser informada de tais medidas

sem demora.
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4. Qualquer medida adoptada nos termos dos n.ºs 1, 2 ou 3 que envolva sanções ou restrições às

actividades de uma empresa de investimento ou de um mercado regulamentado deve ser

devidamente justificada e comunicada à empresa de investimento em causa.

CAPÍTULO III

COOPERAÇÃO COM PAÍSES TERCEIROS

Artigo 63.º 

Troca de informações com países terceiros 

1. Os Estados-Membros apenas podem celebrar acordos de cooperação que prevejam a troca de

informações com as autoridades competentes de países terceiros se as informações comunicadas

beneficiarem de garantias de segredo profissional pelo menos equivalentes às exigidas no

artigo 54.º. Essa troca de informações deve ter por objectivo o exercício das funções dessas

autoridades competentes.

Os Estados-Membros podem transferir dados pessoais para um país terceiro em conformidade com

o disposto no Capítulo IV da Directiva 95/46/CE.

Os Estados-Membros podem também celebrar acordos de cooperação respeitantes à troca de

informações com as autoridades, organismos e pessoas singulares e colectivas de países terceiros

responsáveis:

i) Pela supervisão das instituições de crédito, outras organizações financeiras, empresas de

seguros e pela supervisão dos mercados financeiros;
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ii) Pelos processos de liquidação e falência de empresas de investimento e processos análogos;

iii) Pela realização da revisão legal de contas das empresas de investimento e de outras

instituições financeiras, instituições de crédito e empresas de seguros, no exercício das suas

funções de supervisão, ou que administram sistemas de indemnização, no exercício das suas

funções;

iv) Pela superintendência dos organismos que participam em processos de liquidação e de

falência de empresas de investimento e outros processos análogos;

v) Pela superintendência das pessoas responsáveis pela realização da revisão legal de contas das

empresas de seguros, instituições de crédito, empresas de investimento e outras instituições

financeiras,

apenas se as informações comunicadas beneficiarem de garantias de sigilo profissional pelo menos

equivalentes às exigidas no artigo 54.º. Essa troca de informações deve ter por objectivo o exercício

das funções dessas autoridades, organismos ou pessoas singulares ou colectivas.

2. Caso as informações tenham origem noutro Estado-Membro, não podem ser divulgadas sem o

consentimento expresso das autoridades competentes que as comunicaram e, se for caso disso,

apenas para os fins para os quais essas autoridades deram o seu acordo. A mesma disposição aplica-

-se às informações fornecidas pelas autoridades competentes de países terceiros.
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TÍTULO V

DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 64.º

1. A Comissão é assistida pelo Comité Europeu dos Valores Mobiliários instituído pela

Decisão 2001/528/CE da Comissão 1 (adiante designado "Comité").

2. Sempre que se faça referência ao presente número, são aplicáveis os artigos 5.º e 7.º da

Decisão 1999/468/CE, tendo-se em conta o disposto no artigo 8.º da mesma, desde que as medidas

de execução adoptadas em conformidade com este procedimento não alterem as disposições

essenciais da presente directiva.

O prazo previsto no n.º 6 do artigo 5.º da Decisão 1999/468/CE é de três meses.

3. Sem prejuízo das medidas de execução já adoptadas, decorrido um prazo de quatro anos após

a entrada em vigor da presente directiva, será suspensa a aplicação das suas disposições que exijam

a adopção de normas técnicas e decisões nos termos do n.º 2. Sob proposta da Comissão, o

Parlamento Europeu e o Conselho podem prorrogar a vigência das disposições em causa, nos

termos do artigo 251.º do Tratado, e, para esse fim, devem efectuar a sua revisão antes de expirar o

prazo acima referido.

                                                
1 JO L 191 de 13.7.2001, p. 45.
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Artigo 65.º

Relatórios e revisão

1. Antes de ... *, a Comissão deve, com base numa consulta pública e à luz do debate realizado

com as autoridades competentes, apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho um relatório

sobre a possível extensão do âmbito das disposições da presente directiva relativas às obrigações de

transparência pré e pós-negociação às transacções noutras categorias de instrumentos financeiros

diferentes das acções.

2. Antes de ... **, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho um relatório

sobre a aplicação do artigo 27.º.

3. Antes de ... ***, a Comissão deve, com base numa consulta pública e à luz do debate realizado

com as autoridades competentes, apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho um relatório

sobre:

a) A conveniência de manter a isenção prevista na alínea k) do n.º 1 do artigo 2.º relativamente

às empresas cuja actividade principal consiste em negociar por conta própria em instrumentos

derivados sobre mercadorias;

b) O conteúdo e a forma dos requisitos adequados para a autorização e supervisão dessas

empresas como empresas de investimento, na acepção da presente directiva;

c) A adequação das regras relativas à nomeação de agentes vinculados para a realização de

serviços e/ou actividades de investimento, em especial no que respeita à sua supervisão;

d) A conveniência de manter a isenção prevista na alínea i) do n.º 1 do artigo 2.º. 

                                                
* Dois anos a contar da entrada em vigor da presente directiva.
** Três anos a contar da entrada em vigor da presente directiva.
*** 30 meses a contar da entrada em vigor da presente directiva.
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4. Antes de ... *, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho um relatório

sobre os esforços em curso para a supressão dos obstáculos que possam impedir a consolidação a

nível europeu das informações que as plataformas de negociação são obrigadas a publicar.

5. Com base nos relatórios a que se referem os n.ºs 1 a 4, a Comissão poderá apresentar as

correspondentes propostas de alteração à presente directiva.

6. Antes de ... **, a Comissão deve, à luz dos debates realizados com as autoridades

competentes, apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho um relatório sobre a continuação da

adequação dos requisitos em matéria de seguro de responsabilidade civil profissional impostos aos

intermediários nos termos do direito comunitário.

Artigo 66.º

Alteração da Directiva 85/611/CEE

No artigo 5.º da Directiva 85/611/CEE, o n.º 4 passa a ter a seguinte redacção:

"4. O n.º 2 do artigo 2.º e os artigos 12.º, 13.º e 19.º da Directiva 2003/.../CE + do Parlamento

Europeu e do Conselho, de ..., relativa aos mercados de instrumentos financeiros *, aplicam-se à

prestação de serviços referida no n.º 3 do presente artigo por parte das sociedades gestoras.

* JO L                 ."

                                                
* 30 meses a contar da entrada em vigor da presente directiva.
** Um ano a contar da entrada em vigor da presente directiva.
+ O SPOCE deverá inserir o número da presente directiva.
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Artigo 67.º

Alteração da Directiva 93/6/CEE

A Directiva 93/6/CEE é alterada do seguinte modo:

1) O n.º 2 do artigo 2.º passa a ter a seguinte redacção:

"2. Empresa de investimento: todas as instituições na acepção do ponto 1) do n.º 1 do

artigo 4.º da Directiva 2003/.../CE +do Parlamento Europeu e do Conselho, de ...,

relativa aos mercados de instrumentos financeiros *, que estejam sujeitas aos requisitos

estabelecidos na mesma directiva, com excepção das:

a) Instituições de crédito;

b) Empresas locais, na acepção do ponto 20); e

c) Empresas autorizadas a prestar exclusivamente o serviço de consultoria para

investimento e/ou a receber e transmitir ordens de investidores sem deterem, em ambos

os casos, fundos ou valores mobiliários pertencentes aos seus clientes e que, por esse

motivo, nunca poderão ficar em débito para com os seus clientes.

* JO L          .";

                                                
+ O SPOCE deverá inserir o número da presente directiva.
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2) O n.º 4 do artigo 3.º passa a ter a seguinte redacção:

"4. As empresas referidas na alínea b) do ponto 2) do artigo 2.º devem ter um capital inicial

de 50 000 EUR na medida em que beneficiem da liberdade de estabelecimento ou de

prestação de serviços ao abrigo dos artigos 31.º ou 32.º da Directiva 2003/…./CE +.";

3) No artigo 3.º são inseridos os seguintes números:

"4-A. Enquanto se aguarda a revisão da Directiva 93/6/CEE, as empresas referidas na alínea c)

do ponto 2) do artigo 2.º devem ter:

a) Um capital inicial de 50 000 EUR; ou

b) Um seguro de responsabilidade civil profissional que abranja todo o território da

Comunidade, ou qualquer outra garantia equivalente, que cubra as responsabilidades

resultantes de negligência profissional, que represente, no mínimo, uma cobertura

de 1 000 000 EUR por sinistro e, globalmente, 1 500 000 EUR para todos os sinistros

que ocorram durante um ano; ou

c) Uma combinação de capital inicial e de seguro de responsabilidade civil profissional

numa forma que resulte num grau de cobertura equivalente ao previsto nas alíneas a)

ou b).

                                                
+ O SPOCE deverá inserir o número da presente directiva.
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Os montantes referidos no presente número devem ser revistos periodicamente pela Comissão

por forma a ter em conta a evolução do Índice Europeu de Preços no Consumidor, tal como

publicado pelo Eurostat, de acordo e em simultâneo com os ajustamentos introduzidos por

força do n.º 7 do artigo 4.º da Directiva 2002/92/CE do Parlamento Europeu e do Conselho,

de 9 de Dezembro de 2002, relativa à mediação de seguros *.

4-B. Quando uma empresa de investimento referida na alínea c) do ponto 2) do

artigo 2.º também estiver registada nos termos da Directiva 2002/92/CE, terá de cumprir os

requisitos previstos no n.º 3 do artigo 4.º dessa directiva, devendo além disso ter:

a) Um capital inicial de 25 000 EUR; ou

b) Um seguro de responsabilidade civil profissional que abranja todo o território da

Comunidade, ou qualquer outra garantia equivalente, que cubra as responsabilidades

resultantes de negligência profissional, que represente no mínimo, uma cobertura

de 500 000 EUR por sinistro e, globalmente, 750 000 EUR para todos os sinistros que

ocorram durante um ano; ou

c) Uma combinação de capital inicial e de seguro de responsabilidade civil profissional que

resulte num grau de cobertura equivalente ao previsto nas alíneas a) ou b).

* JO L 9 de 15.1.2003, p. 3.".
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Artigo 68.º

Alteração da Directiva 2000/12/CE

O Anexo I da Directiva 2000/12/CE é alterado do seguinte modo:

No final do Anexo I, é aditada a seguinte frase:

"Os serviços e actividades previstos nas Secções A e B do Anexo I da Directiva 2003/.../CE + do

Parlamento Europeu e do Conselho, de ......., relativa aos mercados de instrumentos financeiros *,

quando se refiram aos instrumentos financeiros previstos na Secção C do Anexo I dessa directiva,

ficarão igualmente sujeitos ao reconhecimento mútuo nos termos da presente directiva.

* JO L ."

Artigo 69.º

Revogação da Directiva 93/22/CEE

A Directiva 93/22/CEE é revogada com efeitos a partir de ... *. Todas as remissões para a

Directiva 93/22/CEE devem ser entendidas como remissões para a presente directiva. As remissões

para os termos definidos na Directiva 93/22/CEE ou para os artigos desta, devem ser entendidas

como remissões para o termo equivalente definido na presente directiva, ou para os seus artigos.

                                                
+ O SPOCE deverá inserir o número da presente directiva.
* 24 meses a contar da data de entrada em vigor da presente directiva.
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Artigo 70.º

Transposição

Os Estados-Membros devem adoptar as disposições legislativas, regulamentares e administrativas

necessárias para dar cumprimento à presente directiva até ..... * e informar imediatamente a

Comissão desse facto.

Quando os Estados-Membros aprovarem essas disposições, estas devem incluir uma referência à

presente directiva ou ser acompanhadas dessa referência aquando da sua publicação oficial. As

modalidades dessa referência serão aprovadas pelos Estados-Membros.

Artigo 71.º

Disposições transitórias

1. As empresas de investimento já autorizadas no seu Estado-Membro de origem a prestar

serviços de investimento antes de ..... * devem presumir-se, para efeitos da presente directiva,

autorizadas para tal, se as leis desse Estado-Membro dispuserem que, para iniciarem essas

actividades, devem cumprir condições equivalentes às impostas nos artigos 9.º a 14.º.

2. Um mercado regulamentado ou um operador de mercado já autorizado no seu Estado-

-Membro de origem antes de ..... * deve presumir-se, para efeitos da presente directiva, autorizado

para tal, se as leis desse Estado-Membro dispuserem que o mercado regulamentado ou operador de

mercado (consoante o caso) deve cumprir condições equivalentes às impostas no Título III.

                                                
* 24 meses a contar da entrada em vigor da presente directiva.
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3. Os agentes vinculados já inscritos num registo público antes de ..... * devem presumir-se, para

efeitos da presente directiva, registados para tal, se as leis desses Estados-Membros dispuserem que

os agentes vinculados devem cumprir condições equivalente às impostas no artigo 23.º.

4. As informações comunicadas antes de ..... * para efeitos dos artigos 17.º, 18.º ou 30.º da

Directiva 93/22/CEE devem presumir-se comunicadas para efeitos dos artigos 31.º e 32.º da

presente directiva.

Artigo 72.º

Entrada em vigor

A presente directiva entra em vigor no dia da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.

Artigo 73.º

Destinatários

Os Estados-Membros são os destinatários da presente directiva.

Feito em Bruxelas, em

Pelo Parlamento Europeu Pelo Conselho

O Presidente O Presidente

                                                
* 24 meses a contar da entrada em vigor da presente directiva.
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ANEXO I

LISTA DE SERVIÇOS E ACTIVIDADES E INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Secção A: Serviços e actividades de investimento

1) Recepção e transmissão de ordens relativas a um ou mais instrumentos financeiros;

2) Execução de ordens por conta de clientes;

3) Negociação por conta própria;

4) Gestão de carteiras;

5) Consultoria para investimento;

6) Tomada firme de instrumentos financeiros e/ou colocação de instrumentos financeiros com

garantia;

7) Colocação de instrumentos financeiros sem garantia;

8) Exploração de Sistemas de Negociação Multilateral (MTF).
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Secção B: Serviços auxiliares

1) Custódia e administração de instrumentos financeiros por conta de clientes, incluindo a

guarda e serviços conexos como a gestão de tesouraria/de garantias;

2) Concessão de créditos ou de empréstimos a investidores para lhes permitir efectuar

transacções sobre um ou mais instrumentos financeiros, transacções essas em que intervenha a

empresa que concede o crédito ou o empréstimo;

3) Consultoria a empresas em matéria de estrutura do capital, de estratégia empresarial e

questões conexas e consultoria e serviços em matéria de fusão e aquisição de empresas;

4) Serviços cambiais, sempre que este serviço estiver relacionado com a prestação de serviços de

investimento;

5) Estudos de investimento e análise financeira ou outras formas de consultoria geral relacionada

com transacções de instrumentos financeiros;

6) Serviços ligados à tomada firme.
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Secção C: Instrumentos financeiros

1) Valores mobiliários;

2) Instrumentos do mercado monetário;

3) Unidades de participação em organismos de investimento colectivo;

4) Opções, futuros, swaps, contratos a prazo de taxa de juro e quaisquer outros contratos

derivados relativos a valores mobiliários, divisas, taxas de juro ou de rendibilidades ou outros

instrumentos derivados, índices financeiros ou indicadores financeiros que possam ser

liquidados mediante uma entrega física ou um pagamento em dinheiro;

5) Opções, futuros, swaps e quaisquer outros contratos derivados relativos a mercadorias que

possam ser liquidados em dinheiro;

6) Opções, futuros, swaps e quaisquer outros contratos derivados relativos a mercadorias que só

possam ser liquidados mediante uma entrega física, desde que sejam transaccionados num

mercado regulamentado e/ou num MTF;

7) Instrumentos derivados para a transferência do risco de crédito;

8) Contratos financeiros por diferenças (financial contracts for diferences).
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ANEXO II

CLIENTES PROFISSIONAIS PARA OS EFEITOS DA PRESENTE DIRECTIVA

O cliente profissional é um cliente que dispõe da experiência, dos conhecimentos e da competência

necessários para tomar as suas próprias decisões de investimento e ponderar devidamente os riscos

em que incorre. Para poder ser considerado um cliente profissional, o cliente deve satisfazer os

seguintes critérios:

I. Categorias de clientes que são considerados profissionais

Consideram-se profissionais em relação a todos os serviços e actividades de investimento e

instrumentos financeiros, para os efeitos da presente directiva:

1) As entidades que necessitam de ser autorizadas ou regulamentadas para operar nos mercados

financeiros. A lista seguinte deve ser considerada como incluindo todas as entidades

autorizadas que exercem as actividades características das entidades mencionadas: entidades

autorizadas por um Estado-Membro ao abrigo de uma directiva, entidades autorizadas ou

reguladas por um Estado-Membro sem referência a uma directiva e entidades autorizadas ou

reguladas por um país terceiro:

a) Instituições de crédito

b) Empresas de investimento
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c) Outras instituições financeiras autorizadas ou reguladas

d) Empresas de seguros

e) Organismos de investimento colectivo e sociedades gestoras desses organismos

f) Fundos de pensões e sociedades gestoras desses fundos

g) Entidades que negoceiam em instrumentos sobre mercadorias ou em instrumentos

derivados sobre mercadorias

h) Empresas locais

i) Outros investidores institucionais.

2) Grandes empresas que satisfaçam dois dos seguintes critérios de dimensão a nível individual:

– Total do balanço: 20 000 000 EUR

– Volume de negócios líquido: 40 000 000 EUR

– Fundos próprios: 2 000 000 EUR.
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3) Governos nacionais e regionais, organismos públicos que administram a dívida pública,

bancos centrais, instituições internacionais e supranacionais como o Banco Mundial, o FMI, o

BCE, o BEI e outras organizações internacionais semelhantes.

