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Alteração 337
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A pessoa singular ou colectiva tomou 
de empréstimo a acção ou o instrumento 
de dívida soberana;

(a) A pessoa singular ou colectiva tomou 
de empréstimo a acção;

Or. en

Justificação

As restrições neste domínio teriam um impacto negativo sobre a liquidez dos mercados de 
dívida soberana e seriam desproporcionais aos riscos sistémicos apresentados por essas 
posições,  o que poderia tornar muito mais onerosa a obtenção pelos Estados-Membros de 
fundos para serviços públicos como a saúde, as pensões e a assistência social.

Alteração 338
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A pessoa singular ou colectiva tomou 
de empréstimo a acção ou o instrumento 
de dívida soberana;

(a) A pessoa singular ou colectiva tomou 
de empréstimo ou resgatou a acção;

Or. en

Justificação

Flexibilidade intradiária para tomar de empréstimo o instrumento financeiro para atenuar os 
efeitos negativos das restrições de liquidez, mantendo a intenção geral da Comissão de 
prevenir falhas de liquidação. Os instrumentos de dívida soberana devem ficar totalmente 
isentos do cumprimento dos requisitos.
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Alteração 339
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A pessoa singular ou colectiva tomou 
de empréstimo a acção ou o instrumento
de dívida soberana;

(a) A pessoa singular ou colectiva tomou 
de empréstimo o instrumento financeiro;

Or. en

Alteração 340
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A pessoa singular ou colectiva tomou de 
empréstimo a acção ou o instrumento de 
dívida soberana;

a) A pessoa singular ou colectiva tomou de 
empréstimo a acção ou o instrumento de 
dívida;

Or. de

Alteração 341
Anni Podimata

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A pessoa singular ou colectiva 
celebrou um acordo para tomar de 
empréstimo a acção ou o instrumento de 
dívida soberana;

Suprimido

Or. en
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Alteração 342
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A pessoa singular ou colectiva celebrou 
um acordo para tomar de empréstimo a 
acção ou o instrumento de dívida 
soberana;

(b) A pessoa singular ou colectiva celebrou 
um acordo para tomar de empréstimo a 
acção ou tem uma pretensão 
absolutamente executória por direito 
contratual ou de propriedade a que lhe 
seja transferida a propriedade de um 
número correspondente de valores 
mobiliários da mesma categoria, de modo 
a que a liquidação possa ser efectuada no 
devido momento;

Or. en

Justificação

Há casos em que o vendedor tem um direito contratual indiscutível para obter acções 
equivalentes. É difícil entender a razão por que o artigo 12.º incide apenas sobre a tomada de 
empréstimo uma vez que o direito de obtenção da propriedade pode até ser um direito mais 
sólido. Uma definição tão restrita pode ter um impacto importante sobre as estratégias de 
carteira no mercado. Estas questões devem ser tratadas através da alteração dos requisitos 
previstos no artigo 12.º. Os instrumentos de dívida soberana devem ficar totalmente isentos 
do cumprimento dos requisitos.

Alteração 343
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A pessoa singular ou colectiva celebrou 
um acordo para tomar de empréstimo a 
acção ou o instrumento de dívida 
soberana;

(b) A pessoa singular ou colectiva celebrou 
um acordo para tomar de empréstimo o 
instrumento financeiro;

Or. en
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Alteração 344
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A pessoa singular ou colectiva celebrou 
um acordo para tomar de empréstimo a 
acção ou o instrumento de dívida 
soberana;

(b) A pessoa singular ou colectiva celebrou 
um acordo-quadro para tomar de 
empréstimo o instrumento financeiro;

Or. en

Justificação

As alterações destinam-se a considerar como cobertas as vendas que são sustentadas por um 
"acordo-quadro", em virtude do qual um terceiro se compromete a ceder de empréstimo um 
lote de valores mobiliários ou por qualquer outro acordo nos termos do qual a liquidação 
pode ser efectuada no devido momento.

Alteração 345
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A pessoa singular ou colectiva celebrou 
um acordo para tomar de empréstimo a 
acção ou o instrumento de dívida 
soberana;

(b) A pessoa singular ou colectiva celebrou 
um acordo para tomar de empréstimo a 
acção;

Or. en

Justificação

As restrições neste domínio teriam um impacto negativo sobre a liquidez dos mercados de 
dívida soberana e seriam desproporcionais aos riscos sistémicos apresentados por essas 
posições, o que poderia tornar muito mais onerosa a obtenção pelos Estados-Membros de 
fundos para serviços públicos como a saúde, as pensões e a assistência social.
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Alteração 346
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A pessoa singular ou colectiva celebrou 
um acordo para tomar de empréstimo a 
acção ou o instrumento de dívida
soberana;

(b) A pessoa singular ou colectiva celebrou 
um acordo para tomar de empréstimo a 
acção ou o instrumento de dívida;

Or. en

Alteração 347
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A pessoa singular ou colectiva celebrou 
um acordo para tomar de empréstimo a 
acção ou o instrumento de dívida 
soberana;

b) A pessoa singular ou colectiva celebrou 
um acordo para tomar de empréstimo a 
acção ou o instrumento de dívida;

Or. de

Alteração 348
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 12 - n.º 1 - alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) A pessoa singular ou colectiva 
celebrou um acordo com um terceiro nos 
termos do qual esse terceiro confirma que 
a acção ou o instrumento de dívida 
soberana foi localizada/o e reservada/o 
para empréstimo a essa pessoa singular 

Suprimido



PE456.805v01-00 8/110 AM\854948PT.doc

PT

ou colectiva, de modo a que a liquidação 
possa ser efectuada no devido momento.

Or. en

Alteração 349
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 12 - n.º 1 - alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) A pessoa singular ou colectiva 
celebrou um acordo com um terceiro nos 
termos do qual esse terceiro confirma que 
a acção ou o instrumento de dívida 
soberana foi localizada/o e reservada/o 
para empréstimo a essa pessoa singular 
ou colectiva, de modo a que a liquidação 
possa ser efectuada no devido momento.

Suprimido

Or. en

Alteração 350
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) A pessoa singular ou colectiva celebrou 
um acordo com um terceiro nos termos do 
qual esse terceiro confirma que a acção 
ou o instrumento de dívida soberana foi 
localizada/o e reservada/o para 
empréstimo a essa pessoa singular ou 
colectiva, de modo a que a liquidação 
possa ser efectuada no devido momento.

c) Não se trata de vendas a descoberto 
sem garantia de detenção dos activos.

Or. de
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Alteração 351
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 12 - n.º 1 - alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) A pessoa singular ou colectiva celebrou 
um acordo com um terceiro nos termos do 
qual esse terceiro confirma que a acção ou 
o instrumento de dívida soberana foi 
localizada/o e reservada/o para 
empréstimo a essa pessoa singular ou 
colectiva, de modo a que a liquidação 
possa ser efectuada no devido momento.

(c) A pessoa singular ou colectiva tem 
razões válidas para pensar que a acção
está disponível para empréstimo, de modo 
a que a liquidação possa ser efectuada no 
devido momento.

Or. en

Justificação

A redacção actual é desnecessariamente restritiva e sujeita a interpretação sobre o que 
constitui a confirmação da localização. A alteração proposta torna o texto conforme com 
outras jurisdições importantes. Os instrumentos de dívida soberana devem ficar totalmente 
isentos do cumprimento dos requisitos.

