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Alteração 139
Robert Goebbels

Proposta de regulamento 
Considerando 3 

Texto da Comissão Alteração

(3) É conveniente e necessário que as 
disposições assumam a forma legislativa de 
um regulamento, pois algumas das 
disposições impõem a privados obrigações 
directas de notificação e divulgação das 
suas posições líquidas curtas em relação a 
certos instrumentos e em relação às 
vendas a descoberto sem garantia de 
detenção dos activos. A forma de 
regulamento é também necessária para 
conferir à Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados (AEVMM), 
instituída pelo Regulamento (EU) N.º 
[…/…] do Parlamento Europeu e do 
Conselho16, poderes para coordenar as 
medidas tomadas pelas autoridades 
competentes ou para tomar ela própria 
medidas.

(3) É conveniente e necessário que as 
disposições assumam a forma legislativa de 
um regulamento, pois algumas das 
disposições impõem a privados obrigações 
directas de notificação e divulgação das 
suas posições líquidas curtas em relação a 
certos instrumentos. A forma de 
regulamento é também necessária para 
conferir à Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados 
(AES(AEVMM), instituída pelo 
Regulamento (EU) N.º 1095/2010 do 
Parlamento Europeu e do Conselho16, 
poderes para coordenar as medidas 
tomadas pelas autoridades competentes ou 
para tomar ela própria medidas.

Or. en

Alteração 140
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Considerando 3 

Texto da Comissão Alteração

(3) É conveniente e necessário que as 
disposições assumam a forma legislativa de 
um regulamento, pois algumas das 
disposições impõem a privados obrigações 
directas de notificação e divulgação das 
suas posições líquidas curtas em relação a 
certos instrumentos e em relação às vendas 
a descoberto sem garantia de detenção dos 
activos. A forma de regulamento é também 

(3) É conveniente e necessário que as 
disposições assumam a forma legislativa de 
um regulamento, pois algumas das 
disposições impõem a privados obrigações 
directas de notificação e divulgação das 
suas posições líquidas curtas em relação a 
certos instrumentos e em relação às vendas 
a descoberto sem garantia de detenção dos 
activos. O presente regulamento não 
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necessária para conferir à Autoridade 
Europeia dos Valores Mobiliários e dos 
Mercados (AEVMM), instituída pelo 
Regulamento (EU) N.º […/…] do 
Parlamento Europeu e do Conselho16, 
poderes para coordenar as medidas 
tomadas pelas autoridades competentes ou 
para tomar ela própria medidas.

impõe obrigações de notificação e 
divulgação em relação às posições longas, 
pois essas obrigações são objecto da 
Directiva 2004/109/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativa à 
harmonização dos requisitos de 
transparência no que se refere às 
informações respeitantes aos emitentes 
cujos valores mobiliários estão admitidos 
à negociação num mercado 
regulamentado1. A forma de regulamento 
é também necessária para conferir à 
Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados 
(AES(AEVMM), instituída pelo 
Regulamento (EU) N.º 1095/2010 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
poderes para coordenar as medidas 
tomadas pelas autoridades competentes ou 
para tomar ela própria medidas.

_______________
1 JO L 390  de 31.12.2004, p. 38.

Or. en

Justificação

As obrigações de notificação e divulgação em relação às posições longas são abrangidas 
pela Directiva 2004/109/CE e não devem ser objecto do presente regulamento. Todas as 
propostas de alteração das obrigações de divulgação previstas na Directiva 2004/109/CE 
devem ser apresentadas no contexto da revisão dessa directiva (actualmente em curso).

Alteração 141
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Considerando 3 

Texto da Comissão Alteração

(3) É conveniente e necessário que as 
disposições assumam a forma legislativa de 
um regulamento, pois algumas das 
disposições impõem a privados obrigações

(3) É conveniente e necessário que as 
disposições assumam a forma legislativa de 
um regulamento, pois algumas das 
disposições impõem a privados obrigações 
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directas de notificação e divulgação das 
suas posições líquidas curtas em relação a 
certos instrumentos e em relação às vendas 
a descoberto sem garantia de detenção dos 
activos. A forma de regulamento é também 
necessária para conferir à Autoridade 
Europeia dos Valores Mobiliários e dos 
Mercados (AEVMM), instituída pelo 
Regulamento (EU) N.º […/…] do 
Parlamento Europeu e do Conselho16, 
poderes para coordenar as medidas 
tomadas pelas autoridades competentes ou 
para tomar ela própria medidas.

directas de notificação e divulgação das 
suas posições líquidas curtas em relação a 
certos instrumentos e em relação às vendas 
a descoberto sem garantia de detenção dos 
activos. O presente regulamento não 
impõe obrigações de notificação e 
divulgação em relação às posições longas, 
pois essas obrigações são objecto da 
Directiva 2004/109/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativa à 
harmonização dos requisitos de 
transparência no que se refere às 
informações respeitantes aos emitentes 
cujos valores mobiliários estão admitidos 
à negociação num mercado 
regulamentado1. A forma de regulamento 
é também necessária para conferir à 
Autoridade Europeia dos Valores 
Mobiliários e dos Mercados 
(AES(AEVMM), instituída pelo 
Regulamento (EU) N.º 1095/2010 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
poderes para coordenar as medidas 
tomadas pelas autoridades competentes ou 
para tomar ela própria medidas.
__________________

1 JO L 309 de 31.12.2004, p. 38.

Or. en

Justificação

As obrigações em matéria de notificação e divulgação já estão contempladas na Directiva 
relativa à Transparência (Directiva 2004/109/CE), cuja revisão está em curso actualmente. O 
presente regulamento é um regulamento sobre vendas a descoberto; não é, pois, conveniente 
incluir medidas sobre posições longas no âmbito deste diploma.

Alteração 142
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Considerando 4 
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Texto da Comissão Alteração

(4) Para pôr fim à actual situação 
fragmentada, em que alguns Estados-
Membros têm tomado medidas 
divergentes, e reduzir a possibilidade de 
que isso continue a acontecer, é importante 
enfrentar de forma harmonizada os 
potenciais riscos resultantes das vendas a 
descoberto e dos swaps de risco de 
incumprimento. Os requisitos a impor 
devem contemplar os riscos identificados
sem pôr injustificadamente em causa os 
benefícios das vendas a descoberto para a 
qualidade e eficiência dos mercados.

(4) Para pôr fim à actual situação 
fragmentada, em que alguns Estados-
Membros têm tomado medidas 
divergentes, e reduzir a possibilidade de 
que isso continue a acontecer, é importante 
enfrentar de forma harmonizada os 
potenciais riscos resultantes das vendas a 
descoberto e dos swaps de risco de 
incumprimento. Os requisitos a impor 
devem contemplar os riscos identificados e 
garantir a qualidade e eficiência dos 
mercados.

Or. en

Alteração 143
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Considerando 4 

Texto da Comissão Alteração

(4) Para pôr fim à actual situação 
fragmentada, em que alguns Estados-
Membros têm tomado medidas 
divergentes, e reduzir a possibilidade de 
que isso continue a acontecer, é importante 
enfrentar de forma harmonizada os 
potenciais riscos resultantes das vendas a 
descoberto e dos swaps de risco de 
incumprimento. Os requisitos a impor 
devem contemplar os riscos identificados 
sem pôr injustificadamente em causa os 
benefícios das vendas a descoberto para a 
qualidade e eficiência dos mercados.

(4) Para pôr fim à actual situação 
fragmentada, em que alguns Estados-
Membros têm tomado medidas 
divergentes, e reduzir a possibilidade de 
que isso continue a acontecer, é importante 
enfrentar de forma harmonizada os 
potenciais riscos resultantes das vendas a 
descoberto e dos swaps de risco de 
incumprimento. Os requisitos a impor 
devem contemplar os riscos identificados 
sem afectar negativamente a estabilidade 
dos mercados financeiros europeus e a 
sua capacidade para fornecer liquidez à 
economia real. No entanto, os Estados-
Membros não devem ser impedidos de 
estabelecer uma regulamentação mais 
estrita dos swaps risco de incumprimento 
e das vendas a descoberto.

Or. en
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Alteração 144
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Considerando 4 

Texto da Comissão Alteração

(4) Para pôr fim à actual situação 
fragmentada, em que alguns Estados-
Membros têm tomado medidas 
divergentes, e reduzir a possibilidade de 
que isso continue a acontecer, é importante 
enfrentar de forma harmonizada os 
potenciais riscos resultantes das vendas a 
descoberto e dos swaps de risco de 
incumprimento. Os requisitos a impor 
devem contemplar os riscos identificados 
sem pôr injustificadamente em causa os 
benefícios das vendas a descoberto para a
qualidade e eficiência dos mercados.

(4) Para pôr fim à actual situação 
fragmentada, em que alguns Estados-
Membros têm tomado medidas 
divergentes, e reduzir a possibilidade de 
que isso continue a acontecer, é importante 
enfrentar de forma coordenada os 
potenciais riscos resultantes das vendas a 
descoberto e dos swaps de risco de 
incumprimento. É necessário que os 
Estados-Membros continuem a ter a 
possibilidade de adoptar disposições mais 
rigorosas. Os requisitos a impor devem 
contemplar os riscos identificados, tendo 
especialmente em conta os problemas 
causados pelas vendas a descoberto à
qualidade e eficiência dos mercados.
Devem ser proibidas, em particular, as 
vendas a descoberto sem garantia de 
detenção dos activos e as vendas a 
descoberto relacionadas com produtos de 
base.

Or. de

Alteração 145
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Considerando 4 

Texto da Comissão Alteração

(4) Para pôr fim à actual situação 
fragmentada, em que alguns Estados-
Membros têm tomado medidas 
divergentes, e reduzir a possibilidade de 
que isso continue a acontecer, é importante 

(4) Para pôr fim à actual situação 
fragmentada, em que alguns Estados-
Membros têm tomado medidas 
divergentes, e reduzir a possibilidade de 
que isso continue a acontecer, é importante 
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enfrentar de forma harmonizada os 
potenciais riscos resultantes das vendas a 
descoberto e dos swaps de risco de 
incumprimento. Os requisitos a impor 
devem contemplar os riscos identificados 
sem pôr injustificadamente em causa os 
benefícios das vendas a descoberto para a 
qualidade e eficiência dos mercados.

enfrentar de forma harmonizada os 
potenciais riscos resultantes das vendas a 
descoberto e dos swaps de risco de 
incumprimento. Os requisitos a impor 
devem contemplar os riscos identificados 
sem afectar negativamente o 
funcionamento dos mercados financeiros 
da União e tendo em conta as diferenças
entre os Estados-Membros e o impacto 
económico potencial dos requisitos.

Or. en

Alteração 146
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(4-A) As vendas a descoberto contribuem 
para a eficiência dos mercados. 
Aumentam a liquidez no mercado (uma 
vez que o vendedor a descoberto vende os 
valores mobiliários e recompra 
posteriormente esses valores mobiliários 
para cobrir a venda a descoberto). Além 
disso, ao permitir que os investidores 
actuem quando crêem que um valor 
mobiliário está sobreavaliado, as vendas a 
descoberto promovem uma mais eficiente 
formação dos preços dos valores 
mobiliários, contribuem para atenuar as 
"bolhas" de preços e podem funcionar 
como indicador precoce de problemas 
associados com um emitente. São também 
importantes instrumentos para a 
cobertura de investimentos e para outras 
actividades de gestão do risco e de criação 
de mercado.

Or. en

Justificação

Convém que a importância económica das vendas a descoberto para emitentes e investidores 
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seja reconhecida. Isto visa um regulamento bem equilibrado ao procurar harmonizar o 
quadro para as vendas a descoberto de modo a que os seus benefícios continuem ao alcance 
de emitentes e investidores.

Alteração 147
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(4-A) As vendas a descoberto contribuem 
para a eficiência dos mercados. 
Aumentam a liquidez no mercado (uma 
vez que o vendedor a descoberto vende os 
valores mobiliários e recompra 
posteriormente esses valores mobiliários 
para cobrir a venda a descoberto). Além 
disso, ao permitir que os investidores 
actuem quando crêem que um valor 
mobiliário está sobreavaliado, as vendas a 
descoberto promovem uma mais eficiente 
formação dos preços dos valores 
mobiliários, contribuem para atenuar as 
"bolhas" de preços e podem funcionar 
como indicador precoce de problemas 
associados com um emitente. São também 
importantes instrumentos para a 
cobertura de investimentos e para outras 
actividades de gestão do risco e de criação 
de mercado.

Or. en

Justificação

É fundamental que a importância económica das vendas a descoberto para emitentes e 
investidores seja reconhecida nos considerandos. Isto visa um regulamento bem equilibrado 
ao procurar harmonizar o quadro para as vendas a descoberto de modo a que os seus 
benefícios continuem ao alcance de emitentes e investidores.
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Alteração 148
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Embora os mercados de matérias-
primas e, em particular, os mercados 
agrícolas estejam expostos a riscos 
semelhantes a outros instrumentos 
financeiros incluídos no presente 
regulamento, as matérias-primas não são 
abrangidas no âmbito do presente 
regulamento. A negociação puramente 
especulativa deve ser proibida e a 
AES(AEVMM) e as autoridades 
competentes devem ser dotadas de 
competência para enfrentar eficazmente 
as disfunções nos mercados de matérias-
primas. Quanto a isto, a Comissão deve 
apresentar uma proposta adequada para a 
regulamentação dos mercados de 
matérias-primas tendo em consideração 
as suas especificidades. As matérias-
primas relevantes para o sector da energia 
devem ser tratadas na proposta da 
Comissão de um regulamento relativo à 
integridade e à transparência nos 
mercados da energia (COM(2010)0726).

Or. en

Alteração 149
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Os swaps de risco de 
incumprimento, as vendas curtas não 
cobertas e as vendas curtas de 
matérias-primas devem ser combatidos e 
proibidos por lei nos mercados 
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financeiros da União. As vendas curtas 
não cobertas, as vendas a descoberto de 
matérias-primas e os swaps de risco de 
incumprimento não proporcionam 
quaisquer benefícios macroeconómicos e 
comportam riscos sistémicos substanciais 
que muito dificilmente podem ser alvo de 
avaliação ex ante. A cobertura de risco 
("risk hedging") deve ser substituída por 
outros instrumentos menos prejudiciais.

Or. en

Alteração 150
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Considerando 6 

Texto da Comissão Alteração

(6) O reforço da transparência no que 
respeita às posições líquidas curtas 
significativas em instrumentos financeiros 
específicos será em princípio benéfico
tanto para o regulador como para os 
participantes no mercado. Para acções 
admitidas à negociação numa plataforma 
de negociação localizada na União, deve 
ser introduzido um modelo de dois níveis, 
que proporcione mais transparência no que 
se refere às posições líquidas curtas 
significativas em acções ao nível 
conveniente. Até um determinado limiar, a 
posição deve ser notificada em privado aos 
reguladores envolvidos, para lhes permitir 
monitorizar e, se necessário, investigar 
actividades de venda a descoberto que 
possam criar riscos sistémicos ou ser 
abusivas; passado esse limiar, as posições 
terão de ser divulgadas ao mercado, 
disponibilizando informação útil para os 
outros participantes no mercado sobre 
posições individuais significativas de 
venda de acções a descoberto.

(6) O reforço da transparência no que 
respeita às posições líquidas curtas 
significativas em instrumentos financeiros 
específicos será em princípio benéfico para 
o regulador. Para acções admitidas à 
negociação numa plataforma de 
negociação localizada na União, deve ser 
introduzido um modelo de dois níveis, que 
proporcione mais transparência no que se 
refere às posições líquidas curtas 
significativas em acções ao nível 
conveniente. Até um limiar definido, a 
posição deve ser notificada em privado aos 
reguladores envolvidos, para lhes permitir 
monitorizar e, se necessário, investigar 
actividades de venda a descoberto que 
possam criar riscos sistémicos ou ser 
abusivas;

Or. en
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Justificação

A divulgação pública das posições individuais curtas é anticoncorrencial e pode ter efeitos 
negativos sobre os pequenos investidores. Pode provocar um comportamento pró-cíclico que 
conduzirá à baixa do preço das acções e prejudicará as empresas europeias. Conduziria 
também à redução da liquidez e a uma formação de preços menos eficiente para todos os 
utilizadores dos mercados – pequenos investidores, fundos de pensões e empresas emitentes. 
Contudo, convém que as autoridades competentes possam aceder às informações relevantes 
para controlar os riscos sistémicos.

Alteração 151
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Considerando 6 

Texto da Comissão Alteração

(6) O reforço da transparência no que 
respeita às posições líquidas curtas 
significativas em instrumentos financeiros 
específicos será em princípio benéfico 
tanto para o regulador como para os 
participantes no mercado. Para acções 
admitidas à negociação numa plataforma 
de negociação localizada na União, deve 
ser introduzido um modelo de dois níveis, 
que proporcione mais transparência no que 
se refere às posições líquidas curtas 
significativas em acções ao nível 
conveniente. Até um determinado limiar, a 
posição deve ser notificada em privado aos 
reguladores envolvidos, para lhes permitir 
monitorizar e, se necessário, investigar 
actividades de venda a descoberto que 
possam criar riscos sistémicos ou ser 
abusivas; passado esse limiar, as posições 
terão de ser divulgadas ao mercado, 
disponibilizando informação útil para os 
outros participantes no mercado sobre 
posições individuais significativas de 
venda de acções a descoberto.

(6) O reforço da transparência no que 
respeita às posições líquidas curtas 
significativas em instrumentos financeiros 
específicos é considerado benéfico para 
efeitos de supervisão regulamentar do 
mercado. Para acções admitidas à 
negociação numa plataforma de 
negociação localizada na União, deve ser 
introduzido um modelo de dois níveis, que 
proporcione mais transparência no que se 
refere às posições líquidas curtas 
significativas em acções ao nível 
conveniente. Acima de um determinado 
limiar a posição deve ser notificada em 
privado aos reguladores envolvidos, para 
lhes permitir monitorizar e, se necessário, 
investigar actividades de venda a 
descoberto que possam criar riscos 
sistémicos ou ser abusivas e acima desse
limiar, as posições terão de ser divulgadas 
ao mercado de forma agregada e 
anónima, disponibilizando informação útil 
para os outros participantes no mercado 
sobre o volume de posições de venda de 
acções a descoberto.

Or. en
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Justificação

A divulgação de posições curtas individuais ao público não ajuda os reguladores na detecção 
de abusos de mercado e expõe os titulares de posições curtas à possibilidade de pressões 
sobre a posição curta e outros comportamentos abusivos; incentiva o comportamento de 
rebanho; reduz a liquidez, porque os investidores são avessos a que as suas posições curtas 
sejam do conhecimento das empresas e preferirão, pois, evitar as vendas a descoberto. A 
divulgação agregada fornece informações úteis aos participantes no mercado.

Alteração 152
Burkhard Balz

Proposta de regulamento
Considerando 6 

Texto da Comissão Alteração

(6) O reforço da transparência no que 
respeita às posições líquidas curtas 
significativas em instrumentos financeiros 
específicos será em princípio benéfico 
tanto para o regulador como para os 
participantes no mercado. Para acções 
admitidas à negociação numa plataforma 
de negociação localizada na União, deve 
ser introduzido um modelo de dois níveis, 
que proporcione mais transparência no que 
se refere às posições líquidas curtas 
significativas em acções ao nível 
conveniente. Até um determinado limiar, a 
posição deve ser notificada em privado aos 
reguladores envolvidos, para lhes permitir 
monitorizar e, se necessário, investigar 
actividades de venda a descoberto que 
possam criar riscos sistémicos ou ser 
abusivas; passado esse limiar, as posições 
terão de ser divulgadas ao mercado, 
disponibilizando informação útil para os 
outros participantes no mercado sobre 
posições individuais significativas de 
venda de acções a descoberto.

(6) O reforço da transparência no que 
respeita às posições líquidas curtas 
significativas em instrumentos financeiros 
específicos será em princípio benéfico 
tanto para o regulador como para os 
participantes no mercado. Para acções 
admitidas à negociação numa plataforma 
de negociação localizada na União, deve 
ser introduzido um modelo de dois níveis, 
que proporcione mais transparência no que 
se refere às posições líquidas curtas 
significativas em acções ao nível 
conveniente. Acima de um determinado 
limiar, a posição deve ser notificada em 
privado aos reguladores envolvidos, para 
lhes permitir monitorizar e, se necessário, 
investigar actividades de venda a 
descoberto que possam criar riscos 
sistémicos ou ser abusivas; as posições 
terão de ser também divulgadas ao 
mercado de forma agregada e anónima, 
disponibilizando informação útil para os 
outros participantes no mercado sobre 
posições individuais significativas de 
venda de acções a descoberto.

Or. en
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Alteração 153
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Considerando 6 

Texto da Comissão Alteração

(6) O reforço da transparência no que 
respeita às posições líquidas curtas 
significativas em instrumentos financeiros 
específicos será em princípio benéfico 
tanto para o regulador como para os 
participantes no mercado. Para acções 
admitidas à negociação numa plataforma 
de negociação localizada na União, deve 
ser introduzido um modelo de dois níveis, 
que proporcione mais transparência no que 
se refere às posições líquidas curtas 
significativas em acções ao nível 
conveniente. Até um determinado limiar, a 
posição deve ser notificada em privado aos 
reguladores envolvidos, para lhes permitir 
monitorizar e, se necessário, investigar 
actividades de venda a descoberto que 
possam criar riscos sistémicos ou ser 
abusivas; passado esse limiar, as posições 
terão de ser divulgadas ao mercado, 
disponibilizando informação útil para os 
outros participantes no mercado sobre 
posições individuais significativas de 
venda de acções a descoberto.

(6) O reforço da transparência no que 
respeita às posições líquidas curtas 
significativas em instrumentos financeiros 
específicos será em princípio benéfico 
tanto para o regulador como para os 
participantes no mercado. Para acções 
admitidas à negociação numa plataforma 
de negociação localizada na União, deve 
ser introduzido um modelo de dois níveis, 
que proporcione mais transparência no que 
se refere às posições líquidas curtas 
significativas em acções ao nível 
conveniente. Acima de um determinado 
limiar, a posição deve ser notificada em 
privado aos reguladores envolvidos, para 
lhes permitir monitorizar e, se necessário, 
investigar actividades de venda a 
descoberto que possam criar riscos 
sistémicos ou ser abusivas; as posições 
terão de ser também divulgadas ao 
mercado, disponibilizando informação útil 
para os outros participantes no mercado 
sobre posições individuais significativas de 
venda de acções a descoberto.

Or. en

Alteração 154
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Considerando 6 

Texto da Comissão Alteração

(6) O reforço da transparência no que 
respeita às posições líquidas curtas 
significativas em instrumentos financeiros 
específicos será em princípio benéfico 

(6) O reforço da transparência no que 
respeita às posições líquidas curtas 
significativas em instrumentos financeiros 
específicos será em princípio benéfico 
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tanto para o regulador como para os 
participantes no mercado. Para acções 
admitidas à negociação numa plataforma 
de negociação localizada na União, deve 
ser introduzido um modelo de dois níveis, 
que proporcione mais transparência no que 
se refere às posições líquidas curtas 
significativas em acções ao nível 
conveniente. Até um determinado limiar, a 
posição deve ser notificada em privado aos 
reguladores envolvidos, para lhes permitir 
monitorizar e, se necessário, investigar 
actividades de venda a descoberto que 
possam criar riscos sistémicos ou ser 
abusivas; passado esse limiar, as posições 
terão de ser divulgadas ao mercado, 
disponibilizando informação útil para os 
outros participantes no mercado sobre 
posições individuais significativas de 
venda de acções a descoberto.

tanto para o regulador como para os 
participantes no mercado. Para acções 
admitidas à negociação numa plataforma 
de negociação ou que são objecto de 
colocação privada na União, deve ser 
introduzido um modelo de dois níveis, que 
proporcione mais transparência no que se 
refere às posições líquidas curtas 
significativas em acções ao nível 
conveniente. Até um determinado limiar, a 
posição deve ser notificada em privado aos 
reguladores envolvidos, para lhes permitir 
monitorizar e, se necessário, investigar 
actividades de venda a descoberto que 
possam criar riscos sistémicos ou ser 
abusivas; passado esse limiar, as posições 
terão de ser divulgadas ao mercado, 
disponibilizando informação útil para os 
outros participantes no mercado sobre 
posições individuais significativas de 
venda de acções a descoberto.

Or. en

Alteração 155
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Considerando 7 

Texto da Comissão Alteração

(7) A divulgação aos reguladores das 
posições líquidas curtas significativas 
relativas a dívida soberana proporcionaria 
informação importante para os auxiliar na 
confirmação ou não do contributo de tais 
posições para a criação de riscos sistémicos 
ou da sua utilização para fins abusivos. Por 
conseguinte, importa criar um regime de 
notificação aos reguladores das posições 
líquidas curtas significativas relativas a 
dívida soberana na União. Tal requisito 
deve incluir apenas a divulgação em 
privado aos reguladores, pois a divulgação 
ao mercado de informação sobre tais 
instrumentos poderá ter um efeito 

(7) A divulgação aos reguladores das 
posições líquidas curtas significativas 
relativas a dívida soberana ou relativas aos 
índices dos mercados financeiros dos 
Estados-Membros ou da União
proporcionaria informação importante para 
os auxiliar na confirmação ou não do 
contributo de tais posições para a criação 
de riscos sistémicos ou da sua utilização 
para fins abusivos. Por conseguinte, 
importa criar um regime de notificação aos 
reguladores das posições líquidas curtas 
significativas relativas a dívida soberana 
ou aos índices dos mercados financeiros 
dos Estados-Membros ou da União. Tal 
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prejudicial sobre mercados de dívida 
soberana em que a liquidez já se encontre 
fragilizada. Qualquer requisito deve incluir 
a notificação de exposições significativas a 
emitentes soberanos obtidas por intermédio 
de swaps de risco de incumprimento.

requisito deve incluir apenas a divulgação 
em privado aos reguladores, pois a 
divulgação ao mercado de informação 
sobre tais instrumentos poderá ter um 
efeito prejudicial sobre mercados de dívida 
soberana em que a liquidez já se encontre 
fragilizada ou em relação aos índices dos 
mercados financeiros dos Estados-
Membros ou da União. Qualquer requisito 
deve incluir a notificação de exposições 
significativas a emitentes soberanos 
obtidas por intermédio de swaps de risco 
de incumprimento e instrumentos 
financeiros relacionados com os índices 
financeiros de Estados-Membros ou da 
União.