As entidades acima referidas são consideradas profissionais. Devem, no entanto, ser autorizadas a

solicitar um tratamento como não profissionais, podendo as empresas de investimento acordar em

proporcionar-lhes um nível de protecção mais elevado. Caso o cliente de uma empresa de

investimento seja uma empresa acima referida, a empresa de investimento deve informá-lo, antes da

prestação de qualquer serviço, de que, com base nas informações de que dispõe, o considera um

cliente profissional e que será tratado como tal, salvo se a empresa de investimento e o cliente

acordarem em contrário. A empresa de investimento deve também informar o cliente de que pode

exigir a alteração das condições do acordo de modo a garantir um nível de protecção mais elevado.

Compete ao cliente, caso seja considerado como profissional, solicitar um nível de protecção mais

elevado quando se julgar incapaz de avaliar ou gerir devidamente os riscos envolvidos.

Este nível de protecção mais elevado será fornecido quando um cliente considerado como

profissional celebrar um acordo escrito com a empresa de investimento com o objectivo de não ser

tratado como profissional para efeitos das normas de conduta aplicáveis. Esse acordo deverá

especificar se se aplica a um ou mais serviços ou transacções específicos, ou a um ou mais tipos de

produtos ou transacções.
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II. Clientes que podem ser tratados como profissionais mediante pedido

II.1. Critérios de identificação

Os clientes, para além dos referidos na Secção I, incluindo os organismos do sector público e os

investidores não profissionais, podem também ser autorizados a renunciar a uma parte da protecção

proporcionada pelas regras de conduta.

As empresas de investimento devem, pois, ser autorizadas a tratar qualquer dos clientes acima

referidos como clientes profissionais, desde que sejam respeitados os critérios e procedimentos

relevantes adiante referidos. Contudo, não se deve presumir que estes clientes possuem

conhecimentos e experiência do mercado comparáveis aos das categorias enumeradas na Secção I.

Qualquer renúncia à protecção proporcionada pelas normas gerais de conduta só será considerada

válida caso uma avaliação adequada da competência, experiência e conhecimentos do cliente,

realizada pela empresa de investimento, dê garantias razoáveis de que o cliente tem capacidade para

tomar as suas próprias decisões de investimento e para compreender os riscos incorridos, tendo em

conta a natureza das transacções ou serviços previstos.

A avaliação da aptidão aplicada aos gestores e membros dos órgãos de administração de entidades

autorizadas ao abrigo das directivas no domínio financeiro pode ser considerada como um exemplo

para avaliar a competência e os conhecimentos do cliente. No caso de pequenas entidades, a pessoa

sujeita à avaliação acima referida deve ser a pessoa autorizada a efectuar as transacções em nome da

entidade.
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Para os efeitos da referida avaliação, devem ser respeitados, no mínimo, dois dos seguintes

critérios:

− o cliente efectuou transacções, com um volume significativo, no mercado relevante, com uma

frequência média de 10 transacções por trimestre durante os últimos quatro trimestres,

− a dimensão da carteira de instrumentos financeiros do cliente, definida como incluindo

depósitos em numerário e instrumentos financeiros, excede 500 000 EUR,

− o cliente trabalha ou trabalhou no sector financeiro durante pelo menos um ano num cargo

profissional que exige conhecimento das transacções ou serviços previstos.

II.2. Procedimento

Os clientes acima definidos apenas podem renunciar ao benefício das normas de conduta

pormenorizadas se for observado o seguinte procedimento:

– o cliente deve notificar por escrito a empresa de investimento de que pretende ser tratado

como cliente profissional, quer de um modo geral quer relativamente a um serviço, transacção

ou tipo de transacção ou produto específicos,

– a empresa de investimento deve fornecer-lhe por escrito uma indicação clara das protecções e

direitos de indemnização que pode perder,

– o cliente deve declarar por escrito, em documento distinto do contrato, que está ciente das

consequências da perda dessas protecções.
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Antes de decidirem aceitar qualquer pedido de renúncia, as empresas de investimento devem tomar

todas as medidas razoáveis para assegurar que o cliente que solicita ser tratado como cliente

profissional satisfaz as condições relevantes enunciadas na Secção II.1.

Todavia, se os clientes já tiverem sido classificados como profissionais de acordo com parâmetros e

procedimentos semelhantes aos acima referidos, as suas relações com as empresas de investimento

não devem ser afectadas por quaisquer novas regras adoptadas em conformidade com o presente

anexo.

As empresas devem adoptar políticas e procedimentos internos adequados, consignados por escrito,

para classificar os clientes. Os clientes profissionais são responsáveis por manter a empresa

informada de qualquer alteração que possa afectar a sua classificação. Contudo, se a empresa de

investimento tiver conhecimento de que o cliente deixou de satisfazer as condições iniciais, que o

tornavam elegível para um tratamento como profissional, deve tomar medidas adequadas.
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aprovação da directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos
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I. INTRODUÇÃO

1. Em 22 de Novembro de 2002, a Comissão apresentou a sua proposta de directiva do
Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos serviços de investimento e aos mercados
regulamentados 1, para substituir a actual Directiva "Serviços de Investimento".

2. O Banco Central Europeu emitiu o seu parecer em 12 de Junho de 2003 2 e o Comité
Económico e Social aprovou o seu parecer em 18 de Junho de 2003 3. O Parlamento Europeu
emitiu o seu parecer em primeira leitura em 25 de Setembro de 2003 4.

3. Em 8 de Dezembro de 2003, o Conselho aprovou a sua posição comum nos termos do
artigo 251.º do Tratado.

OBJECTIVO

A directiva é um elemento-chave da implementação do Plano de Acção para os Serviços
Financeiros.

O seu objectivo global é a criação de um mercado financeiro integrado em que os investidores
sejam efectivamente protegidos e salvaguardadas a eficácia e a integridade do mercado global. Tal
far-se-á através da fixação de requisitos comuns de regulamentação das empresas de investimento
autorizadas na Comunidade e do funcionamento dos mercados regulamentados e de outros sistemas
de negociação.

A directiva aumentará a harmonização das regras nacionais e dará às empresas de investimento um
"passaporte único" eficaz que as habilitará a operarem em toda a UE com base na autorização no
seu Estado-Membro de origem. Garantirá também que os investidores gozem de um nível elevado
de protecção na utilização de empresas de investimentos, onde quer que estejam localizadas na UE.
Procura estabelecer, pela primeira vez, um quadro regulamentar genérico para a execução
organizada de operações de investidores através de bolsas de valores, outros sistemas de negociação
multilaterais e empresas de investimento.

                                                
1 JO C 71 E, 25.03.2003, p. 62.
2 JO C 144, 20.06.2003, p. 6.
3 JO C 220, 16.09.2003, p. 1.
4 JO C .... (ainda não publicado no Jornal Oficial).
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A directiva proposta substituirá a anterior Directiva "Serviços de Investimento", a

Directiva 93/22/CEE, que fixava um quadro regulamentar que já não dá uma resposta adequada a

questões de regulamentação urgentes causadas pela evolução das estruturas do mercado e das

práticas comerciais e de supervisão.

II. ANÁLISE DA POSIÇÃO COMUM

A posição comum está largamente alinhada com a proposta da Comissão. As principais alterações

que o Conselho introduziu na proposta da Comissão estão indicadas mais à frente. Além disso, a

posição comum faz algumas alterações menores à proposta da Comissão, principalmente no que se

refere a aspectos técnicos da redacção com o fim de melhorar a segurança jurídica, tornar o texto

mais claro ou facilitar a aplicação.

O Conselho teve sempre em vista criar um equilíbrio entre a necessidade de assegurar uma

protecção adequada dos investidores e a necessidade de evitar requisitos regulamentares

desnecessários que poderiam prejudicar o funcionamento eficaz dos mercados de instrumentos

financeiros.

Existe um vasto grau de convergência entre a abordagem seguida pelo Conselho na posição comum

e a proposta pelo Parlamento Europeu, embora em muitos casos a posição comum esteja redigida de

uma maneira que é diferente tecnicamente. A posição comum inclui na íntegra ou em parte 72 das

alterações propostas pelo Parlamento Europeu. Foram incluídas trinta e seis alterações (alterações 4,

14, 16, 22, 23, 28, 35, 39, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 60, 63, 64, 65, 67, 77, 88, 151, 95, 99, 158, 101,

104, 106, 114, 116, 117, 118, 128, 133, 134, 135), quer como foram propostas inicialmente, quer

com uma nova redacção que incorpora o espírito da alteração, e ainda 36 alterações (alterações 1, 3,

6, 9, 12, 15, 156, 157, 25, 27, 32, 33, 36, 38, 149, 54, 61, 66, 69, 70, 73, 75, 76, 78, 80, 82, 86, 94,

98, 103, 108, 109, 112, 122, 130, 132) parcialmente. Não foi possível incluir as restantes 74

alterações.
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Título I – definições e âmbito de aplicação

O âmbito de aplicação é essencialmente o proposto pela Comissão.

Considerou-se com toda a atenção a questão dos artigos da directiva a aplicar aos bancos, para se

evitar sujeitar os bancos autorizados à prestação de serviços de investimento ao abrigo da legislação

sobre a banca a um segundo conjunto de requisitos de autorização, sendo esta a preocupação que

inspirou a alteração 12 do Parlamento Europeu. O artigo 1.º foi alterado em conformidade.

O considerando 18 torna claro que quando um banco decide prestar serviços ou actividades de

investimento, as autoridades competentes verificarão se o banco respeita as disposições da presente

directiva antes de dar autorização.

Além de mais algumas alterações técnicas às isenções propostas pela Comissão, introduziram-se

duas isenções suplementares no artigo 2.º, pois não se julgou apropriado sujeitar esses grupos às

exigências da directiva:

– às pessoas que não prestem serviços ou actividades de investimento que não sejam a

negociação por conta própria e que não podem ser classificadas como criadores de mercado

ou como negociando por conta própria fora de um mercado regulamentado ou num MFT num

modo organizado, regular e sistemático, n.º 1, alínea d) do artigo 2.º, e

– às pessoas que prestam consultoria para investimento no contexto do exercício de outra

actividade profissional não abrangida pela presente directiva, desde que a prestação desse

aconselhamento não seja especificamente remunerada, n.º 1, alínea j) do artigo 2.º.

As alterações feitas ao n.º 1, alínea k) [alínea i) da proposta da Comissão] do artigo 2.º, incluem

parte da alteração 15 do Parlamento Europeu e as alterações ao n.º 1, alínea l) [alínea j) da proposta

da Comissão] do artigo 2.º, incorporam o espírito da alteração 16 do Parlamento Europeu.
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Nos considerandos dá-se uma clarificação suplementar sobre o modo de compreender as isenções:

– O considerando 8 torna claro que as pessoas que administram o seu próprio património não

estão abrangidas pelo âmbito da presente directiva, em linha com o espírito da alteração 4

proposta pelo Parlamento Europeu;

– O considerando 16 torna claro que para beneficiar das isenções fixadas no artigo 2.º, a pessoa

interessada deve satisfazer de maneira continuada as condições fixadas nesse artigo.

Nomeadamente, se uma sociedade presta serviços de investimento e está isenta da presente

directiva porque esses serviços ou actividades são acessórios em relação à sua actividade

principal, quando considerados em grupo, esses serviços deixarão ser abrangidos pela isenção

relativa a serviços auxiliares sempre que a prestação desses serviços ou actividades deixe de

ser acessória em relação à actividade principal;

– Quando uma empresa de investimento prestar um ou mais serviços de investimento ou exercer

uma ou mais actividades de investimento, não abrangidos pela sua autorização, numa base

não regular, não necessita de uma autorização adicional por força da presente directiva,

considerando 19.

O artigo 3.º da posição comum introduz a opção de os Estados-Membros isentarem as pessoas

autorizadas essencialmente a apenas receberem e transmitirem ordens e que nunca detêm fundos ou

valores mobiliários de clientes. Essas empresas estavam isentas do âmbito da Directiva 92/22/CEE

e o Conselho achou apropriado dar aos Estados-Membros a opção de continuarem a isentar essas

empresas. Assim, a posição comum incorpora partes das alterações 156 e 157 do Parlamento

Europeu.

As definições fixadas no artigo 4.º (artigo 3.º da proposta da Comissão) foram adaptadas para se ter

em conta as alterações ao texto do dispositivo da proposta da Comissão a seguir expostos. Foram

aditadas novas definições para os termos "internalizador sistemático", "criador de mercado",

"gestão de carteiras" e "cliente não profissional" e suprimida, por desnecessária, a definição de

"ordem de mercado". As alterações 22, 23 e 28 do Parlamento Europeu foram incluídas na íntegra

na posição comum e as alterações 25, 27, 32 e 33 foram incluídas parcialmente.
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O Anexo I também foi alterado: na Secção A, o ponto 4 foi clarificado e o ponto 6 da proposta da

Comissão foi desdobrado em dois pontos separados, um relativo à subscrição e o outro à colocação

de instrumentos financeiros. Na Secção B, a posição comum introduz um novo serviço auxiliar,

nomeadamente os serviços relativos à tomada firme, e o texto da Secção C foi polido e tornado mais

preciso. A alteração 1 do Parlamento Europeu sobre mercadorias foi parcialmente incorporada no

considerando 4.

O considerando 9 torna claro que quando se faz referência no texto a pessoas tem-se em mente tanto

as pessoas singulares como as colectivas, e por isso inclui o espírito de várias alterações do

Parlamento Europeu (alterações 6, 14, 15, 16 e 130) que alteravam a proposta da Comissão neste

sentido.

Título II – condições de autorização e de exercício da actividade aplicáveis às empresas de

investimento

Capítulo I – condições e procedimento de autorização

Relativamente às condições e ao procedimento de autorização, a posição comum segue largamente

a proposta da Comissão.

No artigo 5.º (artigo 4.º da proposta da Comissão)

– a disposição que dá às pessoas singulares o direito a serem autorizadas como empresas de

investimento foi transferida para a definição de empresa de investimento no n.º 1 do artigo 4.º

e a redacção dos n.º 1 e 2 do artigo 5.º foi tornada mais específica,

– os MTF foram submetidos a todas as disposições do Capítulo I do Título II, incluindo-se

assim a alteração 35 do Parlamento Europeu;

– a disposição relativa à administração central de uma empresa de investimento, que antes se

encontrava no n.º 2 do artigo 3.º da Directiva 93/22/CEE, continua no n.º 4 do artigo 5.º,

– a disposição que permite a delegação no n.º 5 foi alinhada pela abordagem geral da posição

comum sobre delegação, que não permite a delegação de autoridade pública ou poderes

discricionários.
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Os artigos 6.º a 11.º da posição comum (artigos 5.º a 10.º da proposta da Comissão) mantêm-se

essencialmente inalterados em relação à proposta da Comissão. No entanto, no n.º 1 do artigo 10.º

(artigo 9.º da proposta da Comissão) as funções das autoridades competentes foram descritas mais

claramente, e o n.º 4 do artigo 10.º foi completado de modo a também abranger sociedades gestoras

de OICVM autorizadas.

O artigo 12.º mantém o texto do n.º 1 do artigo 11.º da proposta da Comissão. O Conselho

considera que a disposição do n.º 2 do artigo 11.º da proposta da Comissão altera a

Directiva 93/6/CEE e por essa razão é incluído, na sua forma alterada, no artigo 67.º da posição

comum, que altera essa directiva (ver infra).

As alterações ao artigo 13.º (artigo 12.º da proposta da Comissão) devem ser consideradas

juntamente com as feitas ao artigo 18.º (artigo 16.º da proposta da Comissão). Sem fazer alterações

importantes aos requisitos organizacionais, a posição comum introduz uma redacção destinada a

separar as disposições relativas aos conflitos de interesses referidos no artigo 18.º das disposições

sobre requisitos organizacionais referidos no artigo 13.º. A redacção dos primeiro cinco números,

nomeadamente, tornou-se mais específica, e os n.º 5 e 6 da proposta da Comissão foram fundidos.

As alterações 39 e 40 do Parlamento Europeu foram incorporadas e a alteração 38 parcialmente

incorporada na nova redacção do n.º 2.

Os considerandos 25 e 26 tornam claro que o princípio da separação de fundos dos clientes dos da

empresa, fixada no n.º 8 do artigo 13.º, não deve impedir a empresa de negociar em seu nome mas

por conta do investidor, quando tal seja exigido pela própria natureza da transacção e o investidor

esteja de acordo, por exemplo, no caso de empréstimo de títulos. Do mesmo modo, quando um

cliente, em linha com a legislação comunitária, nomeadamente com a Directiva "Garantia

Financeira"1, transfira a propriedade plena de instrumentos financeiros ou de fundos para uma

empresa de investimento a fim de assegurar ou cobrir obrigações presentes ou futuras, reais ou

contingentes ou eventuais, esses instrumentos financeiros ou fundos deixarão de ser considerados

como pertencentes ao cliente.

                                                
1 Directiva 2002/47/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de Junho de 2002, relativa

aos acordos de garantia financeira, JO L 168, 27.06.2002, p. 43.
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O artigo 14.º (artigo 13.º da proposta da Comissão) sobre o processo de negociação e conclusão de

transacções num MTF foi complementado com disposições suplementares relativas aos

instrumentos financeiros que podem ser negociados, bem como à disponibilidade das informações,

redigidas com vista a assegurar a necessária flexibilidade, dada a natureza diversa dos MTF. A

posição comum não incluiu o requisito do "melhor preço" presente na proposta da Comissão. Isto,

juntamente com a flexibilidade integrada na redacção do artigo, satisfazem algumas das

preocupações que inspiraram a alteração 149 do Parlamento Europeu.