Alteração 352
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 12 - n.º 1 - alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) A pessoa singular ou colectiva celebrou 
um acordo com um terceiro nos termos do 
qual esse terceiro confirma que a acção ou 
o instrumento de dívida soberana foi 
localizada/o e reservada/o para
empréstimo a essa pessoa singular ou 
colectiva, de modo a que a liquidação 
possa ser efectuada no devido momento.

(c) A pessoa singular ou colectiva celebrou 
um acordo com um terceiro nos termos do 
qual têm razões válidas para pensar que a 
acção pode ser cedida de empréstimo, de 
modo a que a liquidação possa ser 
efectuada no devido momento.

Or. en
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Alteração 353
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 12 - n.º 1 - alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) A pessoa singular ou colectiva celebrou 
um acordo com um terceiro nos termos do 
qual esse terceiro confirma que a acção ou 
o instrumento de dívida soberana foi 
localizada/o e reservada/o para 
empréstimo a essa pessoa singular ou 
colectiva, de modo a que a liquidação 
possa ser efectuada no devido momento.

(c) A pessoa singular ou colectiva celebrou 
um acordo com um terceiro nos termos do 
qual tem uma expectativa razoável de que 
a liquidação possa ser efectuada no devido 
momento.

Or. en

Justificação

As alterações destinam-se a considerar como cobertas as vendas que são sustentadas por um 
"acordo-quadro", em virtude do qual um terceiro se compromete a ceder de empréstimo um 
lote de valores mobiliários ou por qualquer outro acordo nos termos do qual a liquidação 
pode ser efectuada no devido momento.

Alteração 354
Corien Wortmann-Kool

Proposta de regulamento
Artigo 12 - n.º 1 - alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) A pessoa singular ou colectiva celebrou 
um acordo com um terceiro nos termos do 
qual esse terceiro confirma que a acção ou 
o instrumento de dívida soberana foi
localizada/o e reservada/o para empréstimo 
a essa pessoa singular ou colectiva, de 
modo a que a liquidação possa ser 
efectuada no devido momento.

(c) A pessoa singular ou colectiva tem uma 
expectativa razoável de que a acção ou o 
instrumento de dívida soberana pode ser
localizada/o e reservada/o para empréstimo 
a essa pessoa singular ou colectiva, de 
modo a que a liquidação possa ser 
efectuada no devido momento.

Or. en
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Justificação

A redacção do n.º 1, alínea c), do artigo 12.º deve ser ajustada para reflectir a lei Dodd-
Frank dos Estados Unidos (expectativa razoável). Uma regra de localização mais rigorosa 
na UE pode colocar de novo os mercados europeus no nível internacional.

Alteração 355
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 12 - n.º 1 - alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) A pessoa singular ou colectiva celebrou 
um acordo com um terceiro nos termos do 
qual esse terceiro confirma que a acção ou 
o instrumento de dívida soberana foi 
localizada/o e reservada/o para 
empréstimo a essa pessoa singular ou 
colectiva, de modo a que a liquidação 
possa ser efectuada no devido momento.

(c) A pessoa singular ou colectiva celebrou 
um acordo com um terceiro nos termos do 
qual esse terceiro confirma que a acção foi 
localizada para empréstimo a essa pessoa 
singular ou colectiva, de modo a que a 
liquidação possa ser efectuada no devido 
momento.

Or. en

Justificação

A negociação intradiária não apresenta qualquer risco acrescentado, desde que as posições 
curtas não sejam mantidas por um tempo tão longo que torne necessário liquidá-las. Exigir 
que o instrumento seja confirmado como reservado antes da venda a descoberto é 
desproporcionalmente restritivo e irá resultar num aumento significativo dos custos dos 
empréstimos para os emitentes. Até mesmo uma exigência de localização da dívida soberana 
é desproporcionada, atendendo ao reduzido número de operações falhadas e poderá levar a 
aumentos significativos dos custos a suportar pelos governos da UE para adquirir capital.

Alteração 356
Burkhard Balz

Proposta de regulamento
Artigo 12 - n.º 1 - alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

(c) A pessoa singular ou colectiva celebrou 
um acordo com um terceiro nos termos do 
qual esse terceiro confirma que a acção ou 
o instrumento de dívida soberana foi 
localizada/o e reservada/o para 
empréstimo a essa pessoa singular ou 
colectiva, de modo a que a liquidação 
possa ser efectuada no devido momento.

(c) A pessoa singular ou colectiva celebrou 
um acordo com um terceiro nos termos do 
qual esse terceiro confirma que a acção ou 
o instrumento de dívida soberana foi 
localizada/o para empréstimo a essa pessoa 
singular ou colectiva, de modo a que a 
liquidação possa ser efectuada no devido 
momento.

Or. en

Alteração 357
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 12 - n.º 1 - alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) A pessoa singular ou colectiva celebrou 
um acordo com um terceiro nos termos do 
qual esse terceiro confirma que a acção ou 
o instrumento de dívida soberana foi 
localizada/o e reservada/o para empréstimo 
a essa pessoa singular ou colectiva, de 
modo a que a liquidação possa ser 
efectuada no devido momento.

(c) A pessoa singular ou colectiva celebrou 
um acordo com um terceiro nos termos do 
qual esse terceiro confirma que a acção ou 
o instrumento de dívida soberana foi 
localizada/o ou reservada/o para 
empréstimo a essa pessoa singular ou 
colectiva, de modo a que a liquidação 
possa ser efectuada no devido momento.

Or. en

Alteração 358
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) a pessoa singular ou colectiva 
adquiriu, ou deu instruções para adquirir, 
no mesmo dia, uma quantidade 
equivalente de direitos de emissão.
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Or. en

Justificação

Esta nova alínea visa esclarecer, no contexto dos aumentos de capital com direitos de 
emissão, que é permitida a arbitragem entre acções e direitos, incluindo numa base 
intradiária.

Alteração 359
Liem Hoang Ngoc

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) O instrumento financeiro seja 
vendido a descoberto a um preço superior 
ao preço a que foi efectuada a venda 
imediatamente anterior (up-tick) ou ao 
último preço de venda se este for mais 
elevado que o preço da última diferença 
(zero-up tick).

Or. en

Alteração 360
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As condições previstas no presente artigo 
são aplicáveis às operações efectuadas 
nos mercados à vista.

Or. en

Justificação

Deve ficar claro que os requisitos são aplicáveis apenas ao mercado à vista, ou seja, que os 
futuros não estão cobertos; um contrato de negociação de acções com entrega posterior.
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Alteração 361
Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Uma pessoa singular ou colectiva só 
pode participar em transacções de swaps 
de risco de incumprimento relativos a 
uma obrigação de um Estado-Membro ou 
da União se detiver uma posição longa 
sobre a dívida soberana desse emitente ou 
se puder demonstrar ter outros interesses 
no Estado soberano.

Or. en

Alteração 362
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. A fim de assegurar condições uniformes 
de aplicação do n.º 1, são conferidos à 
Comissão poderes para adoptar normas 
técnicas de execução que identifiquem os 
tipos de acordos ou mecanismos que
garantem adequadamente que a acção ou 
o instrumento de dívida soberana estará 
disponível para liquidação.