Or. en

Alteração 156
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Considerando 8 

Texto da Comissão Alteração

(8) Os requisitos de notificação 
relativamente à dívida soberana devem 
aplicar-se à dívida emitida pela União e 
pelos Estados-Membros, incluindo 
qualquer ministério, departamento, banco 
central, agência ou organismo que emita 
dívida em nome de um Estado-Membro, 
mas excluindo os organismos regionais ou 
organismos quase-públicos que emitam 
dívida.

(8) Os requisitos de notificação 
relativamente à dívida soberana devem 
aplicar-se à dívida emitida pela União e 
pelos Estados-Membros, incluindo 
qualquer ministério, departamento, banco 
central, agência ou organismo que emita 
dívida em nome de um Estado-Membro, 
mas excluindo os organismos regionais ou 
organismos quase-públicos que emitam 
dívida. O presente regulamento não deve 
abranger os instrumentos de dívida de 
empresas emitentes na União que não 
sejam emitidos em nome de um Estado-
Membro.

Or. en

Justificação

Nada indica que as posições curtas em relação a instrumentos de dívida emitidos por 
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entidades empresariais constituam um risco sistémico. Seria desproporcionado alargar as 
obrigações de divulgação aos instrumentos de dívida emitidos por entidades empresariais.

Alteração 157
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Considerando 8 

Texto da Comissão Alteração

(8) Os requisitos de notificação 
relativamente à dívida soberana devem 
aplicar-se à dívida emitida pela União e 
pelos Estados-Membros, incluindo
qualquer ministério, departamento, banco 
central, agência ou organismo que emita 
dívida em nome de um Estado-Membro, 
mas excluindo os organismos regionais ou 
organismos quase-públicos que emitam 
dívida.

(8) Os requisitos de notificação 
relativamente à dívida soberana devem 
aplicar-se à dívida emitida pela União e 
pelos Estados-Membros, incluindo 
qualquer ministério, departamento, banco 
central, agência ou organismo que emita 
dívida em nome de um Estado-Membro, 
mas excluindo os organismos regionais ou 
organismos quase-públicos que emitam 
dívida. O presente regulamento não deve 
abranger os instrumentos de dívida de 
empresas emitentes na União que não 
sejam emitidos em nome de um Estado-
Membro.

Or. en

Justificação

Não foram apresentados elementos durante o processo de consulta sobre este regulamento 
que sugiram que as posições curtas em relação a instrumentos de dívida emitidos por 
entidades empresariais constituam um risco sistémico.  O regulamento já abrange as 
posições curtas significativas em relação ao capital emitido por empresas emitentes na 
União; seria desproporcionado alargar também as obrigações de divulgação aos 
instrumentos de dívida emitidos por entidades empresariais.

Alteração 158
Anni Podimata

Proposta de regulamento
Considerando 8 
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Texto da Comissão Alteração

(8) Os requisitos de notificação 
relativamente à dívida soberana devem 
aplicar-se à dívida emitida pela União e 
pelos Estados-Membros, incluindo 
qualquer ministério, departamento, banco 
central, agência ou organismo que emita 
dívida em nome de um Estado-Membro, 
mas excluindo os organismos regionais ou 
organismos quase-públicos que emitam 
dívida.

(8) Os requisitos de notificação 
relativamente à dívida soberana devem 
aplicar-se à dívida emitida pela União e 
pelos Estados-Membros, incluindo 
qualquer ministério, departamento, banco 
central, agência ou organismo que emita 
dívida em nome de um Estado-Membro ou 
da União, mas excluindo os organismos 
regionais ou organismos quase-públicos 
que emitam dívida.

Or. en

Alteração 159
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Considerando 9 

Texto da Comissão Alteração

(9) No intuito de assegurar um regime de 
transparência exaustivo e eficaz, é 
importante incluir não só as posições curtas 
decorrentes de transacções de acções ou de 
dívida soberana em plataformas de 
negociação mas também as posições curtas 
decorrentes de transacções fora das 
plataformas de negociação e as posições 
económicas líquidas curtas decorrentes da 
utilização de derivados.

(9) No intuito de assegurar um regime de 
transparência exaustivo e eficaz, é 
importante incluir não só as posições curtas 
decorrentes de transacções de valores 
mobiliários, instrumentos relacionados 
com índices ou de dívida soberana em 
plataformas de negociação mas também as 
posições curtas decorrentes de transacções 
fora das plataformas de negociação e as 
posições económicas líquidas curtas 
decorrentes da utilização de derivados.

Or. en

Alteração 160
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Considerando 9 
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Texto da Comissão Alteração

(9) No intuito de assegurar um regime de 
transparência exaustivo e eficaz, é 
importante incluir não só as posições curtas 
decorrentes de transacções de acções ou de 
dívida soberana em plataformas de 
negociação mas também as posições curtas 
decorrentes de transacções fora das 
plataformas de negociação e as posições 
económicas líquidas curtas decorrentes da 
utilização de derivados.

(9) No intuito de assegurar um regime de 
transparência exaustivo e eficaz, é 
importante incluir não só as posições curtas 
decorrentes de transacções de acções ou de 
dívida soberana em plataformas de 
negociação mas também as posições curtas 
decorrentes de transacções fora das 
plataformas de negociação (quer mercados 
regulamentados, quer sistemas 
multilaterais de negociação, quer 
internalizadores sistemáticos, quer o 
mercado de balcão) e as posições 
económicas líquidas curtas decorrentes da 
utilização de derivados como opções, 
futuros, contratos sobre diferenças e 
spread bets sobre acções ou dívida 
soberana.

Or. en

Justificação

É necessário especificar a acepção da expressão "fora das plataformas de negociação" e o 
âmbito do termo "derivados" para não dar margem a interpretações divergentes desta 
disposição.

Alteração 161
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Considerando 10 

Texto da Comissão Alteração

(10) Para ser útil aos reguladores e ao 
mercado, qualquer regime de transparência 
a adoptar deve proporcionar informação 
completa e precisa sobre as posições das 
pessoas singulares ou colectivas. Em 
particular, a informação disponibilizada ao 
regulador ou ao mercado deve ter em conta 
tanto as posições curtas como as posições 

(10) Para ser útil aos reguladores e ao 
mercado, qualquer regime de transparência 
a adoptar deve proporcionar informação 
sobre as posições curtas relevantes das 
pessoas singulares ou colectivas. Em 
particular, a informação disponibilizada ao 
regulador ou ao mercado de forma 
agregada e anónima deve ter em conta 
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longas, de modo a proporcionar 
informação útil sobre a posição líquida 
curta em acções, em dívida soberana e em 
swaps de risco de incumprimento da 
pessoa singular ou colectiva em questão.

tanto as posições curtas como as posições 
longas, de modo a proporcionar 
informação útil sobre a posição líquida 
curta em acções, em dívida soberana e em 
swaps de risco de incumprimento da 
pessoa singular ou colectiva em questão. A 
divulgação completa e precisa de posições 
curtas relevantes fornece às autoridades 
de supervisão informações importantes 
sobre os riscos no mercado e é 
considerada importante para efeitos de 
supervisão do mercado. Em 
contrapartida, não é considerado 
necessário para efeitos de supervisão do 
mercado exigir a marcação das ordens 
curtas individuais, que podem ser 
fechadas num curto período de tempo.

Or. en

Justificação

Para ser útil aos reguladores e ao mercado, qualquer regime de transparência a adoptar 
deve proporcionar informação sobre as posições curtas relevantes das pessoas singulares ou 
colectivas. Em particular, a informação disponibilizada ao regulador ou ao mercado deve ter 
em conta tanto as posições curtas como as posições longas, de modo a proporcionar 
informação útil sobre a posição líquida curta em acções, em dívida soberana e em swaps de 
risco de incumprimento da pessoa singular ou colectiva em questão.

Alteração 162
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Considerando 10 

Texto da Comissão Alteração

(10) Para ser útil aos reguladores e ao 
mercado, qualquer regime de transparência
a adoptar deve proporcionar informação 
completa e precisa sobre as posições das 
pessoas singulares ou colectivas. Em 
particular, a informação disponibilizada ao 
regulador ou ao mercado deve ter em 
conta tanto as posições curtas como as 

(10) Para ser útil aos reguladores e ao 
mercado, qualquer regime de transparência 
a adoptar deve proporcionar informação 
completa e precisa sobre as posições das 
pessoas singulares ou colectivas. Em 
particular, a informação disponibilizada ao 
regulador em privado deve ter em conta 
tanto as posições curtas como as posições 
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posições longas, de modo a proporcionar 
informação útil sobre a posição líquida 
curta em acções, em dívida soberana e em 
swaps de risco de incumprimento da 
pessoa singular ou colectiva em questão.

longas, de modo a proporcionar 
informação útil sobre a posição líquida 
curta em acções, em dívida soberana e em 
swaps de risco de incumprimento da 
pessoa singular ou colectiva em questão.
Para evitar que os reguladores recebam 
notificações que fornecem informações 
irrelevantes e sem interesse sistémico ou 
do ponto de vista da supervisão, os 
limiares de notificação em privado devem 
ser cuidadosamente avaliados e os custos 
e benefícios de diferentes limiares devem 
ser examinados em detalhe pela AES 
(AEVMM), que deve informar então a 
Comissão sobre os limites apropriados a 
utilizar.

Or. en

Justificação

A divulgação pública das posições individuais curtas pode ter efeitos negativos sobre os 
pequenos investidores.  Pode provocar um comportamento pró-cíclico que conduzirá à baixa 
do preço das acções, prejudicará as empresas europeias e levará à redução da liquidez e a 
uma formação de preços menos eficiente.   Contudo, convém que as autoridades competentes 
possam aceder a uma quantidade razoável de informações relevantes para controlar os 
riscos sistémicos sem implicar custos e formalidades administrativas excessivamente 
onerosos e sem tornar os mercados europeus menos competitivos.

Alteração 163
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Considerando 10 

Texto da Comissão Alteração

(10) Para ser útil aos reguladores e ao 
mercado, qualquer regime de transparência 
a adoptar deve proporcionar informação 
completa e precisa sobre as posições das 
pessoas singulares ou colectivas. Em 
particular, a informação disponibilizada ao 
regulador ou ao mercado deve ter em conta 
tanto as posições curtas como as posições 

(10) Para ser útil aos reguladores e ao 
mercado, qualquer regime de transparência 
a adoptar deve proporcionar informação 
completa e precisa sobre as posições das 
pessoas singulares ou colectivas. Em 
particular, a informação disponibilizada ao 
regulador ou ao mercado deve ter em conta 
tanto as posições curtas como as posições 
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longas, de modo a proporcionar 
informação útil sobre a posição líquida 
curta em acções, em dívida soberana e em 
swaps de risco de incumprimento da 
pessoa singular ou colectiva em questão.

longas, de modo a proporcionar 
informação útil sobre a posição líquida 
curta em valores mobiliários, em índices, 
em dívida soberana e em swaps de risco de 
incumprimento da pessoa singular ou 
colectiva em questão.

Or. en

Alteração 164
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Considerando 11 

Texto da Comissão Alteração

(11) O cálculo da posição curta ou da 
posição longa deve ter em conta qualquer 
forma de interesse económico que uma 
pessoa singular ou colectiva possua 
relativamente ao capital accionista emitido 
da sociedade ou relativamente à dívida 
soberana emitida pelo Estado-Membro ou 
pela União. Em particular, deve considerar 
os interesses obtidos directa ou 
indirectamente através da utilização de 
derivados como opções, futuros, contratos 
sobre diferenças e spread bets sobre acções 
ou dívida soberana. Nas posições relativas 
a dívida soberana devem também ser tidos 
em conta os swaps de risco de 
incumprimento relativos a emitentes de 
dívida soberana.

(11) O cálculo da posição curta ou da 
posição longa deve ter em conta qualquer 
forma de interesse económico que uma 
pessoa singular ou colectiva possua 
relativamente ao capital accionista emitido 
da sociedade, relativamente à dívida 
soberana emitida pelo Estado-Membro ou 
pela União ou relativamente a índices dos 
mercados financeiros dos Estados-
Membros ou da União. Em particular, 
deve considerar os interesses obtidos 
directa ou indirectamente através da 
utilização de derivados como opções, 
futuros, contratos sobre diferenças e spread 
bets sobre valores mobiliários, dívida 
soberana ou índices. Nas posições relativas 
a dívida soberana devem também ser tidos 
em conta os swaps de risco de 
incumprimento relativos a emitentes de 
dívida soberana.

Or. en

Alteração 165
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Considerando 12 
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Texto da Comissão Alteração

(12) Além do regime de transparência na 
divulgação das posições líquidas curtas 
em acções, deve ser introduzido um 
requisito adicional de marcação das 
ordens de venda executadas em 
plataformas de negociação a descoberto, 
que permita obter informação 
suplementar relativamente ao volume das 
vendas a descoberto de acções executadas 
nas plataformas de negociação. A 
informação acerca das ordens curtas deve 
compilada pela plataforma de negociação 
e publicada em forma de síntese, pelo 
menos diariamente, de modo a ajudar 
também as autoridades competentes e os 
investidores a acompanhar os níveis de 
vendas a descoberto.

Suprimido

Or. en

Justificação

Ao passo que as posições curtas ajudam à supervisão do mercado, o valor acrescentado da 
marcação das ordens curtas não resulta claro, tendo também em conta que a Directiva 
relativa aos Mercados de Instrumentos Financeiros obriga os participantes no mercado a 
comunicar às autoridades reguladoras todas as operações executadas.

Alteração 166
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Considerando 12 

Texto da Comissão Alteração

(12) Além do regime de transparência na 
divulgação das posições líquidas curtas 
em acções, deve ser introduzido um 
requisito adicional de marcação das 
ordens de venda executadas em 
plataformas de negociação a descoberto, 
que permita obter informação 

Suprimido
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suplementar relativamente ao volume das 
vendas a descoberto de acções executadas 
nas plataformas de negociação. A 
informação acerca das ordens curtas deve 
compilada pela plataforma de negociação 
e publicada em forma de síntese, pelo 
menos diariamente, de modo a ajudar 
também as autoridades competentes e os 
investidores a acompanhar os níveis de
vendas a descoberto.

Or. en

Alteração 167
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Considerando 12 

Texto da Comissão Alteração

(12) Além do regime de transparência na 
divulgação das posições líquidas curtas 
em acções, deve ser introduzido um 
requisito adicional de marcação das ordens 
de venda executadas em plataformas de 
negociação a descoberto, que permita 
obter informação suplementar 
relativamente ao volume das vendas a 
descoberto de acções executadas nas 
plataformas de negociação. A informação 
acerca das ordens curtas deve compilada 
pela plataforma de negociação e 
publicada em forma de síntese, pelo 
menos diariamente, de modo a ajudar 
também as autoridades competentes e os 
investidores a acompanhar os níveis de 
vendas a descoberto.

(12) A Comissão deve realizar uma 
análise completa e minuciosa dos custos e 
benefícios da introdução de um requisito 
de marcação das ordens a descoberto. A 
decisão de introduzir uma tal marcação 
deve ser devidamente justificada e não 
deve antecipar-se aos resultados da 
análise da Comissão. Esta análise deve 
ser publicada.

Or. en

Alteração 168
Burkhard Balz

Proposta de regulamento
Considerando 12 
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Texto da Comissão Alteração

(12) Além do regime de transparência na 
divulgação das posições líquidas curtas em 
acções, deve ser introduzido um requisito 
adicional de marcação das ordens de venda 
executadas em plataformas de negociação a 
descoberto, que permita obter informação 
suplementar relativamente ao volume das 
vendas a descoberto de acções executadas 
nas plataformas de negociação. A 
informação acerca das ordens curtas deve 
compilada pela plataforma de negociação 
e publicada em forma de síntese, pelo 
menos diariamente, de modo a ajudar 
também as autoridades competentes e os 
investidores a acompanhar os níveis de 
vendas a descoberto.

(12) Além do regime de transparência na 
divulgação das posições líquidas curtas em 
acções, a AES (AEVMM) deve examinar 
os benefícios e custos do estabelecimento 
de um requisito adicional de marcação das 
ordens de venda executadas em 
plataformas de negociação a descoberto e 
se o objectivo do regime de transparência 
na divulgação das posições líquidas curtas 
em acções é melhor alcançado;

Or. en

Alteração 169
Othmar Karas

Proposta de regulamento
Considerando 12 

Texto da Comissão Alteração

(12) Além do regime de transparência na 
divulgação das posições líquidas curtas em 
acções, deve ser introduzido um requisito 
adicional de marcação das ordens de venda 
executadas em plataformas de negociação a 
descoberto, que permita obter informação 
suplementar relativamente ao volume das 
vendas a descoberto de acções executadas 
nas plataformas de negociação. A 
informação acerca das ordens curtas deve 
compilada pela plataforma de negociação 
e publicada em forma de síntese, pelo 
menos diariamente, de modo a ajudar 
também as autoridades competentes e os 
investidores a acompanhar os níveis de 
vendas a descoberto.

(12) Além do regime de transparência na 
divulgação das posições líquidas curtas em 
acções, a AES (AEVMM) deve examinar 
os benefícios e custos do estabelecimento 
de um requisito adicional de marcação das 
ordens de venda executadas em 
plataformas de negociação a descoberto e 
se o objectivo do regime de transparência 
na divulgação das posições líquidas curtas 
em acções é melhor alcançado;
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Or. en

Alteração 170
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Considerando 12 

Texto da Comissão Alteração

(12) Além do regime de transparência na 
divulgação das posições líquidas curtas em 
acções, deve ser introduzido um requisito 
adicional de marcação das ordens de venda 
executadas em plataformas de negociação a 
descoberto, que permita obter informação 
suplementar relativamente ao volume das 
vendas a descoberto de acções executadas 
nas plataformas de negociação. A 
informação acerca das ordens curtas deve 
compilada pela plataforma de negociação 
e publicada em forma de síntese, pelo 
menos diariamente, de modo a ajudar 
também as autoridades competentes e os 
investidores a acompanhar os níveis de 
vendas a descoberto.

(12) Além do regime de transparência na 
divulgação das posições líquidas curtas em 
acções, a AES (AEVMM) deve realizar 
uma análise quantitativa e qualitativa de 
impacto que examine os benefícios e 
custos do estabelecimento de um requisito 
adicional de marcação das ordens de venda 
executadas em plataformas de negociação a 
descoberto e se o objectivo do regime de 
transparência na divulgação das posições 
líquidas curtas em acções é melhor 
alcançado;

Or. en

Justificação

A marcação das ordens não forneceria informações exactas e implicaria custos de execução 
substanciais, que seriam suportados principalmente pelas plataformas de negociação mais 
pequenas, e, em última análise, afectaria os investidores e emitentes. Antes da introdução 
deste requisito, deve ser realizada uma avaliação adequada de benefícios e custos.

Alteração 171
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Considerando 12 

Texto da Comissão Alteração

(12) Além do regime de transparência na (12) Além do regime de transparência na 
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divulgação das posições líquidas curtas em 
acções, deve ser introduzido um requisito 
adicional de marcação das ordens de venda 
executadas em plataformas de negociação 
a descoberto, que permita obter informação 
suplementar relativamente ao volume das 
vendas a descoberto de acções executadas 
nas plataformas de negociação. A 
informação acerca das ordens curtas deve 
compilada pela plataforma de negociação 
e publicada em forma de síntese, pelo 
menos diariamente, de modo a ajudar 
também as autoridades competentes e os 
investidores a acompanhar os níveis de 
vendas a descoberto.

informação das posições líquidas curtas 
em acções, deve ser introduzido um 
requisito adicional de marcação das ordens 
de venda executadas a descoberto 
observadas no final do dia, que permita 
obter informação suplementar 
relativamente ao volume das vendas a 
descoberto de acções executadas. A 
informação acerca das ordens de venda 
que resultam numa posição curta 
observada no final do dia deve ser 
compilada pela empresa de investimento e 
comunicada à autoridade competente, 
pelo menos diariamente, de modo a ajudar 
as autoridades competentes a acompanhar 
os níveis de vendas a descoberto.

Or. en

Justificação

As plataformas de negociação não têm a informação precisa que é necessária para 
identificar se está a ser realizada uma venda a descoberto de uma acção. Procedimentos 
eficazes de marcação das ordens relativas a acções admitidas à negociação só podem ser 
implementados na prática pelas empresas de investimento, que têm acesso à identidade e às 
posições das contas dos seus clientes. Além disso, a marcação das ordens de venda só deve 
ocorrer no final do dia. Importa notar que a marcação em tempo real das vendas curtas 
autorizadas pode ter resultados enganadores e absurdos.

Alteração 172
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Considerando 12 

Texto da Comissão Alteração

(12) Além do regime de transparência na 
divulgação das posições líquidas curtas em 
acções, deve ser introduzido um requisito 
adicional de marcação das ordens de venda 
executadas em plataformas de negociação a 
descoberto, que permita obter informação 
suplementar relativamente ao volume das 
vendas a descoberto de acções executadas 

(12) Além do regime de transparência na 
divulgação das posições líquidas curtas em 
valores mobiliários, deve ser introduzido 
um requisito adicional de marcação das 
ordens de venda executadas em 
plataformas de negociação a descoberto, 
que permita obter informação suplementar 
relativamente ao volume das vendas a 
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nas plataformas de negociação. A 
informação acerca das ordens curtas deve 
compilada pela plataforma de negociação e 
publicada em forma de síntese, pelo menos 
diariamente, de modo a ajudar também as 
autoridades competentes e os investidores a 
acompanhar os níveis de vendas a 
descoberto.

descoberto de valores mobiliários 
executadas. A informação acerca das 
ordens de venda a descoberto deve ser 
compilada pela plataforma de negociação 
ou pela empresa de investimento que 
executa as ordens em nome de clientes ou 
por conta própria, quando as ordens não 
são executadas em plataformas de 
negociação e publicada em forma de 
síntese, pelo menos diariamente, de modo a 
ajudar também as autoridades competentes 
e os investidores a acompanhar os níveis de 
vendas a descoberto.

Or. en

Alteração 173
Burkhard Balz

Proposta de regulamento
Considerando 13 

Texto da Comissão Alteração

(13) A compra de swaps de risco de 
incumprimento sem detenção de uma 
posição longa na dívida soberana 
subjacente pode ser, economicamente 
falando, equivalente à tomada de uma 
posição curta no instrumento de dívida 
subjacente. O cálculo de uma posição 
líquida curta relativamente a dívida 
soberana deve, por conseguinte, incluir os 
swaps de risco de incumprimento 
associados às obrigações de um emitente 
de dívida soberana. A posição em termos 
de swaps de risco de incumprimento deve 
ser tida em conta para determinar se uma 
pessoa singular ou colectiva se encontra 
numa posição líquida curta significativa 
relativamente a dívida soberana ou numa 
posição não garantida significativa num 
swap de risco de incumprimento 
respeitante a um emitente de dívida 
soberana que devam ser notificadas à 
autoridade competente.

(13) A compra de swaps de risco de 
incumprimento sem detenção de uma 
posição longa na dívida soberana 
subjacente ou outra posição cujo valor 
será susceptível de ser negativamente 
afectado pela diminuição da solvabilidade 
do respectivo devedor soberano pode ser, 
economicamente falando, equivalente à 
tomada de uma posição curta no 
instrumento de dívida subjacente. O 
cálculo de uma posição líquida curta 
relativamente a dívida soberana deve, por 
conseguinte, incluir os swaps de risco de 
incumprimento associados às obrigações 
de um emitente de dívida soberana. A 
posição em termos de swaps de risco de 
incumprimento deve ser tida em conta para 
determinar se uma pessoa singular ou 
colectiva se encontra numa posição líquida 
curta significativa relativamente a dívida 
soberana ou numa posição não garantida 
significativa num swap de risco de 
incumprimento respeitante a um emitente 
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de dívida soberana que devam ser 
notificadas à autoridade competente.

Or. en

Alteração 174
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Considerando 13 

Texto da Comissão Alteração

(13) A compra de swaps de risco de 
incumprimento sem detenção de uma 
posição longa na dívida soberana 
subjacente pode ser, economicamente 
falando, equivalente à tomada de uma 
posição curta no instrumento de dívida 
subjacente. O cálculo de uma posição 
líquida curta relativamente a dívida 
soberana deve, por conseguinte, incluir os 
swaps de risco de incumprimento 
associados às obrigações de um emitente 
de dívida soberana. A posição em termos 
de swaps de risco de incumprimento deve 
ser tida em conta para determinar se uma 
pessoa singular ou colectiva se encontra 
numa posição líquida curta significativa 
relativamente a dívida soberana ou numa 
posição não garantida significativa num 
swap de risco de incumprimento 
respeitante a um emitente de dívida 
soberana que devam ser notificadas à 
autoridade competente.

(13) A compra de swaps de risco de 
incumprimento sem detenção de uma 
posição longa na dívida soberana 
subjacente ou outra posição cujo valor 
será susceptível de ser negativamente 
afectado pela diminuição da solvabilidade 
do respectivo devedor soberano pode ser, 
economicamente falando, equivalente à 
tomada de uma posição curta no 
instrumento de dívida subjacente. O 
cálculo de uma posição líquida curta 
relativamente a dívida soberana deve, por 
conseguinte, incluir os swaps de risco de 
incumprimento associados às obrigações 
de um emitente de dívida soberana. A 
posição em termos de swaps de risco de 
incumprimento deve ser tida em conta para 
determinar se uma pessoa singular ou 
colectiva se encontra numa posição líquida 
curta significativa relativamente a dívida 
soberana ou numa posição não garantida 
significativa num swap de risco de 
incumprimento respeitante a um emitente 
de dívida soberana que devam ser 
notificadas à autoridade competente.

Or. en

Justificação

Os swaps de risco de incumprimento relativos à dívida soberana são um meio eficaz de 
reduzir o risco de vários instrumentos para além da dívida soberana subjacente – por 
exemplo, dívida emitida por empresas cuja solvabilidade está intimamente ligada ao devedor 
soberano relevante. Impor restrições ou requisitos de divulgação aos participantes no 
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mercado irá desencorajá-los de investir em dívida desse tipo, com o consequente impacto 
sobre a capacidade de captação de fundos das empresas.