Tal como proposto na alteração 44 do Parlamento Europeu, a participação num MTF já não está

ligada ao conceito de contrapartes elegíveis. Em vez disso, o artigo estipula que as regras relativas à

qualidade de membro devem ser transparentes, basear-se em critérios objectivos, e satisfazer as

condições para ser membro de um mercado regulamentado fixadas no n.º 3 do artigo 42.º. Além

disso, estipula-se que as disposições relativas à protecção do cliente constantes dos artigos 19.º, 21.º

e 22.º não são aplicáveis a transações concluídas segundo as regras que regem um MTF entre os

seus membros ou participantes ou entre o MTF e os seus membros ou participantes relativamente à

utilização do MTF.

Pensou-se que sobrecarregaria desnecessariamente exigir que as regras e procedimentos de um

MTF fossem sujeitas à aprovação prévia do Estado-Membro, dado que uma empresa de

investimento que opere um MTF está sempre sujeita a uma supervisão contínua nos termos da

disposição geral do artigo 17.º.

O Conselho não achou que fossem necessárias medidas de aplicação aprovadas a nível da

Comunidade no artigo 14.º e o último número do artigo 13.º da proposta da Comissão não foi, por

conseguinte, incluído na posição comum.

O artigo 15.º incorpora essencialmente o texto do artigo 14.º da proposta da Comissão.
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Capítulo II – condições para o exercício da actividade aplicáveis às empresas de investimento

O artigo 15.º da proposta da Comissão foi dividido, na posição comum, em dois artigos separados.

Um, o artigo 16.º, trata da revisão periódica das condições de autorização inicial, e o outro, o

artigo 17.º, relativa às obrigações gerais sobre a supervisão contínua. Flexibilizou-se e dinamizou-

-se mais a redacção, centrando-a nos processos de supervisão. Como no artigo 5.º, as disposições

que permitem a delegação foram alinhadas pela abordagem geral da posição comum sobre a

delegação, que é de não permitir a delegação de autoridade pública ou de poderes discricionários.

O artigo 18.º (artigo 16.º da proposta da Comissão) foi reestruturado juntamente com o artigo 13.º,

(ver supra), e o seu âmbito alargado de modo a também abranger conflitos entre uma empresa de

investimento e pessoas directa ou indirectamente ligadas através de controlo.

O artigo 17.º da proposta da Comissão foi suprimido por ser supérfluo.

O artigo 19.º (artigo 18.º da proposta da Comissão), relativo às normas de conduta a seguir foi

clarificado e tornado mais diversificado do que na proposta da Comissão. Sobre a exigência de que

uma empresa de investimento deve avaliar o cliente, a sua situação financeira e os seus objectivos

de investimento, bem como seu conhecimento do domínio dos investimentos, a fim de recomendar

um instrumento financeiro adequado, o chamado critério de adequação, o texto dispõe agora no

sentido duma abordagem geral. Consoante o serviço pedido:

– deve aplicar-se na íntegra o critério de adequação quando uma empresa presta consultoria de

investimento ou faz gestão de carteiras, n.º 4,

– os Estados-Membros podem autorizar que se renuncie ao critério de adequação para serviços

que consistam exclusivamente na execução de ordens por iniciativa pelo cliente, n.º 6, e

– exigir-se-á de critério de adequação menos rigoroso nas circunstâncias intermédias, n.º 5.

O considerando 29 explica o que deve considerar-se serviço prestado por iniciativa do cliente.

O texto do artigo 19.º inclui a alteração 52 do Parlamento Europeu e incorpora as alterações 50, 51

e 53 numa forma modificada, bem como partes das alterações 54 e 69.
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No n.º 9 prevê-se uma isenção especial quando um serviço de investimento seja proposto como

parte dum produto financeiro já sujeito a outras disposições da legislação comunitária ou a normas

comuns europeias relativas às instituições de crédito e ao crédito ao consumidor no que se refere à

avaliação de risco de clientes e/ou requisitos em matéria de informação.

A questão do Estado-Membro de origem / Estado-Membro de acolhimento é tratada no artigo 32.º

e, assim sendo, os n.ºs 11 e 12 do artigo 18.º da proposta da Comissão não foram incluídos no

artigo 19.º da posição comum.

O n.º 10 do artigo 18.º da proposta da Comissão consta de um artigo separado, o artigo 20.º da

posição comum, relativo à prestação de serviços através de outra empresa de investimento,

incorporando desta forma o espírito da alteração 60 do Parlamento Europeu.

O artigo 21.º (artigo 19.º da proposta da Comissão) contém as disposições relativas à obrigação de

executar as ordens nas condições mais favoráveis para o cliente, a obrigação da melhor execução,

incluindo as disposições relativas ao espaço ou organização da negociação, considerada elemento

da política de execução. A atenção está centrada nos processos que conduzem ao melhor resultado

para o cliente e nos direitos do cliente. Os Estados-Membros exigirão que, ao executarem ordens, as

empresas de investimento envidem todas diligências razoáveis para obter o melhor resultado

possível para os seus clientes e as empresas de investimento devem estabelecer e aplicar acordos

efectivos para satisfazer este requisito. Não obstante, deve respeitar-se sempre uma instrução

específica do cliente. A política e os acordos em matéria de execução de ordens devem ser

fiscalizados e avaliados periodicamente, e as empresas de investimento devem poder demonstrar

aos seus clientes, a pedido destes, que executaram as suas ordens em conformidade com a política

da empresa em matéria de execução.

O espaço ou organização de negociação é parte integrante da política de execução a que o cliente

deve dar o seu consentimento. Quando a política em matéria de execução de ordens disponha no

sentido da possibilidade de as ordens do cliente poderem ser executadas fora de um mercado

regulamentado ou de um MTF, a empresa de investimento deve informar os seus clientes ou

potenciais clientes dessa possibilidade, e o consentimento prévio expresso dos clientes deve ser

obtido antes de as suas ordens serem executadas fora de um mercado regulamentado ou de um

MTF. Tendo em vista assegurar que têm a necessária flexibilidade na sua política de execução, as

empresas de investimento podem optar por obter esse consentimento sob a forma de um acordo

geral ou em relação a cada transacção.
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O texto do artigo 21.º integra, no todo ou em parte, o espírito das alterações 9, 61, 63, 64, 65 e 67 do

Parlamento Europeu. Quanto à questão do controlo exercido pelo Estado-Membro de

acolhimento/de origem e da alteração 66, vejam-se adiante as observações relativas ao artigo 32.º.

As disposições sobre as regras relativas ao tratamento das ordens dos clientes que constam do

artigo 22.º (artigo 20.º da proposta da Comissão) foram adaptadas à versão reformulada do

artigo 21.º da posição comum, os n.ºs 1 e 2 da proposta da Comissão foram fundidos, o n.º 3 foi

suprimido e a disposição sobre as medidas de execução foi adaptada. O n.º 2 do artigo 22.º da

posição comum ficou restringido às acções; foi introduzida uma opção no sentido de os Estados-

-Membros determinarem que as empresas de investimento cumpram a obrigação de tornar públicas

as ordens com limites dadas por clientes não executadas, transmitindo a ordem do cliente a um

mercado regulamentado e/ ou a um MTF. Foi assim parcialmente integrada a alteração 70 do

Parlamento Europeu. Quanto à questão do controlo exercido pelo Estado-Membro de

acolhimento/de origem e da alteração 73, vejam-se adiante as observações relativas ao artigo 32.º.

O artigo 23.º da posição comum, que contém disposições relativas aos agentes vinculados, foi

alterado, diferindo agora do artigo 21.º da proposta da Comissão.

Os agentes vinculados fazem parte integrante do sector dos serviços financeiros em alguns Estados-

-Membros, ao passo que noutros não são habituais. Assim, o Conselho considerou que, embora os

agentes vinculados devessem ser regulamentados pela presente directiva, os Estados-Membros não

deveriam ser obrigados a introduzir um regime regulamentar que permita às empresas de

investimento nomear esses agentes, pelo que decidiu tornar opcional para os Estados-Membros

autorizarem as empresas de investimento a nomear agentes vinculados. Assim, o texto do artigo foi

adaptado à natureza opcional do recurso aos agentes vinculados e foi reformulado no sentido de

conceder aos Estados-Membros maior flexibilidade na regulamentação desses agentes. Nestas

circunstâncias, o Conselho considera igualmente apropriado permitir que os Estados-Membros que

utilizarem a opção autorizem os agentes vinculados registados no seu território a proceder ao

processamento de fundos e/ou instrumentos financeiros do cliente em seu nome e sob plena

responsabilidade da empresa de investimento para a qual actuam. Isto só é permitido no território do

Estado-Membro em que o agente vinculado se encontra registado ou, em caso de operações

transfronteiras, no território do Estado-Membro que autoriza o agente vinculado a proceder ao

processamento de fundos do cliente.
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A presente directiva não prejudica o direito que assiste aos agentes vinculados de exercer

actividades abrangidas por outras directivas e actividades conexas relativamente a serviços ou

produtos financeiros não abrangidos pela directiva. Assim, o n.º 4 prevê que os Estados-Membros

devem exigir que as empresas de investimento que nomeiam agentes vinculados tomem as medidas

adequadas para evitar qualquer impacto negativo que essas outras actividades do agente vinculado

possam ter sobre as actividades por ele exercidas em nome da empresa de investimento.

A posição comum suprimiu a ligação entre o estatuto de contraparte elegível e a pertença a um

MTF ou a um mercado regulamentado, tendo a redacção do artigo 24.º (artigo 22.º da proposta da

Comissão) sido adaptada em conformidade. Além disso, o artigo está agora redigido de forma mais

clara: as disposições relativas às pessoas que os Estados-Membros são obrigados a reconhecer como

contrapartes elegíveis e àquelas que podem reconhecer como tal foram cindidas em dois números

(n.ºs 2 e 3, respectivamente), a fim de assegurar o tratamento adequado de cada categoria; a

obrigação relativa ao acordo em ser tratada como contraparte elegível, que na proposta da Comissão

constava do n.º 2, passou a estar prevista no n.º 3. Algumas empresas passaram da categoria

opcional para a categoria obrigatória, em particular as sociedades gestoras de OICVM e os fundos

de pensões, os operadores de mercados de mercadorias e os governos nacionais. Foi aditada no n.º 4

uma disposição sobre as entidades de países terceiros. Por fim, o n.º 5, relativo ao procedimento de

comité, foi clarificado e alterado por forma a ter em conta estas alterações. Foi assim integrada a

alteração 77 do Parlamento Europeu, com uma redacção diferente, e foram parcialmente integradas

as alterações 75, 76 e 78.

O propósito do artigo 25.º é o mesmo que estava patente no artigo 23.º da proposta da Comissão. A

principal alteração consistiu em estipular qual a autoridade que deve receber as informações

enumeradas no artigo e como devem ser canalizadas essas informações. Foi parcialmente integrada

a alteração 80. Quanto à questão do controlo pelo Estado-Membro de acolhimento/de origem e da

alteração 82, ver adiante as observações relativas ao artigo 32.º.
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As informações referidas no n.º 3 devem ser transmitidas à autoridade competente do Estado-

-Membros de origem. As autoridades competentes devem, em conformidade com o artigo 58.º,

tomar as medidas necessárias para assegurar que é a autoridade competente do mercado mais

relevante em termos de liquidez para esses instrumentos financeiros que recebe essas informações.

Quando, nos termos do n.º 7 do artigo 32.º, as informações forem transmitidas à autoridade

competente do Estado-Membro de acolhimento, este deve transmitir essas informações às

autoridades competentes do Estado-Membro de origem da empresa de investimento, salvo se estas

declararem não desejar recebê-las.

O artigo 26.º (artigo 24.º da proposta da Comissão) foi reformulado, a fim de se centrar no controlo

do cumprimento das regras do MTF e de outras obrigações legais e não tanto no controlo da

negociação, tendo sido suprimida a disposição relativa às disposições de execução, por ser

considerada desnecessária.

O artigo 27.º da posição comum (artigo 25.º da proposta da Comissão) aborda a obrigação de as

empresas de investimento que são internalizadores sistemáticos divulgarem as ofertas de preços

firmes. "Internalizador sistemático" é definido no ponto 7 do n.º 1 do artigo 4.º como uma empresa

de investimento que, de modo organizado, regular e sistemático, negoceia por conta própria

executando ordens de clientes fora de um mercado regulamentado ou de um MTF.

Contudo, a posição comum encontra-se estruturada de forma ligeiramente diferente da do

artigo 25.º da proposta da Comissão e inclui algumas condições que esta última não previa, na

perspectiva de evitar a distorção do mercado e de assegurar a protecção dos investidores.

Em relação às transacções cujo volume não seja elevado relativamente ao volume normal de

mercado, as empresas de investimento deverão revelar ao mercado os termos em que elas próprias

estão dispostas a comprar ou a vender determinada acção; ver também n.º 2 do artigo 22.º, relativo à

obrigação de tornar públicas as ordens com limites dadas por clientes não executadas.
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Os internalizadores sistemáticos não são obrigados a publicar as ofertas de preços firmes caso não

desejem negociar. Para as transações de maior volume (nomeadamente transacções cujo volume

seja elevado relativamente ao volume normal de mercado), os requisitos supra relativos à

transparência pré-negociação não se aplicam, permitindo-se que os preços sejam negociados com o

cliente. As empresas estão também autorizadas, em casos justificados, a melhorar selectivamente os

preços divulgados ao público no que se refere a transacções a realizar com clientes profissionais

desde que esse preço se situe dentro de um intervalo de variação, divulgado ao público, próximo das

condições do mercado e na condição de as transacções terem um volume mais elevado do que o

volume habitual para um investidor não profissional.

Os internalizadores sistemáticos devem ser autorizados a decidir, com base na sua política

comercial e de um modo não discriminatório, quais os investidores a quem facultam o acesso às

suas ofertas de preços. Estão também autorizados a actualizar as suas ofertas de preços e, em

condições excepcionais de mercado, a retirá-las.

Assim, a posição comum inclui o espírito da alteração 88 do Parlamento Europeu e partes da

alteração 86.

O artigo 28.º sobre as informações pós-negociação a prestar pelas empresas de investimento

mantém-se largamente inalterado em comparação com o artigo 26.º da proposta da Comissão.

Introduziu-se o termo "no mínimo" para se tornar clara a natureza mínima da disposição.

A redacção dos artigos 29.º e 30.º (artigos 27.º e 28.º da proposta da Comissão) sobre os requisitos

de transparência de pré e pós negociação para os MTF está agora alinhada pela redacção dos artigos

correspondentes sobre os requisitos de transparência de pré e pós negociação para os mercados

regulamentados, os artigos 44.º e 45.º, e com a adaptação mínima necessária para se ter em

consideração a natureza dos MTF. Como no caso dos artigos 44.º e 45.º, o Conselho considerou que

eram necessárias medidas de execução e estipulou que, excepto quando a natureza específica do

MTF o justifique, o conteúdo das medidas de execução deve ser equivalente ao das medidas de

execução previstas nos artigos 44.º e 45.º para os mercados regulamentados. A alteração 95 do

Parlamento Europeu foi, por conseguinte, incorporada na íntegra, e a alteração 94 parcialmente

incluída na posição comum.
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Capítulo III – direitos das empresas de investimento

O Capítulo III segue no essencial a abordagem da proposta da Comissão com as seguintes

alterações:

– os artigos 31.º e 32.º (artigos 29.º e 30.º da proposta da Comissão) relativos à liberdade de

prestação de serviços e ao estabelecimento de uma sucursal, estipulam que os serviços

auxiliares só podem ser prestados conjuntamente com um serviço e/ou actividade de

investimento, sendo introduzida em ambos os artigos uma nova disposição destinada clarificar

a situação em que são autorizados agentes vinculados num Estado-Membro de acolhimento;

– foi introduzido no n.º 6 do artigo 31.º um procedimento de notificação especial, cujo modelo

são as disposições de comunicação para a prestação de serviços, sempre que uma empresa de

investimento ou um operador de mercado tencione facultar o acesso e a utilização dos seus

sistemas a utilizadores estabelecidos num Estado-Membro de acolhimento;

– a principal alteração relativamente à proposta da Comissão é que o âmbito do n.º 7 do

artigo 32.º é alargado por forma a cobrir os artigos 21.º, 22.º, 25.º, 27.º e 28.º e que foi

explicitado que a autoridade competente do Estado-Membro de acolhimento da sucursal deve

assumir a responsabilidade apenas no que diz respeito aos serviços fornecidos pela sucursal

no seu território. Os serviços fornecidos por uma sucursal fora do Estado-Membro em que se

encontre estabelecida continuam sob a responsabilidade do Estado-Membro de origem. A

posição comum incorpora assim partes das alterações 66, 73, 82 e 98 do Parlamento Europeu.

– no artigo 33.º (artigo 31.º da proposta da Comissão) o n.º 1 da alínea b) foi suprimido, assim

como o n.º 3, por supérfluo;

– o artigo 34.º (artigo 32.º da proposta da Comissão) estipula, tal como proposto pelo

Parlamento Europeu na sua alteração 99, que as empresas de investimento devem ter o direito,

e não só a possibilidade, de acesso aos sistemas de contraparte central, compensação e

liquidação. Foi ainda introduzida, no n.º 2, alínea b), uma disposição sobre a competência dos

bancos centrais nacionais enquanto responsáveis pela superintendência dos sistemas de

liquidação ou de outras autoridades supervisoras desses sistemas;
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– a disposição sobre as regras de execução prevista no n.º 4 do artigo 32.º da proposta da

Comissão não foi mantida no artigo 34.º, uma vez que o Conselho não quis deixar em aberto a

possibilidade de condicionar quaisquer futuras medidas sobre os acordos de compensação e

de liquidação;

– foi introduzido um novo artigo 35.º com disposições relativas aos acordos de contraparte

central, compensação e liquidação atinentes a MTF, não incluídas na proposta da Comissão

mas que o Conselho considerou necessárias para complementar as disposições do artigo 34.º.