2. A fim de assegurar condições uniformes 
de aplicação do n.º 1, são conferidos à 
Comissão poderes para adoptar normas 
técnicas de execução que identifiquem o
que pode constituir razões válidas para 
pensar que a acção estará disponível para
empréstimo de forma a que a liquidação
possa ser efectuada no devido momento.

Or. en

Justificação

A redacção actual é desnecessariamente restritiva e sujeita a interpretação sobre o que 
constitui a confirmação da localização. A alteração proposta torna o texto conforme com 
outras jurisdições importantes. Os instrumentos de dívida soberana devem ficar totalmente 
isentos do cumprimento dos requisitos.
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Alteração 363
Corien Wortmann-Kool

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. A fim de assegurar condições uniformes 
de aplicação do n.º 1, são conferidos à 
Comissão poderes para adoptar normas 
técnicas de execução que identifiquem os 
tipos de acordos ou mecanismos que
garantem adequadamente que a acção ou 
o instrumento de dívida soberana estará 
disponível para liquidação.

2. A fim de assegurar condições uniformes 
de aplicação do n.º 1, são conferidos à 
Comissão poderes para adoptar normas 
técnicas de execução que identifiquem os 
tipos de acordos ou mecanismos que
normalmente criam a expectativa razoável 
de que a acção ou o instrumento de dívida 
soberana estará disponível para liquidação.

Or. en

Justificação

A redacção do n.º 1, alínea c), do artigo 12.º deve ser ajustada para reflectir a lei 
Dodd-Frank dos Estados Unidos (expectativa razoável).  Uma regra de localização mais 
rigorosa na UE pode colocar de novo os mercados europeus no nível internacional.

Alteração 364
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 12.º – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. A fim de assegurar condições uniformes 
de aplicação do n.º 1, são conferidos à 
Comissão poderes para adoptar normas 
técnicas de execução que identifiquem os 
tipos de acordos ou mecanismos que 
garantem adequadamente que a acção ou o 
instrumento de dívida soberana estará 
disponível para liquidação.

2. A fim de assegurar condições uniformes 
de aplicação do n.º 1, são conferidos à 
Comissão poderes para adoptar normas 
técnicas de execução que identifiquem os 
tipos de acordos que garantem 
adequadamente que o instrumento
financeiro estará disponível para 
liquidação.

Or. en
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Alteração 365
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 12.º – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão tem nomeadamente em conta 
a necessidade de preservar a liquidez dos 
mercados, sobretudo do mercado de 
obrigações soberanas e os mercados de 
recompra (mercados repo) de obrigações 
soberanas.

A Comissão tem nomeadamente em conta 
a necessidade de preservar a eficiência dos 
mercados, sobretudo dos mercados de 
obrigações soberanas e dos mercados de 
recompra (mercados repo) de obrigações 
soberanas.

Or. en

Alteração 366
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 12.º – n.º 2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

A AEVMM apresenta projectos para essas 
normas técnicas de execução à Comissão 
até [1 de Janeiro de 2012].

A ESA (AEVMM) apresenta projectos 
para essas normas técnicas de execução à 
Comissão até 1 de Janeiro de 2012. Além 
disso, a ESA (AEVMM) definirá os 
critérios para determinar quando uma 
pessoa singular ou colectiva pode 
participar em transacções de swaps de 
risco de incumprimento relativos a uma 
obrigação de um Estado-Membro ou da 
União sem deter uma posição longa sobre 
a dívida soberana desse emitente.

Or. en

Alteração 367
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. São proibidas as vendas a descoberto 
de acções ou títulos de dívida em relação 
a produtos de base e swaps de risco de 
incumprimento.

Or. de

Alteração 368
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. São proibidas as vendas a descoberto 
de acções e obrigações relativas a bens.

Or. en

Justificação

É de esperar uma enorme volatilidade dos bens alimentares e dos produtos de base causada 
pelas alterações climáticas. As vendas a descoberto de swaps de risco de incumprimento são 
consideradas uma das razões da crise do euro despoletada na Primavera de 2010. É 
necessário proibir as vendas a descoberto de swaps de risco de incumprimento a fim de 
viabilizar a consolidação dos orçamentos públicos dos Estados-Membros. Além disso, não é 
necessário dispor de liquidez adicional para este mercado; o risco de incumprimento pode 
ser coberto pelos instrumentos tradicionais.

Alteração 369
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. As acções ou os instrumentos de 
dívida só podem ser vendidos a 
descoberto, quando a venda a descoberto 
se efectuar à cotação de compra 
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imediatamente a seguir a um aumento do 
preço das acções ou à sua manutenção 
sem alterações.

Or. de

Alteração 370
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. As acções ou instrumentos de dívida 
só poderão ser vendidos a descoberto 
quando a transacção ocorrer 
imediatamente após uma subida ou 
estabilização do preço da acção à taxa de 
proposta.

Or. en

Justificação

Com a implementação desta regra de acréscimo ("uptick rule"), podem ser evitadas reduções 
excessivas de preço.

Alteração 371
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12.º-A
Vendas a descoberto sem garantia de 

detenção dos activos
São proibidas as vendas a descoberto sem 
garantia de detenção dos activos.

Or. en
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Justificação

A venda a descoberto sem garantia de detenção dos activos aumenta o risco de manipulação 
de mercado, de inviabilidade da liquidação e de volatilidade. Além disso, a venda a 
descoberto sem garantia de detenção dos activos” redunda em transacções intencionalmente 
falhadas, de forma a manipular o preço dos valores mobiliários e, assim, beneficiar de 
arbitragem ou evitar custos com os empréstimos associados a vendas a descoberto regulares.
Visto que se trata de uma declaração errónea do vendedor sobre a propriedade dos valores 
mobiliários, há que proibir este tipo de venda a descoberto.

Alteração 372
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12.º-A
Vendas a descoberto a nu

São proibidas as vendas a descoberto a 
nu.

Or. en

Alteração 373
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 12-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12.º-B
Posições a descoberto em swaps de risco 

de incumprimento
São proibidas as posições a descoberto em 
swaps de risco de incumprimento.

Or. en
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Alteração 374
Anni Podimata

Proposta de regulamento
Artigo 12-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12.º-B
Restrições aos swaps de risco de 

incumprimento a descoberto
Uma pessoa singular ou colectiva só pode 
participar em transacções de swaps de 
risco de incumprimento relativos a uma 
obrigação de um Estado-Membro, da 
União ou de uma pessoa colectiva se 
detiver uma posição longa sobre a dívida 
soberana desse emitente.