Alteração 175
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Considerando 13 

Texto da Comissão Alteração

(13) A compra de swaps de risco de 
incumprimento sem detenção de uma 
posição longa na dívida soberana 
subjacente pode ser, economicamente 
falando, equivalente à tomada de uma 
posição curta no instrumento de dívida 
subjacente. O cálculo de uma posição 
líquida curta relativamente a dívida 
soberana deve, por conseguinte, incluir os 
swaps de risco de incumprimento 
associados às obrigações de um emitente 
de dívida soberana. A posição em termos 
de swaps de risco de incumprimento deve 
ser tida em conta para determinar se uma 
pessoa singular ou colectiva se encontra 
numa posição líquida curta significativa 
relativamente a dívida soberana ou numa 
posição não garantida significativa num 
swap de risco de incumprimento 
respeitante a um emitente de dívida 
soberana que devam ser notificadas à 
autoridade competente.

(13) A compra de swaps de risco de 
incumprimento sem detenção de uma 
posição longa na dívida soberana 
subjacente ou em imobiliário situado na 
jurisdição em causa ou outros valores 
mobiliários emitidos por entidades da 
jurisdição em causa cujo valor será 
susceptível de ser negativamente afectado 
pela diminuição da solvabilidade do 
respectivo devedor soberano pode ser, 
economicamente falando, equivalente à 
tomada de uma posição curta no 
instrumento de dívida subjacente. O 
cálculo de uma posição líquida curta 
relativamente a dívida soberana deve, por 
conseguinte, incluir os swaps de risco de 
incumprimento associados às obrigações 
de um emitente de dívida soberana. A 
posição em termos de swaps de risco de 
incumprimento deve ser tida em conta para 
determinar se uma pessoa singular ou 
colectiva se encontra numa posição líquida 
curta significativa relativamente a dívida 
soberana ou numa posição não garantida 
significativa num swap de risco de 
incumprimento respeitante a um emitente 
de dívida soberana que devam ser 
notificadas à autoridade competente.

Or. en

Justificação

Os swaps de risco de incumprimento relativos à dívida soberana são utilizados de várias 
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formas na cobertura do "risco do país", não apenas através de posições na dívida (por 
exemplo, detendo uma carteira imobiliária na respectiva jurisdição).  Consequentemente, 
uma posição num swap de risco de incumprimento relativo a uma obrigação de um Estado-
Membro da União não deve ser considerada não garantida quando serve para a cobertura do 
risco de uma carteira.

Alteração 176
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Considerando 13 

Texto da Comissão Alteração

(13) A compra de swaps de risco de 
incumprimento sem detenção de uma 
posição longa na dívida soberana 
subjacente pode ser, economicamente 
falando, equivalente à tomada de uma 
posição curta no instrumento de dívida 
subjacente. O cálculo de uma posição 
líquida curta relativamente a dívida 
soberana deve, por conseguinte, incluir os 
swaps de risco de incumprimento 
associados às obrigações de um emitente 
de dívida soberana. A posição em termos 
de swaps de risco de incumprimento deve 
ser tida em conta para determinar se uma 
pessoa singular ou colectiva se encontra 
numa posição líquida curta significativa 
relativamente a dívida soberana ou numa 
posição não garantida significativa num 
swap de risco de incumprimento 
respeitante a um emitente de dívida 
soberana que devam ser notificadas à 
autoridade competente.

(13) A compra de swaps de risco de 
incumprimento sem detenção de uma 
posição longa na dívida soberana 
subjacente pode ser, economicamente 
falando, equivalente à tomada de uma 
posição curta no instrumento de dívida 
subjacente. O cálculo de uma posição 
líquida curta relativamente a dívida 
soberana deve, por conseguinte, incluir os 
swaps de risco de incumprimento 
associados às obrigações de um emitente 
de dívida soberana. A posição em termos 
de swaps de risco de incumprimento deve 
ser tida em conta para determinar se uma 
pessoa singular ou colectiva se encontra 
numa posição líquida curta significativa 
relativamente a dívida soberana ou numa 
posição não garantida significativa num 
swap de risco de incumprimento que é 
proibida nos termos do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 177
Anni Podimata

Proposta de regulamento
Considerando 13 
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Texto da Comissão Alteração

(13) A compra de swaps de risco de 
incumprimento sem detenção de uma 
posição longa na dívida soberana 
subjacente pode ser, economicamente 
falando, equivalente à tomada de uma 
posição curta no instrumento de dívida 
subjacente. O cálculo de uma posição 
líquida curta relativamente a dívida 
soberana deve, por conseguinte, incluir os 
swaps de risco de incumprimento 
associados às obrigações de um emitente 
de dívida soberana. A posição em termos 
de swaps de risco de incumprimento deve 
ser tida em conta para determinar se uma 
pessoa singular ou colectiva se encontra 
numa posição líquida curta significativa 
relativamente a dívida soberana ou numa 
posição não garantida significativa num 
swap de risco de incumprimento 
respeitante a um emitente de dívida 
soberana que devam ser notificadas à 
autoridade competente.

(13) A compra de swaps de risco de 
incumprimento sem detenção de uma 
posição longa na dívida soberana 
subjacente pode ser, economicamente 
falando, equivalente à tomada de uma 
posição curta não coberta no instrumento 
de dívida subjacente. O cálculo de uma 
posição líquida curta relativamente a dívida 
soberana deve, por conseguinte, incluir os 
swaps de risco de incumprimento 
associados às obrigações de um emitente 
de dívida soberana. A posição em termos 
de swaps de risco de incumprimento deve 
ser tida em conta para determinar se uma 
pessoa singular ou colectiva se encontra 
numa posição líquida curta significativa 
relativamente a dívida soberana ou numa 
posição não garantida significativa num 
swap de risco de incumprimento 
respeitante a um emitente de dívida 
soberana que devam ser notificadas à 
autoridade competente.

Or. en

Alteração 178
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Considerando 15 

Texto da Comissão Alteração

(15) Por uma questão de eficácia, é 
importante que as obrigações de 
transparência se apliquem 
independentemente do local de 
estabelecimento da pessoa singular ou 
colectiva, mesmo quando esse local seja 
exterior à União, desde que essa pessoa se 
encontre numa posição líquida curta 
significativa numa sociedade com acções 
admitidas à negociação numa plataforma 
situada na União ou numa posição 

(15) Por uma questão de eficácia, é 
importante que as obrigações de 
transparência se apliquem 
independentemente do local de 
estabelecimento da pessoa singular ou 
colectiva, mesmo quando esse local seja 
exterior à União, desde que essa pessoa se 
encontre numa posição líquida curta 
significativa num instrumento financeiro 
abrangido pelo presente regulamento.
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líquida curta em dívida soberana emitida 
por um Estado-Membro ou pela União.

Or. en

Alteração 179
Burkhard Balz

Proposta de regulamento
Considerando 16 

Texto da Comissão Alteração

(16) A venda a descoberto de acções e de 
dívida soberana sem garantia de detenção 
dos activos pode ser vista como uma acção 
que aumenta os potenciais riscos de 
impossibilidade de liquidação e a 
volatilidade no mercado. Para reduzir tais 
riscos, é conveniente aplicar restrições 
proporcionadas das vendas a descoberto 
sem garantia de detenção dos activos. As 
restrições devem, no pormenor, ter em 
conta os diferentes mecanismos 
actualmente usados para as vendas a 
descoberto com garantia de detenção dos 
activos. É também conveniente incluir 
requisitos que as plataformas de 
negociação devam cumprir no que 
respeita aos procedimentos de compra 
forçada (buy-in) e às multas por 
impossibilidade de liquidação das 
transacções desses instrumentos. Os 
procedimentos de compra forçada e os 
requisitos respeitantes à liquidação tardia 
devem estabelecer normas de base em 
termos da disciplina de liquidação.

(16) A venda a descoberto de acções e de 
dívida soberana sem garantia de detenção 
dos activos pode ser uma das outras 
múltiplas causas operacionais da 
impossibilidade de liquidação e 
volatilidade no mercado. Devem ser 
desenvolvidas nas propostas futuras da 
Comissão relativas à disciplina de 
liquidação medidas para reduzir tais riscos
e estabelecer também procedimentos de 
compra forçada (buy-in) e multas por 
impossibilidade de liquidação das 
transacções.

Or. en

Alteração 180
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Considerando 16 
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Texto da Comissão Alteração

(16) A venda a descoberto de acções e de 
dívida soberana sem garantia de detenção 
dos activos pode ser vista como uma acção 
que aumenta os potenciais riscos de 
impossibilidade de liquidação e a 
volatilidade no mercado. Para reduzir tais 
riscos, é conveniente aplicar restrições 
proporcionadas das vendas a descoberto 
sem garantia de detenção dos activos. As 
restrições devem, no pormenor, ter em 
conta os diferentes mecanismos 
actualmente usados para as vendas a 
descoberto com garantia de detenção dos 
activos. É também conveniente incluir 
requisitos que as plataformas de 
negociação devam cumprir no que 
respeita aos procedimentos de compra 
forçada (buy-in) e às multas por 
impossibilidade de liquidação das 
transacções desses instrumentos. Os 
procedimentos de compra forçada e os 
requisitos respeitantes à liquidação tardia 
devem estabelecer normas de base em 
termos da disciplina de liquidação.

(16) A venda a descoberto de acções e de 
dívida soberana sem garantia de detenção 
dos activos pode ser vista como uma acção 
que aumenta os potenciais riscos de 
impossibilidade de liquidação, a 
volatilidade e os abusos de mercado. Para 
reduzir tais riscos, é conveniente aplicar 
restrições proporcionadas das vendas a 
descoberto sem garantia de detenção dos 
activos.

Or. en

Justificação

O facto de os valores mobiliários serem previamente tomados de empréstimo aumenta a 
complexidade dos processos de negociação, pois no momento em que a ordem é colocada não 
resulta claro se e quando será executada. No caso de os acordos de empréstimo deverem ser 
celebrados previamente, seriam celebrados muitos acordos de empréstimo que não são 
necessários, resultando numa distorção do mercado de empréstimos. Isso reduziria a 
eficiência da negociação de valores mobiliários na sua essência e aumentaria os custos de 
negociação.

Alteração 181
Othmar Karas

Proposta de regulamento
Considerando 16 
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Texto da Comissão Alteração

(16) A venda a descoberto de acções e de 
dívida soberana sem garantia de detenção 
dos activos pode ser vista como uma acção 
que aumenta os potenciais riscos de 
impossibilidade de liquidação e a 
volatilidade no mercado. Para reduzir tais 
riscos, é conveniente aplicar restrições 
proporcionadas das vendas a descoberto 
sem garantia de detenção dos activos. As 
restrições devem, no pormenor, ter em 
conta os diferentes mecanismos 
actualmente usados para as vendas a 
descoberto com garantia de detenção dos 
activos. É também conveniente incluir 
requisitos que as plataformas de 
negociação devam cumprir no que 
respeita aos procedimentos de compra 
forçada (buy-in) e às multas por 
impossibilidade de liquidação das 
transacções desses instrumentos. Os 
procedimentos de compra forçada e os 
requisitos respeitantes à liquidação tardia 
devem estabelecer normas de base em 
termos da disciplina de liquidação.

(16) A venda a descoberto sem garantia de 
detenção dos activos pode ser uma das 
outras múltiplas causas operacionais da 
impossibilidade de liquidação e 
volatilidade no mercado. Devem ser 
desenvolvidas nas propostas futuras da 
Comissão relativas à disciplina de 
liquidação medidas para reduzir tais riscos
e estabelecer também procedimentos de 
compra forçada (buy-in) e multas por 
impossibilidade de liquidação das 
transacções e o trabalho do subgrupo da 
Comissão no âmbito do Grupo de 
Trabalho sobre Harmonização dos Ciclos 
de Liquidação deve ser examinado.

Or. en

Alteração 182
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Considerando 16 

Texto da Comissão Alteração

(16) A venda a descoberto de acções e de 
dívida soberana sem garantia de detenção 
dos activos pode ser vista como uma acção 
que aumenta os potenciais riscos de 
impossibilidade de liquidação e a 
volatilidade no mercado. Para reduzir tais 
riscos, é conveniente aplicar restrições 
proporcionadas das vendas a descoberto 
sem garantia de detenção dos activos. As 

(16) A venda a descoberto sem garantia de 
detenção dos activos está a aumentar os 
riscos de manipulação do mercado,
impossibilidade de liquidação e a 
volatilidade no mercado. Por este motivo 
as vendas a descoberto sem garantia de 
detenção dos activos e as posições não 
garantidas em swaps de risco de 
incumprimento são proibidas. É 
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restrições devem, no pormenor, ter em 
conta os diferentes mecanismos 
actualmente usados para as vendas a 
descoberto com garantia de detenção dos 
activos. É também conveniente incluir 
requisitos que as plataformas de 
negociação devam cumprir no que respeita 
aos procedimentos de compra forçada 
(buy-in) e às multas por impossibilidade de 
liquidação das transacções desses 
instrumentos. Os procedimentos de compra 
forçada e os requisitos respeitantes à 
liquidação tardia devem estabelecer 
normas de base em termos da disciplina de 
liquidação.

conveniente autorizar apenas as vendas a 
descoberto de valores mobiliários ou 
títulos de dívida previamente tomados de 
empréstimo ou de valores mobiliários ou 
títulos de dívida cujo empréstimo está 
garantido. É também conveniente incluir 
requisitos no que respeita aos 
procedimentos de compra forçada (buy-in) 
e às multas por impossibilidade de 
liquidação das transacções desses 
instrumentos. Os procedimentos de compra 
forçada e os requisitos respeitantes à 
liquidação tardia devem estabelecer 
normas de base em termos da disciplina de 
liquidação.

Or. en

Alteração 183
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Considerando 16 

Texto da Comissão Alteração

(16) A venda a descoberto de acções e de 
dívida soberana sem garantia de detenção 
dos activos pode ser vista como uma acção 
que aumenta os potenciais riscos de 
impossibilidade de liquidação e a 
volatilidade no mercado. Para reduzir tais 
riscos, é conveniente aplicar restrições 
proporcionadas das vendas a descoberto 
sem garantia de detenção dos activos. As 
restrições devem, no pormenor, ter em 
conta os diferentes mecanismos 
actualmente usados para as vendas a 
descoberto com garantia de detenção dos 
activos. É também conveniente incluir 
requisitos que as plataformas de 
negociação devam cumprir no que respeita 
aos procedimentos de compra forçada 
(buy-in) e às multas por impossibilidade de 
liquidação das transacções desses 
instrumentos. Os procedimentos de compra 
forçada e os requisitos respeitantes à 

(16) A venda a descoberto de acções e de 
dívida soberana sem garantia de detenção 
dos activos pode ser vista como uma acção 
que aumenta os potenciais riscos de 
impossibilidade de liquidação e a 
volatilidade no mercado. Para reduzir tais 
riscos, é conveniente aplicar restrições 
proporcionadas das vendas a descoberto 
sem garantia de detenção dos activos. As 
restrições devem, no pormenor, ter em 
conta os diferentes mecanismos 
actualmente usados para as vendas a 
descoberto com garantia de detenção dos 
activos. É também conveniente incluir 
requisitos que as plataformas de 
negociação devam cumprir no que respeita 
aos procedimentos de compra forçada 
(buy-in) e às multas por impossibilidade de 
liquidação das transacções desses 
instrumentos. Os procedimentos de compra 
forçada e os requisitos respeitantes à 
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liquidação tardia devem estabelecer 
normas de base em termos da disciplina de 
liquidação.

liquidação tardia devem estabelecer 
normas de base em termos da disciplina de 
liquidação. O presente regulamento não 
deve restringir ou proibir posições não 
garantidas em swaps risco de 
incumprimento de dívida soberana.

Or. en

Justificação

A proibição de posições não garantidas em swaps risco de incumprimento de dívida soberana 
afectaria negativamente a liquidez dos mercados de dívida soberana e seria 
desproporcionada em relação aos riscos sistémicos constituídos por essas posições.

Alteração 184
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Considerando 16 

Texto da Comissão Alteração

(16) A venda a descoberto de acções e de 
dívida soberana sem garantia de detenção 
dos activos pode ser vista como uma acção 
que aumenta os potenciais riscos de 
impossibilidade de liquidação e a 
volatilidade no mercado. Para reduzir tais 
riscos, é conveniente aplicar restrições 
proporcionadas das vendas a descoberto 
sem garantia de detenção dos activos. As 
restrições devem, no pormenor, ter em 
conta os diferentes mecanismos 
actualmente usados para as vendas a 
descoberto com garantia de detenção dos 
activos. É também conveniente incluir 
requisitos que as plataformas de 
negociação devam cumprir no que respeita 
aos procedimentos de compra forçada 
(buy-in) e às multas por impossibilidade de 
liquidação das transacções desses 
instrumentos. Os procedimentos de compra 
forçada e os requisitos respeitantes à 
liquidação tardia devem estabelecer 

(16) A venda a descoberto de acções e de 
dívida soberana sem garantia de detenção 
dos activos pode ser vista como uma acção 
que aumenta os potenciais riscos de 
impossibilidade de liquidação e a 
volatilidade no mercado. Para reduzir tais 
riscos, é conveniente aplicar restrições 
proporcionadas das vendas a descoberto 
sem garantia de detenção dos activos. A 
Comissão deve ter em conta os diferentes 
mecanismos actualmente usados para as 
vendas a descoberto com garantia de 
detenção dos activos. É também 
conveniente incluir requisitos que as 
plataformas de negociação devam cumprir 
no que respeita aos procedimentos de 
compra forçada (buy-in) e às multas por 
impossibilidade de liquidação das 
transacções desses instrumentos. Os 
procedimentos de compra forçada e os 
requisitos respeitantes à liquidação tardia 
devem estabelecer normas de base em 
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normas de base em termos da disciplina de 
liquidação.

termos da disciplina de liquidação.
Contudo, as medidas relacionadas com 
liquidação e compras forçadas (buy-in) 
devem ser tratadas no âmbito de outra 
legislação da União, fora do contexto das 
vendas a descoberto, pois não são 
exclusivas das vendas a descoberto.

Or. en

Justificação

A impossibilidade de liquidação é importante e carece de medidas horizontais, mas não 
verticais. Por uma série de razões operacionais, a impossibilidade de liquidação não está 
relacionada com as vendas a descoberto. Os depositários centrais de valores mobiliários não 
podem saber se a impossibilidade de liquidação tem origem numa venda a descoberto sem 
garantia de detenção dos activos. Os esforços para melhorar a disciplina de liquidação 
devem fazer parte da legislação relativa à liquidação de valores mobiliários ou do 
regulamento relativo aos depositários centrais de valores mobiliários.

Alteração 185
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Considerando 16 

Texto da Comissão Alteração

(16) A venda a descoberto de acções e de 
dívida soberana sem garantia de detenção 
dos activos pode ser vista como uma acção 
que aumenta os potenciais riscos de 
impossibilidade de liquidação e a 
volatilidade no mercado. Para reduzir tais 
riscos, é conveniente aplicar restrições 
proporcionadas das vendas a descoberto 
sem garantia de detenção dos activos. As 
restrições devem, no pormenor, ter em 
conta os diferentes mecanismos 
actualmente usados para as vendas a 
descoberto com garantia de detenção dos 
activos. É também conveniente incluir 
requisitos que as plataformas de 
negociação devam cumprir no que respeita 
aos procedimentos de compra forçada 

(16) A venda a descoberto de acções e de 
dívida soberana sem garantia de detenção 
dos activos pode aumentar os potenciais 
riscos de impossibilidade de liquidação e a 
volatilidade no mercado. Para diminuir 
essas preocupações e manter uma 
abordagem internacional coerente, é 
conveniente basear as vendas a descoberto 
em valores mobiliários previamente 
tomados de empréstimo ou em valores 
mobiliários para os quais é razoável 
pensar que os valores mobiliários podem 
ser tomados de empréstimo tendo em 
conta os diferentes mecanismos 
actualmente usados para as vendas a 
descoberto com garantia de detenção dos 
activos. É também conveniente incluir 
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(buy-in) e às multas por impossibilidade de 
liquidação das transacções desses 
instrumentos. Os procedimentos de compra 
forçada e os requisitos respeitantes à 
liquidação tardia devem estabelecer 
normas de base em termos da disciplina de 
liquidação.

requisitos no que respeita aos 
procedimentos de compra forçada (buy-in) 
e às multas por impossibilidade de 
liquidação das transacções desses 
instrumentos. Os procedimentos de compra 
forçada e os requisitos respeitantes à 
liquidação tardia devem estabelecer 
normas de base em termos da disciplina de 
liquidação.

Or. en

Alteração 186
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Considerando 16 

Texto da Comissão Alteração

(16) A venda a descoberto de acções e de 
dívida soberana sem garantia de detenção 
dos activos pode ser vista como uma acção 
que aumenta os potenciais riscos de 
impossibilidade de liquidação e a 
volatilidade no mercado. Para reduzir tais 
riscos, é conveniente aplicar restrições 
proporcionadas das vendas a descoberto 
sem garantia de detenção dos activos. As 
restrições devem, no pormenor, ter em 
conta os diferentes mecanismos 
actualmente usados para as vendas a 
descoberto com garantia de detenção dos 
activos. É também conveniente incluir 
requisitos que as plataformas de 
negociação devam cumprir no que respeita 
aos procedimentos de compra forçada 
(buy-in) e às multas por impossibilidade de 
liquidação das transacções desses 
instrumentos. Os procedimentos de compra 
forçada e os requisitos respeitantes à 
liquidação tardia devem estabelecer 
normas de base em termos da disciplina de 
liquidação.

(16) A venda a descoberto de acções e de 
dívida soberana sem garantia de detenção 
dos activos pode ser vista como uma acção 
que aumenta os potenciais riscos de 
impossibilidade de liquidação e a 
volatilidade no mercado. Para reduzir tais 
riscos, é conveniente aplicar restrições 
proporcionadas das vendas a descoberto 
sem garantia de detenção dos activos. As 
restrições devem, no pormenor, ter em 
conta os diferentes mecanismos 
actualmente usados para as vendas a 
descoberto com garantia de detenção dos 
activos. As vendas a descoberto sem 
garantia de detenção de activos e, em 
geral, as vendas a descoberto 
relacionadas com produtos de base devem 
ser proibidas, dado que não oferecem 
quaisquer benefícios macroeconómicos e 
causam riscos sistémicos que não podem 
ser antecipadamente avaliados nem 
reconhecidos, e pelos quais, em caso de 
incumprimento do vendedor a descoberto, 
será responsável no futuro uma 
contraparte central, bem como, mais uma 
vez, os contribuintes. Na medida em que 
for necessária uma cobertura de risco 
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relacionada com produtos de base, é 
possível obtê-la mediante a utilização de 
outros instrumentos, como futuros e 
opções. É também conveniente incluir 
requisitos que as plataformas de 
negociação devam cumprir no que respeita 
aos procedimentos de compra forçada 
(buy-in) e às multas por impossibilidade de 
liquidação das transacções desses 
instrumentos. Os procedimentos de compra 
forçada e os requisitos respeitantes à 
liquidação tardia devem estabelecer 
normas de base em termos da disciplina de 
liquidação.

Or. de

Alteração 187
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Considerando 16-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(16-A) Os regimes de disciplina de 
liquidação (compra forçada (buy-in) e 
sanções) existem na União há muitos 
anos. A necessidade de harmonizar tais 
regimes, bem como os regimes mais vastos 
relativos a ciclos de liquidação, conduziu 
à criação em 2009 do Grupo de Trabalho 
sobre Harmonização dos Ciclos de 
Liquidação, formado pela Comissão e as 
empresas. Um subgrupo do Grupo de 
Trabalho sobre Harmonização dos Ciclos 
de Liquidação está actualmente a analisar 
a forma de harmonizar os regimes de 
compra forçada (buy-in) e sanções na 
União Europeia. É provável que o 
trabalho deste subgrupo seja concluído a 
tempo de informar a proposta legislativa 
da Comissão relativa a depositários 
centrais de valores mobiliários, na qual o 
funcionamento detalhado destes regimes 
será definido.
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Or. en

Alteração 188
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Considerando 16-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(16-A) Ao passo que a disciplina de 
liquidação é uma componente importante 
do bom funcionamento dos mercados 
financeiros, é reconhecido que as causas 
de impossibilidade de liquidação são 
várias e não se limitam às vendas a 
descoberto. Embora a disciplina de 
liquidação, nomeadamente multas por 
liquidação tardia e outras medidas 
adequadas, não deva ser incluída no 
âmbito do presente regulamento, a 
Comissão deve apresentar propostas 
concretas neste domínio até ao final de 
2011, em paralelo com uma proposta que 
crie um quadro jurídico harmonizado 
relativo aos depositários centrais de 
valores mobiliários.

Or. en

Justificação

A impossibilidade de liquidação é importante e carece de medidas horizontais, mas não 
verticais. Por uma série de razões operacionais, a impossibilidade de liquidação não está 
relacionada com as vendas a descoberto. Os depositários centrais de valores mobiliários não 
podem saber se a impossibilidade de liquidação tem origem numa venda a descoberto sem 
garantia de detenção dos activos. Os esforços para melhorar a disciplina de liquidação 
devem fazer parte da legislação relativa à liquidação de valores mobiliários ou do 
regulamento relativo aos depositários centrais de valores mobiliários.

Alteração 189
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Considerando 16-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração

(16-A) Uma disciplina de liquidação 
comum para a União é importante para 
criar mercados financeiros que 
funcionem bem na União. A criação de 
uma disciplina de liquidação para a 
União, incluindo normas harmonizadas 
em matéria de compensação pecuniária, 
regime sancionatório e regras de 
execução harmonizadas, tais como 
compras forçadas (buy-in), devem ser 
objecto de legislação separada e mais 
vasta relativa à liquidação a ser proposta 
pela Comissão em 2011.

Or. en

Justificação

No que se refere à impossibilidade de liquidação, a futura legislação de UE deve incluir um 
regime sancionatório harmonizado e regras de execução harmonizadas, tais como compras 
forçadas (buy-in) e normas em matéria de compensação pecuniária. Esta abordagem 
legislativa por parte da Comissão poderia basear-se no artigo 13.º, mas alargar o âmbito de 
aplicação desse artigo tanto em termos de instrumentos financeiros como de plataformas de 
negociação abrangidas.

Alteração 190
Anni Podimata

Proposta de regulamento
Considerando 16-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(16-A) Os swaps de risco de 
incumprimento de dívida soberana devem 
basear-se no princípio do interesse 
segurável. As posições não garantidas em 
swaps de risco de incumprimento de 
dívida soberana são utilizadas para 
assumir posições curtas em obrigações 
soberanas sem garantia de detenção dos 
activos, retiram liquidez aos mercados de 
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obrigações relevantes e aumentam 
artificialmente os custos da dívida para os 
Estados-Membros, o que tem efeitos 
negativos na sua capacidade de 
refinanciar as suas dívidas em períodos de 
crise. As posições não garantidas em 
swaps de risco de incumprimento de 
dívida soberana devem, pois, ser 
proibidas.