Título III – mercados regulamentados

O Título III foi alterado sobretudo com o objectivo de introduzir algumas explicitações de natureza

técnica e foram introduzidas, sempre que apropriado, disposições destinadas a clarificar a distinção

entre o operador de mercado e o próprio mercado.

À luz das disposições correspondentes sobre as empresas de investimento, o artigo 36.º (artigo 33.º

da proposta da Comissão) relativo à autorização dos mercados regulamentados e à legislação que

lhes é aplicável, foi alterado sobretudo no que diz respeito à supervisão permanente do

cumprimento das condições previstas na autorização inicial e dos requisitos da parte aplicável da

directiva, assim como à revogação da autorização. As alterações 158 e 101 do Parlamento Europeu

foram ambas incorporadas na posição comum, bem como parte da alteração 103. A redacção do

artigo 37.º foi precisada e o espírito da alteração 104 do Parlamento Europeu foi nele repercutido.

A disposição prevista no n.º 2 do artigo 34.º da proposta da Comissão foi transferida para o n.º 3 do

artigo 36.º da posição comum.
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Foram introduzidas apenas alterações menores nos artigos 38.º, 39.º e 40.º (artigo 35.º, 36.º e 37.º

da proposta da Comissão). O artigo 38.º refere-se agora a uma "influência significativa" sobre a

gestão do mercado regulamentado em vez do termo "controlo efectivo" utilizado na proposta da

Comissão e a alínea d do artigo 39.º já não se refere à aprovação das normas do mercado

regulamentado tendo em conta a obrigação permanente de cumprir as condições iniciais de

utilização e os requisitos previstos no Título III, mencionadas nos n.ºs 2 e 3 do artigo 36.º. No n.º 6

do artigo 40.º foi aditada uma nova disposição sobre a clarificação dos mecanismos referidos no

n.º 3. As alterações 106 e 114 do Parlamento Europeu foram aceites numa versão reformulada e as

alterações 108 e 112 foram parcialmente incluídas.

Os requisitos financeiros encontram-se agora previstos na alínea f) do artigo 39.º, na qual se exige

que o mercado regulamento disponha, na altura em que é concedida a autorização e de forma

permanente, de recursos financeiros suficientes para permitir o seu regular funcionamento, tendo

em conta a natureza e o volume das transacções concluídas no mercado e a variedade e o grau dos

riscos a que está exposto. Os requisitos previstos nos n.ºs 3 e 4 do artigo 34.º da proposta da

Comissão foram suprimidos a fim de não impedir uma eventual revisão futura da

Directiva 93/6/CEE (directiva relativa à adequação dos fundos próprios). O considerando 50

recorda, assim, que a revisão da Directiva 93/6/CEE deverá fixar os requisitos mínimos de capital

que os mercados regulamentados devem respeitar para serem autorizados.

O artigo 41.º (artigo 38.º da proposta da Comissão) relativo à suspensão e retirada de instrumentos

da negociação foi completado através de uma disposição que estipula que, ao serem informadas de

uma suspensão ou retirada, as autoridades competentes dos Estados-Membros que não aquela que

solicitou a suspensão ou a retirada de um instrumento, devem por sua vez pedir a suspensão ou a

retirada da negociação do referido instrumento financeiro nos mercados regulamentados e MTF que

funcionem sob a sua autoridade.

O artigo 42.º (artigo 39.º da proposta da Comissão) foi reformulado, tal como proposto pelo

Parlamento Europeu na alteração 116, a fim de evitar que o acesso aos mercados regulamentados

fique restringido à noção de contrapartes elegíveis. Foram ainda introduzidas disposições no sentido

de regulamentar a participação remota, incluindo os requisitos de informação entre os Estados-

-Membros de origem e de acolhimento.
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A redacção do artigo 43.º (artigo 40.º da proposta da Comissão) centra-se agora mais no controlo do

cumprimento das regras dos mercados do que no controlo das transacções. O texto foi alterado por

forma a atender ao facto de que a autoridade competente para a investigação e a acção penal contra

os abusos de mercado pode ser diferente da autoridade competente normal. Só as infracções

significativas das regras devem ser notificadas à autoridade, pelo que a posição comum repercute

assim o espírito da alteração 117 do Parlamento Europeu.

O n.º 1, segundo parágrafo, do artigo 44.º e o n.º 1, segundo parágrafo, do artigo 45.º (artigos 41.º

e 42.º da proposta da Comissão) foram alterados por forma a incluir a possibilidade de um mercado

regulamentado cobrar aos internalizadores sistemáticos pelo acesso aos seus mecanismos de

publicação de preços. O n.º 2 do artigo 44.º foi tornado mais flexível, permitindo a dispensa de

requisitos de transparência na pré-negociação com base no modelo de mercado ou no tipo ou

volume das ordens, integrando assim a flexibilidade proposta pelo Parlamento Europeu na

alteração 118. O n.º 2 do artigo 45.º foi também flexibilizado ao permitir a publicação diferida de

transacções com base no seu tipo ou volume. Nos artigos 44.º e 45.º, as disposições sobre as

medidas de execução foram adaptadas às alterações efectuadas no texto e restringidas ao que o

Conselho considerou necessário.

O artigo 46.º segue no essencial, com excepção de certos detalhes, o artigo 43.º da proposta da

Comissão. Foi introduzida no n.º 2 uma disposição tendente a evitar uma duplicação do controlo.

Também o artigo 47.º (artigo 44.º da proposta da Comissão) altera apenas ligeiramente a proposta

da Comissão, ao exigir que a Comissão actualize o seu sítio web sempre que os Estados-Membros

comuniquem alterações às suas listas de mercados regulamentados.

Título IV – autoridades competentes

O Título IV foi reestruturado a fim de tornar o texto mais lógico e coerente. As disposições relativas

às autoridades competentes em cada Estado-Membro constam do Capítulo I. Incidem

nomeadamente sobre a designação das autoridades competentes, a obrigação destas autoridades

cooperarem a nível nacional e as regras sobre o segredo profissional. O Capítulo II estabelece as

regras relativas à cooperação entre as autoridades competentes de Estados-Membros diferentes,

incluindo disposições sobre cooperação e trocas de informação transfronteiras. Para facilitar e

acelerar a cooperação e o intercâmbio de informações, a posição comum introduz a obrigação de os

Estados-Membros designarem uma única autoridade competente como ponto de contacto para

efeitos da presente directiva.
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Capítulo I – designação, poderes e vias de recurso

Sem alterar o propósito central do artigo 45.º da proposta da Comissão, o artigo 48.º da posição

comum foi redigido de um modo que define mais claramente os poderes e obrigações das

autoridades competentes. O n.º 1 estipula que cada Estado-Membro pode designar mais do que uma

autoridade competente e a redacção do artigo foi alterada a fim de reflectir este princípio. O

considerando 53 estipula que estas autoridades devem ter natureza pública, a fim de garantir a sua

independência relativamente aos agentes económicos e evitar conflitos de interesses. Os Estados-

-Membros deverão assegurar o financiamento adequado das autoridades competentes nos termos do

direito nacional. A disposição sobre a delegação de poderes foi redigida de forma mais precisa.

Muito embora a delegação sob a responsabilidade da autoridade competente não seja excluída, o

n.º 2 estipula agora claramente que nenhuma delegação de funções em entidades diferentes das

autoridades referidas no n.º 1 pode envolver o exercício da autoridade pública, ou a utilização de

poderes discricionários de julgamento.

Foi introduzido um novo artigo 49.º, que especifica a obrigação de cooperação que constava do

n.º 3 do artigo 45.º da proposta da Comissão. Esta obrigação foi alargada por forma a incluir a

cooperação entre as autoridades competentes pela supervisão de fundos de pensões, OICVM, e

intermediários de seguros e resseguros.

A redacção do artigo 50.º (Artigo 46.º da proposta da Comissão) foi alinhada pela redacção da

disposição correspondente na Directiva 2003/6/CE relativa ao abuso de informação privilegiada e à

manipulação de mercado (abuso de mercado), ou seja, o seu artigo 12.º e os poderes fixados nas

alíneas a) a m) foram adaptados em conformidade. Foi aditada na alínea m) uma nova competência,

o direito de permitir a auditores ou peritos a realização de investigações, aditamento este necessário

em relação aos poderes e direitos previstos na proposta da Comissão.

O artigo 51.º relativo às sanções administrativas permanece em larga medida idêntico ao proposto

pela Comissão no artigo 47.º, mas a redacção sublinha a natureza administrativa das sanções e

reforça a disposição relativa à sua publicação.
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O artigo 52.º da posição comum relativo ao direito de recurso estabelece um equilíbrio entre o texto

sugerido pela Comissão no artigo 48.º da sua proposta e a alteração 122 do Parlamento Europeu.

Nos termos do n.º 2 do artigo 52.º, os Estados-Membros devem prever que pelo menos um dos

organismos enunciados nas alíneas a) a c) possa tomar medidas, podendo ainda prever que dois ou

mais organismos tenham o direito de o fazer. Para não prejudicar os procedimentos nacionais de

recurso em geral, o artigo 52.º menciona igualmente as medidas tomadas junto das autoridades

administrativas competentes.

O artigo 53.º (artigo 49.º da proposta da Comissão) foi tornado facultativo a fim de não prejudicar

as disposições nacionais de resolução de litígios. O considerando 56 especifica que os mecanismos

extrajudiciais para a apresentação de queixas dos investidores que os Estados-Membros são

incentivados a estabelecer deverão ter em conta a Recomendação 98/275/CE da Comissão

de 30 de Março de 1998, relativa aos princípios aplicáveis aos organismos responsáveis pela

resolução extrajudicial de litígios de consumo 1. Os Estados-Membros são igualmente incentivados

a utilizar os mecanismos transfronteiras já existentes, nomeadamente a rede para a apresentação de

queixas no domínios dos serviços financeiros (FIN-Net).

O artigo 54.º (artigo 50.º da proposta da Comissão) foi reformulado na sequência da reestruturação

do Título IV acima referida. Os dois primeiros números correspondem em larga medida aos

n.ºs 1 e 2 do artigo 54.º da proposta da Comissão, tendo porém sido aditados três novos números.

De acordo com a nova estrutura das disposições, os n.ºs 3 e 4 do artigo 54.º, que regulam o modo

como as autoridades competentes devem tratar as informações confidenciais por elas recebidas nos

termos da Directiva e que constavam anteriormente do artigo 54.º da proposta da Comissão,

constam do Capítulo 1. O n.º 3, que impõe a obrigação do segredo profissional, está alinhado, no

essencial, pela disposição correspondente do último parágrafo do n.º 2 do artigo 16.º da

Directiva 2003/6/CE (abuso de mercado). O n.º 4, que estabelece as condições nas quais as

informações podem no entanto ser transmitidas, está formulado de forma mais clara e coerente do

que o artigo 54.º da proposta da Comissão. A redacção foi adaptada à nova estrutura, em particular

ao artigo 48.º (os Estados-Membros podem designar mais do que uma autoridade competente) e ao

artigo 56.º (os Estados-Membros devem designar um ponto de contacto para efeitos de cooperação e

intercâmbio de informações). Para evitar quaisquer mal entendidos, o n.º 5 prevê explicitamente que

este artigo não obsta a que as autoridades competentes troquem ou transmitam, nos termos da lei

nacional, informações confidenciais que não tenham sido recebidas da autoridade competente de

outro Estado-Membro.
                                                
1 JO L 115 de 17.4.1998, p. 31.
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O artigo 55.º retoma praticamente inalterado o texto do artigo 51.º da proposta da Comissão.

Capítulo II – cooperação entre as autoridades competentes de Estados-Membros diferentes

O artigo 56.º (artigo 54.º da proposta da Comissão) introduz a ideia de um único ponto de contacto

acima referida. No n.º 2 foi introduzida uma nova disposição tendente a assegurar a cooperação

entre o Estado-Membro de acolhimento e o Estado-Membro de origem nos casos de mercado

regulamentados transfronteiras, sempre que um mercado regulamentado autorizado no respectivo

Estado-Membro de origem tenha estabelecido mecanismos num Estado-Membro de acolhimento

que tenham adquirido uma importância substancial para o funcionamento dos mercados de valores

mobiliários e para a protecção dos investidores nesse Estado-Membro de acolhimento. A Comissão

pode adoptar medidas de execução para estabelecer os critérios nos termos dos quais as operações

do mercado regulamentado num Estado-Membro de acolhimento podem ser consideradas como

tendo importância substancial.

No intuito de clarificar o texto, o artigo 53.º da proposta da Comissão foi dividido em dois artigos, o

artigo 57.º e o artigo 59.º A redacção do artigo 57.º foi adaptada por forma a conceder à autoridade

competente de um mercado regulamentado o poder de se dirigir directamente a membros remotos

desse mercado, mas o resto do texto da proposta da Comissão foi mantido no essencial.

O artigo 58.º (artigo 54.º da proposta da Comissão) foi adaptado à nova estrutura acima referida. O

texto diz agora unicamente respeito ao intercâmbio de informações entre Estados-Membros através

dos pontos de contacto. A Comissão pode adoptar medidas de execução relativas aos procedimentos

para a troca de informações entre autoridades competentes. O considerando 57 explicita que

qualquer troca de transmissão de informações entre as diferentes autoridades, organismos ou

pessoas envolvidas se deverá efectuar em conformidade com as normas relativas à transmissão de

dados pessoais consignadas na Directiva 95/46/CE, relativa à protecção das pessoas singulares no

que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados.
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Os artigos 60.º e 61.º e o n.º 1 do artigo 62.º retomam o texto dos artigos 55.º, 56.º e 57.º da

proposta da Comissão com as necessárias adaptações técnicas. Os n.ºs 2 e 3 do artigo 62.º

introduzem novas disposições quanto às competências do Estado-Membro de acolhimento

relativamente a uma sucursal e a um mercado regulamentado/MTF baseadas no n.º 1, enquanto o

n.º 4 introduz a obrigação de justificar e comunicar quaisquer sanções.

Capítulo III – cooperação com países terceiros

O artigo 63.º da posição comum retoma no essencial o texto do artigo 58.º da proposta da

Comissão, mas a redacção foi adaptada à nova estrutura do Título IV.

Título V disposições finais

O artigo 64.º retoma sem alterações o artigo 59.º da proposta da Comissão.

No n.º 1 do artigo 65.º, a data para a conclusão da revisão foi antecipada atendendo à importância

que o Conselho atribui a esta matéria.

Dada a importância de algumas questões, o Conselho decidiu solicitar relatórios adicionais à

Comissão com base nos quais a Comissão poderá, sempre que for caso disso, apresentar propostas

de alterações correspondentes da directiva sobre as seguintes matérias:

– a aplicação do artigo 27.º, assim incluindo, em parte, a alteração 132 do Parlamento Europeu,

– a adequação das regras relativas à nomeação de agentes vinculados para a realização de

serviços e/ou actividades de investimento, em especial no que respeita à sua supervisão,

– a conveniência de manter a isenção prevista na alínea i) do n.º 1 do artigo 2.º,



13421/3/03 REV 3 ADD 1 /ip 23
DG G I    PT

– os progressos no sentido da supressão dos obstáculos que possam impedir a consolidação a

nível europeu das informações que as plataformas de negociação são obrigadas a publicar. A

este propósito, é de referir que o considerando 33 estipula que a concorrência leal exige que

os operadores de mercado e os investidores possam comparar os preços que as plataformas de

negociação (por exemplo, mercados regulamentados, MTF e intermediários) são obrigados a

publicar. Para esse efeito, recomenda-se que os Estados-Membros suprimam os entraves que

possam obstar à consolidação das informações relevantes a nível europeu e à sua publicação,

– a continuação da adequação dos requisitos em matéria de seguro de responsabilidade civil

profissional impostos aos intermediários nos termos do direito comunitário.

O artigo 66.º retoma o texto do artigo 61.º da proposta da Comissão.

O artigo 67.º altera a directiva 93/6/CEE de uma forma diferente da sugerida pela Comissão no

artigo 62.º da sua proposta. A definição de empresa de investimento foi adaptada ao texto da

directiva e tornada mais detalhada. Foram introduzidas as necessárias adaptações técnicas no n.º 4

do artigo 3.º da Directiva 93/6/CEE e os requisitos de capital para as empresas autorizadas a prestar

exclusivamente o serviço de consultoria para investimento e a receber e transmitir ordens de

investidores são definidas no novo n.º 4-A do artigo 3.º. Tal como proposto pelo Parlamento

Europeu na alteração 36.º, é possível escolher entre um requisito de capital inicial mínimo, um

seguro de responsabilidade civil profissional, ou uma combinação dos dois. Foi introduzido um

regime idêntico, mas menos rigoroso para as empresas que se encontrem igualmente registadas ao

abrigo da Directiva 2002/92/CE relativa à mediação de seguros e sem prejuízo dos requisitos nela

igualmente previstos. Foi assim repercutido o espírito das alterações 133 e 134 do Parlamento

Europeu.

Os artigo 68.º, 69.º e 70.º retomam no essencial o texto dos artigos 63.º, 64.º e 65.º da proposta da

Comissão, mas com uma redacção mais precisa do artigo 68.º que repercute o espírito da

alteração 135 do Parlamento Europeu.

O Conselho considerou necessário introduzir um novo artigo 71.º que prevê as disposições

transitórias de natureza técnica necessárias para assegurar a regular entrada em vigor da nova

directiva.
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Os considerandos

Os considerandos foram alterados em sintonia com as alterações ao dispositivo da directiva acima

referidas.

VI. CONCLUSÕES

O Conselho considera que todas as alterações introduzidas na proposta alterada da Comissão estão

em plena sintonia com os objectivos da directiva.