Or. en

Alteração 375
Burkhard Balz

Proposta de regulamento
Artigo 13

Texto da Comissão Alteração

Artigo 13.º Suprimido

Procedimentos de compra forçada e 
multas por liquidação tardia

1. As plataformas de negociação com 
acções ou dívida soberana admitidas à 
negociação devem garantir que elas 
próprias ou a contraparte central que lhes 
presta serviços de compensação 
disponham de procedimentos que 
cumpram todos os seguintes requisitos:
(a) Se uma pessoa singular ou colectiva 
que vende acções ou instrumentos de 
dívida soberana na plataforma não estiver 
em condições de entregar as acções ou 
instrumentos de dívida soberana para 
liquidação no prazo de quatro dias a 
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contar do dia em que ocorre a transacção, 
ou de seis dias de negociação a contar do 
dia em que ocorre a transacção em caso 
de actividades de criação de mercado, são 
automaticamente desencadeados 
procedimentos para que a plataforma de 
negociação ou a contraparte central 
procedam à compra forçada das acções 
ou instrumentos de dívida soberana para 
garantir a respectiva entrega para 
liquidação;
(b) Se a plataforma de negociação ou a 
contraparte central não estiverem em 
condições de proceder à compra forçada 
das acções ou instrumentos de dívida 
soberana para entrega, compensam em 
dinheiro o comprador com base no valor 
das acções ou instrumentos de dívida a 
entregar na data prevista, acrescido de um 
montante para eventuais perdas 
incorridas pelo comprador;
(c) A pessoa singular ou colectiva que não 
procedeu à liquidação como previsto paga 
um montante à plataforma de negociação 
ou à contraparte central para as 
reembolsar de todos os montantes pagos 
nos termos das alíneas a) e b).
2. As plataformas de negociação com 
acções ou instrumentos de dívida 
soberana admitidos à negociação devem 
garantir que elas próprias ou o sistema de 
liquidação que lhe presta serviços de 
liquidação dessas acções ou instrumentos 
de dívida soberana disponham de 
procedimentos que garantam que 
qualquer pessoa singular ou colectiva que 
venda acções ou instrumentos de dívida 
soberana na plataforma de negociação e 
não entregue as acções ou instrumentos 
de dívida soberana para liquidação na 
data em que a liquidação é devida fique 
sujeita à obrigação de realizar 
pagamentos diários à plataforma de 
negociação ou ao sistema de liquidação 
por cada dia em que a liquidação 
continue a não ser efectuada.
Os pagamentos diários devem ser 
suficientemente elevados para não 
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permitirem ao vendedor obter lucro pelo 
facto de não proceder à liquidação e para 
dissuadirem as pessoas singulares ou 
colectivas do incumprimento das 
condições de liquidação.
3. Uma plataforma de negociação com 
acções ou dívida soberana admitidas à 
negociação deve dispor de regras que lhe 
permitam proibir uma pessoa singular ou 
colectiva que seja membro da plataforma 
de negociação de participar em novas 
vendas a descoberto de acções ou 
instrumentos de dívida soberana na 
plataforma de negociação enquanto 
continuar em situação de incumprimento 
da liquidação de uma transacção em 
resultado de uma venda a descoberto 
nessa plataforma de negociação.

Or. en

Alteração 376
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 13

Texto da Comissão Alteração

Artigo 13.º Suprimido
Procedimentos de compra forçada e 

multas por liquidação tardia
1. As plataformas de negociação com 
acções ou dívida soberana admitidas à 
negociação devem garantir que elas 
próprias ou a contraparte central que lhes 
presta serviços de compensação 
disponham de procedimentos que 
cumpram todos os seguintes requisitos:
(a) Se uma pessoa singular ou colectiva 
que vende acções ou instrumentos de 
dívida soberana na plataforma não estiver 
em condições de entregar as acções ou 
instrumentos de dívida soberana para 
liquidação no prazo de quatro dias a 
contar do dia em que ocorre a transacção, 
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ou de seis dias de negociação a contar do 
dia em que ocorre a transacção em caso 
de actividades de criação de mercado, são 
automaticamente desencadeados 
procedimentos para que a plataforma de 
negociação ou a contraparte central 
procedam à compra forçada das acções 
ou instrumentos de dívida soberana para 
garantir a respectiva entrega para 
liquidação;
(b) Se a plataforma de negociação ou a 
contraparte central não estiverem em 
condições de proceder à compra forçada 
das acções ou instrumentos de dívida 
soberana para entrega, compensam em 
dinheiro o comprador com base no valor 
das acções ou instrumentos de dívida a 
entregar na data prevista, acrescido de um 
montante para eventuais perdas 
incorridas pelo comprador;
(c) A pessoa singular ou colectiva que não 
procedeu à liquidação como previsto paga 
um montante à plataforma de negociação 
ou à contraparte central para as 
reembolsar de todos os montantes pagos 
nos termos das alíneas a) e b).
2. As plataformas de negociação com 
acções ou instrumentos de dívida 
soberana admitidos à negociação devem 
garantir que elas próprias ou o sistema de 
liquidação que lhe presta serviços de 
liquidação dessas acções ou instrumentos 
de dívida soberana disponham de 
procedimentos que garantam que 
qualquer pessoa singular ou colectiva que 
venda acções ou instrumentos de dívida 
soberana na plataforma de negociação e 
não entregue as acções ou instrumentos 
de dívida soberana para liquidação na 
data em que a liquidação é devida fique 
sujeita à obrigação de realizar 
pagamentos diários à plataforma de 
negociação ou ao sistema de liquidação 
por cada dia em que a liquidação 
continue a não ser efectuada.
Os pagamentos diários devem ser 
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suficientemente elevados para não 
permitirem ao vendedor obter lucro pelo 
facto de não proceder à liquidação e para 
dissuadirem as pessoas singulares ou 
colectivas do incumprimento das 
condições de liquidação.
3. Uma plataforma de negociação com 
acções ou dívida soberana admitidas à 
negociação deve dispor de regras que lhe 
permitam proibir uma pessoa singular ou 
colectiva que seja membro da plataforma 
de negociação de participar em novas 
vendas a descoberto de acções ou 
instrumentos de dívida soberana na 
plataforma de negociação enquanto 
continuar em situação de incumprimento 
da liquidação de uma transacção em 
resultado de uma venda a descoberto 
nessa plataforma de negociação.

Or. en

Justificação

A falta de liquidação deve ser abordada mas de forma horizontal e não vertical. Por uma 
série de razões operacionais, a inviabilidade da liquidação não está relacionada com as 
vendas a descoberto. Os depositários centrais de valores mobiliários não dispõem de meios 
para saber se uma falha na entrega para liquidação provém de uma venda a descoberto sem 
garantia de detenção dos activos. Os esforços para melhorar a disciplina de liquidação 
devem estar inscritos na legislação relativa á liquidação de valores mobiliários ou no 
regulamento sobre depositários centrais de valores mobiliários. Ver a proposta de 
considerando 16-A.

Alteração 377
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 13 – título

Texto da Comissão Alteração

Procedimentos de compra forçada e multas
por liquidação tardia

Procedimentos de compra forçada e
sanções administrativas por liquidação 
tardia
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Or. en

Justificação

O termo "multa" sugere erradamente que se trata de uma sanção penal.