Or. en

Alteração 191
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Considerando 16-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(16-A) Os swaps de risco de 
incumprimento de dívida soberana devem 
basear-se no princípio do interesse 
segurável, reconhecendo 
simultaneamente que pode haver outros 
interesses num Estado soberano distintos 
da propriedade de obrigações.

Or. en

Alteração 192
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Considerando 17 

Texto da Comissão Alteração

(17) As medidas relacionadas com a dívida 
soberana e com os swaps de risco de 
incumprimento de dívida soberana, 
incluindo mais transparência e restrições 
às vendas a descoberto sem garantia de 
detenção dos activos, devem impor 
requisitos que sejam proporcionados e que 
simultaneamente evitem um impacto 

(17) As medidas relacionadas com a dívida 
soberana e com os swaps de risco de 
incumprimento de dívida soberana, 
incluindo mais transparência, devem impor 
requisitos que sejam proporcionados e que 
simultaneamente evitem um impacto 
adverso sobre a eficiência dos mercados de 
obrigações soberanas e dos mercados de 
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adverso sobre a liquidez dos mercados de 
obrigações soberanas e dos mercados de 
recompra (mercados repo) de obrigações 
soberanas.

recompra (mercados repo) de obrigações 
soberanas.

Or. en

Alteração 193
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Considerando 17 

Texto da Comissão Alteração

(17) As medidas relacionadas com a dívida 
soberana e com os swaps de risco de 
incumprimento de dívida soberana, 
incluindo mais transparência e restrições às 
vendas a descoberto sem garantia de 
detenção dos activos, devem impor 
requisitos que sejam proporcionados e que 
simultaneamente evitem um impacto 
adverso sobre a liquidez dos mercados de 
obrigações soberanas e dos mercados de 
recompra (mercados repo) de obrigações 
soberanas.

(17) As medidas relacionadas com a dívida 
soberana e com os swaps de risco de 
incumprimento de dívida soberana, 
incluindo mais transparência e restrições às 
vendas a descoberto sem garantia de 
detenção dos activos, devem impor 
requisitos que sejam proporcionados e que 
simultaneamente evitem um impacto
adverso sobre a liquidez dos mercados de 
obrigações soberanas e dos mercados de 
recompra (mercados repo) de obrigações 
soberanas. Os swaps de risco de 
incumprimento de dívida soberana são 
legitimamente utilizados para a cobertura 
de outros riscos para além de uma 
exposição directa à dívida soberana. O 
presente regulamento não deve, pois, 
restringir ou proibir posições não 
garantidas em swaps risco de 
incumprimento de dívida soberana.

Or. en

Justificação

A proibição de posições não garantidas em swaps risco de incumprimento de dívida soberana 
afectaria negativamente a liquidez dos mercados de dívida soberana e seria 
desproporcionada em relação aos riscos sistémicos constituídos por essas posições.  Isto 
poderia tornar muito mais oneroso para os Estados-Membros obter fundos para serviços 
públicos, tais como saúde, pensões e política social.
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Alteração 194
Gay Mitchell

Proposta de regulamento
Considerando 17 

Texto da Comissão Alteração

(17) As medidas relacionadas com a dívida 
soberana e com os swaps de risco de 
incumprimento de dívida soberana, 
incluindo mais transparência e restrições às 
vendas a descoberto sem garantia de 
detenção dos activos, devem impor 
requisitos que sejam proporcionados e que 
simultaneamente evitem um impacto 
adverso sobre a liquidez dos mercados de 
obrigações soberanas e dos mercados de 
recompra (mercados repo) de obrigações 
soberanas.

(17) As medidas relacionadas com a dívida 
soberana e com os swaps de risco de 
incumprimento de dívida soberana, 
incluindo mais transparência e restrições às 
vendas a descoberto sem garantia de 
detenção dos activos, devem impor 
requisitos que sejam proporcionados e que 
simultaneamente evitem um impacto 
adverso sobre a liquidez dos mercados de 
obrigações soberanas e dos mercados de 
recompra (mercados repo) de obrigações 
soberanas. Na prática, os swaps de risco 
de incumprimento de dívida soberana são 
geral e legitimamente utilizados para a 
cobertura de outros riscos para além de 
uma exposição directa à dívida soberana. 
O presente regulamento não deve, pois, 
proibir a utilização de posições não 
garantidas em swaps risco de 
incumprimento de dívida soberana.

Or. en

Justificação

A proibição ou restrição de posições não garantidas em swaps risco de incumprimento de 
dívida soberana poderia ter um impacto negativo sobre a liquidez dos mercados de dívida 
soberana tornando mais oneroso para os governos dos Estados-Membros obter fundos para a 
aquisição de serviços públicos e aumentando a pressão sobre os contribuintes europeus.

Alteração 195
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Considerando 18 



PE456.773v01-00 46/128 AM\853802PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

(18) As acções são cada vez mais 
frequentemente admitidas à negociação em 
diferentes plataformas, tanto na União 
como fora dela. Muitas grandes sociedades 
sedeadas fora da União têm também as 
suas acções admitidas à negociação numa 
plataforma situada na União. Se a 
plataforma de negociação principal de um 
instrumento se situar fora da União, torna-
se conveniente, por razões de eficiência, 
isentar esse instrumento de determinados 
requisitos de notificação e divulgação de 
informações.

(18) As acções são cada vez mais 
frequentemente admitidas à negociação em 
diferentes plataformas, tanto na União 
como fora dela. Muitas grandes sociedades 
sedeadas fora da União têm também as 
suas acções admitidas à negociação numa 
plataforma situada na União. Se a 
plataforma de negociação principal de um 
instrumento se situar fora da União, torna-
se conveniente, por razões de eficiência, 
incluir ainda assim esse instrumento.

Or. en

Justificação

Os requisitos de notificação e divulgação podem ser também efectivamente aplicados a 
valores mobiliários cuja plataforma de negociação principal está situada fora da União. A 
sua isenção poderia, aliás, criar um problema de arbitragem regulamentar incentivando as 
empresas a transferir-se para fora da União em resultado desta regra.

Alteração 196
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Considerando 19 

Texto da Comissão Alteração

(19) As actividades de criação de mercado 
desempenham um papel essencial no 
fornecimento de liquidez aos mercados da 
União, e os criadores de mercado 
necessitam de assumir posições curtas 
para desempenhar essa função. A 
imposição de restrições a tais actividades 
poderia inibir gravemente a sua 
capacidade de fornecer liquidez e ter um 
impacto negativo significativo na 
eficiência dos mercados da União. Além 

(19) As actividades de criação de mercado 
desempenham um determinado papel no
fornecimento de liquidez aos mercados da 
União, e os criadores de mercado devem 
assegurar a negociabilidade (liquidez no 
mercado) dos valores mobiliários, 
disponibilizando continuamente preços de 
venda e de compra. Num mercado 
funcional, uma venda apenas é possível 
com base nas condições determinadas 
pelo criador de mercado. Em geral, as 
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disso, será de esperar que os criadores de 
mercado só assumam posições curtas 
significativas durante períodos muito 
curtos. Assim, importa isentar as pessoas 
singulares ou colectivas envolvidas nessas 
actividades dos requisitos que possam 
prejudicar a sua capacidade para 
desempenhar tal função e, por 
conseguinte, afectar negativamente os 
mercados europeus. A fim de abranger as 
entidades equivalentes de países terceiros, 
é necessário definir um procedimento de 
avaliação da equivalência dos mercados 
desses países terceiros. A isenção deve 
aplicar-se aos diferentes tipos de 
actividades de criação de mercado, mas 
não às transacções por conta própria. É 
também conveniente isentar certas 
operações do mercado primário, como 
sejam as relativas à dívida soberana e a 
programas de estabilização, já que são 
actividades importantes que contribuem 
para o funcionamento eficiente dos 
mercados. As autoridades competentes 
devem ser notificadas do uso dessas 
isenções e devem dispor de poderes para 
proibir uma pessoa singular ou colectiva de 
beneficiar das mesmas, se não cumprir os 
critérios relevantes. As autoridades 
competentes devem também poder exigir 
informação à pessoa singular ou colectiva 
para verificar que utilização faz da isenção.

regras aplicáveis à bolsa de valores 
exigem apenas que o criador de mercado 
especifique um volume mínimo das acções 
ou dos títulos de dívida que pretende 
comprar. Além disso, não deve ser 
permitido ultrapassar spreads (margens 
diferenciais) máximos previamente 
determinados, embora não se deva indicar 
um valor mais justo calculado mediante 
um algoritmo financeiro. Os criadores de 
mercado podem, em vez disso, determinar 
os critérios para a fixação dos preços. Se 
o criador de mercado encerrar as suas 
actividades sem recuperar as acções, o 
segundo mercado também perderá a 
liquidez e a contraparte central terá de 
intervir nas transacções efectuadas 
através dessa instituição. Assim, importa 
que o presente regulamento seja aplicado 
a pessoas singulares ou colectivas 
envolvidas em actividades de criação de 
mercado. A fim de abranger as entidades 
equivalentes de países terceiros, é 
necessário definir um procedimento de 
avaliação da equivalência dos mercados 
desses países terceiros. A isenção deve 
aplicar-se aos diferentes tipos de 
actividades de criação de mercado, mas 
não às transacções por conta própria. É 
também conveniente isentar certas 
operações do mercado primário, como 
sejam as relativas à dívida soberana e a 
programas de estabilização, já que são 
actividades importantes que contribuem 
para o funcionamento eficiente dos 
mercados. As autoridades competentes 
devem ser notificadas do uso dessas 
isenções e devem dispor de poderes para 
proibir uma pessoa singular ou colectiva de 
beneficiar das mesmas, se não cumprir os 
critérios relevantes. As autoridades 
competentes devem também poder exigir 
informação à pessoa singular ou colectiva 
para verificar que utilização faz da isenção.

Or. de
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Alteração 197
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Considerando 19 

Texto da Comissão Alteração

(19) As actividades de criação de mercado 
desempenham um papel essencial no 
fornecimento de liquidez aos mercados da 
União, e os criadores de mercado 
necessitam de assumir posições curtas para 
desempenhar essa função. A imposição de 
restrições a tais actividades poderia inibir 
gravemente a sua capacidade de fornecer 
liquidez e ter um impacto negativo 
significativo na eficiência dos mercados da 
União. Além disso, será de esperar que os 
criadores de mercado só assumam posições 
curtas significativas durante períodos 
muito curtos. Assim, importa isentar as 
pessoas singulares ou colectivas envolvidas 
nessas actividades dos requisitos que 
possam prejudicar a sua capacidade para 
desempenhar tal função e, por conseguinte, 
afectar negativamente os mercados 
europeus. A fim de abranger as entidades 
equivalentes de países terceiros, é 
necessário definir um procedimento de 
avaliação da equivalência dos mercados 
desses países terceiros. A isenção deve 
aplicar-se aos diferentes tipos de 
actividades de criação de mercado, mas 
não às transacções por conta própria. É 
também conveniente isentar certas
operações do mercado primário, como 
sejam as relativas à dívida soberana e a 
programas de estabilização, já que são 
actividades importantes que contribuem 
para o funcionamento eficiente dos 
mercados. As autoridades competentes 
devem ser notificadas do uso dessas 
isenções e devem dispor de poderes para 
proibir uma pessoa singular ou colectiva de 
beneficiar das mesmas, se não cumprir os 
critérios relevantes. As autoridades 
competentes devem também poder exigir 

(19) As actividades de criação de mercado 
desempenham um papel essencial no 
fornecimento de liquidez aos mercados da 
União, e os criadores de mercado 
necessitam de assumir posições curtas para 
desempenhar essa função. A imposição de 
restrições a tais actividades poderia inibir 
gravemente a sua capacidade de fornecer 
liquidez e ter um impacto negativo 
significativo na eficiência dos mercados da 
União. Além disso, será de esperar que os 
criadores de mercado só assumam posições 
curtas significativas durante períodos 
muito curtos. Assim, importa isentar as 
pessoas singulares ou colectivas envolvidas 
nessas actividades dos requisitos que 
possam prejudicar a sua capacidade para 
desempenhar tal função e, por conseguinte, 
afectar negativamente os mercados 
europeus. A fim de abranger as entidades 
equivalentes de países terceiros, é 
necessário definir um procedimento de 
avaliação da equivalência dos mercados 
desses países terceiros. A isenção deve 
aplicar-se aos diferentes tipos de 
actividades de criação de mercado que 
fornecem "liquidez endereçável". É 
também conveniente isentar as operações 
do mercado primário, como sejam as 
relativas à dívida soberana e a programas 
de estabilização, já que são actividades 
importantes que contribuem para o 
funcionamento eficiente dos mercados. As 
autoridades competentes devem ser 
notificadas do uso dessas isenções e devem 
dispor de poderes para proibir uma pessoa 
singular ou colectiva de beneficiar das 
mesmas, se não cumprir os critérios 
relevantes. As autoridades competentes 
devem também poder exigir informação à 
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informação à pessoa singular ou colectiva 
para verificar que utilização faz da isenção.

pessoa singular ou colectiva para verificar 
que utilização faz da isenção.

Or. en

Justificação

A fim de alinhar o presente regulamento com a Directiva DMIF, todas as actividades de 
negociação que possam ser consideradas criação de mercado devem ser incluídas, por 
exemplo, quando as cotações não são publicadas, a negociação entre criadores de mercado 
em que um responde à necessidade que outro tem de efectuar uma operação em nome do seu 
cliente ou as transacções "give-up".

Alteração 198
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Considerando 22 

Texto da Comissão Alteração

(22) Se ocorrer uma queda significativa do 
preço de um instrumento financeiro numa 
plataforma de negociação, a autoridade 
competente deve também ter a capacidade 
de proibir temporariamente as vendas a 
descoberto desse instrumento financeiro 
nessa plataforma, para poder intervir 
rapidamente se for caso disso, ou de 
proibir essas vendas durante um período 
de 24 horas para evitar a redução 
desregrada do preço do instrumento em 
causa.

(22) Se ocorrer uma queda significativa do 
preço de um instrumento financeiro, a 
autoridade competente deve também ter a 
capacidade de proibir temporariamente as 
vendas a descoberto desse instrumento 
financeiro, para poder intervir rapidamente 
se for caso disso, para evitar a redução 
desregrada do preço do instrumento em 
causa.

Or. en

Alteração 199
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Considerando 22 
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Texto da Comissão Alteração

(22) Se ocorrer uma queda significativa do 
preço de um instrumento financeiro numa 
plataforma de negociação, a autoridade 
competente deve também ter a capacidade 
de proibir temporariamente as vendas a 
descoberto desse instrumento financeiro 
nessa plataforma, para poder intervir 
rapidamente se for caso disso, ou de 
proibir essas vendas durante um período 
de 24 horas para evitar a redução 
desregrada do preço do instrumento em 
causa.

(22) Se ocorrer uma queda significativa do 
preço de um instrumento financeiro numa 
plataforma de negociação, a autoridade 
competente deve também ter a capacidade 
de proibir temporariamente as vendas a 
descoberto desse instrumento financeiro, 
para poder intervir rapidamente se for caso 
disso, para evitar a redução desregrada do 
preço do instrumento em causa. O período 
de restrição da negociação deve ter em 
conta a gravidade da perturbação dos 
mercados.

Or. en

Alteração 200
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Considerando 22 

Texto da Comissão Alteração

(22) Se ocorrer uma queda significativa do 
preço de um instrumento financeiro numa 
plataforma de negociação, a autoridade 
competente deve também ter a capacidade 
de proibir temporariamente as vendas a 
descoberto desse instrumento financeiro 
nessa plataforma, para poder intervir 
rapidamente se for caso disso, ou de proibir 
essas vendas durante um período de 24 
horas para evitar a redução desregrada do 
preço do instrumento em causa.

(22) Se ocorrer uma queda significativa do 
preço de um instrumento financeiro numa 
plataforma de negociação acompanhada 
de preocupações legítimas quanto a um 
problema sistémico local ou a nível da 
União, a autoridade competente deve 
também ter a capacidade de proibir 
temporariamente as vendas a descoberto 
desse instrumento financeiro na área da 
sua jurisdição ou solicitar essa restrição 
na área de outras jurisdições, para poder 
intervir rapidamente se for caso disso, ou 
de proibir essas vendas durante um período 
de 24 horas para evitar a redução 
desregrada do preço do instrumento em 
causa.

Or. en
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Alteração 201
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Considerando 22 

Texto da Comissão Alteração

(22) Se ocorrer uma queda significativa do 
preço de um instrumento financeiro numa 
plataforma de negociação, a autoridade 
competente deve também ter a capacidade 
de proibir temporariamente as vendas a 
descoberto desse instrumento financeiro 
nessa plataforma, para poder intervir 
rapidamente se for caso disso, ou de 
proibir essas vendas durante um período 
de 24 horas para evitar a redução 
desregrada do preço do instrumento em 
causa.

(22) Se ocorrer uma queda significativa do 
preço de um instrumento financeiro numa 
plataforma de negociação, a autoridade 
competente deve também ter a capacidade 
de proibir temporariamente as vendas a 
descoberto desse instrumento financeiro 
nessa plataforma, para poder intervir 
rapidamente por um período proporcional 
à gravidade da perturbação dos mercados 
financeiros para evitar a redução 
desregrada do preço do instrumento em 
causa.

Or. de

Alteração 202
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Considerando 23 

Texto da Comissão Alteração

(23) Sempre que um acontecimento ou 
desenvolvimento desfavorável se alargar 
para além das fronteiras de um Estado-
Membro ou tiver outras implicações 
transfronteiras, é essencial uma consulta e 
cooperação estreitas entre as autoridades 
competentes. A AEVMM deve 
desempenhar uma função essencial de 
coordenação em tal situação e tentar
garantir a coerência entre as autoridades 
competentes. A composição da AEVMM, 
que inclui representantes das autoridades 
competentes, contribuirá para a sua 
capacidade de desempenhar esse papel.

(23) Sempre que um acontecimento ou 
desenvolvimento desfavorável se alargar 
para além das fronteiras de um Estado-
Membro ou tiver outras implicações 
transfronteiras, é essencial uma consulta e 
cooperação estreitas entre as autoridades 
competentes. A AES(AEVMM) deve 
desempenhar uma função essencial de 
coordenação em tal situação e garantir a 
coerência entre as autoridades 
competentes. A composição da 
AES(AEVMM), que inclui representantes 
das autoridades competentes, contribuirá 
para a sua capacidade de desempenhar esse 
papel.
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Or. en

Alteração 203
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Considerando 27 

Texto da Comissão Alteração

(27) Os poderes de intervenção das 
autoridades competentes e da AEVMM no
que respeita à restrição das vendas a 
descoberto, swaps de risco de 
incumprimento e outras transacções devem 
ser temporários por natureza e só devem 
ser exercidos durante o período e na 
medida do necessário para lidar com a 
ameaça específica.

(27) Os poderes de intervenção das 
autoridades competentes no que respeita à 
restrição das vendas a descoberto, swaps de 
risco de incumprimento e outras 
transacções devem ser temporários por 
natureza e só devem ser exercidos durante 
o período e na medida do necessário para 
lidar com a ameaça específica.

Or. en

Justificação

O poder de intervir no mercado de um Estado-Membro deve ser limitado à respectiva 
autoridade competente, que melhor entende o mercado local; portanto, de acordo com o 
Regulamento AEVMM (1095/2010), a AEVMM não deve ter o poder de intervir.

Alteração 204
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Considerando 29 

Texto da Comissão Alteração

(29) Deve ser conferido à AEVMM um 
poder geral para a condução de 
investigações quanto a uma questão ou 
prática relativa às vendas a descoberto ou à 
utilização de swaps de risco de 
incumprimento, para avaliar se essa 
questão ou prática coloca uma ameaça 
potencial à estabilidade financeira ou à 
confiança no mercado. A AEVMM deve 

(29) Deve ser conferido à AES(AEVMM)
um poder geral para a condução de 
investigações quanto a uma questão ou 
prática relativa às vendas a descoberto ou à 
utilização de swaps de risco de 
incumprimento, para avaliar se essa 
questão ou prática coloca uma ameaça 
potencial à estabilidade financeira ou à 
confiança no mercado. A AES(AEVMM)
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publicar um relatório divulgando as 
conclusões dessas investigações.

deve publicar um relatório divulgando as 
conclusões dessas investigações e se a 
AES (AEVMM) considerar que deve ser 
introduzida uma medida a nível da União, 
a sua decisão deve ser vinculativa para as 
autoridades competentes.

Or. en

Alteração 205
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Considerando 31 

Texto da Comissão Alteração

(31) O presente regulamento respeita os 
direitos fundamentais e princípios 
reconhecidos, em particular no Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia 
e na Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia, nomeadamente o direito à 
protecção dos dados pessoais reconhecido 
no artigo 16.º do Tratado e no artigo 8.º da 
Carta. Em particular, a transparência 
relativa às posições líquidas curtas 
significativas, incluindo a divulgação 
pública quando prevista nos termos do 
presente regulamente, é necessária por 
razões de estabilidade do mercado 
financeiro e protecção dos investidores. 
Essa transparência permitirá aos 
reguladores seguir a utilização das vendas 
a descoberto no quadro de estratégias 
abusivas e as implicações das mesmas para 
o bom funcionamento dos mercados. Além 
disso, ajudará a evitar assimetrias de 
informação, garantindo que todos os 
participantes no mercado estejam 
adequadamente informados da forma como 
as vendas a descoberto estão a influenciar 
os preços. Qualquer intercâmbio ou 
transmissão de informação pelas 
autoridades competentes deve ser realizada 
em conformidade com as regras de 
transferência de dados pessoais 

(31) O presente regulamento respeita os 
direitos fundamentais e princípios 
reconhecidos, em particular no Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia 
e na Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia, nomeadamente o direito à 
protecção dos dados pessoais reconhecido 
no artigo 16.º do Tratado e no artigo 8.º da 
Carta. Em particular, a transparência 
relativa às posições líquidas curtas 
significativas, incluindo a divulgação 
pública acima de um determinado limiar 
quando prevista nos termos do presente 
regulamente, é necessária por razões de 
estabilidade do mercado financeiro e 
protecção dos investidores. Essa 
transparência permitirá aos reguladores 
seguir a utilização das vendas a descoberto 
no quadro de estratégias abusivas e as 
implicações das mesmas para o bom 
funcionamento dos mercados. Além disso, 
ajudará a evitar assimetrias de informação, 
garantindo que todos os participantes no 
mercado estejam adequadamente 
informados da forma como as vendas a 
descoberto estão a influenciar os preços. 
Qualquer intercâmbio ou transmissão de 
informação pelas autoridades competentes 
deve ser realizada em conformidade com 
as regras de transferência de dados 
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estabelecidas na Directiva 95/46/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 
de Outubro de 1995, relativa à protecção 
das pessoas singulares no que diz respeito 
ao tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados17. Qualquer 
intercâmbio ou transmissão de informação 
pela AEVMM deve ser realizada em 
conformidade com as regras de 
transferência de dados pessoais 
estabelecidas no Regulamento (CE) n.º 
45/2001 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 18 de Dezembro de 2000, 
relativo à protecção das pessoas singulares 
no que diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais pelas instituições e pelos órgãos 
comunitários e à livre circulação desses 
dados18, que é integralmente aplicável ao 
processamento de dados pessoais para os 
efeitos do presente regulamento.

pessoais estabelecidas na Directiva 
95/46/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 24 de Outubro de 1995, 
relativa à protecção das pessoas singulares 
no que diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais e à livre circulação desses dados17. 
Qualquer intercâmbio ou transmissão de 
informação pela AES(AEVMM) deve ser 
realizada em conformidade com as regras 
de transferência de dados pessoais 
estabelecidas no Regulamento (CE) n.º 
45/2001 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 18 de Dezembro de 2000, 
relativo à protecção das pessoas singulares 
no que diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais pelas instituições e pelos órgãos 
comunitários e à livre circulação desses 
dados18, que é integralmente aplicável ao 
processamento de dados pessoais para os 
efeitos do presente regulamento.

Or. en

Alteração 206
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Considerando 32 

Texto da Comissão Alteração

(32) Os Estados-Membros devem 
estabelecer regras para as sanções
aplicáveis a infracções às disposições do 
presente regulamento e garantir a 
respectiva aplicação. As sanções devem 
ser eficazes, proporcionais e dissuasoras.

(32) Com base nas orientações adoptadas 
pela AES(AEVMM) e tendo em conta a 
comunicação da Comissão relativa ao 
reforço dos regimes sancionatórios no 
sector dos serviços financeiros, os 
Estados-Membros devem estabelecer 
regras para as penas aplicáveis a infracções 
às disposições do presente regulamento e 
garantir a respectiva aplicação. As penas 
devem ser eficazes, proporcionais e 
dissuasoras. Finalmente, deve ser 
estabelecido um regime harmonizado de 
penas na União.

Or. en



AM\853802PT.doc 55/128 PE456.773v01-00

PT

Alteração 207
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Considerando 37 

Texto da Comissão Alteração

(37) Na medida em que alguns Estados-
Membros já adoptaram restrições às vendas 
a descoberto e em que estão previstos 
actos delegados e normas técnicas 
vinculativas que devem ser adoptados 
antes que o enquadramento legislativo a 
criar possa ser aplicado com proveito, é 
necessário prever um prazo suficiente.

(37) Na medida em que alguns Estados-
Membros já adoptaram restrições às vendas 
a descoberto, deve ser adoptada e 
implementada o mais rapidamente 
possível uma regulamentação efectiva ao 
nível da União. A instabilidade persistente 
dos mercados e a ameaça iminente 
constituída pelas práticas relativas à 
negociação de swaps de risco de 
incumprimento para a base económica e
política da integração da União 
contribuem para a necessidade urgente de 
uma regulamentação estrita das vendas a 
descoberto e dos swaps de risco de 
incumprimento.

Or. en

Alteração 208
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Considerando 37 

Texto da Comissão Alteração

(37) Na medida em que alguns Estados-
Membros já adoptaram restrições às vendas 
a descoberto e em que estão previstos 
actos delegados e normas técnicas 
vinculativas que devem ser adoptados 
antes que o enquadramento legislativo a 
criar possa ser aplicado com proveito, é 
necessário prever um prazo suficiente.