A posição comum incorpora um número significativo das alterações propostas pelo Parlamento

Europeu na íntegra (na sua versão original ou numa versão reformulada), ou em parte. Muito

embora o Conselho tenha (em inúmeras ocasiões) escolhido uma redacção diferente da proposta

pelo Parlamento Europeu –, a intenção e a abordagem de base das duas instituições permanecem em

larga medidas as mesmas num grande número de questões. O Conselho considera que a redacção da

posição comum assegura um quadro regulamentar suficientemente flexível para poder responder à

evolução do mercado e para promover o funcionamento adequado dos mercados de instrumentos

financeiros na União Europeia, incluindo uma adequada protecção dos investidores.
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CONSELHO DA
UNIÃO EUROPEIA

Bruxelas, 27 de Novembro de 2003 (03.12)
(OR. en)

Dossier interinstitucional:
2002/0269 (COD)

15277/03

EF 64
ECOFIN 379
CODEC 1669
OC 765

NOTA PONTO "I/A"
de: Secretariado-Geral do Conselho
para: Comité de Representantes Permanentes /Conselho
n.º prop. Com.: 14796/03 EF 92 ECOFIN 398 DRS 54 CODEC 1540
Assunto: Posição comum adoptada pelo Conselho tendo em vista a aprovação da directiva

do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos mercados de instrumentos
financeiros, que altera as Directivas 85/611/CEE e 93/6/CEE do Conselho e a
Directiva 2000/12/CE do Parlamento Europeu e do Conselho e que revoga a
Directiva 93/22/CEE do Conselho
- aprovação
ORIENTAÇÕES COMUNS
Prazo de consulta: 4.12.2003

1. Em 19 de Novembro de 2002, a Comissão apresentou a proposta de directiva relativa aos

serviços de investimento e aos mercados regulamentados. 1

2. A pedido do Conselho, o Banco Central Europeu emitiu parecer sobre a proposta da Comissão

em 12 de Junho de 2003, 2 e o Comité Económico e Social em 18 de Junho de 2003. 3 O

Parlamento Europeu adoptou o seu parecer em 25 de Setembro de 2003.

                                                
1 JO C 71 E de 25.3.2003. p. 62.
2 JO C 144 de 20.6.2003, p. 6.
3 JO C 220 de 16.9.2003, p. 1.
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3. Em 7 de Outubro de 2003, o Conselho chegou a acordo sobre o texto da posição comum.

Dado que esse texto foi entretanto ultimado pelos Juristas-Linguistas, convida-se o Comité de

Representantes Permanentes a sugerir ao Conselho que:

– aprove a posição comum que consta do documento 13421/03 EF 54 ECOFIN 293

CODEC 1356 OC 628, juntamente com a nota justificativa do Conselho que figura na

Adenda 1 a esse documento;

– acorde em exarar em acta a declaração que consta do Anexo 1 à presente nota.

4. A Irlanda, o Luxemburgo, a Finlândia, a Suécia e o Reino Unido referiram que tencionam

votar contra a posição comum.
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CONSELHO DA
UNIÃO EUROPEIA

Bruxelas, 27 de Novembro de 2003 (03.12)
(OR. en)

Dossier interinstitucional:
2002/0269 (COD)

15277/03
ADD 1

EF 64
ECOFIN 379
CODEC 1669
OC 765

ADENDA À NOTA PONTO "I/A"
de: Secretariado-Geral do Conselho
para: Comité de Representantes Permanentes / Conselho
n.º prop. Com.: 14796/02 EF 92 ECOFIN 398 DRS 54 CODEC 1540
Assunto: Posição comum adoptada pelo Conselho tendo em vista a aprovação da directiva

do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos mercados de instrumentos
financeiros, que altera as Directivas 85/611/CEE e 93/6/CEE do Conselho e a
Directiva 2000/12/CE do Parlamento Europeu e do Conselho e que revoga a
Directiva 93/22/CEE do Conselho
– declaração para a acta do Conselho
ORIENTAÇÕES COMUNS
Prazo de consulta: 4.12.2003

Declaração a exarar na acta da sessão do Conselho em que for aprovada a posição comum referida

em epígrafe

"1. Em 7 de Outubro de 2003, o Conselho (ECOFIN) chegou a um acordo político sobre a nova

directiva relativa aos serviços de investimento.

2. O Conselho (ECOFIN) reconhece que é imperioso aprovar a directiva relativa aos serviços de

investimento antes de Abril de 2004 para cumprir o calendário do Plano de Acção para os

Serviços Financeiros acordado pelo Conselho Europeu.
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3. O Conselho (ECOFIN) incentiva o Parlamento Europeu a prosseguir a análise da directiva

relativa aos serviços de investimento para cumprir o referido prazo.

4. Num espírito de cooperação e para ajudar a cumprir o referido calendário, o Conselho

(ECOFIN) convida o Parlamento Europeu a iniciar, quanto antes, o debate com a tróica e a

Comissão Europeia sobre as alterações ao texto da directiva relativa aos serviços de

investimento por forma a permitir a obtenção de um acordo em segunda leitura entre o

Parlamento Europeu e o Conselho."
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COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS

Bruxelas, 12.1.2004
COM(2004) 15 final

2002/0269 (COD)

COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU

nos termos do n° 2, segundo parágrafo, do artigo 251° do Tratado CE

respeitante à

Posição comum adoptada pelo Conselho tendo em vista a adopção da Directiva do
Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos mercados de instrumentos financeiros,
que altera as Directivas 85/611/CEE e 93/6/CEE do Conselho e a Directiva 2000/12/CE

do Parlamento Europeu e do Conselho e que revoga a Directiva 93/22/CEE do Conselho
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2002/0269 (COD)

COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU

nos termos do n° 2, segundo parágrafo, do artigo 251° do Tratado CE

respeitante à

Posição comum adoptada pelo Conselho tendo em vista a adopção da Directiva do
Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos mercados de instrumentos financeiros,
que altera as Directivas 85/611/CEE e 93/6/CEE do Conselho e a Directiva 2000/12/CE

do Parlamento Europeu e do Conselho e que revoga a Directiva 93/22/CEE do Conselho

1. ANTECEDENTES

Data de transmissão da proposta ao PE e ao Conselho
(documento COM(2002) 625 final – 2002/0269 (COD)):

19.11.2002

Data do parecer do Comité Económico e Social Europeu: 18.6.2003

Data do parecer do Parlamento Europeu, em primeira leitura: 25.9.2003

Data de transmissão da proposta alterada: ---

Data de adopção da Posição Comum: 8.12.2003

2. OBJECTIVO DA PROPOSTA DA COMISSÃO

Os principais objectivos desta proposta de directiva são os seguintes:

1. A protecção dos investidores e da integridade do mercado, através do estabelecimento de
requisitos harmonizados que regem as actividades dos intermediários autorizados; e

2. A promoção de mercados financeiros equitativos, transparentes, eficientes e integrados:
este objectivo será de modo especial potenciado pelo desenvolvimento de regras de base sobre
a negociação e a execução de operações sobre instrumentos financeiros, tanto em sistemas de
negociação e mercados organizados, como pelas empresas de investimento.

3. OBSERVAÇÕES SOBRE A POSIÇÃO COMUM

3.1. OBSERVAÇÕES GERAIS

As Presidências grega e italiana abordaram com carácter prioritário esta proposta de directiva
da Comissão. O Conselho Europeu solicitou ao Conselho e ao Parlamento Europeu que
adoptassem a directiva o mais rapidamente possível, tendo o Conselho adoptado a sua Posição
Comum por maioria qualificada em 8 de Dezembro de 2003. Por conseguinte, a Comissão
considera poder aceitar a Posição Comum.
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A Posição Comum preserva a essência da proposta da Comissão. Por conseguinte, a Comissão
aceita o texto nas suas linhas principais.

A Posição Comum tem em conta um número importante de alterações propostas pelo
Parlamento Europeu e aceites pela Comissão. Algumas delas foram directamente
incorporadas, enquanto a maioria das alterações do Parlamento Europeu incluídas na Posição
Comum foi reformulada ou integrada noutras partes do texto, por questões de coerência
interna (algumas partes do texto foram reestruturadas) ou por motivos ligados às regras de
redacção dos textos legislativos.

As alterações introduzidas definem e clarificam de forma mais rigorosa o sistema proposto
pela Comissão. Algumas destas alterações inspiraram-se nas alterações adoptadas pelo
Parlamento Europeu em primeira leitura e aceites pela Comissão.

As principais alterações à proposta modificada da Comissão, constantes da Posição Comum
do Conselho, são abordadas nas observações pormenorizadas a seguir expostas.

3.2. Resposta às alterações do Parlamento adoptadas em primeira leitura

O Parlamento Europeu adoptou cento e quarenta e seis alterações. A Comissão aceitou,
parcial ou totalmente, o texto ou o espírito de noventa dessas alterações.

3.2.1. Alterações aceites pela Comissão e incluídas na Posição Comum

(a) Considerandos

Considerando 4 da Posição Comum

Especifica que os instrumentos privados sobre mercadorias, que podem ser liquidados através
de uma entrega física, são abrangidos pelo âmbito de aplicação da directiva se forem
negociados num mercado regulamentado ou num sistema de negociação multilateral (MTF).

Este considerando, ligado à Secção C do Anexo I da Posição Comum, tem em conta a
alteração 1 do Parlamento.

Considerando 6 da Posição Comum

Esclarece o conceito de MTF e de mercado regulamentado e inclui parte das alterações 3 e 25
do Parlamento.

Considerando 7 da Posição Comum

A proposta de directiva apenas abrange empresas que prestam regularmente serviços de
investimento e/ou exercem regularmente actividades de investimento a título profissional. O
seu âmbito de aplicação não deve incluir as pessoas que exercem actividades e serviços de
investimento numa base esporádica.

Este considerando, juntamente com o considerando 8 relativo ao âmbito da directiva, constitui
um melhoramento em relação à redacção inicial da proposta da Comissão e tem em conta
parte da alteração 4 do Parlamento.
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Considerando 8 da Posição Comum

A Posição Comum inclui um novo considerando para clarificar o âmbito da isenção no n.º 1,
alínea d), do artigo 2.º. As pessoas que realizam operações por conta própria, mas que não são
criadores de mercado, ou que negoceiam por conta própria, mas fora de um mercado
regulamentado ou de um MTF, não devem ser abrangidas pelo âmbito de aplicação da
directiva. O considerando reflecte a alteração 4 do Parlamento.

Considerando 9 da Posição Comum

Este considerando especifica que a expressão "pessoas" utilizada na directiva se refere às
pessoas singulares e colectivas. Esta questão foi levantada nas alterações 6, 14, 15, 16 e 130
do Parlamento.

Considerando 18 da Posição Comum

Este considerando foi incluído para esclarecer que as instituições de crédito, autorizadas ao
abrigo da Directiva 2000/12/CE, não carecem de nova autorização para prestarem serviços de
investimento ou exercerem actividades de investimento ao abrigo da presente directiva. Este
considerando reflecte o n.º 2 do artigo 1.º do texto e contempla parte da alteração 34 do
Parlamento.

Considerando 48 da Posição Comum

As empresas têm a possibilidade de decidir quais as pessoas que terão acesso às suas ofertas
de preços, desde que tal se baseie em critérios não discriminatórios. O considerando 48
especifica que as empresas que limitam o acesso a uma oferta específica de preços
exclusivamente a pequenos clientes ou a clientes profissionais não estão a adoptar um
comportamento discriminatório. Esta alteração reflecte o n.º 3 do artigo 27.º do texto e
contempla parte da alteração 88 do Parlamento sobre esta questão.

(b) Articulado

TÍTULO I – DEFINIÇÕES E ÂMBITO DE APLICAÇÃO

N.º 2 do artigo 1.º

Este número enumera os artigos desta proposta que serão aplicáveis às instituições de crédito
sempre que prestarem serviços de investimento, para além das disposições da Directiva
2000/12/CE. Inclui parte da alteração 12 do Parlamento.

N.º 1, alínea d), do artigo 2.º

A Posição Comum, tendo em conta o espírito da alteração 4 do Parlamento Europeu,
introduziu uma nova isenção que exclui do âmbito de aplicação da directiva as pessoas que
não prestam quaisquer serviços de investimento ou actividades que não sejam a negociação
por conta própria e que não podem ser classificadas como criadores de mercado ou na
categoria dos que negoceiam por conta própria fora do mercado regulamentado ou de um
MTF, de modo organizado, regular e sistemático.
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N.º 1, alínea k), do artigo 2.º

Esta disposição refere-se à isenção do âmbito de aplicação da directiva das pessoas cuja
actividade consiste em negociar por conta própria mercadorias e/ou instrumentos derivados
sobre mercadorias. A Posição Comum, inspirada em parte na alteração 15 do Parlamento,
estabelece que a isenção não se aplicará às pessoas que fazem parte de um grupo cuja actividade
principal seja a prestação de outros serviços de investimento.

N.º 1, alínea l), do artigo 2.º

A Posição Comum, inspirada na alteração 16 do PE, alarga o âmbito de aplicação desta
isenção, comparativamente à proposta da Comissão, uma vez que também inclui os
operadores que negoceiam em instrumentos derivados para além de opções e futuros
financeiros.

Artigo 3.º

A Posição Comum introduziu a possibilidade de os Estados-Membros não aplicarem a directiva
às pessoas que não estão autorizadas a prestar qualquer serviço de investimento, com a
excepção da recepção e transmissão de ordens respeitantes a valores mobiliários e unidades de
participação em organismos de investimento colectivo e da prestação de conselhos de
investimento relacionados com esses instrumentos financeiros, mediante o preenchimento de
determinadas condições.

Este novo artigo está de acordo com as alterações 156 e 157 do Parlamento.

N.º 1, ponto 7), do artigo 4.º

A Posição Comum introduziu a definição de "internalizador sistemático" com base no espírito
da alteração 33 do Parlamento. No entanto, não inclui na definição todos os elementos
presentes na alteração do Parlamento. Nomeadamente não faz referência aos elementos que só
foram úteis para definir o âmbito das obrigações de transparência pré-negociação tais como os
instrumentos financeiros e a dimensão das ordens de negociação internalizadas. A Comissão
concorda com o Conselho no sentido de esses elementos não deverem fazer parte da definição
de "internalizador sistemático", mas que devem ser tidos em conta ao estabelecer a obrigação
de as empresas de investimento divulgarem as ofertas de preços firmes no âmbito do artigo
27.º.

N.º 1, ponto 15) do artigo 4.º

A definição de MTF foi reformulada, tendo em conta a alteração 25 do Parlamento, a fim de
esclarecer que os MTF devem ser autorizados e funcionarem de acordo no Título II da directiva.

N.º 1, ponto 10), do artigo 4.º

A definição de "cliente" foi reformulada de acordo com a alteração 22 do Parlamento.

N.º 1, ponto 11), do artigo 4.º

A definição de "cliente profissional" foi reformulada, tendo em conta a alteração 23 do
Parlamento.
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N.º 1, ponto 12), do artigo 4.º

A definição de "pequeno cliente" foi reformulada, tendo em conta a alteração 23 do Parlamento.

N.º 1, ponto 16), do artigo 4.º

A definição de "ordem com limites" foi reformulada, tendo em conta a alteração 27 do
Parlamento.

N.º 1, ponto 26), do artigo 4.º

A definição de "sucursal" foi reformulada, tendo em conta o objectivo da alteração 32 do
Parlamento.

N.º 1, ponto 15) do artigo 4.º

A definição de MTF foi reformulada, tendo em conta a alteração 25 do Parlamento, a fim de
esclarecer que os MTF devem ser autorizados e funcionarem de acordo no Título II da directiva.

TÍTULO II - CONDIÇÕES DE AUTORIZAÇÃO E DE
EXERCÍCIO DE ACTIVIDADE APLICÁVEIS ÀS EMPRESAS
DE INVESTIMENTO

CAPÍTULO I - CONDIÇÕES E PROCEDIMENTOS DE AUTORIZAÇÃO

N.º 2 do artigo 5.º

Este artigo esclarece as obrigações que um operador de mercado autorizado a operar um MTF
deve cumprir e tem em conta a alteração 35 do Parlamento.

N.º 2 do artigo 13.º

Na Posição Comum, a última frase do n.º 2 do artigo 12.º da proposta inicial da Comissão foi
suprimida. As empresas deixam de ser obrigadas a demonstrar às autoridades de supervisão
que agiram em conformidade com as obrigações resultantes deste número. Incumbirá a essas
autoridades demonstrar o seu não cumprimento por parte das empresas de investimento. Tal
tem em conta parte da alteração 38 do Parlamento.

N.º 4 do artigo 13.º

Esta disposição exige que as empresas de investimento tomem "medidas razoáveis" para
garantir a continuidade e a regularidade da execução dos serviços e actividades de investimento.
Na Posição Comum, este número foi reformulado na sequência da alteração 39 do Parlamento.

N.º 1 do artigo 14.º

Este número foi reformulado pelo Conselho, tendo sido eliminada a necessidade de regras e
procedimentos relativos aos MTF, por forma a permitir aos utilizadores obterem o melhor preço
disponível no ou através do MTF. Esta reformulação tem em conta parte da alteração 149 do
Parlamento.
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N.º 2 do artigo 14.º

A Posição Comum inclui uma nova obrigação para as empresas de investimento ou os
operadores de mercado que operam um MTF. De acordo com esta nova obrigação, devem
fornecer ou garantir que existe acesso a um volume suficiente de informações à disposição do
público para permitir aos seus utilizadores formar um juízo em relação ao investimento. Para
tal, deverão ter em conta tanto a natureza dos utilizadores como os tipos de instrumentos
negociados. Este novo número tem em conta a alteração 149 do Parlamento.

N.º 4 do artigo 14.º

A limitação do acesso ao MTF exclusivamente às contrapartes elegíveis, prevista na proposta da
Comissão, foi suprimida na Posição Comum, tendo sido introduzido um regime mais flexível
sobre o acesso a um MTF, que tem em conta a alteração 44 do Parlamento.