Alteração 378
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As plataformas de negociação com 
acções ou dívida soberana admitidas à 
negociação devem garantir que elas 
próprias ou a contraparte central que lhes 
presta serviços de compensação 
disponham de procedimentos que 
cumpram todos os seguintes requisitos:

Suprimido

(a) Se uma pessoa singular ou colectiva 
que vende acções ou instrumentos de 
dívida soberana na plataforma não estiver 
em condições de entregar as acções ou 
instrumentos de dívida soberana para 
liquidação no prazo de quatro dias a 
contar do dia em que ocorre a transacção, 
ou de seis dias de negociação a contar do 
dia em que ocorre a transacção em caso 
de actividades de criação de mercado, são 
automaticamente desencadeados 
procedimentos para que a plataforma de 
negociação ou a contraparte central 
procedam à compra forçada das acções 
ou instrumentos de dívida soberana para 
garantir a respectiva entrega para 
liquidação;
(b) Se a plataforma de negociação ou a 
contraparte central não estiverem em 
condições de proceder à compra forçada 
das acções ou instrumentos de dívida 
soberana para entrega, compensam em 
dinheiro o comprador com base no valor 
das acções ou instrumentos de dívida a 
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entregar na data prevista, acrescido de um 
montante para eventuais perdas 
incorridas pelo comprador;
(c) A pessoa singular ou colectiva que não 
procedeu à liquidação como previsto paga 
um montante à plataforma de negociação 
ou à contraparte central para as 
reembolsar de todos os montantes pagos 
nos termos das alíneas a) e b).

Or. en

Alteração 379
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. As plataformas de negociação com 
acções ou dívida soberana admitidas à 
negociação devem garantir que elas 
próprias ou a contraparte central que lhes 
presta serviços de compensação 
disponham de procedimentos que 
cumpram todos os seguintes requisitos:

1. As plataformas de negociação com 
acções ou dívida soberana admitidas à 
negociação devem estar regidas por regras 
que garantam que a liquidação pode ser 
efectuada no devido momento. Essas 
regras, que devem incluir possibilidades 
de recompra, devem ser eficazes, 
proporcionadas e dissuasivas de práticas 
abusivas.

Or. en

Alteração 380
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. As plataformas de negociação com 
acções ou dívida soberana admitidas à 
negociação devem garantir que elas 
próprias ou a contraparte central que lhes 
presta serviços de compensação
disponham de procedimentos que

1. As contrapartes centrais que prestam
serviços de compensação sobre as acções 
dispõem de procedimentos que cumprem
todos os seguintes requisitos:
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cumpram todos os seguintes requisitos:

Or. en

Alteração 381
Corien Wortmann-Kool

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. As plataformas de negociação com 
acções ou dívida soberana admitidas à 
negociação devem garantir que elas 
próprias ou a contraparte central que lhes
presta serviços de compensação disponham 
de procedimentos que cumpram todos os 
seguintes requisitos:

1. Uma câmara de compensação ou 
sistema de liquidação com acções ou 
dívida soberana admitidas à negociação
deve garantir que ela própria ou a 
contraparte central que lhe presta serviços 
de compensação disponham de 
procedimentos que cumpram todos os 
seguintes requisitos:

Or. en

Justificação

As plataformas de negociação não são a parte relevante. O objecto do presente regime deve 
ser a câmara de compensação ou o sistema de liquidação.

Alteração 382
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Se uma pessoa singular ou colectiva 
que vende acções ou instrumentos de 
dívida soberana na plataforma não estiver 
em condições de entregar as acções ou 
instrumentos de dívida soberana para 
liquidação no prazo de quatro dias a 
contar do dia em que ocorre a transacção, 
ou de seis dias de negociação a contar do 

Suprimido
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dia em que ocorre a transacção em caso 
de actividades de criação de mercado, são 
automaticamente desencadeados 
procedimentos para que a plataforma de 
negociação ou a contraparte central 
procedam à compra forçada das acções 
ou instrumentos de dívida soberana para 
garantir a respectiva entrega para 
liquidação;

Or. en

Justificação

O nível de inviabilidade da liquidação é baixo enquanto resultado da actividade de venda a 
descoberto. As medidas relativas às faltas de liquidação seriam melhor ponderadas quando 
enquadradas numa iniciativa legislativa separada que não se circunscrevesse à venda a 
descoberto.

Alteração 383
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Se uma pessoa singular ou colectiva 
que vende acções ou instrumentos de 
dívida soberana não estiver em condições 
de entregar as acções ou instrumentos de 
dívida soberana para liquidação no prazo 
de quatro dias a contar do dia em que 
ocorre a transacção, ou de seis dias de 
negociação a contar do dia em que ocorre 
a transacção em caso de actividades de 
criação de mercado, são automaticamente 
desencadeados procedimentos para que a 
plataforma de negociação ou a 
contraparte central ou o depositário 
central de valores mobiliários procedam à 
compra forçada das acções ou 
instrumentos de dívida soberana para
garantir a respectiva entrega para
liquidação;

(a) Se uma pessoa singular ou colectiva 
que vende acções ou instrumentos de 
dívida soberana não estiver em condições 
de entregar as acções ou instrumentos de 
dívida soberana para liquidação e não 
entregar as acções ou instrumentos de 
dívida soberana para liquidação até à data 
em que a liquidação é devida, será 
aplicado um regime de disciplina de 
mercado composto por um regime de 
compra forçada e por um regime de 
sanções a que ficará sujeita a pessoa 
singular ou colectiva.
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Or. en

Justificação

Os regimes europeus variam consoante a jurisdição. Foi constituído pela Comissão Europeia 
um grupo industrial para colmatar a ausência de harmonização, o Grupo de Trabalho para a 
Harmonização dos Ciclos de Liquidação (HSCWG), para tornar os mercados financeiros 
europeus mais competitivos através da uniformização do tempo necessário para uma 
transacção ser liquidada. Os regimes de disciplina de liquidação são geralmente 
implementados por infra-estruturas de pós-negociação, pelo que deveriam estar melhor 
enquadrados por uma lei sobre a pós-negociação.

Alteração 384
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Se uma pessoa singular ou colectiva 
que vende acções ou instrumentos de 
dívida soberana na plataforma não estiver 
em condições de entregar as acções ou 
instrumentos de dívida soberana para 
liquidação no prazo de quatro dias a 
contar do dia em que ocorre a transacção, 
ou de seis dias de negociação a contar do 
dia em que ocorre a transacção em caso 
de actividades de criação de mercado, são 
automaticamente desencadeados 
procedimentos para que a plataforma de 
negociação ou a contraparte central
procedam à compra forçada das acções ou 
instrumentos de dívida soberana para 
garantir a respectiva entrega para 
liquidação;

(a) Se uma pessoa singular ou colectiva 
que vende acções ou instrumentos de 
dívida soberana não estiver em condições 
de entregar as acções para liquidação no 
prazo de seis dias de negociação a contar 
do dia em que o pagamento é devido, são 
automaticamente desencadeados 
procedimentos para que a contraparte 
central proceda à compra forçada das 
acções para garantir a respectiva entrega 
para liquidação;

Or. en

Alteração 385
Anni Podimata

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) Se uma pessoa singular ou colectiva 
que vende acções ou instrumentos de 
dívida soberana na plataforma não estiver 
em condições de entregar as acções ou 
instrumentos de dívida soberana para 
liquidação no prazo de quatro dias a contar 
do dia em que ocorre a transacção, ou de 
seis dias de negociação a contar do dia em 
que ocorre a transacção em caso de 
actividades de criação de mercado, são 
automaticamente desencadeados 
procedimentos para que a plataforma de 
negociação ou a contraparte central 
procedam à compra forçada das acções ou 
instrumentos de dívida soberana para 
garantir a respectiva entrega para 
liquidação;