(37) Na medida em que alguns Estados-
Membros já adoptaram restrições às vendas 
a descoberto, deve entrar em vigor tão 
depressa quanto possível regulamentação 
ao nível da União. Tal é igualmente 
necessário devido à grande instabilidade 
que continua a caracterizar os mercados e 
à problemática em torno dos swaps de 
risco de incumprimento, constituindo a 
estabilização proporcionada por essa 
regulamentação um assunto de grande 
urgência para a União no seu conjunto.
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Or. de

Alteração 209
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 1 

Texto da Comissão Alteração

(1) Instrumentos financeiros admitidos à 
negociação numa plataforma de 
negociação na União, mesmo quando 
negociados fora de uma plataforma de 
negociação;

(1) Instrumentos financeiros admitidos à 
negociação numa plataforma de 
negociação na União ou objecto de 
colocação privada, mesmo quando 
negociados fora de uma plataforma de 
negociação;

Or. en

Justificação

Todos os instrumentos financeiros negociáveis, quer admitidos à negociação em plataformas 
de negociação, quer objecto de colocação privada, devem ser abrangidos. Se isto não fosse 
corrigido, o resultado seria uma arbitragem regulamentar que desequilibraria as condições 
de concorrência.

Alteração 210
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

(3) Instrumentos de dívida emitidos por um 
Estado-Membro ou pela União e derivados 
mencionados no anexo I, secção C, pontos 
4 a 10, da Directiva 2004/39/CE, 
relacionados com tais instrumentos de 
dívida emitida por um Estado-Membro ou 
pela União ou com uma obrigação de um 
Estado-Membro ou da União.

(3) Instrumentos de dívida emitidos por um 
Estado-Membro, pela própria União ou 
por uma instituição sistemicamente 
relevante, sediada ou estabelecida na 
União, e derivados mencionados no anexo 
I, secção C, pontos 4 a 10, da Directiva 
2004/39/CE, relacionados com tais 
instrumentos de dívida emitida por um 
Estado-Membro ou pela União ou com 
uma obrigação de um Estado-Membro ou 
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da União.

Or. de

Alteração 211
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3 

Texto da Comissão Alteração

(3) Instrumentos de dívida emitidos por 
um Estado-Membro ou pela União e 
derivados mencionados no anexo I, 
secção C, pontos 4 a 10, da Directiva 
2004/39/CE, relacionados com tais 
instrumentos de dívida emitida por um 
Estado-Membro ou pela União ou com 
uma obrigação de um Estado-Membro ou 
da União.

Suprimido

Or. en

Justificação

O âmbito de aplicação do presente regulamento deve incluir a dívida da UE ou dos 
Estados-Membros desde que 1) o artigo 12.º não seja aplicável a esses instrumentos, 2) os 
poderes de emergência da AEVMM não abranjam esses instrumentos e 3) as autoridades 
competentes possam decidir aplicar restrições relativas à dívida soberana dos outros 
Estados-Membros apenas para apoiar idêntica restrição adoptada pelo Estado-Membro em 
causa.

Alteração 212
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3 

Texto da Comissão Alteração

(3) Instrumentos de dívida emitidos por um 
Estado-Membro ou pela União e derivados 
mencionados no anexo I, secção C, pontos 

(3) Instrumentos de dívida emitidos por um 
Estado-Membro ou pela União e derivados 
mencionados no anexo I, secção C, pontos 
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4 a 10, da Directiva 2004/39/CE, 
relacionados com tais instrumentos de 
dívida emitida por um Estado-Membro ou 
pela União ou com uma obrigação de um 
Estado-Membro ou da União.

4 a 10, da Directiva 2004/39/CE, 
relacionados ou referidos a tais 
instrumentos de dívida emitida por um 
Estado-Membro ou pela União.

Or. en

Justificação

Clarifica o significado de "derivados de instrumentos de dívida" e suprime uma referência 
pouco clara a "uma obrigação de um Estado-Membro ou da União", que se poderia referir a 
qualquer obrigação e não se cinge aos instrumentos financeiros.

Alteração 213
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3 

Texto da Comissão Alteração

(3) Instrumentos de dívida emitidos por um 
Estado-Membro ou pela União e derivados 
mencionados no anexo I, secção C, pontos 
4 a 10, da Directiva 2004/39/CE, 
relacionados com tais instrumentos de 
dívida emitida por um Estado-Membro ou 
pela União ou com uma obrigação de um 
Estado-Membro ou da União.

(3) Instrumentos de dívida emitidos por um 
Estado-Membro ou pela União e derivados 
mencionados no anexo I, secção C, pontos 
4 a 10, da Directiva 2004/39/CE, 
relacionados com tais instrumentos de 
dívida emitida por um Estado-Membro ou 
pela União, ou com uma obrigação de um 
Estado-Membro ou da União, ou com uma 
obrigação emitida por uma instituição 
sistemicamente relevante estabelecida ou 
residente na União Europeia.

Or. en

Alteração 214
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea c) 
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Texto da Comissão Alteração

c) «Swap de risco de incumprimento», um 
contrato derivado no qual uma parte paga 
uma comissão à outra parte como 
contrapartida de uma compensação ou de 
um pagamento em caso de incumprimento 
por parte de uma entidade de referência, ou 
de um acontecimento de crédito 
relacionado com essa entidade de 
referência, e qualquer outro derivado com 
efeito económico análogo;

c) «Swap de risco de incumprimento», um 
contrato derivado no qual uma parte paga 
uma comissão à outra parte como 
contrapartida de uma compensação ou de 
um pagamento em caso de incumprimento 
por parte de uma entidade de referência, ou 
de um acontecimento de crédito 
relacionado com essa entidade de 
referência;

Or. en

Justificação

A expressão "e qualquer outro derivado com efeito económico análogo" é pouco clara e não 
acrescenta nada neste contexto.  Deve ser suprimida.

Alteração 215
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea k) 

Texto da Comissão Alteração

k) «Actividade de criação de mercado», 
uma actividade referida no artigo 15.º, n.º 
1;

k) «Actividade de criação de mercado», as 
actividades de uma sociedade de 
investimento, de uma entidade de um país 
terceiro ou de uma empresa local que seja 
membro de uma plataforma de 
negociação ou de um mercado situado 
num país terceiro cujo enquadramento 
jurídico e de supervisão tenha sido 
declarado equivalente nos termos do n.º 2 
do artigo 15.º pela Comissão, quando a 
entidade em causa operar na qualidade de 
comitente relativamente a um instrumento 
financeiro, seja este transaccionado na 
plataforma de negociação ou fora dela, 
em qualquer uma das seguintes 
qualidades:
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Or. en

Justificação

O texto actual carece de uma maior clareza quanto ao que deve ser entendido pelas 
diferentes actividades de criação de mercado.

Alteração 216
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea k) – ponto i) (novo) 

Texto da Comissão Alteração

i) definindo cotações firmes e simultâneas 
de compra e venda de dimensão 
comparável e a preços competitivos, com 
um fornecimento regular e contínuo de 
liquidez ao mercado;

Or. en

Justificação

O texto actual carece de uma maior clareza quanto ao que deve ser entendido pelas 
diferentes actividades de criação de mercado.

Alteração 217
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea k) – ponto ii) (novo) 

Texto da Comissão Alteração

ii) no quadro das suas actividades 
normais, executando ordens iniciadas por 
clientes ou em resposta a pedidos de 
clientes;

Or. en
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Justificação

O texto actual carece de uma maior clareza quanto ao que deve ser entendido pelas 
diferentes actividades de criação de mercado.

Alteração 218
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea k) – ponto iii) (novo) 

Texto da Comissão Alteração

iii) procedendo à cobertura das posições 
resultantes da execução das ordens 
mencionadas no ponto ii);

Or. en

Justificação

O texto actual carece de uma maior clareza quanto ao que deve ser entendido pelas 
diferentes actividades de criação de mercado.

Alteração 219
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea m) 

Texto da Comissão Alteração

m) «Plataforma de negociação principal», 
relativamente a uma acção, a plataforma 
de negociação com volume de transacções 
mais elevado dessa acção;

m) «Plataforma de negociação principal», 
relativamente a um valor mobiliário, a 
plataforma de negociação com volume de 
transacções mais elevado desse valor 
mobiliário;

Or. en

Justificação

Nas plataformas de negociação não se negoceiam apenas acções.
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Alteração 220
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea p) 

Texto da Comissão Alteração

p) «Venda a descoberto», relativamente a 
uma acção ou a dívida, qualquer venda de 
acções ou de dívida de que o vendedor não 
é titular no momento em que celebra o 
acordo de venda, incluindo vendas em 
que, no momento em que celebra o 
acordo, o vendedor tenha tomado de 
empréstimo ou acordado tomar de 
empréstimo a acção ou dívida para 
entrega na liquidação;

p) «Venda a descoberto», relativamente a 
um instrumento financeiro, qualquer 
venda de instrumentos financeiros de que 
o vendedor não é titular e qualquer venda 
que é completada com a entrega de um 
instrumento financeiro tomado de 
empréstimo pelo vendedor ou por conta 
deste;

Or. en

Alteração 221
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea p) 

Texto da Comissão Alteração

p) «Venda a descoberto», relativamente a 
uma acção ou a dívida, qualquer venda de 
acções ou de dívida de que o vendedor não 
é titular no momento em que celebra o 
acordo de venda, incluindo vendas em que, 
no momento em que celebra o acordo, o 
vendedor tenha tomado de empréstimo ou 
acordado tomar de empréstimo a acção ou 
dívida para entrega na liquidação;

p) «Venda a descoberto», relativamente a 
uma acção ou a dívida, qualquer venda de 
acções ou de dívida de que o vendedor não 
é titular no momento em que celebra o 
acordo de venda, incluindo vendas em que, 
no momento em que celebra o acordo, o 
vendedor tenha tomado de empréstimo a 
acção ou dívida. É proibida a venda a 
descoberto sem garantia de detenção dos 
activos;

Or. de
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Alteração 222
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea p) 

Texto da Comissão Alteração

p) «Venda a descoberto», relativamente a 
uma acção ou a dívida, qualquer venda de 
acções ou de dívida de que o vendedor não 
é titular no momento em que celebra o 
acordo de venda, incluindo vendas em que, 
no momento em que celebra o acordo, o 
vendedor tenha tomado de empréstimo ou 
acordado tomar de empréstimo a acção ou 
dívida para entrega na liquidação;

p) «Venda a descoberto», relativamente a 
uma acção ou a dívida, qualquer venda de 
acções ou de dívida de que o vendedor não 
é titular no momento em que celebra o 
acordo de venda, incluindo vendas em que, 
no momento em que celebra o acordo, o 
vendedor tenha tomado de empréstimo a 
acção ou dívida para entrega na liquidação;

Or. en

Alteração 223
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea r) 

Texto da Comissão Alteração

r) «Plataforma de negociação», um 
mercado regulamentado ou um MTF na 
União;

r) «Plataforma de negociação», um 
mercado regulamentado, um MTF ou um 
internalizador sistemático que actue nessa 
qualidade e, quando aplicável, um sistema 
fora da Comunidade que tenha funções 
semelhantes às de um mercado 
regulamentado ou MTF;

Or. en

Justificação

A definição proposta é demasiado restritiva. A definição de "plataforma de negociação" no 
presente regulamento tem que ser coerente com a da Directiva relativa aos mercados de 
instrumentos financeiros (Directiva 2004/39/CE do Parlamento Europeu e do Conselho). A 
definição terá de ser adaptada em função da próxima revisão da DMIF.
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Alteração 224
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea s-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

s-A) «Titular legal», o accionista, 
obrigacionista ou titular de outros 
instrumentos financeiros tal como 
definido pela legislação nacional ao 
abrigo da qual os valores mobiliários são 
constituídos.

Or. en

Justificação

No que respeita à detenção de um instrumento financeiro, há que ter em conta conceitos 
jurídicos distintos. O artigo 3.º, n.º 2 terá o significado adequado apenas em relação ao 
direito nacional.

Alteração 225
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea s-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

s-A) «Venda a descoberto sem garantia de 
detenção dos activos», relativamente a um 
instrumento financeiro, a venda a 
descoberto de um instrumento financeiro, 
quando o vendedor, no momento em que 
apresenta a ordem de venda a descoberto, 
não tomou de empréstimo nem celebrou 
um acordo para tomar de empréstimo o 
instrumento financeiro que deva entregar 
ao comprador;

Or. en
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Alteração 226
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – frase introdutória 

Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos do presente regulamento, 
uma posição resultante de qualquer das 
seguintes situações é considerada uma 
posição curta sobre o capital accionista 
emitido de uma sociedade ou sobre a 
dívida soberana emitida por um Estado-
Membro ou pela União:

1. Para efeitos do presente regulamento, 
uma posição resultante de qualquer das 
seguintes situações é considerada uma 
posição curta sobre o capital accionista 
emitido de uma sociedade, sobre a dívida 
soberana emitida por um Estado-Membro 
ou pela União ou sobre os índices dos 
mercados financeiros de um Estado-
Membro ou da União:

Or. en

Justificação

O regulamento proposto deve considerar também outros instrumentos que permitem tomar 
posições sobre o desempenho do mercado financeiro de um Estado-Membro (por exemplo, 
fundos de índices baseados em índices bolsistas e derivados baseados nesses fundos) ou do 
espaço europeu (por exemplo, fundos de índices baseados no desempenho das empresas mais 
seguras com maiores capitalizações bolsistas na Europa e derivados baseados nesses 
fundos).

Alteração 227
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – frase introdutória 

Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos do presente regulamento, 
uma posição resultante de qualquer das 
seguintes situações é considerada uma 
posição curta sobre o capital accionista 
emitido de uma sociedade ou sobre a 
dívida soberana emitida por um Estado-
Membro ou pela União:

1. Para efeitos do presente regulamento, 
uma posição resultante de qualquer das 
seguintes situações (no caso da alínea b), 
ajustada ao Delta) é considerada uma 
posição curta sobre o capital accionista 
emitido de uma sociedade ou sobre a 
dívida soberana emitida por um Estado-
Membro ou pela União:
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Or. en

Justificação

De acordo com as posições adoptadas por vários reguladores da UE nas suas orientações 
sobre os regimes existentes de deveres de informação relativos às vendas a descoberto, o 
cálculo das posições líquidas deve ser ajustado ao Delta (e não nominal) a fim de reflectir 
com mais precisão a posição económica dos interesses detidos por meio de derivados.  Esta 
informação será de maior utilidade para os reguladores.

Alteração 228
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos do presente regulamento, 
uma posição resultante de qualquer das 
seguintes situações é considerada uma 
posição curta sobre o capital accionista 
emitido de uma sociedade ou sobre a 
dívida soberana emitida por um 
Estado-Membro ou pela União:

1. Para efeitos do presente regulamento, 
uma posição resultante de qualquer das 
seguintes situações é considerada uma 
posição curta sobre o capital accionista 
emitido de uma sociedade ou sobre a 
dívida emitida por um Estado-Membro ou 
pela União:

Or. de

Alteração 229
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

a) Venda a descoberto de uma acção 
emitida pela sociedade ou de um 
instrumento de dívida emitido pelo Estado-
Membro ou pela União;

a) Venda a descoberto de um valor 
mobiliário emitido pela sociedade ou de 
um instrumento de dívida emitido pelo 
Estado-Membro ou pela União;

Or. en
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Alteração 230
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

a) Venda a descoberto de uma acção 
emitida pela sociedade ou de um 
instrumento de dívida emitido pelo Estado-
Membro ou pela União;

a) Venda a descoberto de uma acção 
emitida pela sociedade ou de um 
instrumento de dívida emitido pelo Estado-
Membro ou pela União ou por uma 
instituição sistemicamente relevante;

Or. en

Alteração 231
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

a) Venda a descoberto de uma acção 
emitida pela sociedade ou de um 
instrumento de dívida emitido pelo Estado-
Membro ou pela União;

a) Venda a descoberto de uma acção 
emitida pela sociedade ou de um 
instrumento de dívida emitido pelo Estado-
Membro, pela União ou por uma 
instituição sistemicamente relevante;

Or. de

Alteração 232
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

b) Conclusão por uma pessoa singular ou 
colectiva de uma transacção que cria ou 
está relacionada com um instrumento 
financeiro distinto dos que são referidos na 
alínea a), sendo que o efeito ou um dos 
efeitos da transacção é conferir uma 

b) Conclusão por uma pessoa singular ou 
colectiva de uma transacção de um 
instrumento financeiro distinto dos que são 
referidos na alínea a), quando o efeito 
directo ou um dos efeitos directos da 
transacção é conferir uma vantagem 
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vantagem financeira à pessoa singular ou 
colectiva em caso de diminuição no preço 
ou valor da acção ou instrumento de 
dívida.

financeira à pessoa singular ou colectiva 
em caso de diminuição no preço ou valor 
da acção ou instrumento de dívida.

Or. en

Justificação

De acordo com as posições adoptadas por vários reguladores da UE nas suas orientações 
sobre os regimes existentes de deveres de informação relativos às vendas a descoberto, o 
cálculo das posições líquidas deve ser ajustado ao Delta (e não nominal) a fim de reflectir 
com mais precisão a posição económica dos interesses detidos por meio de derivados.  Esta 
informação será de maior utilidade para os reguladores.

Alteração 233
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

b) Conclusão por uma pessoa singular ou 
colectiva de uma transacção que cria ou 
está relacionada com um instrumento 
financeiro distinto dos que são referidos na 
alínea a), sendo que o efeito ou um dos 
efeitos da transacção é conferir uma 
vantagem financeira à pessoa singular ou 
colectiva em caso de diminuição no preço 
ou valor da acção ou instrumento de 
dívida.

b) Conclusão por uma pessoa singular ou 
colectiva de uma transacção que cria ou 
está relacionada com um instrumento 
financeiro distinto dos que são referidos na 
alínea a), sendo que o efeito ou um dos 
efeitos da transacção é conferir uma 
vantagem financeira à pessoa singular ou 
colectiva em caso de diminuição no preço 
ou valor do valor mobiliário, instrumento 
de dívida ou índice.

Or. en

Alteração 234
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea b) 
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Texto da Comissão Alteração

(b) Conclusão por uma pessoa singular ou 
colectiva de uma transacção que cria ou 
está relacionada com um instrumento 
financeiro distinto dos que são referidos na 
alínea a), sendo que o efeito ou um dos 
efeitos da transacção é conferir uma 
vantagem financeira à pessoa singular ou 
colectiva em caso de diminuição no preço 
ou valor da acção ou instrumento de 
dívida.

(b) Conclusão por uma pessoa singular ou 
colectiva de uma transacção de um 
instrumento financeiro distinto dos que são 
referidos na alínea a), quando o efeito ou 
um dos efeitos da transacção é conferir 
uma vantagem financeira à pessoa singular 
ou colectiva em caso de diminuição no 
preço ou valor da acção ou instrumento de 
dívida.

Or. en

Justificação

O significado da expressão "que cria ou está relacionada com um instrumento financeiro" é 
pouco claro.

Alteração 235
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – frase introdutória 

Texto da Comissão Alteração

2. Para efeitos do presente regulamento, 
uma posição resultante de qualquer das 
seguintes situações é considerada uma 
posição longa sobre o capital accionista 
emitido de uma sociedade ou sobre a 
dívida soberana emitida por um Estado-
Membro ou pela União:

2. Para efeitos do presente regulamento, 
uma posição resultante de qualquer das 
seguintes situações é considerada uma 
posição longa sobre o capital accionista 
emitido de uma sociedade, sobre a dívida 
soberana emitida por um Estado-Membro 
ou pela União ou sobre os índices dos 
mercados financeiros de um Estado-
Membro ou da União:

Or. en
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Alteração 236
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – frase introdutória 

Texto da Comissão Alteração

2. Para efeitos do presente regulamento, 
uma posição resultante de qualquer das 
seguintes situações é considerada uma 
posição longa sobre o capital accionista 
emitido de uma sociedade ou sobre a 
dívida soberana emitida por um Estado-
Membro ou pela União:

2. Para efeitos do presente regulamento, 
uma posição resultante de qualquer das 
seguintes situações (no caso da alínea b), 
ajustada ao Delta) é considerada uma 
posição longa sobre o capital accionista 
emitido de uma sociedade ou sobre a 
dívida soberana emitida por um Estado-
Membro ou pela União:

Or. en

Justificação

De acordo com as posições adoptadas por vários reguladores da UE nas suas orientações 
sobre os regimes existentes de deveres de informação relativos às vendas a descoberto, o 
cálculo das posições líquidas deve ser ajustado ao Delta (e não nominal) a fim de reflectir 
com mais precisão a posição económica dos interesses detidos por meio de derivados.  Esta 
informação será de maior utilidade para os reguladores.

Alteração 237
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – frase introdutória 

Texto da Comissão Alteração

2. Para efeitos do presente regulamento, 
uma posição resultante de qualquer das 
seguintes situações é considerada uma 
posição longa sobre o capital accionista 
emitido de uma sociedade ou sobre a 
dívida soberana emitida por um 
Estado-Membro ou pela União:

2. Para efeitos do presente regulamento, 
uma posição resultante de qualquer das 
seguintes situações é considerada uma 
posição longa sobre o capital accionista 
emitido de uma sociedade ou sobre os 
instrumentos de dívida emitidos por um 
Estado-Membro ou pela União:

Or. en
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Alteração 238
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

2. Para efeitos do presente regulamento, 
uma posição resultante de qualquer das 
seguintes situações é considerada uma 
posição longa sobre o capital accionista 
emitido de uma sociedade ou sobre a 
dívida soberana emitida por um 
Estado-Membro ou pela União:

2. Para efeitos do presente regulamento, 
uma posição resultante de qualquer das 
seguintes situações é considerada uma 
posição longa sobre o capital accionista 
emitido de uma sociedade ou sobre a 
dívida emitida por um Estado-Membro ou 
pela União:

Or. de

Alteração 239
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

a) Titularidade de uma acção emitida pela 
sociedade ou de um instrumento de dívida 
emitido pelo Estado-Membro ou pela 
União;

a) Titularidade de um valor mobiliário 
emitido pela sociedade ou de um 
instrumento de dívida emitido pelo 
Estado-Membro ou pela União;

Or. en

Alteração 240
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

a) Titularidade de uma acção emitida pela 
sociedade ou de um instrumento de dívida 
emitido pelo Estado-Membro ou pela 
União;

a) Titularidade de uma acção emitida pela 
sociedade ou de um instrumento de dívida 
emitido pelo Estado-Membro, pela União 
ou por uma instituição sistemicamente 
relevante;
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Or. de

Alteração 241
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

b) Conclusão por uma pessoa singular ou 
colectiva de uma transacção que cria ou 
está relacionada com um instrumento 
financeiro distinto dos que são referidos na 
alínea a), sendo que o efeito ou um dos 
efeitos da transacção é conferir uma 
vantagem financeira à pessoa singular ou 
colectiva em caso de aumento no preço ou 
valor da acção ou instrumento de dívida.

b) Conclusão por uma pessoa singular ou 
colectiva de uma transacção que cria ou 
está relacionada com um instrumento 
financeiro distinto dos que são referidos na 
alínea a), sendo que o efeito ou um dos 
efeitos da transacção é conferir uma 
vantagem financeira à pessoa singular ou 
colectiva em caso de aumento no preço ou 
valor do valor mobiliário, instrumento de 
dívida ou instrumento relacionado com 
índices.

Or. en

Alteração 242
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

b) Conclusão por uma pessoa singular ou 
colectiva de uma transacção que cria ou 
está relacionada com um instrumento 
financeiro distinto dos que são referidos na 
alínea a), sendo que o efeito ou um dos 
efeitos da transacção é conferir uma 
vantagem financeira à pessoa singular ou 
colectiva em caso de aumento no preço ou 
valor da acção ou instrumento de dívida.

b) Conclusão por uma pessoa singular ou 
colectiva de uma transacção de um 
instrumento financeiro distinto dos que são 
referidos na alínea a), quando o efeito ou 
um dos efeitos da transacção é conferir 
uma vantagem financeira à pessoa singular 
ou colectiva em caso de aumento no preço 
ou valor da acção ou instrumento de 
dívida.

Or. en
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Justificação

O significado da expressão "que cria ou está relacionada com um instrumento financeiro" é 
pouco claro.

Alteração 243
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Para efeitos dos n.ºs 1 e 2, o cálculo de 
uma posição curta e de uma posição longa 
sobre dívida soberana inclui qualquer swap 
de risco de incumprimento relacionado 
com uma obrigação ou um acontecimento 
de crédito associados a um Estado-Membro 
ou à União.

3. Para efeitos do n.º 1, o cálculo de uma 
posição curta, no que se refere a todas as 
posições curtas detidas indirectamente 
pela pessoa em causa (designadamente 
através ou a título de qualquer índice, 
cabaz de valores mobiliários ou qualquer 
interesse em qualquer fundo 
transaccionado em bolsa ou outra 
entidade similar), é determinado pela 
pessoa singular ou colectiva em causa, 
agindo de forma razoável, tendo em conta 
as informações do domínio público sobre 
a composição do índice ou cabaz de 
valores mobiliários relevante, ou dos 
interesses detidos pelo fundo 
transaccionado em bolsa ou entidade 
similar relevante (e , para evitar dúvidas, 
ao calcular a posição curta, a nenhuma 
pessoa é exigido que obtenha junto de 
qualquer pessoa informações em tempo 
real sobre tal composição).
Para efeitos do n.º 2, o cálculo de uma 
posição longa inclui (como posições 
longas), para todos os efeitos, todos os 
interesses detidos pela pessoa em causa 
em quaisquer obrigações ou títulos de 
dívida convertíveis em acções emitidos 
pela empresa em questão.
Para efeitos dos n.ºs 1 e 2, o cálculo de 
uma posição curta e de uma posição longa 
sobre dívida soberana inclui qualquer swap 
de risco de incumprimento relacionado 
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com uma obrigação ou um acontecimento 
de crédito associados a um Estado-Membro 
ou à União.

Or. en

Justificação

Obrigar as empresas a decompor em tempo real fundos transaccionados em bolsa e índices 
com uma base ampla a fim de calcular a ocorrência de qualquer posição curta resultaria em 
dados pouco ou nada significativos tanto para o regulador como para o mercado e a sua 
implementação é desproporcionadamente dispendiosa.  Há que ter devidamente em conta as 
posições longas a fim obter uma representação verdadeira da posição líquida curta. Ignorar 
uma posição longa associada neste cálculo levará à redução da liquidez no mercado 
obrigacionista. 