Além disso, apesar de a alteração 7 não ter sido directamente incluída no texto do Parlamento, o
seu espírito foi contemplado através desta alteração. A alteração do Parlamento visava o
considerando 21 da proposta da Comissão, embora a Posição Comum o tenha suprimido por ter
sido considerado supérfluo e constituir uma repetição do respectivo artigo.

CAPÍTULO II - CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DA ACTIVIDADE APLICÁVEIS ÀS
EMPRESAS DE INVESTIMENTO

N.º 1 do artigo 19.º

Este número foi alterado na Posição Comum, a fim de alargar à prestação de serviços auxiliares
a obrigação que impende sobre as empresas de investimento de actuarem de forma honesta,
equitativa e profissional, em função do interesse dos clientes, respeitando, nomeadamente, os
princípios enunciados nos n.os 2 a 8 do mesmo artigo. Tal reflecte a alteração 50 do Parlamento.

N.º 2 do artigo 19.º

Esta disposição exige que todas informações enviadas pelas empresas de investimento aos
clientes ou clientes potenciais devem ser correctas e claras e não induzir em erro, devendo ser
claramente identificadas como tal as que visam a promoção comercial, o que está de acordo
com o espírito da alteração 51 do Parlamento.

N.º 3 do artigo 19.º

Este artigo exige que as empresas de investimento prestem as informações adequadas, de
forma compreensível, aos clientes ou clientes potenciais que lhes permitam razoavelmente
compreender a natureza e os riscos inerentes ao serviço de investimento que é oferecido. Tal
reflecte parcialmente o espírito da alteração 54 do Parlamento.

Tendo em conta a alteração 52 do Parlamento, o texto também permite que as empresas de
investimento forneçam essas informações em formato normalizado.

N.º 4 do artigo 19.º

A Posição Comum exige que as empresas de investimento que prestem serviços de consultoria
para o investimento ou de gestão de carteira obtenham as informações necessárias para avaliar a
adequação do serviço. Tal tem em conta as alterações 8 e 53 do Parlamento. Além disso,
embora não tenha sido directamente incluída no texto, foi aceite, na sua essência, a alteração 8
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do Parlamento, destinada a modificar o considerando 24 da proposta da Comissão. Porém,
esse considerando foi suprimido da Posição Comum por ter sido considerado supérfluo e
constituir uma repetição do respectivo artigo.

N.º 6 do artigo 19.º

De acordo com a Posição Comum, os Estados-Membros autorizarão as empresas de
investimento, quando prestem serviços de investimento que consistam exclusivamente na
execução e/ou na recepção e transmissão de ordens do cliente, com ou sem a prestação de
serviços auxiliares, a prestar esses serviços de investimento aos seus clientes sem necessidade
de obter as informações ou efectuar a avaliação a que se refere o nº 5, desde que estejam
satisfeitas algumas condições. Este artigo é completado com o novo considerando 20.

Este número tem em conta os objectivos das alterações 8 e 53 do Parlamento.

Artigo 20.º

Este artigo diz respeito à prestação de serviços através de outra empresa de investimento. O
n.º 1 foi reformulado na Posição Comum a fim de clarificar o texto e ter em conta o espírito da
alteração 60 do Parlamento.

Artigo 21.º

O n.º 1 do artigo 21.º exige que as empresas de investimento tomem todas as medidas
razoáveis para obter, na execução das ordens, o melhor resultado possível para os seus
clientes. Para o efeito, devem estabelecer e aplicar mecanismos eficazes, em especial uma
política de execução de ordens para darem cumprimento a esta obrigação. Devem igualmente
controlar a eficácia dos seus mecanismos e política de execução das ordens. Não obstante a
reformulação da Posição Comum, foram mantidas as principais orientações da proposta da
Comissão e teve-se em conta o espírito das alterações 63 e 64 do Parlamento. É igualmente
contemplada parte da alteração 61.

O n.º 4 inclui a obrigação de as empresas de investimento notificarem aos seus clientes
quaisquer alterações de fundo dos seus mecanismos de execução de ordens ou da sua política
na matéria. Este número tem em conta parte da alteração 69 do Parlamento.

O n.º 5 prevê a obrigação de as empresas de investimento poderem demonstrar aos seus
clientes, a pedido destes, que executaram as suas ordens em conformidade com a política de
execução da empresa. Este número insere-se no âmbito da alteração 9 do Parlamento.

O n.º 6, alínea a), do artigo 21.º estabelece que as medidas de comitologia devem contemplar a
natureza do cliente, tendo em conta o objectivo da alteração 65 do Parlamento.

N.º 2 do artigo 22.º

Este número foi reformulado na Posição Comum. Estabelece que a obrigação de divulgar
ordens com limites só se aplica a ordens relativas a acções admitidas à negociação num
mercado regulamentado. Permite igualmente aos Estados-Membros considerarem que as
empresas de investimento cumprem esta obrigação, transmitindo a ordem do cliente a um
mercado regulamentado e/ou a um MTF. A disposição tem em conta o espírito da alteração 70
do Parlamento.
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Artigo 24.º

A Posição Comum introduziu algumas alterações à proposta inicial da Comissão em relação às
transacções executadas com contrapartes elegíveis. Em relação aos serviços de recepção e de
transmissão, o texto da Posição Comum permite que o regime de contraparte altere o
procedimento de obtenção da confirmação expressa junto da contraparte potencial para alargar a
lista de contrapartes elegíveis e permitir que as empresas de países terceiros sejam tratadas
como contrapartes elegíveis. Este artigo abarca a alteração 78 do Parlamento e parte das
alterações 75, 76 e 77.

N.º 5 do artigo 25.º

Foram introduzidas algumas alterações a fim de contemplar a possibilidade de as empresas
colocarem os seus relatórios à disposição das autoridades competentes através de um sistema
de negociação ou de notificação. Tal tem com conta parte da alteração 80 do Parlamento.

N.º 1 do artigo 26.º

A Posição Comum introduziu algumas alterações em relação à obrigação de as empresas de
investimento e operadores de mercado que operam um MTF instituírem e manterem
mecanismos para o controlo regular do cumprimento das suas regras pelos seus utilizadores.
As alterações pretendem introduzir alguma flexibilidade na proposta inicial da Comissão e
têm em conta, em parte, o espírito da alteração 84 do Parlamento.

N.º 1 artigo 27.º

De acordo com a alteração 86 do Parlamento, a Posição Comum limita a aplicação da regra
relativa à divulgação da oferta de preços aos "internalizadores sistemáticos".

Na Posição Comum propõe-se que seja alargado o âmbito das transacções cobertas pela
obrigação de transparência pré-negociação àquelas que não são de grande dimensão
comparativamente à dimensão normal do mercado. A este respeito, a Posição Comum tem em
conta a alteração 88 do Parlamento, embora o âmbito da obrigação de transparência
pré-negociação seja de certa maneira mais rigorosa na alteração, que propõe a aplicação da
regra "às transacções cujo volume corresponde ao volume normal de mercado". A Comissão
considera que tanto o espírito da Posição Comum como o da alteração do Parlamento são
aceitáveis: a obrigação de transparência pré-negociação é definida em ambos os casos de
forma mais proporcionada do que na proposta inicial, graças ao facto de estar garantido um
maior grau de protecção do investidor e de eficiência do mercado.

N.º 2 do artigo 27.º

De acordo com este número, a oferta de preços deve ser divulgada ao público de uma forma
que seja facilmente acessível a outros participantes do mercado numa base comercial
razoável, e não de modo gratuito, tal como previsto na proposta inicial da Comissão. Tal
corresponde a parte da alteração 88 do Parlamento que foi ligeiramente reformulada.

Este número prevê igualmente uma derrogação à obrigação de transaccionar aos preços
oferecidos quando se trate de transacções em que a execução respeitante a vários títulos está
englobada numa única operação. É assim contemplada uma parte da alteração 33 do
Parlamento.
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N.º 3 do artigo 27.º

As empresas podem decidir a quem facultam o acesso às suas ofertas de preços, desde que o
façam de um modo não discriminatório, o que contempla a alteração 88 do Parlamento sobre
esta questão.

N.º 1 do artigo 28.º

Foi dada uma nova redacção a este número na Posição Comum, com vista a introduzir uma
maior flexibilidade no período de tempo durante o qual as empresas de investimento devem
divulgar a informação pós-negociação. De acordo com a Posição Comum esta informação
será tornada pública "o mais aproximadamente possível do tempo real" e não
"imediatamente", tal como previsto na proposta da Comissão, o que contempla a alteração
151 do Parlamento.

N.º 1 do artigo 30.º

A Posição Comum estabelece que os requisitos relativos à transparência pós-negociação
aplicáveis aos MTF não são exigíveis quando sejam tornadas públicas informações
pormenorizadas sobre operações efectuadas em conformidade com as regras de um mercado
regulamentado. Tal contempla a alteração 95 do Parlamento.

CAPÍTULO III - DIREITOS DAS EMPRESAS DE INVESTIMENTO

N.º 1 do artigo 34.º

Este artigo diz respeito ao direito de acesso por parte das empresas de investimento aos
sistemas de contraparte central, compensação e liquidação e ao direito de designar o sistema
de liquidação. Na Posição Comum a expressão "possibilidade", da proposta da Comissão, foi
substituída pela expressão "direito", presente na alteração 99 do Parlamento.

Título III - mercados regulamentados
N.º 1, terceiro parágrafo, do artigo 36.º

Foi aditado um novo parágrafo na Posição Comum para clarificar as obrigações estabelecidas
na directiva nos casos em que o mercado regulamentado é uma pessoa colectiva e é gerido ou
operado por um intermediário financeiro distinto do próprio mercado regulamentado. Tal
reflecte as alterações 11 e 158 e parte das alterações 80 e 112 do Parlamento.

N.º 1, quarto parágrafo, do artigo 36.º

Foi introduzido um novo parágrafo na Posição Comum, que substitui o n.º 4 do artigo 33.º da
proposta inicial da Comissão. De acordo com a nova formulação, o operador do mercado
regulamentado é responsável pelo fornecimento de todas as informações, incluindo um
programa de operações especificando, designadamente, os tipos de actividade comercial
previstos e a estrutura organizativa necessários para permitir à autoridade competente
certificar-se de que o mercado regulamentar instituiu, no momento da autorização inicial,
todos os procedimentos necessários para cumprir as suas obrigações, impostas por força do
disposto nesse título. Por conseguinte, o operador de mercado será igualmente responsável
pela notificação à autoridade competente de quaisquer alterações previstas às condições ou ao
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programa de operações do mercado regulamentado. Este parágrafo tem em conta a alteração
103 do Parlamento.

N.º 2 do artigo 36.º

Este número foi reformulado na Posição Comum, a fim de exigir aos operadores de mercado
que exerçam os actos relacionados com a organização e o funcionamento do mercado
regulamentado, tendo assim sido contemplada a alteração 101 do Parlamento.

Alínea d) do artigo 39.º

Os requisitos em matéria de normas e procedimentos de negociação dos mercados
regulamentados foram simplificados na Posição Comum, tendo em conta o objectivo da
alteração 108 do Parlamento.

N.º 1 do artigo 40.º

Na sequência da alteração 109 do Parlamento, foi introduzida uma nova formulação no que
diz respeito às regras de admissão dos instrumentos financeiros à negociação,.

N.º 5 do artigo 40.º

Este número exige que o mercado regulamentado informe o emitente do facto de os seus
valores mobiliários serem negociados nesse mercado. Exige igualmente o cumprimento das
disposições pertinentes da Directiva relativa ao prospecto. Esta alteração contempla o espírito
da alteração 112 do Parlamento.

N.º 6, alínea c), do artigo 40.º

Esta alínea estabelece que, no quadro do procedimento de comitologia, devem ser clarificados
os mecanismos que o mercado regulamentado deve estabelecer para facilitar o acesso dos sue
membros às informações que tenham sido divulgadas por força da legislação comunitária.
Tem em conta a alteração 114 do Parlamento.

Artigo 42.º

O n.º 2 do artigo 39.º da proposta da Comissão (acesso ao mercado regulamentado) foi alterado
na Posição Comum. A limitação desse acesso exclusivamente às contrapartes elegíveis foi
suprimida, tendo sido introduzido no texto da Posição Comum um regime mais flexível para o
acesso ao mercado regulamentado. Tal tem em conta a alteração 116 do Parlamento.

N.º 2 do artigo 43.º

A Posição Comum introduziu algumas alterações à proposta inicial da Comissão no que diz
respeito às obrigações dos operadores de mercado. O texto da Posição Comum obriga-os a
notificarem à autoridade competente do mercado regulamentado infracções significativas das
respectivas regras ou condições de negociação ou conduta susceptíveis a boa ordem dos
mercados e de implicar abusos desses mercados. Os operadores de mercados não são obrigados
a fornecer informações pormenorizadas sobre infracções pouco relevantes às regras. Tal tem em
conta a alteração 117 do Parlamento.
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Artigo 44.º

Este artigo estabelece os requisitos de transparência pré-negociação aplicáveis aos mercados
regulamentados. O n.º 3, que constitui uma disposição de comitologia, tem em conta a alteração
118 do Parlamento e estabelece que as medidas de aplicação devem definir o volume ou o
tipo de ordens que podem ser dispensadas da prestação de informações pré-negociação.

Título V - disposições finais
N.º 3 do artigo 67.º

Este artigo altera a Directiva 93/6/CEE através da inclusão, inter alia, de uma alteração em
relação às garantias exigidas a determinadas empresas de investimento que estão autorizadas a
prestar exclusivamente o serviço de consultoria para investimento e/ou a receber e a transmitir
ordens dos investidores sem deterem, em ambos os casos, fundos ou valores mobiliários
pertencentes aos seus clientes e que, por esse motivo, nunca poderão ficar em débito para com
os seus clientes. Estas pessoas poderão optar por deter capitais próprios ou um seguro de
responsabilidade civil profissional ou uma combinação de ambos. Tal reflecte a alteração 134
e parte da alteração 36 do Parlamento.

Ao estabelecer um regime específico para as empresas de investimento que efectuam ambos os
serviços acima mencionados e a actividade de mediação de seguros, esta nova disposição
reconhece implicitamente que as empresas de investimento em causa podem acumular as duas
actividades. Tal está de acordo com o espírito da alteração 133 do Parlamento.

Artigo 68.º

Este artigo adita um novo parágrafo ao Anexo I da Directiva 2000/12/CE, segundo o qual os
serviços e actividades da DSI, quando se refiram aos instrumentos financeiros nela previstos,
ficarão igualmente sujeitos ao reconhecimento mútuo de acordo com a Directiva Bancária.
Por conseguinte, os passaportes concedidos às instituições de crédito ao abrigo da Directiva
de consolidação bancária podem abranger os serviços e actividades da Directiva relativa aos
serviços de investimento, o que vem ao encontro da alteração 135 do Parlamento.

3.2.2. Alterações aceites pela Comissão e não incluídas na Posição Comum

Alteração 20 do Parlamento

Esta alteração pretende clarificar que o serviço de execução de ordens também inclui a actuação
em nome de clientes num mercado regulamentado, MTF ou qualquer sistema comparável num
país terceiro. Embora a Posição Comum do Conselho não inclua a formulação proposta na
alteração, a Comissão considera que o texto actual é suficientemente lato e flexível.

Alteração 62 do Parlamento

A alteração especifica que a melhor execução possível deve ter em conta o volume e o tipo de
ordem, bem como a natureza do cliente.

A Comissão considera que a Posição Comum continuar a ser aceitável. Nos termos do n.º 6,
alínea a) do artigo 21.º, estes factores serão tidos em conta nas medidas de execução relativas
à aplicação dos requisitos de boa execução. Estes factores fazem parte do conceito de boa
execução.
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Alteração 68 do Parlamento

Esta alteração propõe uma maior flexibilidade à "regra da ordem de recepção", através de uma
referência específica à política de agrupamento de ordens ou a um acordo com o cliente.

A Comissão concorda com a inclusão no texto de uma referência à política de agrupamento de
ordens da empresa, na medida em que reflecte as actuais práticas do mercado. No entanto,
uma vez que a Posição Comum do Conselho não contém uma referência expressa nesse
sentido, a Comissão considera que tal pode ser conseguido no âmbito das medidas de
execução previstas no n.º 3, alínea a), do artigo 22.º.

Alteração 74 do Parlamento

Esta alteração pretende introduzir algumas alterações no regime dos agentes vinculados,
permitindo às empresas de investimento designarem directamente os agentes vinculados. A
Posição Comum permite aos Estados-Membros concederem essa possibilidade às empresas. A
Comissão considera ser mais razoável serem os Estados-Membros a decidir se reconhecem ou
não a actividade de agente vinculado no seu território de uma forma coerente - e
estabelecerem práticas e regras nacionais que irão reger esta actividade caso o pretendam - do
que deixar esta opção à discrição de cada empresa individual.

Em relação ao n.º 2 da alteração, a Comissão considera não haver necessidade de a introduzir
no artigo 23.º, na medida em que os requisitos relativos às garantias são adequadamente
cobertos no artigo 67.º tendo em conta este ponto.

Em relação ao n.º 7, a Comissão considera que os requisitos desta proposta já estão em
conformidade com os requisitos previstos para o efeito na Directiva relativa aos mediadores
de seguros, não havendo assim necessidade de incluir no texto uma referência expressa a esta
questão.

Alteração 87 do Parlamento

De acordo com esta alteração, a obrigação de transparência pré-negociação não deve ser
aplicada aos internalizadores sistemáticos que não representam, de modo regular e
permanente, uma fonte de liquidez importante para as acções em causa.

A Posição Comum não contém esta disposição e, embora a sua ausência não afecte
significativamente o âmbito da obrigação, a Comissão considera que poderia ser útil, em
termos de eficiência do mercado, explorar a possibilidade de contemplar a essência desta
alteração do Parlamento Europeu.