(a) Se uma pessoa singular ou colectiva 
que vende acções ou instrumentos de 
dívida soberana na plataforma não estiver 
em condições de entregar as acções ou 
instrumentos de dívida soberana para 
liquidação no prazo de quatro dias a contar 
do dia em que ocorre a transacção, são 
automaticamente desencadeados 
procedimentos para que a plataforma de 
negociação ou a contraparte central 
procedam à compra forçada das acções ou 
instrumentos de dívida soberana para 
garantir a respectiva entrega para 
liquidação;

Or. en

Alteração 386
Corien Wortmann-Kool

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Se uma pessoa singular ou colectiva 
que vende acções ou instrumentos de 
dívida soberana na plataforma não estiver 
em condições de entregar as acções ou 
instrumentos de dívida soberana para 
liquidação no prazo de quatro dias a contar 
do dia em que ocorre a transacção, ou de 
seis dias de negociação a contar do dia em
que ocorre a transacção em caso de 
actividades de criação de mercado, são 
automaticamente desencadeados 
procedimentos para que a plataforma de 
negociação ou a contraparte central 
procedam à compra forçada das acções ou 
instrumentos de dívida soberana para 
garantir a respectiva entrega para 

(a) Se uma pessoa singular ou colectiva 
que vende acções ou instrumentos de 
dívida soberana não estiver em condições 
de entregar as acções ou instrumentos de 
dívida soberana para liquidação no prazo
de quatro dias a contar do dia da 
liquidação, ou de seis dias de negociação a 
contar do dia da liquidação em caso de 
actividades de criação de mercado, são 
automaticamente desencadeados 
procedimentos para que a câmara de 
compensação ou o sistema de liquidação 
ou a contraparte central procedam à 
compra forçada das acções ou instrumentos 
de dívida soberana para garantir a 
respectiva entrega para liquidação;
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liquidação;

Or. en

Justificação

As plataformas de negociação não são a parte relevante. O objecto do presente regime deve 
ser a câmara de compensação ou o sistema de liquidação.

Alteração 387
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Se a plataforma de negociação ou a 
contraparte central não estiverem em 
condições de proceder à compra forçada 
das acções ou instrumentos de dívida 
soberana para entrega, compensam em 
dinheiro o comprador com base no valor 
das acções ou instrumentos de dívida a 
entregar na data prevista, acrescido de um 
montante para eventuais perdas 
incorridas pelo comprador;

Suprimido

Or. en

Justificação

O nível de inviabilidade da liquidação é baixo enquanto resultado da actividade de venda a 
descoberto. As medidas relativas às faltas de liquidação seriam melhor ponderadas quando 
enquadradas numa iniciativa legislativa separada que não se circunscrevesse à venda a 
descoberto.

Alteração 388
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) Se a plataforma de negociação ou a
contraparte central não estiverem em 
condições de proceder à compra forçada 
das acções ou instrumentos de dívida 
soberana para entrega, compensam em 
dinheiro o comprador com base no valor 
das acções ou instrumentos de dívida a 
entregar na data prevista, acrescido de um 
montante para eventuais perdas incorridas 
pelo comprador;

(b) Se a contraparte central não estiver em 
condições de proceder à compra forçada 
das acções ou instrumentos de dívida 
soberana para entrega, compensa em 
dinheiro o comprador com base no valor 
das acções a entregar na data prevista, 
acrescido de um montante para eventuais 
perdas incorridas pelo comprador;

Or. en

Alteração 389
Corien Wortmann-Kool

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Se a plataforma de negociação ou a
contraparte central não estiverem em 
condições de proceder à compra forçada 
das acções ou instrumentos de dívida 
soberana para entrega, compensam em 
dinheiro o comprador com base no valor 
das acções ou instrumentos de dívida a 
entregar na data prevista, acrescido de um 
montante para eventuais perdas incorridas 
pelo comprador;

(b) Se a câmara de compensação ou 
sistema de liquidação ou contraparte 
central não estiverem em condições de 
proceder à compra forçada das acções ou 
instrumentos de dívida soberana para 
entrega, compensam em dinheiro o 
comprador com base no valor das acções 
ou instrumentos de dívida a entregar na 
data prevista, acrescido de um montante 
para eventuais perdas incorridas pelo 
comprador;

Or. en

Justificação

As plataformas de negociação não são a parte relevante. O objecto do presente regime deve 
ser a câmara de compensação ou o sistema de liquidação.
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Alteração 390
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 13 - n.º 1 - alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) A pessoa singular ou colectiva que não 
procedeu à liquidação como previsto paga 
um montante à plataforma de negociação 
ou à contraparte central para as 
reembolsar de todos os montantes pagos 
nos termos das alíneas a) e b).

Suprimido

Or. en

Justificação

O nível de inviabilidade da liquidação é baixo enquanto resultado da actividade de venda a 
descoberto. As medidas relativas às faltas de liquidação seriam melhor ponderadas quando 
enquadradas numa iniciativa legislativa separada que não se circunscrevesse à venda a 
descoberto.

Alteração 391
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 13 - n.º 1 - alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) A pessoa singular ou colectiva que não 
procedeu à liquidação como previsto paga 
um montante à plataforma de negociação 
ou à contraparte central para as reembolsar 
de todos os montantes pagos nos termos 
das alíneas a) e b).

(c) A pessoa singular ou colectiva que não 
procedeu à liquidação como previsto paga 
um montante à contraparte central para a
reembolsar de todos os montantes pagos 
nos termos das alíneas a) e b).

Or. en
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Alteração 392
Corien Wortmann-Kool

Proposta de regulamento
Artigo 13 - n.º 1 - alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) A pessoa singular ou colectiva que não 
procedeu à liquidação como previsto paga 
um montante à plataforma de negociação
ou à contraparte central para as reembolsar 
de todos os montantes pagos nos termos 
das alíneas a) e b).

(c) A pessoa singular ou colectiva que não 
procedeu à liquidação como previsto paga 
um montante à câmara de compensação
ou ao sistema de liquidação ou à 
contraparte central para os reembolsar de 
todos os montantes pagos nos termos das 
alíneas a) e b).

Or. en

Justificação

As plataformas de negociação não são a parte relevante. O objecto do presente regime deve 
ser a câmara de compensação ou o sistema de liquidação.

Alteração 393
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. As plataformas de negociação com 
acções ou instrumentos de dívida 
soberana admitidos à negociação devem 
garantir que elas próprias ou o sistema de 
liquidação que lhe presta serviços de 
liquidação dessas acções ou instrumentos 
de dívida soberana disponham de 
procedimentos que garantam que 
qualquer pessoa singular ou colectiva que 
venda acções ou instrumentos de dívida 
soberana na plataforma de negociação e 
não entregue as acções ou instrumentos 
de dívida soberana para liquidação na 
data em que a liquidação é devida fique 
sujeita à obrigação de realizar 

Suprimido
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pagamentos diários à plataforma de 
negociação ou ao sistema de liquidação 
por cada dia em que a liquidação 
continue a não ser efectuada.