Alteração 244
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 5 

Texto da Comissão Alteração

5. Para efeitos do presente regulamento, a 
posição remanescente após dedução de 
qualquer posição longa que uma pessoa 
singular ou colectiva detenha sobre a 
dívida soberana emitida de um 
Estado-Membro ou da União de qualquer 
posição curta que essa pessoa singular ou 
colectiva detenha sobre essa dívida é 
considerada a posição líquida curta sobre a 
dívida soberana emitida por um Estado-
Membro ou pela União.

5. Para efeitos do presente regulamento, a 
posição remanescente após dedução de 
qualquer posição longa que uma pessoa 
singular ou colectiva detenha sobre a 
dívida emitida de qualquer posição curta 
que essa pessoa singular ou colectiva 
detenha sobre essa dívida é considerada a 
posição líquida curta sobre a dívida 
emitida.

Or. de

Alteração 245
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 6 
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Texto da Comissão Alteração

6. O cálculo nos termos dos n.ºs 1 a 5 
relativamente a dívida soberana é 
efectuado para cada Estado-Membro 
individualmente ou para a União, mesmo 
quando diversas entidades distintas no 
Estado-Membro ou na União emitem 
dívida soberana em nome do Estado-
Membro ou da União.

6. O cálculo nos termos dos n.ºs 1 a 5 
relativamente a instrumentos de dívida é 
efectuado para cada Estado-Membro 
individualmente, ou para a União, ou para 
uma instituição sistemicamente relevante 
domiciliada ou estabelecida na União, 
mesmo quando diversas entidades distintas 
no Estado-Membro ou na União emitem 
dívida soberana em nome do Estado-
Membro ou da União.

Or. en

Alteração 246
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 6 

Texto da Comissão Alteração

6. O cálculo nos termos dos n.os 1 a 5 
relativamente a dívida soberana é 
efectuado para cada Estado-Membro 
individualmente ou para a União, mesmo 
quando diversas entidades distintas no 
Estado-Membro ou na União emitem 
dívida soberana em nome do Estado-
Membro ou da União.

6. O cálculo nos termos dos n.os 1 a 5 
relativamente a dívida soberana é 
efectuado para cada Estado-Membro 
individualmente, para a União ou para 
uma instituição sistemicamente relevante, 
sediada ou estabelecida na União, mesmo 
quando diversas entidades distintas no 
Estado-Membro ou na União emitem 
dívida soberana em nome do Estado-
Membro ou da União.

Or. de

Alteração 247
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 6 – parágrafo 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

No caso de actividades de gestão de 
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fundos, quando são seguidas diferentes 
estratégias de investimento em relação a 
um determinado emitente através de 
fundos distintos geridos pelo mesmo 
gestor de fundos, o cálculo das posições 
líquidas curtas e líquidas longas para 
efeitos dos n.ºs 3, 4 e 5 é efectuado a nível 
de cada fundo. Quando é seguida a 
mesma estratégia de investimento em 
relação a um determinado emitente 
através de mais de um fundo, as posições 
líquidas curtas e líquidas longas em cada 
um desses fundos são agregadas. Quando 
duas ou mais carteiras no interior da 
mesma entidade são geridas de forma 
discricionária segundo a mesma 
estratégia de investimento em relação a 
um determinado emitente, essas posições 
devem ser agregadas para o cálculo das 
posições líquidas curtas e posições 
líquidas longas.

Or. en

Justificação

Os gestores de fundos agem frequentemente por conta de clientes com estratégias de 
investimento muito variadas; é importante que as posições líquidas curtas destes clientes 
sejam individualmente consideradas, pois a agregação ou compensação dos interesses de um 
cliente com os dos outros seria enganadora.

Alteração 248
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 6 – parágrafo 1-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

O cálculo de uma posição líquida curta e 
de uma posição líquida longa para efeitos 
dos n.ºs 3, 4 e 5 inclui qualquer 
instrumento financeiro de que resulte 
uma exposição económica directa ou 
indirecta ao capital accionista emitido de 
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uma sociedade ou à dívida soberana de 
um Estado-Membro ou da União, desde 
que:
a) Qualquer interesse económico que é 
detido como parte integrante de um cabaz, 
índice ou fundo transaccionado em bolsa 
seja determinado com base nas 
informações sobre a composição do índice 
ou cabaz de valores mobiliários relevante, 
ou das participações do fundo 
transaccionado em bolsa que são do 
domínio público no momento do cálculo e 
a pessoa singular ou colectiva que efectua 
o cálculo não seja obrigada a obter 
informações actualizadas sobre tal 
composição junto de qualquer pessoa; e
b) O cálculo de uma posição longa inclua 
qualquer interesse relativo a títulos de 
dívida convertíveis em acções do emitente 
em questão.

Or. en

Justificação

O cálculo de posições líquidas deve ser ajustado ao Delta a fim de reflectir a posição 
económica real. Esta abordagem em relação ao cálculo das posições líquidas curtas é 
adoptada por vários reguladores na UE (por exemplo, FSA, no Reino Unido, e AFM, nos 
Países Baixos) nas suas orientações sobre os regimes existentes de deveres de informação. O 
Delta mede o grau em que um instrumento financeiro derivado está exposto às variações no 
preço da acção.  No que se refere ao parágrafo 1-B, a alteração visa tornar mais clara esta 
disposição.

Alteração 249
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 6-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

6-A. O cálculo de uma posição líquida 
curta e de uma posição líquida longa para 
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efeitos dos n.ºs 3, 4 e 5 inclui qualquer 
instrumento financeiro de que resulte 
uma exposição económica directa ou 
indirecta ao capital accionista emitido de 
uma sociedade ou à dívida soberana de 
um Estado-Membro ou da União, desde 
que:
a) Qualquer interesse económico que é 
detido como parte integrante de um cabaz, 
índice ou fundo transaccionado em bolsa 
seja determinado com base nas 
informações sobre a composição do índice 
ou cabaz de valores mobiliários relevante, 
ou das participações do fundo 
transaccionado em bolsa que são do 
domínio público no momento do cálculo e 
a pessoa singular ou colectiva que efectua 
o cálculo não seja obrigada a obter 
informações actualizadas sobre tal 
composição junto de qualquer pessoa; e
b) O cálculo de uma posição longa inclua 
qualquer interesse relativo a títulos de 
dívida convertíveis em acções do emitente 
em questão.

Or. en

Justificação

Para assegurar a consistência com a abordagem adoptada pelo CARMEVM no seu modelo 
para um regime de divulgação das vendas de acções a descoberto à escala europeia.

Alteração 250
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 7 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

a) Quando é que uma pessoa singular ou 
colectiva é considerada titular de uma 
acção ou um instrumento de dívida para 
efeitos do n.º 2;

a) Quando é que uma pessoa singular ou 
colectiva é considerada titular de um valor 
mobiliário ou um instrumento de dívida 
para efeitos do n.º 2;
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Or. en

Alteração 251
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 7 – alínea c-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

c-A) O método de cálculo de posições 
líquidas curtas para instrumentos 
relacionados com índices.

Or. en

Alteração 252
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos do presente regulamento, 
considera-se que uma pessoa singular ou 
colectiva detém uma posição não coberta 
num swap de risco de incumprimento 
relacionado com uma obrigação de um 
Estado-Membro ou da União, na medida 
em que o swap de risco de incumprimento 
não esteja a ser utilizado como cobertura 
contra o risco de incumprimento pelo 
emitente, nos casos em que a pessoa 
singular ou colectiva detém uma posição 
longa sobre a dívida soberana desse 
emitente ou qualquer posição longa sobre 
a dívida de um emitente em que o preço 
da sua dívida tenha uma correlação 
elevada com o preço da obrigação de um 
Estado-Membro ou da União. A parte 
que, nos termos de um swap de risco de 
incumprimento, é obrigada a realizar o 
pagamento ou a pagar a compensação em 
caso de incumprimento ou de um 
acontecimento de crédito relacionado com 

1. A negociação de swaps de risco de 
incumprimento e outros instrumentos 
destinados a cobrir o risco de 
incumprimento é proibida nos mercados 
financeiros da União.
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a entidade de referência, não detém, por 
força dessa obrigação, uma posição não 
coberta para efeitos deste número.

Or. en

Alteração 253
Burkhard Balz

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos do presente regulamento, 
considera-se que uma pessoa singular ou 
colectiva detém uma posição não coberta 
num swap de risco de incumprimento 
relacionado com uma obrigação de um 
Estado-Membro ou da União, na medida 
em que o swap de risco de incumprimento 
não esteja a ser utilizado como cobertura 
contra o risco de incumprimento pelo
emitente, nos casos em que a pessoa 
singular ou colectiva detém uma posição 
longa sobre a dívida soberana desse 
emitente ou qualquer posição longa sobre 
a dívida de um emitente em que o preço 
da sua dívida tenha uma correlação 
elevada com o preço da obrigação de um 
Estado-Membro ou da União. A parte que, 
nos termos de um swap de risco de 
incumprimento, é obrigada a realizar o 
pagamento ou a pagar a compensação em 
caso de incumprimento ou de um 
acontecimento de crédito relacionado com 
a entidade de referência, não detém, por 
força dessa obrigação, uma posição não 
coberta para efeitos deste número.

1. Para efeitos do presente regulamento, 
considera-se que uma pessoa singular ou 
colectiva detém uma posição não coberta 
num swap de risco de incumprimento 
relacionado com uma obrigação de um 
Estado-Membro ou da União, na medida 
em que o swap de risco de incumprimento 
não esteja a ser utilizado como cobertura 
contra o risco de diminuição da 
solvabilidade do emitente, nos casos em 
que a pessoa singular ou colectiva detém 
outra posição cujo valor será susceptível 
de ser negativamente afectado por essa 
diminuição. A parte que, nos termos de um 
swap de risco de incumprimento, é 
obrigada a realizar o pagamento ou a pagar 
a compensação em caso de incumprimento 
ou de um acontecimento de crédito 
relacionado com a entidade de referência, 
não detém, por força dessa obrigação, uma 
posição não coberta para efeitos deste 
número.

Or. en
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Alteração 254
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos do presente regulamento, 
considera-se que uma pessoa singular ou 
colectiva detém uma posição não coberta 
num swap de risco de incumprimento 
relacionado com uma obrigação de um 
Estado-Membro ou da União, na medida 
em que o swap de risco de incumprimento 
não esteja a ser utilizado como cobertura 
contra o risco de incumprimento pelo
emitente, nos casos em que a pessoa 
singular ou colectiva detém uma posição 
longa sobre a dívida soberana desse 
emitente ou qualquer posição longa sobre 
a dívida de um emitente em que o preço 
da sua dívida tenha uma correlação 
elevada com o preço da obrigação de um 
Estado-Membro ou da União. A parte que, 
nos termos de um swap de risco de 
incumprimento, é obrigada a realizar o 
pagamento ou a pagar a compensação em 
caso de incumprimento ou de um 
acontecimento de crédito relacionado com 
a entidade de referência, não detém, por 
força dessa obrigação, uma posição não 
coberta para efeitos deste número.

1. Para efeitos do presente regulamento, 
considera-se que uma pessoa singular ou 
colectiva detém uma posição não coberta 
num swap de risco de incumprimento 
relacionado com uma obrigação de um 
Estado-Membro ou da União, na medida 
em que o swap de risco de incumprimento 
não esteja a ser utilizado como cobertura 
contra o risco de diminuição da 
solvabilidade do emitente, nos casos em 
que a pessoa singular ou colectiva detém 
outra posição cujo valor será susceptível 
de ser negativamente afectado por essa 
diminuição. A parte que, nos termos de um 
swap de risco de incumprimento, é 
obrigada a realizar o pagamento ou a pagar 
a compensação em caso de incumprimento 
ou de um acontecimento de crédito 
relacionado com a entidade de referência, 
não detém, por força dessa obrigação, uma 
posição não coberta para efeitos deste 
número.

Or. en

Justificação

Os swaps de risco de incumprimento relativos à dívida soberana são um meio eficaz de 
reduzir o risco de vários instrumentos para além da dívida soberana subjacente. Impor 
restrições ou requisitos de divulgação aos participantes no mercado que utilizam swaps de 
risco de incumprimento para cobrir os riscos da dívida das empresas irá desencorajá-los de 
investir em dívida desse tipo, com o consequente impacto sobre a capacidade de captação de 
fundos das empresas.



PE456.773v01-00 82/128 AM\853802PT.doc

PT

Alteração 255
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos do presente regulamento, 
considera-se que uma pessoa singular ou 
colectiva detém uma posição não coberta 
num swap de risco de incumprimento 
relacionado com uma obrigação de um 
Estado-Membro ou da União, na medida 
em que o swap de risco de incumprimento 
não esteja a ser utilizado como cobertura 
contra o risco de incumprimento pelo 
emitente, nos casos em que a pessoa 
singular ou colectiva detém uma posição 
longa sobre a dívida soberana desse 
emitente ou qualquer posição longa sobre 
a dívida de um emitente em que o preço 
da sua dívida tenha uma correlação 
elevada com o preço da obrigação de um 
Estado-Membro ou da União. A parte que, 
nos termos de um swap de risco de 
incumprimento, é obrigada a realizar o 
pagamento ou a pagar a compensação em 
caso de incumprimento ou de um 
acontecimento de crédito relacionado com 
a entidade de referência, não detém, por 
força dessa obrigação, uma posição não 
coberta para efeitos deste número.

1. Para efeitos do presente regulamento, 
considera-se que uma pessoa singular ou 
colectiva detém uma posição não coberta 
num swap de risco de incumprimento 
relacionado com uma obrigação de um 
Estado-Membro ou da União, na medida 
em que o swap de risco de incumprimento 
não esteja a ser utilizado como cobertura 
contra os riscos associados ao Estado-
Membro em questão ou à União ou contra 
os riscos associados a imobiliário situado 
na jurisdição em causa ou a valores 
mobiliários emitidos por entidades da 
jurisdição em causa detidos na carteira 
dessa pessoa singular ou colectiva. A 
parte que, nos termos de um swap de risco 
de incumprimento, é obrigada a realizar o 
pagamento ou a pagar a compensação em 
caso de incumprimento ou de um 
acontecimento de crédito relacionado com 
a entidade de referência, não detém, por 
força dessa obrigação, uma posição não 
coberta para efeitos deste número.

Or. en

Justificação

Os swaps de risco de incumprimento relativos à dívida soberana são utilizados de várias 
formas na cobertura do "risco do país", não apenas através de posições na dívida (por 
exemplo, detendo uma carteira imobiliária no respectivo país).  Uma posição num swap de 
risco de incumprimento relativo a uma obrigação de um Estado-Membro da União não deve, 
pois, necessariamente ser considerada não garantida quando serve para a cobertura do risco 
de uma carteira.
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Alteração 256
Jean-Paul Gauzès

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos do presente regulamento, 
considera-se que uma pessoa singular ou 
colectiva detém uma posição não coberta 
num swap de risco de incumprimento 
relacionado com uma obrigação de um 
Estado-Membro ou da União, na medida 
em que o swap de risco de incumprimento 
não esteja a ser utilizado como cobertura 
contra o risco de incumprimento pelo 
emitente, nos casos em que a pessoa 
singular ou colectiva detém uma posição 
longa sobre a dívida soberana desse 
emitente ou qualquer posição longa sobre 
a dívida de um emitente em que o preço 
da sua dívida tenha uma correlação 
elevada com o preço da obrigação de um 
Estado-Membro ou da União. A parte que, 
nos termos de um swap de risco de 
incumprimento, é obrigada a realizar o 
pagamento ou a pagar a compensação em 
caso de incumprimento ou de um 
acontecimento de crédito relacionado com 
a entidade de referência, não detém, por 
força dessa obrigação, uma posição não 
coberta para efeitos deste número.

1. Para efeitos do presente regulamento, 
considera-se que uma pessoa singular ou 
colectiva detém uma posição não coberta 
num swap de risco de incumprimento 
relacionado com uma obrigação de um 
Estado-Membro ou da União, na medida 
em que o swap de risco de incumprimento 
não esteja a ser utilizado como cobertura 
contra o risco de incumprimento pelo 
emitente, nos casos em que a pessoa 
singular ou colectiva detém uma posição 
longa sobre a dívida soberana desse 
emitente ou o risco de depreciação no 
valor de qualquer activo da pessoa 
singular ou colectiva, quando o valor do 
activo tem uma correlação positiva com o 
preço da obrigação de um Estado-Membro 
ou da União. A parte que, nos termos de 
um swap de risco de incumprimento, é 
obrigada a realizar o pagamento ou a pagar 
a compensação em caso de incumprimento 
ou de um acontecimento de crédito 
relacionado com a entidade de referência, 
não detém, por força dessa obrigação, uma 
posição não coberta para efeitos deste 
número.

Or. en

Alteração 257
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos do presente regulamento, 
considera-se que uma pessoa singular ou 

1. Para efeitos do presente regulamento, 
considera-se que uma pessoa singular ou 
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colectiva detém uma posição não coberta 
num swap de risco de incumprimento 
relacionado com uma obrigação de um 
Estado-Membro ou da União, na medida 
em que o swap de risco de incumprimento 
não esteja a ser utilizado como cobertura 
contra o risco de incumprimento pelo 
emitente, nos casos em que a pessoa 
singular ou colectiva detém uma posição 
longa sobre a dívida soberana desse 
emitente ou qualquer posição longa sobre a 
dívida de um emitente em que o preço da 
sua dívida tenha uma correlação elevada 
com o preço da obrigação de um Estado-
Membro ou da União. A parte que, nos 
termos de um swap de risco de 
incumprimento, é obrigada a realizar o 
pagamento ou a pagar a compensação em 
caso de incumprimento ou de um 
acontecimento de crédito relacionado com 
a entidade de referência, não detém, por 
força dessa obrigação, uma posição não 
coberta para efeitos deste número.

colectiva detém uma posição não coberta 
num swap de risco de incumprimento 
relacionado com uma obrigação de um 
Estado-Membro, da União ou de uma 
instituição sistemicamente relevante 
sediada ou estabelecida na União, na 
medida em que o swap de risco de 
incumprimento não esteja a ser utilizado 
como cobertura contra o risco de 
incumprimento pelo emitente, nos casos 
em que a pessoa singular ou colectiva 
detém uma posição longa sobre a dívida 
soberana desse emitente ou qualquer 
posição longa sobre a dívida de um 
emitente em que o preço da sua dívida 
tenha uma correlação elevada com o preço 
da obrigação de um Estado-Membro ou da 
União. A parte que, nos termos de um 
swap de risco de incumprimento, é 
obrigada a realizar o pagamento ou a pagar 
a compensação em caso de incumprimento 
ou de um acontecimento de crédito 
relacionado com a entidade de referência, 
não detém, por força dessa obrigação, uma 
posição não coberta para efeitos deste 
número.

Or. de

Alteração 258
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos do presente regulamento, 
considera-se que uma pessoa singular ou 
colectiva detém uma posição não coberta 
num swap de risco de incumprimento 
relacionado com uma obrigação de um 
Estado-Membro ou da União, na medida 
em que o swap de risco de incumprimento 
não esteja a ser utilizado como cobertura 
contra o risco de incumprimento pelo 
emitente, nos casos em que a pessoa 

1. Para efeitos do presente regulamento, 
considera-se que uma pessoa singular ou 
colectiva detém uma posição não coberta 
num swap de risco de incumprimento 
relacionado com uma obrigação de um 
Estado-Membro ou da União, na medida 
em que o swap de risco de incumprimento 
não esteja a ser utilizado como cobertura 
contra o risco de incumprimento pelo 
emitente, nos casos em que a pessoa 
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singular ou colectiva detém uma posição 
longa sobre a dívida soberana desse 
emitente ou qualquer posição longa sobre 
a dívida de um emitente em que o preço da 
sua dívida tenha uma correlação elevada 
com o preço da obrigação de um Estado-
Membro ou da União. A parte que, nos 
termos de um swap de risco de 
incumprimento, é obrigada a realizar o 
pagamento ou a pagar a compensação em 
caso de incumprimento ou de um 
acontecimento de crédito relacionado com 
a entidade de referência, não detém, por 
força dessa obrigação, uma posição não 
coberta para efeitos deste número.

singular ou colectiva detém uma exposição 
positiva ao risco da dívida soberana desse 
emitente ou uma exposição positiva ao 
risco da dívida de um emitente em que o 
preço da sua dívida tenha uma correlação 
elevada com o preço da obrigação de um 
Estado-Membro ou da União. A parte que, 
nos termos de um swap de risco de 
incumprimento, é obrigada a realizar o 
pagamento ou a pagar a compensação em 
caso de incumprimento ou de um 
acontecimento de crédito relacionado com 
a entidade de referência, não detém, por 
força dessa obrigação, uma posição não 
coberta para efeitos deste número.

Or. en

Justificação

A definição de posição coberta em swaps de risco de incumprimento tem de ser alargada ao 
caso em que a posição longa é obtida por meio de derivados, em vez de aplicações directas 
em dívida soberana.
Os derivados, tais como swaps, são utilizados com frequência para a cobertura do risco 
cambial.

Alteração 259
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Uma pessoa singular ou colectiva que 
detém uma posição líquida curta sobre o 
capital accionista emitido de uma 
sociedade cujas acções estão admitidas à 
negociação numa plataforma de 
negociação notifica a autoridade 
competente relevante sempre que essa 
posição aumente ou diminua de modo a 
alcançar um limiar de notificação relevante 
referido no n.º 2.

1. Uma pessoa singular ou colectiva que 
detém uma posição líquida curta sobre o 
capital accionista emitido de uma 
sociedade cujas acções estão admitidas à 
negociação numa plataforma de 
negociação notifica à AES (AEVMM) 
dados pormenorizados relativos à posição 
sempre que essa posição aumente ou 
diminua de modo a alcançar um limiar de 
notificação relevante referido no n.º 2.
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Or. en

Alteração 260
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Uma pessoa singular ou colectiva que 
detém uma posição líquida curta sobre o 
capital accionista emitido de uma 
sociedade cujas acções estão admitidas à 
negociação numa plataforma de 
negociação notifica a autoridade 
competente relevante sempre que essa 
posição aumente ou diminua de modo a 
alcançar um limiar de notificação relevante 
referido no n.º 2.

1. Uma pessoa singular ou colectiva que 
detém uma posição líquida curta sobre o 
capital accionista emitido de uma 
sociedade cujas acções estão admitidas à 
negociação numa plataforma de 
negociação notifica a AES (AEVMM) 
sempre que essa posição aumente ou 
diminua de modo a alcançar um limiar de 
notificação relevante referido no n.º 2.

Or. en

Justificação

A notificação centralizada é muito mais prática para os investidores sujeitos ao dever de 
notificação. Deve ser criada uma base de dados a que as autoridades competentes terão 
acesso.

Alteração 261
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Uma pessoa singular ou colectiva que 
detém uma posição líquida curta sobre o 
capital accionista emitido de uma 
sociedade cujas acções estão admitidas à 
negociação numa plataforma de 
negociação notifica a autoridade 
competente relevante sempre que essa 
posição aumente ou diminua de modo a 

1. Uma pessoa singular ou colectiva que 
detém uma posição líquida curta sobre o 
capital accionista emitido de uma 
sociedade notifica a autoridade competente 
relevante sempre que essa posição aumente 
ou diminua de modo a alcançar um limiar 
de notificação relevante referido no n.º 2.
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alcançar um limiar de notificação relevante 
referido no n.º 2.

Or. en

Justificação

O capital accionista emitido de uma sociedade pode ser também objecto de colocação 
privada. Esta possibilidade deve estar prevista no presente regulamento.

Alteração 262
Jean-Paul Gauzès

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Uma pessoa singular ou colectiva que 
detém uma posição líquida curta sobre o 
capital accionista emitido de uma 
sociedade cujas acções estão admitidas à 
negociação numa plataforma de 
negociação notifica a autoridade 
competente relevante sempre que essa 
posição aumente ou diminua de modo a 
alcançar um limiar de notificação 
relevante referido no n.º 2.

1. Uma pessoa singular ou colectiva que 
detém uma posição líquida curta sobre o 
capital accionista emitido de uma 
sociedade cujas acções estão admitidas à 
negociação numa plataforma de 
negociação notifica desse facto a 
autoridade competente relevante a pedido 
dessa autoridade competente.

Or. en

Alteração 263
Jean-Paul Gauzès

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Um limiar de notificação relevante é 
uma percentagem igual a 0,2% do valor 
do capital accionista emitido da sociedade 
em questão e cada 0,1% acima desse 
valor.

Suprimido
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Or. en

Alteração 264
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Um limiar de notificação relevante é 
uma percentagem igual a 0,2% do valor 
do capital accionista emitido da sociedade 
em questão e cada 0,1% acima desse 
valor.

Suprimido

Or. en

Justificação

A notificação de posições curtas em relação a todos os instrumentos financeiros a partir de 
um limiar tão reduzido implicaria muito provavelmente um volume quotidiano significativo 
de divulgações. Um tal nível poderia constituir um sério desafio no plano administrativo para 
o regulador e as empresas individuais e é susceptível de constituir um ruído desnecessário e 
de se sobrepor a todos os dados significativos. Deve haver uma margem de flexibilidade em 
relação aos limites de notificação.

Alteração 265
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode, por meio de actos 
delegados nos termos do artigo 36.º e sob 
reserva das condições definidas nos artigos 
37.º e 38.º, modificar os limiares 
mencionados no n.º 2, tendo em conta a 
evolução dos mercados financeiros.

3. Se necessário, a AES (AEVMM) pode 
emitir e enviar ao Parlamento Europeu, 
ao Conselho e à Comissão um parecer 
sobre a adaptação dos limiares referidos 
no n.º 2, tendo em conta a evolução dos 
mercados financeiros. A Comissão pode, 
no prazo de três meses a contar da 
recepção do parecer da AES (AEVMM),
por meio de actos delegados nos termos do 
artigo 36.º e sob reserva das condições 



AM\853802PT.doc 89/128 PE456.773v01-00

PT

definidas nos artigos 37.º e 38.º, modificar 
os limiares mencionados no n.º 2.

Or. en

Alteração 266
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode, por meio de actos 
delegados nos termos do artigo 36.º e sob 
reserva das condições definidas nos artigos 
37.º e 38.º, modificar os limiares 
mencionados no n.º 2, tendo em conta a 
evolução dos mercados financeiros.

3. A Comissão especifica, por meio de 
actos delegados nos termos do artigo 36.º e 
sob reserva das condições definidas nos 
artigos 37.º e 38.º, os limiares mencionados 
no n.º 1.