Alteração 89 do Parlamento

A alteração estabelece um procedimento de comitologia para a definição da dimensão normal
do mercado. A Posição Comum utiliza a expressão "volume normal de mercado". A
Comissão aceita a necessidade de recorrer à comitologia para definir esta expressão
(dimensão normal de mercado) caso seja utilizada na directiva.

Alteração 92 do Parlamento

Esta alteração clarifica os casos em que a obrigação de divulgação não é aplicável às
transacções, quando a respectiva informação tem uma utilidade escassa ou nula.
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A Comissão considera que o espírito desta alteração já está contemplado no actual texto,
estando nomeadamente implícito no quadro dos procedimentos comitologia do artigo 28.º.

Alteração 96 do Parlamento

Esta alteração pretende suprimir a necessidade de as empresas de investimento aguardarem
que o Estado-Membro de origem notifique o Estado-Membro de acolhimento para exercerem
a liberdade de prestação de serviços.

De acordo com a Posição Comum, as empresas de investimento só podem dar início às suas
actividades após essa notificação. A Comissão concorda com esta abordagem, na medida em
que está de acordo com a Directiva relativa ao seguro de vida.

Alteração 97 do Parlamento

O objectivo da alteração consiste em evitar a aplicação das regras do país de acolhimento às
operações das sucursais das instituições de crédito.

De acordo com a Posição Comum, tanto as instituições de crédito como as empresas de
investimento ficarão sujeitas às mesmas regras, sempre que prestarem serviços de
investimento ou desempenharem actividades de investimento através das suas sucursais. A
Comissão considera que esta abordagem assegurará condições equitativas entre estas
entidades.

Alteração 111 do Parlamento

O primeiro parágrafo da alteração tem por objectivo clarificar o âmbito da obrigação imposta
aos mercados regulamentados ao admitirem instrumentos financeiros à negociação.

A Comissão considera que a essência de parte desta alteração, que é apenas uma proposta de
redacção, já está incluída no n.º 3 do artigo 40.º.

Alteração 121 do Parlamento

Esta alteração pretende evitar que os mercados regulamentados sejam limitados na utilização
de um sistema de compensação de um país terceiro.

A Comissão considera que se trata de uma questão importante. No entanto, tendo em conta
que em breve serão lançadas acções específicas no domínio da compensação e liquidação, a
Comissão considera poder aceitar a Posição Comum.

Alteração 123 do Parlamento

A alteração pretende assegurar a cooperação entre os mecanismos de recurso extrajudiciais à
disposição dos investidores, com vista a identificar, partilhar e incentivar as melhores práticas.
A Comissão é favorável a esta abordagem, que não foi tida em conta na Posição Comum do
Conselho. No entanto, a abordagem que foi adoptada pelo Conselho está de acordo com a
abordagem seguida noutras directivas no domínio dos serviços de investimento.

Alteração 125 do Parlamento

A alteração pretende sublinhar que a intervenção das autoridades competentes do
Estado-Membro de acolhimento só deve ocorrer em circunstâncias excepcionais.
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Apesar de esta alteração não ter sido incluída na Posição Comum, a Comissão considera que,
na prática, de acordo com o texto, as autoridades competentes do Estado-Membro de
acolhimento só intervirão em casos excepcionais.

Alteração 126 do Parlamento

Esta alteração estabelece que a Comissão deve ter em conta o impacto das medidas de
execução sobre os participantes no mercado e a sua proporcionalidade em relação aos
objectivos regulamentares. A Comissão incorporaria esta alteração num considerando a fim
de sublinhar um princípio geral mente aceite da actividade legislativa das instituições da UE,
mas não no articulado da directiva. Neste contexto, apesar do considerando em causa não ter
sido proposto pelo Conselho, o quadro substantivo da directiva não é afectado.

Alteração 129 do Parlamento

A alteração propõe que seja alargado para cinco anos o prazo previsto para que a Comissão
apresente ao Parlamento Europeu e ao Conselho um relatório sobre várias questões.

A Posição Comum do Conselho estabeleceu um prazo de 30 meses. A fim de garantir um
melhor controlo da eficácia das disposições da directiva, a Comissão também concorda com
este prazo.

Alteração 140 do Parlamento

Esta alteração pretende incluir como eventuais investidores institucionais os fundos
fiduciários de beneficência.

A Comissão considera que essas entidades, caso detenham fundos significativos para investir,
serão normalmente incluídas na categoria de clientes que, de acordo com o n.º 2 do Anexo II,
podem ser tratados como profissionais caso o pretendam. Esta solução institui um regime
mais flexível do que o proposto na alteração do Parlamento Europeu.

Outras alterações

Não foram incluídas na Posição Comum várias alterações aceites pela Comissão, quanto ao
espírito, na sua globalidade ou parcialmente. Algumas dessas alterações apontavam para uma
clarificação ou orientação explicativa ou destinavam-se a introduzir aperfeiçoamentos
substanciais ou linguísticos no texto sem afectar a sua essência. Embora a Comissão tivesse
preferido a inclusão desses melhoramentos no texto, considera poder aceitar a Posição
Comum, na medida em que as linhas principais se mantêm nos três textos, isto é, na proposta
inicial da Comissão, nas alterações do PE e na Posição Comum do Conselho. As alterações
em questão são as seguintes: 2, 56, 110, 115, 124, 139, 143 e 144. Na mesma linha, as
alterações 7 e 8 não foram literalmente incorporadas na Posição Comum; estas alterações
pretendiam modificar, respectivamente, os considerandos 21 e 24 da proposta inicial que
acabaram por ser suprimidos no texto da Posição Comum, por serem redundantes em relação
ao articulado da directiva. Contudo, a essência do texto não foi afectada, na medida em que
foram incluídas na Posição Comum alterações paralelas (44 e 53) aos artigos da directiva – n.º
4 do artigo 14.º e n.º 4 do artigo 19.º. A Comissão considera que as alterações 7 e 8 continuam
a ser aceites na sua essência na Posição Comum. A alteração 26, que se refere à definição de
"ordem de mercado", não foi introduzida porque a definição foi suprimida.
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3.3. Novas disposições introduzidas pelo Conselho

Foi introduzido um conjunto de novos elementos na Posição Comum relativamente à proposta
inicial da Comissão e às alterações propostas pelo PE. A maioria desses novos elementos
completa ou esclarece o texto da proposta inicial ou acrescenta algumas particularidades ao
texto inicial, a fim de ter em conta os vários tipos de instrumentos, serviços e actividades
abrangidos pela directiva. As principais disposições novas são abordadas pormenorizadamente
nas observações que se seguem. Essas observações não fazem referência às alterações
introduzidas pelo Conselho e que se relacionam exclusivamente com a estrutura interna do
texto, tais como parte das alterações introduzidas nos artigos 4.º, 16.º, 17.º, 18.º, 19.º, 20.º, 21.º,
22.º, 48.º e 49.º.

A Posição Comum está de acordo, em linhas gerais, com a proposta da Comissão e as novas
disposições introduzidas pelo Conselho não alteram a sua essência.

Considerandos

O texto dos considerandos foi alterado de acordo com as modificações introduzidas no
articulado da directiva e que a seguir se expõem.

Considerando 16

Esclarece que a pessoa em causa deve cumprir sistematicamente as condições estabelecidas
no artigo 2.º para beneficiar das isenções previstas.

Considerando 19

Esclarece que as empresas de investimento que prestem um ou mais serviços de investimento
ou que exerçam uma ou mais actividades de investimento, não abrangidos pela sua
autorização, numa base não regular, não carecem de uma autorização suplementar.

Considerando 20

Em relação à definição de "recepção e transmissão de ordens", a Posição Comum introduziu
um considerando para esclarecer que a definição também inclui a colocação em contacto de
dois ou mais investidores, proporcionando assim uma transacção entre esses investidores.

Considerando 26

No que diz respeito aos n.os 7 e 8 do artigo 13.º, a Posição Comum introduziu este
considerando a fim de esclarecer que se um cliente, no respeito da legislação comunitária,
nomeadamente da Directiva relativa aos acordos de garantia financeira, transferir a totalidade
dos direitos de propriedade de instrumentos financeiros ou fundos para uma empresa de
investimento, com o objectivo de garantir ou proteger, seja de que forma for, obrigações
presentes ou futuras, reais, contingentes ou eventuais, esses instrumentos financeiros ou
fundos deixarão igualmente de ser considerados como pertencentes a esse cliente.

Considerando 29

Em relação ao n.º 6 do artigo 19.º, o Conselho introduziu um novo considerando que
especifica em que condições a empresa pode ser dispensada de avaliar a adequação do serviço
às necessidades do cliente, isto é, que o serviço deve ser prestado por iniciativa do cliente ou
do cliente potencial.
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Considerando 33

O texto inclui um considerando sobre a necessidade de eliminar os obstáculos que possam
obstar à consolidação das informações relevantes a nível europeu e à sua publicação, a fim de
garantir uma concorrência leal e permitir aos investidores a comparação dos preços das várias
plataformas de negociação.

Considerando 34

Esclarece que as empresas de investimento podem pedir ao cliente ou ao potencial cliente o
seu consentimento simultaneamente em relação à sua política de execução de ordens e à
possibilidade de as suas ordens poderem ser executadas fora de um mercado regulamentado
ou de um MTF.

Considerando 35

Esclarece que as pessoas que prestam serviços de investimento em nome de uma ou mais
empresas de investimento não deverão ser consideradas como agentes vinculados, mas sim
empresas de investimento, quando se enquadrarem na definição correspondente prevista na
directiva, à excepção de certas pessoas que poderão estar isentas.

Considerando 38

Na sequência da abordagem relativa às empresas de investimento, as autoridades competentes
dos Estados-Membros só devem proceder ao registo dos agentes vinculados que tencionem
exercer as suas actividades ou que exerçam a maioria dessas actividades nos seus territórios.

Considerando 39

Este considerando está ligado às alterações introduzidas no artigo 24.º e estabelece que as
contrapartes elegíveis serão consideradas como agindo na qualidade de clientes. A Comissão
considera que esta alteração era necessária para ter em conta as modificações introduzidas
pela Posição Comum em relação ao âmbito do regime das contrapartes elegíveis.

Considerando 41

Este considerando está ligado ao novo n.º 1 do artigo 24.º e esclarece que a obrigação de
divulgar uma ordem de um cliente com limites apenas se aplica no caso de envio explícito
pela contraparte de uma ordem com limites a uma empresa de investimento para efeitos da
sua execução.

Considerando 42

Foi aditado um novo considerando com vista a recordar a obrigação de os Estados-Membros
protegerem o direito à privacidade das pessoas singulares.

Considerando 44

Este considerando enuncia os casos em que os Estados-Membros podem decidir aplicar aos
instrumentos financeiros distintos das acções os requisitos relativos à transparência
pré-negociação e pós-negociação estabelecidos na directiva.
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Considerando 47

Diz respeito ao âmbito da autorização dos mercados regulamentados. Também especifica em
que circunstâncias uma transacção deve ou não ser considerada como tendo sido concluída em
mercados regulamentados.

Considerando 49

Este considerando especifica que os requisitos mínimos de capital a respeitar pelos mercados
regulamentados para serem autorizados ao abrigo da directiva deverão ser fixados através da
revisão da Directiva 93/6/CEE e não de um procedimento de comitologia, tal como
inicialmente previsto na proposta da Comissão.

Considerando 52

Foi aditado uma nova frase a fim de recordar que os Estados-Membros deverão (as obrigações
não podem ser incluídas nos considerandos) assegurar o financiamento adequado das
autoridades competentes, nos termos do direito nacional.

Considerando 56

Recorda que qualquer troca ou transmissão de informações entre as autoridades competentes
ou outras autoridades, organismos ou pessoas deverá efectuar-se em conformidade com as
normas relativas à transmissão de dados pessoais a países terceiros, estabelecidas na Directiva
95/46/CE.

Articulado

Título I - DEFINIÇÕES E ÂMBITO DE APLICAÇÃO
Artigo 2.º

A Posição Comum introduziu uma isenção suplementar no n.º 1, alínea j), do artigo 2.º para as
pessoas que prestam consultoria para investimento no contexto do exercício de outra
actividade profissional não abrangida pela directiva, desde que a prestação desse
aconselhamento não seja especificamente remunerado.

Artigo 4.º

A definição de "consultoria para investimento" (n.º 1, ponto 4), do artigo 4.º), foi completada
para esclarecer que este tipo de serviço pode ser prestado quer a pedido do cliente quer por
iniciativa de uma empresa de investimento.

Foi introduzida uma nova definição de "criador de mercado" (n.º 1, ponto 8), do artigo 4.º),
considerada necessária para a correcta delimitação do âmbito das isenções.

A definição de "gestão de carteira" (n.º 1, ponto 9), do artigo 4.º), previamente incluída no
Anexo I, passou a integrar este artigo.

A definição de "Estado-Membro de acolhimento" (n.º 1, ponto 21), do artigo 4.º) foi
completada, a fim de ter em conta os mercados regulamentados.
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TÍTULO II - CONDIÇÕES DE AUTORIZAÇÃO E DE
EXERCÍCIO DE ACTIVIDADE APLICÁVEIS ÀS EMPRESAS
DE INVESTIMENTO

CAPÍTULO I - CONDIÇÕES E PROCEDIMENTOS DE AUTORIZAÇÃO

No artigo 9.º (pessoas que dirigem efectivamente a actividade da empresa), a Posição
Comum aditou um novo parágrafo ao n.º 1, a fim de evitar a duplicação de trabalhos sempre
que um operador de um mercado regulamentado pretender uma autorização para operar um
MTF.

O n.º 1 do artigo 10.º da Posição Comum esclarece as funções das autoridades competentes e
o n.º 4 foi alterado para incluir igualmente as sociedades gestoras de OICVM autorizados.

No artigo 14.º (processo de negociação e conclusão de transacções no MTF), o Conselho
suprimiu a disposição relativa à comitologia, por considerá-la desnecessária.

CAPÍTULO II - CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DA ACTIVIDADE APLICÁVEIS ÀS
EMPRESAS DE INVESTIMENTO

A Posição Comum suprimiu o artigo 17.º da proposta da Comissão (dotação permanente de
capital) por tê-lo considerado supérfluo.

No artigo 19.º, a Posição Comum introduziu as seguintes alterações:

� Um novo número (n.º 5) sobre as informações que as empresas de investimento
devem obter ao prestarem serviços de investimento diferentes da consultoria para
investimento ou gestão de carteiras. Estabelece igualmente a obrigação de as
empresas de investimento avisarem o cliente ou o potencial cliente se, com base
nas informações recebidas, considerarem que o produto ou serviço não é
adequado ou se o cliente não fornecer informações ou estas serem insuficientes.

� Um novo número (n.º 9) a fim de esclarecer que as obrigações estabelecidas no
respectivo artigo não se aplicam no caso de um serviço de investimento ser
proposto no quadro de um produto financeiro que já esteja sujeito a outras
disposições da legislação comunitária ou a normas europeias comuns relativas às
instituições de crédito e ao crédito ao consumo, no que diz respeito à avaliação de
risco dos clientes e/ou aos requisitos de informação.

Em relação aos agentes vinculados (artigo 23.º), a Posição Comum estabelece que os
Estados-Membros podem autorizar os agentes vinculados registados no seu território a
proceder à gestão de fundos e/ou instrumentos financeiros em nome e sob plena
responsabilidade da empresa de investimento para a qual actuam. No caso de operações
transfronteiras, estes agentes vinculados, autorizados a gerir os fundos e/ou instrumentos
financeiros do cliente, podem continuar esta prática no território de outro Estado-Membro,
apenas se para tal forem autorizados por esse Estado-Membro.

No artigo 24.º (transacções efectuadas com contrapartes elegíveis), a Posição Comum do
Conselho introduziu algumas alterações. Este regime abrangerá não só a execução de ordens
como também a sua recepção e transmissão, assim como os serviços auxiliares directamente
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relacionados com estas transacções. O artigo estabelece igualmente que apenas o n.º 1 do
artigo 22.º não é aplicável às transacções entre contrapartes elegíveis.

Algumas pessoas foram automaticamente consideradas contrapartes elegíveis, nomeadamente
os OICVM, os fundos de pensões e as respectivas sociedades gestoras, os operadores
especializados na negociação de mercadorias e os governos nacionais.

O artigo passou a integrar um novo n.º 4 relativo às entidades de países terceiros. A
disposição em matéria de comitologia é mais precisa e tem em conta as alterações supra.

As principais alterações no artigo 25.º dizem respeito à obrigação de notificação. Os
relatórios devem ser enviados à autoridade competente do Estado-Membro de origem,
excepto no caso das sucursais em que, de acordo com o n.º 7 do artigo 32.º, essas informações
são transmitidas à autoridade competente do Estado-Membro de acolhimento. Esta autoridade
transmitirá as informações às autoridades competentes do Estado-Membro de origem da
empresa de investimento, excepto se este indicar que não pretende receber essa informação.

As outras alterações dizem respeito à necessidade de as autoridades competentes
estabelecerem disposições necessárias por forma a garantir que a autoridade competente do
mercado mais relevante, em termos de liquidez para esses instrumentos financeiros, também
recebe esta informação.

O artigo 26.º foi reformulado para clarificar que as empresas de investimento e os
intermediários financeiros que operam um MTF só notificarão à autoridade competente as
infracções significativas das suas regras ou condições de negociação ou de conduta
susceptíveis de afectar a boa ordem dos mercados e de envolver abusos desses mercados. Foi
suprimida a disposição relativa às medidas de execução.

O artigo 27.º permite melhorar as ofertas de preços em relação às operações executadas com
investidores profissionais desde que essa melhoria de preços se realize no quadro de uma
margem divulgada publicamente e que a empresa de investimento satisfaça as condições
previstas nessa disposição.