Or. en

Alteração 394
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. As plataformas de negociação com 
acções ou instrumentos de dívida 
soberana admitidos à negociação devem 
garantir que elas próprias ou o sistema de 
liquidação que lhe presta serviços de 
liquidação dessas acções ou instrumentos 
de dívida soberana disponham de 
procedimentos que garantam que 
qualquer pessoa singular ou colectiva que 
venda acções ou instrumentos de dívida 
soberana na plataforma de negociação e 
não entregue as acções ou instrumentos 
de dívida soberana para liquidação na 
data em que a liquidação é devida fique 
sujeita à obrigação de realizar 
pagamentos diários à plataforma de 
negociação ou ao sistema de liquidação 
por cada dia em que a liquidação 
continue a não ser efectuada.

Suprimido

Or. en

Justificação

O nível de inviabilidade da liquidação é baixo enquanto resultado da actividade de venda a 
descoberto. As medidas relativas às faltas de liquidação seriam melhor ponderadas quando 
enquadradas numa iniciativa legislativa separada que não se circunscrevesse à venda a 
descoberto.
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Alteração 395
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. As plataformas de negociação com 
acções ou instrumentos de dívida 
soberana admitidos à negociação devem 
garantir que elas próprias ou o sistema de 
liquidação que lhe presta serviços de 
liquidação dessas acções ou instrumentos
de dívida soberana disponham de
procedimentos que garantam que qualquer 
pessoa singular ou colectiva que venda 
acções ou instrumentos de dívida 
soberana na plataforma de negociação e 
não entregue as acções ou instrumentos de 
dívida soberana para liquidação na data 
em que a liquidação é devida fique sujeita 
à obrigação de realizar pagamentos diários
à plataforma de negociação ou ao sistema 
de liquidação por cada dia em que a 
liquidação continue a não ser efectuada.

2. O sistema de liquidação que presta 
serviços de liquidação dessas acções deve 
dispor de procedimentos que garantam que 
qualquer pessoa singular ou colectiva que 
venda acções e não entregue as acções para 
liquidação na data em que a liquidação é 
devida fique sujeita à obrigação de realizar 
pagamentos diários ao sistema de 
liquidação por cada dia em que a 
liquidação continue a não ser efectuada.

Or. en

Alteração 396
Corien Wortmann-Kool

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. As plataformas de negociação com 
acções ou instrumentos de dívida soberana 
admitidos à negociação devem garantir que
elas próprias ou o sistema de liquidação 
que lhe presta serviços de liquidação 
dessas acções ou instrumentos de dívida 
soberana disponham de procedimentos 
que garantam que qualquer pessoa singular 
ou colectiva que venda acções ou 
instrumentos de dívida soberana na 

2. A câmara de compensação ou sistema 
de liquidação com acções ou instrumentos 
de dívida soberana admitidos à negociação 
devem garantir que ela própria disponha
de procedimentos que garantam que 
qualquer pessoa singular ou colectiva que 
venda acções ou instrumentos de dívida 
soberana e não entregue as acções ou 
instrumentos de dívida soberana para 
liquidação na data em que a liquidação é 
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plataforma de negociação e não entregue 
as acções ou instrumentos de dívida 
soberana para liquidação na data em que a 
liquidação é devida fique sujeita à 
obrigação de realizar pagamentos diários à
plataforma de negociação ou ao sistema 
de liquidação por cada dia em que a 
liquidação continue a não ser efectuada.

devida fique sujeita à obrigação de realizar 
pagamentos diários à câmara de 
compensação ou ao sistema de liquidação 
por cada dia em que a liquidação continue 
a não ser efectuada.

Or. en

Justificação

As plataformas de negociação não são a parte relevante. O objecto do presente regime deve 
ser a câmara de compensação ou o sistema de liquidação.

Alteração 397
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os pagamentos diários devem ser 
suficientemente elevados para não 
permitirem ao vendedor obter lucro pelo 
facto de não proceder à liquidação e para 
dissuadirem as pessoas singulares ou 
colectivas do incumprimento das 
condições de liquidação.

Suprimido

Or. en

Justificação

O nível de inviabilidade da liquidação é baixo enquanto resultado da actividade de venda a 
descoberto. As medidas relativas às faltas de liquidação seriam melhor ponderadas quando 
enquadradas numa iniciativa legislativa separada que não se circunscrevesse à venda a 
descoberto.
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Alteração 398
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os pagamentos diários devem ser 
suficientemente elevados para não 
permitirem ao vendedor obter lucro pelo 
facto de não proceder à liquidação e para
dissuadirem as pessoas singulares ou 
colectivas do incumprimento das condições 
de liquidação.

Os pagamentos diários devem ser 
suficientemente elevados para dissuadirem 
as pessoas singulares ou colectivas do 
incumprimento das condições de 
liquidação.

Or. en

Alteração 399
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os pagamentos diários devem ser 
suficientemente elevados para não 
permitirem ao vendedor obter lucro pelo 
facto de não proceder à liquidação e para 
dissuadirem as pessoas singulares ou 
colectivas do incumprimento das condições 
de liquidação.

As multas devem ser suficientemente
elevadas para não permitirem ao vendedor 
obter lucro pelo facto de não proceder à 
liquidação e para dissuadirem as pessoas 
singulares ou colectivas do incumprimento 
das condições de liquidação.

Or. en

Alteração 400
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Uma plataforma de negociação com 
acções ou dívida soberana admitidas à 

Suprimido
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negociação deve dispor de regras que lhe 
permitam proibir uma pessoa singular ou 
colectiva que seja membro da plataforma 
de negociação de participar em novas 
vendas a descoberto de acções ou 
instrumentos de dívida soberana na 
plataforma de negociação enquanto 
continuar em situação de incumprimento 
da liquidação de uma transacção em 
resultado de uma venda a descoberto 
nessa plataforma de negociação.

Or. en

Alteração 401
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Uma plataforma de negociação com 
acções ou dívida soberana admitidas à 
negociação deve dispor de regras que lhe 
permitam proibir uma pessoa singular ou 
colectiva que seja membro da plataforma 
de negociação de participar em novas 
vendas a descoberto de acções ou 
instrumentos de dívida soberana na 
plataforma de negociação enquanto 
continuar em situação de incumprimento 
da liquidação de uma transacção em 
resultado de uma venda a descoberto 
nessa plataforma de negociação.

Suprimido

Or. en

Justificação

O nível de inviabilidade da liquidação é baixo enquanto resultado da actividade de venda a 
descoberto. As medidas relativas às faltas de liquidação seriam melhor ponderadas quando 
enquadradas numa iniciativa legislativa separada que não se circunscrevesse à venda a 
descoberto.
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Alteração 402
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Uma plataforma de negociação com 
acções ou dívida soberana admitidas à 
negociação deve dispor de regras que lhe 
permitam proibir uma pessoa singular ou 
colectiva que seja membro da plataforma 
de negociação de participar em novas 
vendas a descoberto de acções ou 
instrumentos de dívida soberana na 
plataforma de negociação enquanto 
continuar em situação de incumprimento 
da liquidação de uma transacção em 
resultado de uma venda a descoberto 
nessa plataforma de negociação.