Or. en

Justificação

A notificação de posições curtas em relação a todos os instrumentos financeiros a partir de 
um limiar tão reduzido implicaria muito provavelmente um volume quotidiano significativo 
de divulgações. Um tal nível poderia constituir um sério desafio no plano administrativo para 
o regulador e as empresas individuais e é susceptível de constituir um ruído desnecessário e 
de se sobrepor a todos os dados significativos.  Deve haver uma margem de flexibilidade em 
relação aos limites de notificação.

Alteração 267
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 6 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º Suprimido
Marcação de ordens curtas na plataforma 

de negociação
As plataformas de negociação com acções 
admitidas à negociação estabelecem 
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procedimentos que garantam que as 
pessoas singulares ou colectivas que 
executam ordens nessa plataforma de 
negociação marcam as ordens de venda 
como ordens curtas quando o vendedor 
vender as acções a descoberto. As 
plataformas de negociação devem 
publicar pelo menos diariamente uma 
síntese do volume de ordens marcadas 
como ordens curtas.

Or. en

Justificação

A marcação das ordens forneceria uma imagem incompleta e aumentaria os custos de 
execução, afectando de forma desproporcionada os pequenos intermediários e participantes 
no mercado e, em última análise, afectará os investidores e emitentes.  A necessidade de 
maior transparência e melhor controlo das vendas a descoberto pode ser melhor assegurada 
pela divulgação das posições líquidas curtas.

Alteração 268
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 6 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º Suprimido
Marcação de ordens curtas na plataforma 

de negociação
As plataformas de negociação com acções 
admitidas à negociação estabelecem 
procedimentos que garantam que as 
pessoas singulares ou colectivas que 
executam ordens nessa plataforma de 
negociação marcam as ordens de venda 
como ordens curtas quando o vendedor 
vender as acções a descoberto. As 
plataformas de negociação devem 
publicar pelo menos diariamente uma 
síntese do volume de ordens marcadas 
como ordens curtas.
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Or. en

Justificação

O dever de marcar as ordens curtas implica custos suplementares para as plataformas de 
negociação e os intermediários sem benefícios claros para os reguladores. Além disso, a 
informação resultante da marcação das ordens seria incompleta (a negociação no mercado 
de balcão está excluída) e estaria desfasada da informação relativa à posição líquida curta 
calculada no final do dia.

Alteração 269
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 6 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º Suprimido
Marcação de ordens curtas na plataforma 

de negociação
As plataformas de negociação com acções 
admitidas à negociação estabelecem 
procedimentos que garantam que as 
pessoas singulares ou colectivas que 
executam ordens nessa plataforma de 
negociação marcam as ordens de venda 
como ordens curtas quando o vendedor 
vender as acções a descoberto. As 
plataformas de negociação devem 
publicar pelo menos diariamente uma 
síntese do volume de ordens marcadas 
como ordens curtas.

Or. en

Justificação

A marcação das ordens nas plataformas de negociação não é uma medida adequada para 
melhorar a transparência. Uma tal marcação das ordens acarreta custos elevados de 
execução para utilizadores, fornecedores das infra-estruturas e plataformas de negociação, 
que acabarão por ser suportados pelos investidores finais, ao passo que os benefícios 
adicionais são discutíveis.
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Alteração 270
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 6 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º Suprimido
Marcação de ordens curtas na plataforma 

de negociação
As plataformas de negociação com acções 
admitidas à negociação estabelecem 
procedimentos que garantam que as 
pessoas singulares ou colectivas que 
executam ordens nessa plataforma de 
negociação marcam as ordens de venda 
como ordens curtas quando o vendedor 
vender as acções a descoberto. As 
plataformas de negociação devem 
publicar pelo menos diariamente uma 
síntese do volume de ordens marcadas 
como ordens curtas.

Or. en

Justificação

Ao passo que as posições curtas ajudam à supervisão do mercado, o valor acrescentado da 
marcação das ordens curtas não resulta claro, tendo também em conta que a Directiva 
relativa aos Mercados de Instrumentos Financeiros obriga os participantes no mercado a 
comunicar às autoridades reguladoras todas as operações executadas.

Alteração 271
Corien Wortmann-Kool

Proposta de regulamento
Artigo 6

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º Suprimido
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Marcação de ordens curtas na plataforma 
de negociação

As plataformas de negociação com acções 
admitidas à negociação estabelecem 
procedimentos que garantam que as 
pessoas singulares ou colectivas que 
executam ordens nessa plataforma de 
negociação marcam as ordens de venda 
como ordens curtas quando o vendedor 
vender as acções a descoberto. As 
plataformas de negociação devem 
publicar pelo menos diariamente uma 
síntese do volume de ordens marcadas 
como ordens curtas.

Or. en

Justificação

Para assegurar um quadro regulamentar proporcionado para a UE, devemos escolher um 
regime (o regime proposto de divulgação), em vez de dois com a mesma finalidade.

Alteração 272
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 6 – título 

Texto da Comissão Alteração

Marcação de ordens curtas na plataforma 
de negociação

Informação sobre vendas a descoberto às 
autoridades competentes

Or. en

Alteração 273
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 6 – título 

Texto da Comissão Alteração

Marcação de ordens curtas na plataforma Marcação de ordens curtas
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de negociação

Or. en

Justificação

Os valores mobiliários devem ser marcados independentemente de serem negociados numa 
plataforma de negociação ou no mercado de balcão.

Alteração 274
Burkhard Balz

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

As plataformas de negociação com acções 
admitidas à negociação estabelecem 
procedimentos que garantam que as 
pessoas singulares ou colectivas que 
executam ordens nessa plataforma de 
negociação marcam as ordens de venda 
como ordens curtas quando o vendedor 
vender as acções a descoberto. As 
plataformas de negociação devem 
publicar pelo menos diariamente uma 
síntese do volume de ordens marcadas 
como ordens curtas.

A Comissão deve solicitar à AES (ESMA) 
que altere o Anexo I ao Regulamento 
(CE) n.º 1287/2006 no sentido de exigir 
que os intermediários que realizam 
vendas a descoberto as indiquem como tal 
no relatório de transacções relativo a 
essas vendas à autoridade competente em 
questão.

Or. en

Alteração 275
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

As plataformas de negociação com acções 
admitidas à negociação estabelecem 
procedimentos que garantam que as 
pessoas singulares ou colectivas que 

Todas as empresas de investimento na 
acepção do artigo 4.º, n.º 1 da Directiva 
2004/39/CE e todos os membros de um 
mercado regulamentado ou sistema 
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executam ordens nessa plataforma de 
negociação marcam as ordens de venda 
como ordens curtas quando o vendedor 
vender as acções a descoberto. As 
plataformas de negociação devem 
publicar pelo menos diariamente uma 
síntese do volume de ordens marcadas 
como ordens curtas.

multilateral de negociação devem incluir 
nos relatórios de transacções referidos no 
artigo 25.º, n.º 3 daquela directiva um 
campo que indique, para as transacções 
de acções, se a transacção constitui uma 
venda a descoberto.

São publicadas informações agregadas 
sobre estas vendas curtas.
A Comissão adopta, por meio de actos 
delegados nos termos do artigo 36.º e sob 
reserva das condições definidas nos 
artigos 37.º e 38.º, medidas que 
especifiquem a forma como estas 
informações agregadas devem ser 
publicadas.

Or. en

Justificação

As vendas a descoberto em mercados regulamentados e sistemas multilaterais de negociação 
e as vendas a descoberto no mercado de balcão seriam assim captadas, garantindo uma 
melhor informação dos reguladores e do público. A utilização de um mecanismo já existente 
será muito menos onerosa do que a criação de um sistema totalmente novo. É de esperar que 
no futuro os relatórios de transacções sejam dirigidos directamente à AEVMM (cf. consulta 
sobre a revisão da DMIF). Isto garantiria um conteúdo e formato comuns dos relatórios de 
transacções, facilitaria o intercâmbio de informações entre os reguladores para efeitos da 
fiscalização de abusos de mercado e possibilitaria a publicação de informações 
harmonizadas pela AEVMM.

Alteração 276
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

As plataformas de negociação com acções 
admitidas à negociação estabelecem 
procedimentos que garantam que as 
pessoas singulares ou colectivas que 

As plataformas de negociação com acções 
admitidas à negociação ou as empresas de 
investimento que executam ordens em 
nome de clientes relativas a esses 
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executam ordens nessa plataforma de 
negociação marcam as ordens de venda 
como ordens curtas quando o vendedor 
vender as acções a descoberto. As 
plataformas de negociação devem 
publicar pelo menos diariamente uma 
síntese do volume de ordens marcadas 
como ordens curtas.

instrumentos fora de uma plataforma de 
negociação estabelecem procedimentos 
que garantam que as pessoas singulares ou 
colectivas que executam ordens nessa 
plataforma de negociação ou através das 
empresas de investimento estejam em 
condições de marcar as ordens de venda 
como ordens curtas quando o vendedor 
vender as acções a descoberto.

Or. en

Alteração 277
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

As plataformas de negociação com acções 
admitidas à negociação estabelecem 
procedimentos que garantam que as 
pessoas singulares ou colectivas que 
executam ordens nessa plataforma de 
negociação marcam as ordens de venda
como ordens curtas quando o vendedor 
vender as acções a descoberto. As 
plataformas de negociação devem publicar 
pelo menos diariamente uma síntese do 
volume de ordens marcadas como ordens 
curtas.

As plataformas de negociação com valores 
mobiliários admitidos à negociação ou as 
empresas de investimento que executam 
ordens em nome de clientes relativas a 
esses instrumentos fora de uma 
plataforma de negociação estabelecem 
procedimentos que garantam que as 
pessoas singulares ou colectivas que 
executam ordens nessa plataforma de 
negociação ou através da empresa de 
investimento estejam em condições de 
marcar as ordens de venda como ordens 
curtas quando o vendedor vender os 
valores mobiliários a descoberto. As 
plataformas de negociação ou as empresas 
de investimento devem publicar pelo 
menos diariamente uma síntese do volume 
de ordens marcadas como ordens curtas.

Or. en

Justificação

Os valores mobiliários devem ser marcados independentemente de serem negociados numa
plataforma de negociação ou no mercado de balcão.
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Alteração 278
Othmar Karas

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

As plataformas de negociação com acções 
admitidas à negociação estabelecem 
procedimentos que garantam que as 
pessoas singulares ou colectivas que 
executam ordens nessa plataforma de 
negociação marcam as ordens de venda 
como ordens curtas quando o vendedor 
vender as acções a descoberto. As 
plataformas de negociação devem publicar 
pelo menos diariamente uma síntese do 
volume de ordens marcadas como ordens 
curtas.

As plataformas de negociação com acções 
admitidas à negociação estabelecem 
procedimentos que garantam que as 
pessoas singulares ou colectivas que 
executam ordens e negoceiam por conta 
própria nessa plataforma de negociação 
marcam as ordens de venda como ordens 
curtas quando o vendedor vender as acções 
a descoberto. As plataformas de 
negociação devem publicar pelo menos 
diariamente uma síntese do volume de 
ordens marcadas como ordens curtas.

Or. en

Alteração 279
Jean-Paul Gauzès

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

As plataformas de negociação com acções 
admitidas à negociação estabelecem 
procedimentos que garantam que as 
pessoas singulares ou colectivas que 
executam ordens nessa plataforma de 
negociação marcam as ordens de venda 
como ordens curtas quando o vendedor 
vender as acções a descoberto. As 
plataformas de negociação devem publicar 
pelo menos diariamente uma síntese do 
volume de ordens marcadas como ordens 
curtas.

As plataformas de negociação com acções 
admitidas à negociação estabelecem 
procedimentos que garantam que as 
pessoas singulares ou colectivas que 
executam ordens nessa plataforma de 
negociação marcam as ordens de venda 
como ordens curtas quando o vendedor 
vender as acções a descoberto. Os dados 
recolhidos são disponibilizados à 
autoridade competente relevante. As 
plataformas de negociação devem publicar 
pelo menos diariamente uma síntese do 
volume de ordens marcadas como ordens 
curtas para cada acção nelas negociada.
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Or. en

Alteração 280
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º Suprimido
Divulgação pública de posições líquidas 

curtas significativas em acções
1. Uma pessoa singular ou colectiva que 
detenha uma posição líquida curta 
relacionada com o capital accionista 
emitido de uma sociedade cujas acções 
estejam admitidas à negociação numa 
plataforma de negociação divulga 
publicamente dados pormenorizados 
sobre a posição sempre que a mesma 
aumente ou diminua de modo a alcançar 
um limiar de divulgação pública relevante 
referido no n.º 2.
2. Um limiar de divulgação pública 
relevante é uma percentagem igual a 
0,5% do valor do capital accionista 
emitido da sociedade em questão e cada 
0,1% acima desse valor.
3. A Comissão pode, por meio de actos 
delegados nos termos do artigo 36.º e sob 
reserva das condições definidas nos 
artigos 37.º e 38.º, modificar os limiares 
mencionados no n.º 2, tendo em conta a 
evolução dos mercados financeiros.

Or. en

Justificação

A divulgação pública de posições curtas individuais pode ter efeitos negativos sobre os 
pequenos fundos. Poderia provocar um comportamento pró-cíclico que conduziria à baixa do 
preço das acções, prejudicaria as empresas europeias e levaria à redução da liquidez e a 
uma formação de preços menos eficiente para os utilizadores dos mercados – pequenos 
investidores, fundos de pensões e empresas emitentes. As disposições do artigo 5.º em matéria 
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de notificação permitirão às autoridades competentes aceder às informações relevantes para 
controlar os riscos sistémicos sem encargos significativos.

Alteração 281
Burkhard Balz

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Uma pessoa singular ou colectiva que 
detenha uma posição líquida curta 
relacionada com o capital accionista 
emitido de uma sociedade cujas acções 
estejam admitidas à negociação numa 
plataforma de negociação divulga 
publicamente dados pormenorizados 
sobre a posição sempre que a mesma 
aumente ou diminua de modo a alcançar 
um limiar de divulgação pública relevante 
referido no n.º 2.

1. A autoridade competente relevante 
publica diariamente dados 
pormenorizados relativos ao montante 
agregado de posições líquidas curtas para 
cada acção para a qual tenha recebido 
uma notificação nos termos do artigo 5.º. 
Esta divulgação não identifica o titular da 
posição líquida curta.

Or. en

Alteração 282
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Uma pessoa singular ou colectiva que 
detenha uma posição líquida curta 
relacionada com o capital accionista 
emitido de uma sociedade cujas acções 
estejam admitidas à negociação numa 
plataforma de negociação divulga 
publicamente dados pormenorizados sobre 
a posição sempre que a mesma aumente ou 
diminua de modo a alcançar um limiar de 
divulgação pública relevante referido no n.º 
2.

1. A autoridade competente relevante 
publica dados pormenorizados sobre a 
posição sempre que a mesma aumente ou 
diminua de modo a alcançar um limiar de 
divulgação pública relevante referido no n.º 
2.
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Or. en

Alteração 283
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Uma pessoa singular ou colectiva que 
detenha uma posição líquida curta 
relacionada com o capital accionista 
emitido de uma sociedade cujas acções 
estejam admitidas à negociação numa 
plataforma de negociação divulga 
publicamente dados pormenorizados sobre 
a posição sempre que a mesma aumente ou 
diminua de modo a alcançar um limiar de 
divulgação pública relevante referido no n.º 
2.

1. A autoridade competente relevante 
divulga publicamente no final de cada dia 
de negociação todas as posições líquidas 
curtas agregadas relacionadas com o 
capital accionista emitido de uma 
sociedade cujas acções estejam admitidas à 
negociação numa plataforma de 
negociação divulga publicamente dados 
pormenorizados sobre a posição sempre 
que a mesma aumente ou diminua de modo 
a alcançar um limiar de divulgação pública 
relevante referido no n.º 2.

Or. en

Alteração 284
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Uma pessoa singular ou colectiva que 
detenha uma posição líquida curta 
relacionada com o capital accionista 
emitido de uma sociedade cujas acções 
estejam admitidas à negociação numa 
plataforma de negociação divulga 
publicamente dados pormenorizados sobre 
a posição sempre que a mesma aumente ou 
diminua de modo a alcançar um limiar de 
divulgação pública relevante referido no n.º 
2.

1. Uma pessoa singular ou colectiva que 
detenha uma posição líquida curta 
relacionada com o capital accionista 
emitido de uma sociedade divulga 
publicamente dados pormenorizados sobre 
a posição sempre que a mesma aumente ou 
diminua de modo a alcançar um limiar de 
divulgação pública relevante referido no n.º 
2.

Or. en
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Justificação

Os valores mobiliários devem ser marcados independentemente de serem negociados numa 
plataforma de negociação ou no mercado de balcão.

Alteração 285
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Uma pessoa singular ou colectiva que 
detenha uma posição líquida curta 
relacionada com o capital accionista 
emitido de uma sociedade cujas acções 
estejam admitidas à negociação numa 
plataforma de negociação divulga 
publicamente dados pormenorizados sobre 
a posição sempre que a mesma aumente ou 
diminua de modo a alcançar um limiar de 
divulgação pública relevante referido no n.º 
2.

1. Uma pessoa singular ou colectiva que 
detenha uma posição líquida curta 
relacionada com o capital accionista 
emitido de uma sociedade cujas acções 
estejam admitidas à negociação numa 
plataforma de negociação notifica à AES 
(AEVMM) dados pormenorizados sobre a 
posição sempre que a mesma aumente ou 
diminua de modo a alcançar um limiar de 
divulgação pública relevante referido no n.º 
2. A AES (AEVMM) divulga 
publicamente estas posições.

Or. en

Justificação

Todos os titulares de uma posição notificável poderão comunicá-la a um único organismo – a 
AEVMM – em vez de 27 reguladores diferentes, consoante a acção em questão. A disposição 
assim alterada permitirá além disso que todas as posições sujeitas a publicação sejam 
disponibilizadas ao público num único local: o sítio da Internet da AEVMM. Esta alteração 
assegura também economias de escala para as autoridades membros da AEVMM, pois caso 
contrário cada uma teria que estabelecer mecanismos de informação e/ou publicação.

Alteração 286
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração

Quando uma pessoa singular ou colectiva 
notifique que uma posição curta 
relativamente a uma acção de uma 
sociedade atingiu ou ultrapassou os 
limiares referidos no artigo 7.º, n.º 2 para 
uma divulgação pública, a AES 
(AEVMM) publica um relatório das 
posições curtas diárias. A divulgação é 
efectuada de forma agregada e não 
contém informações sobre o titular da 
posição.

Or. en

Justificação

A divulgação de posições curtas individuais ao público não ajuda os reguladores na detecção 
de abusos de mercado e expõe os titulares de posições curtas à possibilidade de pressões 
sobre a posição curta e outros comportamentos abusivos; incentiva o comportamento de 
rebanho;  reduz a liquidez, porque os investidores são avessos a que as suas posições curtas 
sejam do conhecimento das empresas e preferirão, pois, evitar as vendas a descoberto. A 
divulgação agregada fornece informações úteis aos participantes no mercado.

Alteração 287
Burkhard Balz

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Um limiar de divulgação pública 
relevante é uma percentagem igual a 
0,5% do valor do capital accionista 
emitido da sociedade em questão e cada 
0,1% acima desse valor.

Suprimido

Or. en
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Alteração 288
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Um limiar de divulgação pública 
relevante é uma percentagem igual a 0,5% 
do valor do capital accionista emitido da 
sociedade em questão e cada 0,1% acima 
desse valor.

2. Um limiar de divulgação pública 
relevante é uma percentagem igual a 3% do 
valor do capital accionista emitido da 
sociedade em questão e cada 0,1% acima 
desse valor.

Or. en

Justificação

As posições curtas são um sinal para o resto do mercado de que o investidor pensa que o 
preço vigente de um título é demasiado alto.  Se o resto do mercado concordar, ocorrerá uma 
correcção de preços, pois venderá também esse título, como sucedeu no caso da Enron. Esta 
função das vendas a descoberto só tem valor ao nível do limiar mais alto de 3%, pois 
posições menores não têm o mesmo significado e a divulgação só conduziria a uma menor 
liquidez em resultado de os investidores hesitarem em tomar – e divulgar – posições curtas 
menores.

Alteração 289
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Um limiar de divulgação pública 
relevante é uma percentagem igual a 0,5% 
do valor do capital accionista emitido da 
sociedade em questão e cada 0,1% acima 
desse valor.

2. Um limiar de divulgação pública 
relevante é uma percentagem igual a 1% do 
valor do capital accionista emitido da 
sociedade em questão e cada 0,2% acima 
desse valor.

Or. en

Justificação

Não estamos convencidos de que os benefícios associados a um regime de "divulgação 
pública das posições líquidas curtas significativas em acções" superem os seus custos.
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A fim de limitar o impacto da disposição actual, sugerimos uma subida dos limiares.

Alteração 290
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

A divulgação não identifica o titular da 
posição líquida curta.

Or. en

Justificação

A divulgação agregada e anónima constitui a melhor forma de atingir os objectivos políticos 
sem prejudicar os investidores e emitentes que utilizam os mercados.

Alteração 291
Burkhard Balz

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode, por meio de actos 
delegados nos termos do artigo 36.º e sob 
reserva das condições definidas nos 
artigos 37.º e 38.º, modificar os limiares 
mencionados no n.º 2, tendo em conta a 
evolução dos mercados financeiros.

Suprimido

Or. en

Alteração 292
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3 
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Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode, por meio de actos 
delegados nos termos do artigo 36.º e sob 
reserva das condições definidas nos artigos 
37.º e 38.º, modificar os limiares 
mencionados no n.º 2, tendo em conta a 
evolução dos mercados financeiros.

3. Se necessário, a AES (AEVMM) pode 
emitir e enviar ao Parlamento Europeu, 
ao Conselho e à Comissão um parecer 
sobre a adaptação dos limiares referidos 
no n.º 2, tendo em conta a evolução dos 
mercados financeiros.
A Comissão pode, no prazo de três meses 
a contar da recepção do parecer da AES 
(AEVMM), por meio de actos delegados 
nos termos do artigo 36.º e sob reserva das 
condições definidas nos artigos 37.º e 38.º, 
modificar os limiares mencionados no n.º 
2.

Or. en

Alteração 293
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 8 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º Suprimido
Notificação às autoridades competentes 
de posições líquidas curtas significativas 
em dívida soberana e em swaps de risco 

de incumprimento
1. Uma pessoa singular ou colectiva que 
detenha qualquer das seguintes posições 
deve notificar a autoridade competente 
relevante sempre que qualquer dessas 
posições aumente ou diminua de modo a 
alcançar um limiar de notificação 
relevante para o Estado-Membro em 
questão ou para a União:
a) Uma posição líquida curta sobre dívida 
soberana emitida por um Estado-Membro 
ou pela União;
b) Uma posição não coberta num swap de 
risco de incumprimento relacionado com 
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uma obrigação de um Estado-Membro ou 
da União.
2. Os limiares de notificação relevantes 
consistem num montante inicial e, a partir 
desse montante, em níveis incrementais 
adicionais relativamente a cada Estado-
Membro e à União, tal como especificados 
nas medidas tomadas pela Comissão em 
conformidade com o n.º 3.
3. A Comissão especifica, por meio de 
actos delegados nos termos do artigo 36.º 
e sob reserva das condições definidas nos 
artigos 37.º e 38.º, os montantes e os 
níveis incrementais referidos no n.º 2, 
tendo em conta todos os seguintes 
elementos:
a) Os limiares não devem ser fixados num 
nível que exija a notificação de posições 
de valor mínimo;
b) O valor total da dívida soberana 
emitida e não reembolsada para cada 
Estado-Membro e para a União e o valor 
médio das posições detidas por 
participantes no mercado sobre a dívida 
soberana desse Estado-Membro ou da 
União.

Or. en

Justificação

Não há indícios de que um regime de divulgação permanente seja necessário em relação às 
posições curtas em dívida soberana.  Segundo as conclusões do relatório do grupo de 
trabalho da Comissão sobre a interacção do mercado de obrigações soberanas e do mercado 
de swaps de risco de incumprimento de dívida soberana, não há indícios conclusivos de que 
os desenvolvimentos no mercado de swaps de risco de incumprimento façam aumentar os 
custos de financiamento dos Estados-Membros e, segundo o relatório, o mercado de swaps de 
risco de incumprimento de dívida soberana é eficiente e benéfico para os Estados-Membros.
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Alteração 294
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 8 – título 

Texto da Comissão Alteração

Notificação às autoridades competentes de 
posições líquidas curtas significativas em 
dívida soberana e em swaps de risco de 
incumprimento

Notificação às autoridades competentes das 
posições líquidas curtas significativas 
noutros instrumentos financeiros distintos 
das acções

Or. en

Justificação

Other than by using shares or bonds, investors can take short positions on the issued share 
capital of a company or on the issued sovereign debt of a country by using other financial 
instruments such as Contracts for Difference, Exchange Traded Funds or other equity 
derivatives. Disclosure to competent authorities is necessary for reasons of market stability 
and investor protection both in the stock and in the debt markets - for this reason, the 
proposed Regulation should also consider other instruments that allow taking positions in the 
performance of the financial market of a Member State (e.g. index funds based on stock 
market indices and derivatives based on those funds) or of the European area (e.g. index 
funds based on the performance of the most highly capitalised blue chip companies in Europe 
and derivatives based on those funds).

Alteração 295
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – frase introdutória 

Texto da Comissão Alteração

1. Uma pessoa singular ou colectiva que 
detenha qualquer das seguintes posições 
deve notificar a autoridade competente 
relevante sempre que qualquer dessas 
posições aumente ou diminua de modo a 
alcançar um limiar de notificação 
relevante para o Estado-Membro em 
questão ou para a União:

1. Uma pessoa singular ou colectiva que 
detenha qualquer das seguintes posições 
deve notificar a AES (AEVMM):
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Or. en

Justificação

Todas as posições líquidas sobre acções de uma sociedade devem ser notificadas à AEVMM 
para que esta tenha uma visão geral das posições curtas. Uma total transparência para os 
instrumentos de dívida soberana, bem como para os swaps de risco de incumprimento 
relacionados com esses instrumentos é fundamental, pois estes produtos podem afectar a 
estabilidade dos Estados-Membros e da União Europeia.