No artigo 28.º (informações pós-negociação a prestar pelas empresas de investimento) as
principais alterações dizem respeito à introdução da expressão "no mínimo", a fim de
clarificar a natureza mínima da disposição (isto é, os Estados-Membros podem adoptar
disposições mais estritas do que este requisito mínimo) e a substituição da expressão "de
imediato" por "o mais aproximadamente possível do tempo real", a fim de proporcionar uma
maior flexibilidade às empresas de investimento.

Os artigos 29.º e 30.º relativos aos requisitos de transparência pré-negociação e
pós-negociação aplicáveis a um MTF foram alinhados com os artigos 44.º e 45.º (requisitos de
transparência aplicáveis aos mercados regulamentados). O Conselho também introduziu uma
disposição de comitologia esclarecendo que, excepto quando a natureza específica do MTF o
justifique, o conteúdo destas medidas de execução será igual ao das medidas de execução
previstas nos artigo 44.º e 45.º, respectivamente, para os mercado regulamentados. A alteração
95 do Parlamento foi incluída na íntegra e a alteração 94 foi parcialmente contemplada na
Posição Comum.

CAPÍTULO III - DIREITOS DAS EMPRESAS DE INVESTIMENTO

Capítulo III segue em larga medida a abordagem da proposta da Comissão.



21  

Os artigos 31.º e 32.º relativos à livre prestação de serviços de investimento, bem como à
liberdade de estabelecimento de uma sucursal, esclarecem que os serviços auxiliares só
podem ser prestados juntamente com um serviço e/ou actividade de investimento.

Ambos os artigos também incluem um novo parágrafo que obriga a autoridade competente do
Estado-Membro de origem a comunicar a identidade dos agentes vinculados, sempre que tal
for solicitado pelas autoridades do Estado-Membro de acolhimento.

Foi aditado um novo número ao artigo 31.º obrigando as empresas de investimento ou os
operadores de mercado a fornecerem informações sempre que pretenderem instalar
dispositivos que permitam o acesso aos seus sistemas por parte de utilizadores estabelecidos
num Estado-Membro de acolhimento.

No artigo 32.º, a principal alteração, comparativamente à proposta da Comissão, é o facto do
âmbito de aplicação do n.º 7 do artigo 32.º ter sido alargado para abranger os artigos 21.º,
22.º, 25.º, 27.º e 28.º e ter sido esclarecido que a autoridade competente do Estado-Membro de
acolhimento da sucursal só será responsável pelos serviços por ela prestados no seu território.
Os serviços prestados pela sucursal fora do território do Estado-Membro em que se encontra
implantada continuam a ser da responsabilidade do Estado-Membro de origem. Esta
disposição aplica-se tanto às empresas de investimento como às instituições de crédito.

No artigo 33.º o Conselho suprimiu a referência ao acesso indirecto por considerá-lo
desnecessário. O n.º 3 também foi suprimido por ser redundante em relação ao n.º 1 do artigo
42.º.

No artigo 34.º as principais alterações dizem respeito à substituição da expressão
"possibilidade" por "direito", a fim de proporcionar uma maior flexibilidade às empresas de
investimento.

O artigo inclui um novo número que esclarece as competências dos bancos centrais nacionais,
enquanto responsáveis pela supervisão dos sistemas de liquidação, ou de outras autoridades
supervisoras desses sistemas. A disposição de comitologia foi suprimida para evitar
interferências com quaisquer eventuais medidas em matéria de compensação e de liquidação.

Foi aditado um novo artigo 35.º sobre as disposições relativas aos sistemas de contraparte
central, compensação e liquidação no que diz respeito aos MTF.

TÍTULO III - MERCADOS REGULAMENTADOS
Artigo 36.º

A Posição Comum harmonizou este artigo relativo à autorização e à legislação aplicável, na
sequência das disposições correspondentes sobre empresas de investimento. O artigo fornece
também esclarecimentos adicionais sobre a distinção entre operador de mercado e o próprio
mercado.

Artigo 37.º

A Posição Comum deu uma nova redacção à proposta da Comissão, a fim de precisar os
requisitos relativos à gestão do mercado regulamento. A questão dos recursos financeiros
passou a integrar a alínea f) do artigo 39.º, deixando de ser estabelecida através de um
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procedimento de comitologia, mas sim através da revisão da Directiva 93/6/CEE (Directiva
relativa à adequação dos fundos próprios).

Artigo 38.º

A Posição Comum substituiu a expressão "controlo efectivo sobre o mercado regulamentado",
utilizada na proposta da Comissão, pela expressão "influência significativa sobre a gestão do
mercado regulamentado". No n.º 2, faz-se referência ao operador do mercado regulamentado e
não ao próprio mercado.

Artigo 39.º

A alínea d) foi reformulada com vista a suprimir a necessidade de aprovação prévia das regras
do mercado regulamentado pelas autoridades competentes. Tal como acima referido, inclui
igualmente os requisitos financeiros para os mercados regulamentados.

Artigo 40.º

A Posição Comum suprimiu a necessidade de aprovação prévia pelas autoridades competentes
das regras relativas à admissão dos instrumentos financeiros à negociação. No n.º 6 foi aditada
uma nova alínea relativa aos mecanismos que o mercado regulamentado deve instituir para
facilitar aos seus membros ou participantes o acesso às informações que tenham sido tornadas
públicas nas condições estabelecidas nos termos do direito comunitário.

Artigo 41.º

A Posição Comum do Conselho aditou uma disposição segundo a qual, quando a autoridade
competente de um Estado-Membro solicitar a suspensão ou a retirada de um instrumento
financeiro, deve comunicar essa decisão às autoridades competentes dos demais
Estados-Membros que, por seu turno, devem solicitar a suspensão ou a retirada da negociação
do referido instrumento financeiro dos mercados regulamentados e dos MTF que funcionem
sob a sua autoridade.

Artigo 42.º

No n.º 2 da Posição Comum, o limite de acesso aos mercados regulamentados exclusivamente
às contrapartes elegíveis, proposto pela Comissão, foi substituído por um regime mais
flexível.

Este artigo também suprimiu referências desnecessárias aos membros ou participantes
indirectos.

Foi aditado um novo número relativo ao estabelecimento de mecanismos por parte dos
mercados regulamentados no território de outros Estados-Membros, sendo seguida a
abordagem adoptada para as empresas de investimento.

Artigo 43.º

A Posição Comum alterou este artigo relativo ao controlo do cumprimento das regras dos
mercados regulamentados e de outras obrigações legais. O controlo passará a centrar-se no
cumprimento das regras do mercado por parte dos seus membros ou participantes e não nas
transacções efectuadas pelos membros.
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O texto foi alterado para esclarecer que a autoridade competente em matéria de investigação e
de acção penal contra os abusos de mercados pode ser diferente da autoridade competente do
mercado regulamentado.

O texto apenas exige que a autoridade notifique infracções significativas às regras.

Artigos 44.º e 45.º

O texto permite que os mercados regulamentados estabeleçam condições comerciais a aplicar
aos internalizadores sistemáticos para o acesso aos mecanismos por eles utilizados na
divulgação dos preços.

O âmbito n.º 2 do artigo 44.º foi alargado e permite a dispensa da obrigação de transparência
pré-negociação, em função do modelo de mercado ou do tipo e volume das ordens. O n.º 2 do
artigo 45.º também foi alterado e autoriza o diferimento da publicação dos dados
pormenorizados sobre as transacções em função, não só do seu volume, como do seu tipo.

As disposições relativas à comitologia foram simplificadas.

Artigo 46.º

À semelhança do artigo 35.º, este artigo, relativo às disposições respeitantes aos mecanismos
de contraparte central, compensação e liquidação, inclui um novo número, com vista a evitar
uma duplicação do controlo.

Artigo 47.º

De acordo com as alterações introduzidas pelo Conselho, a Comissão deve actualizar o seu
sítio web sempre que um Estado-Membro comunicar alterações à lista dos mercados
regulamentados.

TÍTULO IV - AUTORIDADES COMPETENTES
O Título IV foi reestruturado, passando a abarcar três capítulos. O primeiro diz respeito à
designação, poderes e vias de recurso das autoridades competentes, estabelecendo igualmente
a obrigação de essas autoridades cooperarem a nível nacional e as regras em matéria de sigilo
profissional. O segundo capítulo estabelece as regras de cooperação entre as autoridades
competentes de Estados-Membros diferentes, incluindo disposições em matéria de cooperação
e intercâmbio de informações transfronteiras. O terceiro e último capítulo refere-se à
cooperação com os países terceiros.

CAPÍTULO I - DESIGNAÇÃO, PODERES E VIAS DE RECURSO

Artigo 48.º

Na Posição Comum foi redigida de novo, com maior exactidão, a disposição relativa à
delegação de poderes. Assim, nenhuma delegação de funções em entidades diferentes das
autoridades referidas pode envolver o exercício de autoridade pública ou a utilização de
poderes discricionários de apreciação.
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Artigo 49.º

Este artigo substitui o n.º 3 do artigo 45.º da proposta da Comissão. A obrigação foi alargada
para incluir igualmente a cooperação entre as autoridades competentes em matéria de
supervisão dos fundos de pensões, OICVM e mediadores de seguros e resseguros.

Artigo 50.º

O Conselho harmonizou este artigo com o artigo 12.º da Directiva 2003/6/CE relativa à
informação privilegiada e à manipulação do mercado.

Foi aditada na alínea m) uma nova competência, a fim de permitir aos auditores ou peritos a
realização de verificações como complemento necessário às competências e direitos
estabelecidos na proposta da Comissão.

O n.º 2 do artigo 46.º da proposta da Comissão, sobre a necessidade de as autoridades
competentes disporem de recursos adequados, foi substituído por uma nova frase no
considerando 52.º, na sequência da Directiva 2003/6/CE relativa à informação privilegiada e à
manipulação de mercado.

Artigo 53.º

Os Estados-Membros deixam de ser obrigados a estabelecer procedimentos de recurso,
devendo porém incentivar a sua instituição.

Artigo 54.º

A Posição Comum aditou três novos números.

Os n.os 3 e 4 regem a utilização de informações confidenciais recebidas. O n.º 3, que impõe a
regra do sigilo profissional e foi alinhado em larga medida pelo n.º 2, último parágrafo, do
artigo 16.º da Directiva 2003/6/CE (abuso de mercado).

O n.º 4 estabelece em que medida as informações podem ser transmitidas, de uma forma mais
clara e coerente do que no artigo 54.º da proposta da Comissão. O texto foi adaptado à nova
estrutura, nomeadamente face ao artigo 48.º (os Estados-Membros podem designar mais do
que uma autoridade competente) e face ao artigo 56.º (os Estados-Membros designarão uma
autoridade competente como ponto de contacto para efeitos de cooperação ou troca de
informações).

O n.º 5 esclarece que o disposto neste artigo não obsta a que as autoridades competentes
troquem ou transmitam, nos termos da lei nacional, informações confidenciais que não
tenham sido recebidas de uma autoridade competente de outro Estado-Membro.

CAPÍTULO II - COOPERAÇÃO ENTRE AS AUTORIDADES COMPETENTES DE
ESTADOS-MEMBROS DIFERENTES

Artigo 56.º

O Conselho introduziu uma obrigação de os Estados-Membros designarem uma única
autoridade competente como ponto de contacto para facilitar e acelerar a cooperação e em
especial a troca de informações.
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O novo n.º 2 obriga as autoridades competentes dos Estados-Membros de acolhimento e de
origem a assegurarem uma cooperação mútua em matéria de mercados regulamentados
transfronteiras, sempre que as operações de um mercado regulamentado autorizado no
Estado-Membro de origem, que estabeleceu um dispositivo num Estado-Membro de
acolhimento, tiver adquirido uma importância substancial para o funcionamento dos mercados
de valores mobiliários e a protecção dos investidores nesse Estado-Membro de acolhimento.
O novo n.º 6 fixa medidas de execução destinadas a estabelecer os critérios nos termos dos
quais as operações de um mercado regulamentado num Estado-Membro de acolhimento
podem ser consideradas de importância substancial.

O texto do artigo 53.º da proposta da Comissão foi cindido em dois artigos - 57.º e 59.º - a
fim de tornar o texto mais claro. O artigo 57.º permite que a autoridade de competente de um
mercado regulamentado se dirija directamente aos membros remotos desse mercado.

O artigo 58.º foi reestruturado e refere-se exclusivamente à troca de informações entre os
Estados-Membros através dos pontos de contacto. A Comissão pode adoptar medidas de
execução relativas aos procedimentos aplicáveis às trocas de informação entre as autoridades
competentes.

No artigo 62.º, o Conselho alargou as medidas cautelares a aplicar pelas autoridades
competentes do Estado-Membro de acolhimento nos casos das sucursais e dos mercados
regulamentados e MTF.

CAPÍTULO III - COOPERAÇÃO COM PAÍSES TERCEIROS

Artigo 63.º

As alterações deste artigo reflectem a nova estrutura do Título IV.

TÍTULO V - DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 65.º

O n.º 1 da Posição Comum passou para dois anos o prazo para a apresentação do relatório.

Foi aditado um novo n.º 2 que solicita à Comissão a apresentação de um relatório sobre a
aplicação do artigo 27.º (transparência pré-negociação).

No n.º 3, a Posição Comum solicita à Comissão que apresente um relatório sobre as seguintes
questões suplementares:

� a adequação de regras relativas à nomeação de agentes vinculados para a
realização de serviços e/ou actividades de investimento, em especial no que
respeita à sua supervisão;

� a conveniência de manter a isenção prevista no n.º 1, alínea i) do artigo 2.º,

O novo n.º 4 determina que a Comissão apresentará um relatório sobre os esforços em curso
para a supressão dos obstáculos que possam impedir a consolidação, a nível europeu, das
informações a publicar pelas plataformas de negociação. A este respeito, recorda-se que o
considerando 33 estabelece que a concorrência leal exige que os participantes no mercado e
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os investidores possam comparar os preços que as plataformas de negociação (mercados
regulamentados, MTF e intermediários) são obrigadas a publicar. Para o efeito, recomenda-se
que os Estados-Membros suprimam os obstáculos que possam obstar à consolidação das
informações relevantes a nível europeu e à sua publicação.

O novo n.º 5 estabelece que a Comissão apresentará um relatório sobre a adequação dos
requisitos em matéria de seguro de responsabilidade civil profissional impostos aos
intermediários nos termos do direito comunitário.

Com base nesses relatórios, a Comissão pode, se necessário, apresentar propostas, com vista a
introduzir alterações pertinentes à directiva.

Artigo 66.º

O texto do artigo 61.º da proposta da Comissão mantém-se inalterado.

Artigo 67.º

A Posição Comum alterou o artigo 62.º da proposta da Comissão. Foram introduzidas as
necessárias alterações técnicas ao n.º 4 do artigo 3.º da Directiva 93/6/CEE. Os requisitos de
capital para as empresas que só estão autorizadas a prestar serviços de consultoria para o
investimento e/ou a receber e a transmitir ordens de investidores sem deterem, em ambos os
casos, os fundos ou valores mobiliários pertencentes aos seus clientes e que, por esse motivo,
nunca poderão ficar em débito para com os seus clientes, passam a ter um regime específico
ao abrigo do n.º 4 do artigo 3.º da Directiva 93/6/CEE.

Estas empresas podem optar por um capital mínimo inicial, um seguro de responsabilidade
civil profissional ou por uma combinação de ambos. Estas pessoas ficarão sujeitas a um
regime menos rigoroso no caso de estarem igualmente registadas nos termos da
Directiva 2002/92/CE relativa aos mediadores de seguros e sujeitas aos requisitos da referida
directiva.

Artigo 68.º

A Posição Comum altera o Anexo I da Directiva de codificação bancária de forma diferente
em relação à proposta da Comissão. Em vez de introduzir, no anexo, referências a novas
actividades ou instrumentos financeiros, adita um novo parágrafo segundo o qual os serviços
e as actividades previstos nas Secções A e B do Anexo I desta directiva, quando se refiram
aos instrumentos financeiros previstos na Secção C Anexo I da mesma directiva, ficarão
igualmente sujeitos ao reconhecimento mútuo nos termos da referida directiva.

Artigo 69.º e 70.º

De um modo geral, estes artigos mantêm a mesma orientação da proposta da Comissão. O
período de transposição passou de 18 para 24 meses.

Artigo 71.º

O Conselho introduziu uma disposição técnica transitória para facilitar uma entrada em vigor
mais harmoniosa da nova directiva.
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ANEXO I

Secção A

A Posição Comum simplificou o texto relativo aos serviços de investimento com a introdução
de algumas definições no artigo 4.º. O n.º 6 foi igualmente cindido em dois números.

Secção B

Foi introduzido um novo serviço: Serviços ligados à tomada firme.

Secção C

A lista de instrumentos financeiros foi reformulada com a preocupação de assegurar uma
maior clareza, em especial no que diz respeito aos instrumentos derivados sobre mercadorias.

ANEXO II

A Posição Comum introduziu algumas pequenas alterações nas categorias de clientes que
devem ser considerados profissionais, através da inclusão das empresas locais e dos outros
investidores institucionais.

4. CONCLUSÃO

A Comissão considera que a Posição Comum adoptada pelo Conselho em 8 de Dezembro de
2003 é fiel aos objectivos e ao espírito da proposta da Comissão de 29 de Novembro de 2002.

A Comissão considera igualmente que a Posição Comum vai ao encontro das principais
preocupações do Parlamento Europeu e contempla alguns dos principais elementos presentes
nas alterações do Parlamento.

A Comissão considera que a Posição Comum do Conselho é equilibrada.

Por conseguinte, a Comissão recomenda a adopção da presente Posição Comum pelo
Parlamento Europeu.
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