Alteração 296
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – frase introdutória 

Texto da Comissão Alteração

1. Uma pessoa singular ou colectiva que 
detenha qualquer das seguintes posições 
deve notificar a autoridade competente 
relevante sempre que qualquer dessas 
posições aumente ou diminua de modo a 
alcançar um limiar de notificação relevante 
para o Estado-Membro em questão ou para 
a União:

1. Uma pessoa singular ou colectiva que 
detenha qualquer das seguintes posições 
deve notificar à AES (AEVMM) dados 
pormenorizados relativos à posição
sempre que qualquer dessas posições 
aumente ou diminua de modo a alcançar 
um limiar de notificação relevante para o 
Estado-Membro em questão ou para a 
União:

Or. en

Justificação

Todos os titulares de uma posição notificável poderão comunicá-la a um único organismo – a 
AEVMM – em vez de 27 reguladores diferentes, consoante a acção em questão. A disposição 
assim alterada permitirá além disso que todas as posições sujeitas a publicação sejam 
disponibilizadas ao público num único local: o sítio da Internet da AEVMM. Esta alteração 
assegura também economias de escala para as autoridades membros da AEVMM, pois caso 
contrário cada uma teria que estabelecer mecanismos de informação e/ou publicação.
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Alteração 297
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – frase introdutória 

Texto da Comissão Alteração

1. Uma pessoa singular ou colectiva que 
detenha qualquer das seguintes posições 
deve notificar a autoridade competente 
relevante sempre que qualquer dessas 
posições aumente ou diminua de modo a 
alcançar um limiar de notificação relevante 
para o Estado-Membro em questão ou 
para a União:

1. Uma pessoa singular ou colectiva que 
detenha qualquer das seguintes posições 
deve notificar a autoridade competente 
relevante assim que qualquer dessas 
posições aumente ou diminua de modo a 
alcançar um limiar de notificação 
relevante:

Or. en

Alteração 298
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

a) Uma posição líquida curta sobre dívida 
soberana emitida por um Estado-Membro 
ou pela União;

a) Uma posição líquida curta sobre dívida 
soberana emitida por um Estado-Membro 
ou pela União ou uma posição líquida 
curta sobre um instrumento financeiro 
relativo à dívida soberana emitida por um 
Estado-Membro ou pela União;

Or. en

Alteração 299
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

a) Uma posição líquida curta sobre dívida 
soberana emitida por um Estado-Membro 

a) Uma posição líquida curta sobre dívida 
soberana emitida por um Estado-Membro, 
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ou pela União; pela União ou por uma instituição 
sistemicamente relevante estabelecida ou 
residente na União;

Or. en

Alteração 300
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

a) Uma posição líquida curta sobre dívida 
soberana emitida por um Estado-Membro 
ou pela União;

a) Uma posição líquida curta sobre dívida 
soberana emitida por um Estado-Membro,
pela União ou por uma instituição 
sistemicamente relevante sediada ou 
estabelecida na União;

Or. de

Alteração 301
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 8 – ponto 1 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

b) Uma posição não coberta num swap de 
risco de incumprimento relacionado com 
uma obrigação de um Estado-Membro ou 
da União.

Suprimido

Or. en

Alteração 302
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 8 – ponto 1 – alínea b) 
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Texto da Comissão Alteração

b) Uma posição não coberta num swap de 
risco de incumprimento relacionado com 
uma obrigação de um Estado-Membro ou 
da União.

b) Uma posição líquida curta relacionada 
com os índices de um mercado financeiro 
de um Estado-Membro ou da União ou 
uma posição líquida curta sobre um 
instrumento financeiro relacionado com 
os índices de um mercado financeiro de 
um Estado-Membro ou da União.

Or. en

Alteração 303
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

b) Uma posição não coberta num swap de 
risco de incumprimento relacionado com 
uma obrigação de um Estado-Membro ou
da União.

b) Uma posição não coberta num swap de 
risco de incumprimento relacionado com 
uma obrigação de um Estado-Membro, da 
União ou de uma instituição 
sistemicamente relevante sediada ou 
estabelecida na União.

Or. de

Alteração 304
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – alínea b-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

b-A) Uma posição líquida curta sobre um 
instrumento financeiro relacionado com o 
capital accionista emitido de uma 
sociedade.

Or. en
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Alteração 305
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Os limiares de notificação relevantes 
consistem num montante inicial e, a partir 
desse montante, em níveis incrementais 
adicionais relativamente a cada Estado-
Membro e à União, tal como especificados 
nas medidas tomadas pela Comissão em 
conformidade com o n.º 3.

Suprimido

Or. en

Justificação

Todas as posições líquidas sobre acções de uma sociedade devem ser notificadas à AEVMM 
para que esta tenha uma visão geral das posições curtas. Uma total transparência para os 
instrumentos de dívida soberana, bem como para os swaps de risco de incumprimento 
relacionados com esses instrumentos é fundamental, pois estes produtos podem afectar a 
estabilidade dos Estados-Membros e da União Europeia.

Alteração 306
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Os limiares de notificação relevantes 
consistem num montante inicial e, a partir 
desse montante, em níveis incrementais 
adicionais relativamente a cada Estado-
Membro e à União, tal como especificados 
nas medidas tomadas pela Comissão em 
conformidade com o n.º 3.

2. Os limiares de notificação relevantes 
consistem num montante inicial e, a partir 
desse montante, em níveis incrementais 
adicionais relativamente a cada Estado-
Membro e à União, tal como especificados 
nas medidas tomadas pela Comissão em 
conformidade com o n.º 3. Os limiares de 
notificação são publicados numa base de 
dados central.

Or. en
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Justificação

A informação sobre os limiares relevantes deve estar disponível através de uma base de 
dados central.

Alteração 307
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Os limiares de notificação relevantes 
consistem num montante inicial e, a partir 
desse montante, em níveis incrementais 
adicionais relativamente a cada Estado-
Membro e à União, tal como especificados 
nas medidas tomadas pela Comissão em 
conformidade com o n.º 3.

2. Os limiares de notificação relevantes são
especificados nas medidas tomadas pela 
Comissão em conformidade com o n.º 3.

Or. en

Justificação

A fim de assegurar condições de concorrência equilibradas entre todos os Estados-Membros, 
os limiares de notificação devem ser harmonizados em toda a União.

Alteração 308
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão especifica, por meio de 
actos delegados nos termos do artigo 36.º 
e sob reserva das condições definidas nos 
artigos 37.º e 38.º, os montantes e os 
níveis incrementais referidos no n.º 2, 
tendo em conta todos os seguintes 
elementos:

Suprimido
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a) Os limiares não devem ser fixados num 
nível que exija a notificação de posições 
de valor mínimo;
b) O valor total da dívida soberana 
emitida e não reembolsada para cada 
Estado-Membro e para a União e o valor 
médio das posições detidas por 
participantes no mercado sobre a dívida 
soberana desse Estado-Membro ou da 
União.

Or. en

Justificação

Todas as posições líquidas sobre acções de uma sociedade devem ser notificadas à AEVMM 
para que esta tenha uma visão geral das posições curtas. Uma total transparência para os 
instrumentos de dívida soberana, bem como para os swaps de risco de incumprimento 
relacionados com esses instrumentos é fundamental, pois estes produtos podem afectar a 
estabilidade dos Estados-Membros e da União Europeia.

Alteração 309
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão especifica, por meio de 
actos delegados nos termos do artigo 36.º e 
sob reserva das condições definidas nos 
artigos 37.º e 38.º, os montantes e os níveis 
incrementais referidos no n.º 2, tendo em 
conta todos os seguintes elementos:

3. A Comissão especifica, por meio de 
actos delegados nos termos do artigo 36.º e 
sob reserva das condições definidas nos 
artigos 37.º e 38.º, os limiares de 
notificação relevantes referidos no n.º 2, 
tendo em conta todos os seguintes 
elementos:

Or. en

Alteração 310
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3 – alínea b) 
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Texto da Comissão Alteração

b) O valor total da dívida soberana emitida 
e não reembolsada para cada Estado-
Membro e para a União e o valor médio 
das posições detidas por participantes no 
mercado sobre a dívida soberana desse 
Estado-Membro ou da União.

b) O valor total da dívida soberana emitida 
e não reembolsada para cada Estado-
Membro e para a União, o volume de 
transacções e o valor médio das posições 
detidas por participantes no mercado sobre 
a dívida soberana desse Estado-Membro ou 
da União.

Or. en

Justificação

Dadas as peculiaridades dos mercados de dívida soberana, afigura-se necessário que os 
limiares sejam específicos para cada Estado-Membro. O limiar deve ter em conta o nível de 
liquidez de cada mercado de dívida soberana com base na avaliação das autoridades 
competentes. Assim os limites podem ser diferentes para os vários Estados-Membros e para 
diferentes tipos de valores mobiliários.

Alteração 311
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3 – alínea b-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

b-A) A liquidez de cada mercado de 
obrigações soberanas avaliada pela 
autoridade competente.

Or. en

Justificação

Dadas as peculiaridades dos mercados de dívida soberana, afigura-se necessário que os 
limiares sejam específicos para cada Estado-Membro. O limiar deve ter em conta o nível de 
liquidez de cada mercado de dívida soberana com base na avaliação das autoridades 
competentes. Assim os limites podem ser diferentes para os vários Estados-Membros e para 
diferentes tipos de valores mobiliários.
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Alteração 312
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 8-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º-A
Conservação de dados

Para efeitos do disposto nos artigos 5.º, 7.º 
e 8.º, as pessoas singulares e colectivas 
que detenham posições líquidas curtas 
significativas conservam durante um 
período de 10 anos os dados relativos às 
posições brutas que constituem uma 
posição líquida curta significativa.

Or. en

Justificação

A fim de permitir às autoridades competentes exercer uma supervisão eficiente do regime 
previsto de notificação e divulgação, propõe-se que as pessoas singulares e colectivas que 
tenham notificado às autoridades competentes ou divulgado ao público posições líquidas 
curtas significativas mantenham durante 10 anos os dados relativos às posições brutas que 
constituem uma posição líquida curta significativa.

Alteração 313
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Qualquer notificação ou divulgação nos 
termos dos artigos 5.º, 7.º ou 8.º indica 
pormenorizadamente a informação relativa 
à identidade da pessoa singular ou 
colectiva que detém a posição relevante, a 
dimensão da posição relevante, o emitente 
sobre o qual a posição relevante é detida e 
a data na qual a posição relevante foi 

1. Qualquer notificação nos termos dos 
artigos 5.º, 7.º ou 8.º indica 
pormenorizadamente a informação relativa 
à identidade da pessoa singular ou 
colectiva que detém a posição relevante, a 
dimensão da posição relevante, o emitente 
sobre o qual a posição relevante é detida e 
a data na qual a posição relevante foi 
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criada, alterada ou deixou de ser detida. criada, alterada ou deixou de ser detida.

Or. en

Justificação

A divulgação pública de posições curtas individuais pode ter efeitos negativos sobre os 
pequenos fundos.  Poderia provocar um comportamento pró-cíclico que conduziria à baixa 
do preço das acções, prejudicaria as empresas europeias e levaria à redução da liquidez e a 
uma formação de preços menos eficiente para os utilizadores dos mercados – pequenos 
investidores, fundos de pensões e empresas emitentes.  As disposições do artigo 5.º em 
matéria de notificação permitirão às autoridades competentes aceder às informações 
relevantes para controlar os riscos sistémicos sem encargos significativos.

Alteração 314
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Qualquer notificação ou divulgação nos 
termos dos artigos 5.º, 7.º ou 8.º indica 
pormenorizadamente a informação relativa 
à identidade da pessoa singular ou 
colectiva que detém a posição relevante, a 
dimensão da posição relevante, o emitente 
sobre o qual a posição relevante é detida e
a data na qual a posição relevante foi 
criada, alterada ou deixou de ser detida.

1. Qualquer notificação ou divulgação nos 
termos dos artigos 5.º ou 8.º indica 
pormenorizadamente a informação relativa 
à identidade da pessoa singular ou 
colectiva que detém a posição relevante, a 
dimensão da posição relevante, o emitente 
sobre o qual a posição relevante é detida e 
a data na qual a posição relevante foi 
criada, alterada ou deixou de ser detida.

A divulgação nos termos do artigo 7.º 
inclui dados pormenorizados e anónimos 
relativos à pessoa singular ou colectiva 
que detém a posição relevante, a 
dimensão da posição relevante, o emitente 
sobre o qual a posição relevante é detida e 
a data na qual a posição relevante foi 
criada, alterada ou deixou de ser detida.

Or. en

Justificação

A divulgação agregada de posições curtas seria uma melhor forma de atingir os objectivos 
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do artigo 7.º. A divulgação pública de posições curtas individuais tem um impacto negativo 
sobre a liquidez resultante do facto de os investidores se absterem de vendas a descoberto 
para não revelarem publicamente as suas estratégias de negociação por conta própria. 
Informação agregada sobre as vendas a descoberto de cada valor mobiliário seria mais 
vantajosa para os participantes no mercado, pois daria uma imagem completa do emitente 
em causa.

Alteração 315
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. A posição líquida curta deve ser 
calculada às 12h00 do dia de negociação 
em que a pessoa singular ou colectiva 
detém a posição relevante. A notificação 
ou divulgação é realizada até às 15h30m do 
dia de negociação seguinte.

2. A posição líquida curta deve ser 
calculada no fim do dia de negociação em 
que a pessoa singular ou colectiva detém a 
posição relevante, excepto para a 
negociação nocturna automatizada, caso 
em que a referência deve ser T +1. A 
notificação ou divulgação é realizada até às 
15h30m do dia de negociação seguinte.

Or. en

Justificação

A fim de evitar que sejam referidas ordens não confirmadas, o momento relevante para o 
cálculo não devem ser as 12h00, mas o final do dia de negociação. Além disso, o caso 
especial da negociação automatizada nocturna tem de ser definido; para este caso, o dia de 
referência deve ser T+1.

Alteração 316
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. A posição líquida curta deve ser 
calculada às 12h00 do dia de negociação 

2. A posição líquida curta deve ser 
calculada às 23h59 do dia de negociação 
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em que a pessoa singular ou colectiva 
detém a posição relevante. A notificação 
ou divulgação é realizada até às 15h30m do 
dia de negociação seguinte.

em que a pessoa singular ou colectiva 
detém a posição relevante. A notificação 
ou divulgação é realizada até às 15h30m do 
dia de negociação seguinte. A hora é 
calculada em referência ao fuso horário 
do local de actividade principal da pessoa 
singular ou colectiva.

Or. en

Justificação

É possível que tenha havido um erro no texto da Comissão, pois as 12 horas (meio-dia) 
corresponderiam ao meio do dia de negociação. Dado que vários fusos horários podem ser 
relevantes, é importante que o fuso prevalecente seja clarificado. É lógico que o fuso horário 
a considerar seja o do participante no mercado que notifica devido à dificuldade adicional de 
exigir o cálculo de posições intra-diárias pelos participantes.

Alteração 317
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. A posição líquida curta deve ser 
calculada às 12h00 do dia de negociação 
em que a pessoa singular ou colectiva 
detém a posição relevante. A notificação 
ou divulgação é realizada até às 15h30m do 
dia de negociação seguinte.

2. A posição líquida curta deve ser 
calculada às 24h00 do dia de negociação 
em que a pessoa singular ou colectiva 
detém a posição relevante. A notificação 
ou divulgação é realizada até às 15h30m do 
dia de negociação seguinte.

Or. en

Justificação

Este artigo deve ser alterado para que o "dia de negociação" relevante – qual o fuso 
horário? – seja clarificado. No n º 2, a intenção é que o cálculo seja efectuado à meia-noite.
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Alteração 318
Othmar Karas

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. A posição líquida curta deve ser 
calculada às 12h00 do dia de negociação 
em que a pessoa singular ou colectiva 
detém a posição relevante. A notificação 
ou divulgação é realizada até às 15h30m do 
dia de negociação seguinte.

2. A posição líquida curta deve ser 
calculada no fim do dia de negociação em 
que a pessoa singular ou colectiva detém a 
posição relevante. A notificação ou 
divulgação é realizada até às 15h30m do 
dia de negociação seguinte.

Or. en

Alteração 319
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. A notificação de informação a uma 
autoridade competente relevante é 
realizada em conformidade com o sistema 
estabelecido no artigo 12.º, n.º 1, do 
Regulamento (CE) N.º 1287/2006.

Suprimido

Or. en

Justificação

Ver as alterações aos artigos 7.º e 8.º.

Alteração 320
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4 
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Texto da Comissão Alteração

4. A divulgação pública de informação 
estabelecida no artigo 7.º é realizada de 
forma a garantir um acesso rápido e não 
discriminatório. A informação é 
disponibilizada ao mecanismo 
oficialmente nomeado do Estado-Membro 
de origem do emitente das acções referido 
no artigo 21.º, n.º 2, da Directiva 
2004/109/CE do Parlamento Europeu e 
do Conselho21.

Suprimido

21 JO L 390 de 31.12.2004, p. 38.

Or. en

Justificação

Ver as alterações aos artigos 7.º e 8.º.

Alteração 321
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

4-A. A autoridade competente pode 
decidir se deve ser efectuada qualquer 
divulgação nos termos de qualquer artigo 
das posições detidas aquando da entrada 
em vigor do presente regulamento, a 
menos que aquando ou após a entrada em 
vigor do presente regulamento o valor 
percentual da posição de uma pessoa 
singular ou colectiva se altere de modo a 
alcançar ou descer abaixo de um limiar 
de notificação ou publicação relevante em 
resultado de um acto deliberado dessa 
pessoa.

Or. en
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Justificação

Para minimizar a possibilidade de a entrada em vigor do presente regulamento provocar um 
choque no mercado, a autoridade competente pode decidir se impõe a divulgação das 
posições existentes, detidas no momento em que o regulamento entrar em vigor.  A 
autoridade competente deve decidir se o dever de divulgação dos investidores é aplicável 
apenas na primeira ocasião em que a sua negociação activa leve a sua posição a ultrapassar 
um limiar de divulgação relevante.

Alteração 322
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 11 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.º Suprimido
Informação a fornecer à AEVMM

1. As autoridades competentes fornecem 
trimestralmente à AEVMM informação 
em forma de síntese sobre as posições 
líquidas curtas relacionadas com acções 
ou com dívida soberana e sobre as 
posições não cobertas relacionadas com 
swaps de risco de incumprimento 
relativamente às quais são a autoridade 
competente relevante e recebem 
notificações nos termos dos artigos 5.º a 
8.º.
2. A AEVMM pode solicitar a qualquer 
momento, para fins do cumprimento das 
suas funções no âmbito do presente 
regulamento, informação adicional a uma 
autoridade competente relevante de um 
Estado-Membro sobre posições líquidas 
curtas relacionadas com acções ou com 
dívida soberana ou sobre posições não 
cobertas relacionadas com swaps de risco 
de incumprimento.
A autoridade competente fornece à 
AEVMM a informação solicitada num 
prazo máximo de sete dias de calendário.
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Or. en

Justificação

Dado que a AEVMM receberá as notificações, a informação da AEVMM prevista neste artigo 
não é necessária.

Alteração 323
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes fornecem 
trimestralmente à AEVMM informação em 
forma de síntese sobre as posições líquidas 
curtas relacionadas com acções ou com 
dívida soberana e sobre as posições não 
cobertas relacionadas com swaps de risco 
de incumprimento relativamente às quais 
são a autoridade competente relevante e 
recebem notificações nos termos dos 
artigos 5.º a 8.º.

1. As autoridades competentes fornecem 
trimestralmente à AEVMM informação em 
forma de síntese sobre as posições líquidas 
curtas relacionadas com valores 
mobiliários, índices ou com dívida 
soberana relativamente às quais são a 
autoridade competente relevante e recebem 
notificações nos termos dos artigos 5.º a 
8.º.

Or. en

Alteração 324
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

A AEVMM pode solicitar a qualquer 
momento, para fins do cumprimento das 
suas funções no âmbito do presente 
regulamento, informação adicional a uma 
autoridade competente relevante de um 
Estado-Membro sobre posições líquidas 
curtas relacionadas com acções ou com 
dívida soberana ou sobre posições não 
cobertas relacionadas com swaps de risco 

A AEVMM pode solicitar a qualquer 
momento, para fins do cumprimento das 
suas funções no âmbito do presente 
regulamento, informação adicional a uma 
autoridade competente relevante de um 
Estado-Membro sobre posições líquidas 
curtas relacionadas com valores 
mobiliários, índices ou com dívida 
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de incumprimento. soberana.

Or. en

Alteração 325
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Capítulo 3 – título 

Texto da Comissão Alteração

VENDAS A DESCOBERTO SEM 
GARANTIA DE DETENÇÃO DOS 
ACTIVOS

TRATAMENTO DAS VENDAS A 
DESCOBERTO E DOS SWAPS DE 
RISCO DE INCUMPRIMENTO

Or. en

Alteração 326
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 12 – título 

Texto da Comissão Alteração

Restrições às vendas a descoberto sem
garantia de detenção dos activos

Vendas a descoberto com garantia de 
detenção dos activos

Or. en

Alteração 327
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 12 – título 

Texto da Comissão Alteração

Restrições às vendas a descoberto sem 
garantia de detenção dos activos

Restrições às vendas a descoberto sem 
garantia de detenção dos activos e aos 
swaps de risco de incumprimento

Or. en
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Alteração 328
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – frase introdutória 

Texto da Comissão Alteração

1. Uma pessoa singular ou colectiva só 
pode vender a descoberto uma acção 
admitida à negociação numa plataforma 
de negociação ou um instrumento de 
dívida soberana quando se verificar uma 
das seguintes condições:

1. Uma pessoa singular ou colectiva só 
pode vender a descoberto quando se 
verificar uma das seguintes condições:

Or. en

Alteração 329
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – frase introdutória 

Texto da Comissão Alteração

1. Uma pessoa singular ou colectiva só 
pode vender a descoberto uma acção 
admitida à negociação numa plataforma de 
negociação ou um instrumento de dívida 
soberana quando se verificar uma das 
seguintes condições:

1. Uma pessoa singular ou colectiva só 
pode deter uma posição líquida curta 
sobre uma acção admitida à negociação 
numa plataforma de negociação, quando
no final do dia de negociação em que essa 
posição foi alcançada se verificar uma das 
seguintes condições:

Or. en

Alteração 330
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – frase introdutória 

Texto da Comissão Alteração

1. Uma pessoa singular ou colectiva só 
pode vender a descoberto uma acção 
admitida à negociação numa plataforma de 

1. Uma pessoa singular ou colectiva só 
pode vender uma acção admitida à 
negociação numa plataforma de 
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negociação ou um instrumento de dívida 
soberana quando se verificar uma das 
seguintes condições:

negociação, no caso em que é esperado 
que essa venda resulte numa posição 
líquida curta sobre essa acção aquando 
do encerramento das transacções, quando 
se verificar uma das seguintes condições:

Or. en

Justificação

Restrições nesta matéria afectariam negativamente a liquidez dos mercados de dívida 
soberana e seriam desproporcionadas em relação aos riscos sistémicos constituídos por estas 
posições.  Isto poderia tornar muito mais oneroso para os Estados-Membros obter fundos 
para serviços públicos, tais como saúde, pensões e política social.

Alteração 331
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – frase introdutória 

Texto da Comissão Alteração

1. Uma pessoa singular ou colectiva só 
pode vender a descoberto uma acção 
admitida à negociação numa plataforma de 
negociação ou um instrumento de dívida 
soberana quando se verificar uma das 
seguintes condições:

1. Uma pessoa singular ou colectiva só 
pode vender a descoberto uma acção 
admitida à negociação numa plataforma de 
negociação quando se verificar uma das 
seguintes condições:

Or. en

Justificação

Os instrumentos de dívida soberana devem ser totalmente isentos destes requisitos.

Alteração 332
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – frase introdutória 
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Texto da Comissão Alteração

1. Uma pessoa singular ou colectiva só 
pode vender a descoberto uma acção 
admitida à negociação numa plataforma de 
negociação ou um instrumento de dívida 
soberana quando se verificar uma das 
seguintes condições:

1. Uma pessoa singular ou colectiva só 
pode vender a descoberto uma acção 
admitida à negociação numa plataforma de
negociação ou um instrumento de dívida 
quando se verificar uma das seguintes 
condições:

Or. en

Alteração 333
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

1. Uma pessoa singular ou colectiva só 
pode vender a descoberto uma acção 
admitida à negociação numa plataforma de 
negociação ou um instrumento de dívida 
soberana quando se verificar uma das 
seguintes condições:

1. Uma pessoa singular ou colectiva só 
pode vender a descoberto uma acção 
admitida à negociação numa plataforma de 
negociação ou um instrumento de dívida 
quando se verificar uma das seguintes 
condições:

Or. de

Alteração 334
Burkhard Balz

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – frase introdutória 

Texto da Comissão Alteração

1. Uma pessoa singular ou colectiva só 
pode vender a descoberto uma acção 
admitida à negociação numa plataforma de 
negociação ou um instrumento de dívida 
soberana quando se verificar uma das 
seguintes condições:

1. Uma pessoa singular ou colectiva só 
pode vender a descoberto uma acção 
admitida à negociação numa plataforma de 
negociação ou um instrumento de dívida 
soberana quando se verificar uma das 
seguintes condições até às 11h59 do dia de 
negociação em que essa pessoa efectuar a 
venda a descoberto:
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Or. en

Alteração 335
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – frase introdutória 

Texto da Comissão Alteração

1. Uma pessoa singular ou colectiva só 
pode vender a descoberto uma acção 
admitida à negociação numa plataforma de 
negociação ou um instrumento de dívida 
soberana quando se verificar uma das 
seguintes condições:

1. Uma pessoa singular ou colectiva só 
pode vender a descoberto uma acção 
admitida à negociação numa plataforma de 
negociação ou um instrumento de dívida 
soberana quando se verificar uma das 
seguintes condições no fim do dia de 
negociação:

Or. en

Justificação

Uma proibição potencial deve visar áreas em que os comportamentos manipuladores podem 
ser efectivamente combatidos sem afectar negativamente os benefícios das vendas a 
descoberto sem garantia de detenção dos activos em termos da eficiência do mercado.

Alteração 336
Othmar Karas

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – frase introdutória 

Texto da Comissão Alteração

1. Uma pessoa singular ou colectiva só 
pode vender a descoberto uma acção
admitida à negociação numa plataforma de 
negociação ou um instrumento de dívida 
soberana quando se verificar uma das 
seguintes condições:

1. Uma pessoa singular ou colectiva só 
pode vender a descoberto uma acção 
admitida à negociação numa plataforma de 
negociação ou um instrumento de dívida 
soberana quando se verificar uma das 
seguintes condições até ao fim do dia de 
negociação em causa:

Or. en