3. Embora a disciplina de liquidação seja 
um componente importante do bom 
funcionamento dos mercados financeiros, 
os detalhes técnicos dos regimes de 
disciplina de liquidação não devem ser 
incluídos no âmbito do presente 
regulamento, devendo antes ser definidos 
na proposta legislativa da Comissão sobre 
o mercado pós-negociação, tendo em 
conta o trabalho realizado nesta matéria 
pela Comissão e pelo sector interessado. A 
Comissão deve, por conseguinte, 
apresentar propostas concretas até ao 
final de 2011, juntamente com uma
proposta de criação de um quadro 
jurídico harmonizado para os depositários 
centrais de valores mobiliários.

Or. en

Justificação

Os regimes europeus variam consoante a jurisdição. Foi constituído pela Comissão Europeia 
um grupo industrial para colmatar a ausência de harmonização, o Grupo de Trabalho para a 
Harmonização dos Ciclos de Liquidação (HSCWG), para tornar os mercados financeiros 
europeus mais competitivos através da uniformização do tempo necessário para uma 
transacção ser liquidada. Os regimes de disciplina de liquidação são geralmente 
implementados por infra-estruturas de pós-negociação, pelo que deveriam estar melhor 
enquadrados por uma lei sobre a pós-negociação.

Alteração 403
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 13-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 13°-A
Disciplina de liquidação

Uma disciplina de liquidação comum para 
a União é importante para a criação de 
mercados financeiros com bom 
desempenho na União. A criação da 
disciplina de liquidação da União, 
incluindo as normas harmonizadas de 
compensação monetária e o regime de 
sanções, bem como as regras de execução 
harmonizada tais como as relativas à 
compra forçada, deve ser alvo de uma 
legislação mais ampla e separada sobre a 
liquidação que a Comissão deverá propor 
em 2011.

Or. en

Justificação

Relativamente à inviabilidade da liquidação, a futura legislação deve incluir um regime 
sancionatório harmonizado e regras de execução harmonizadas, tais 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 deste 
artigo, tanto em termos de instrumentos financeiros como de plataformas de negociação 
abrangidas.

Alteração 404
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Artigo 14

Texto da Comissão Alteração

Artigo 14.º Suprimido
Isenção quando a plataforma de 

negociação principal se situar fora da 
União

1. Os artigos 5.º, 7.º, 12.º e 13.º não são 
aplicáveis a acções de uma sociedade 
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admitida à negociação numa plataforma 
de negociação da União se a plataforma 
de negociação principal das acções estiver 
localizada num país fora da União.
2. No que respeita às acções de uma 
sociedade transaccionadas numa 
plataforma de negociação na União e 
numa plataforma localizada fora da 
União, a autoridade competente relevante 
determina, pelo menos a cada dois anos, 
se a plataforma de negociação principal 
dessas acções está localizada fora da 
União.
A autoridade competente relevante 
notifica a AEVMM relativamente a 
quaisquer dessas acções que tenham sido 
identificadas como tendo a sua 
plataforma de negociação principal fora 
da União.
A AEVMM publica de dois em dois anos a 
lista de acções cuja plataforma de 
negociação principal está localizada fora 
da União. A lista fica em vigor por um 
período de dois anos.
3. São delegados à Comissão poderes para 
adoptar normas técnicas regulamentares 
que especifiquem o método de cálculo do 
volume de transacções para determinar a 
plataforma de negociação principal de 
uma acção.
As normas regulamentares referidas no 
primeiro parágrafo são adoptadas em 
conformidade com [os artigos 7.º a 7.º-D] 
do Regulamento (UE) n.º …/…. 
[Regulamento AEVMM].
A AEVMM apresenta projectos para essas 
normas técnicas regulamentares à 
Comissão até [31 de Dezembro de 2011].
4. A fim de assegurar condições 
uniformes de aplicação dos n.os 1 e 2, são 
conferidos à Comissão poderes para 
adoptar normas técnicas de execução que 
determinem:
a) A data e o período que devem ser 



AM\854948PT.doc 43/110 PE456.805v01-00

PT

usados como base para a determinação da 
plataforma de negociação principal de 
uma acção;
b) A data até à qual a autoridade 
competente relevante deve comunicar à 
AEVMM as acções cuja plataforma 
principal de negociação se situa fora da 
União;
c) A data a partir da qual a lista entra em 
vigor após publicação pela AEVMM.
As normas técnicas de execução referidas 
no primeiro parágrafo são adoptadas em 
conformidade com [o artigo 7.º-E] do 
Regulamento (UE) n.º …/…. 
[Regulamento AEVMM].
A AEVMM apresenta projectos para essas 
normas técnicas de execução à Comissão 
até [31 de Dezembro de 2011].

Or. de

Alteração 405
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os artigos 5.º, 7.º, 12.º e 13.º não são 
aplicáveis a acções de uma sociedade 
admitida à negociação numa plataforma 
de negociação da União se a plataforma 
de negociação principal das acções estiver 
localizada num país fora da União.

Suprimido

Or. en

Alteração 406
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os artigos 5.º, 7.º, 12.º e 13.º não são 
aplicáveis a acções de uma sociedade
admitida à negociação numa plataforma 
de negociação da União se a plataforma de 
negociação principal das acções estiver 
localizada num país fora da União.

1. Os artigos 5.º, 7.º e 13.º não são 
aplicáveis a acções de uma sociedade da 
União se a plataforma de negociação 
principal das acções estiver localizada num 
país fora da União.

Or. en

Justificação

O regulamento deve evitar que as posições curtas a descoberto de títulos de empresas 
negociadas na UE sejam proibidas, enquanto as posições deste tipo são autorizadas fora da 
UE.

Alteração 407
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. No que respeita às acções de uma 
sociedade transaccionadas numa 
plataforma de negociação na União e 
numa plataforma localizada fora da União, 
a autoridade competente relevante 
determina, pelo menos a cada dois anos, se 
a plataforma de negociação principal
dessas acções está localizada fora da 
União.

2. No que respeita aos valores mobiliários
de uma sociedade transaccionados na 
União e numa plataforma localizada fora 
da União, a autoridade competente 
relevante determina, pelo menos a cada 
dois anos, se a plataforma de negociação 
principal desses valores mobiliários está 
localizada fora da União.

Or. en

Alteração 408
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

A autoridade competente relevante notifica 
a AEVMM relativamente a quaisquer
dessas acções que tenham sido
identificadas como tendo a sua plataforma
de negociação principal fora da União.

A autoridade competente relevante notifica 
a ESA (AEVMM) relativamente a 
quaisquer desses valores mobiliários que 
tenham sido identificados como tendo a 
sua plataforma de negociação principal 
fora da União.

Or. en

Alteração 409
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A AEVMM publica de dois em dois anos a 
lista de acções cuja plataforma de 
negociação principal está localizada fora da 
União. A lista fica em vigor por um 
período de dois anos.

A ESA (AEVMM) publica de dois em dois 
anos a lista de valores mobiliários cuja 
plataforma de negociação principal está 
localizada fora da União. A lista fica em 
vigor por um período de dois anos.

Or. en

Alteração 410
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os artigos 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 12.º não são 
aplicáveis às 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, quando a 
entidade em causa operar na qualidade de 

1. Os artigos 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 12.º são 
igualmente aplicáveis às 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, quando a entidade em 
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comitente relativamente a um instrumento 
financeiro, seja este transaccionado na 
plataforma de negociação ou fora dela, 
numa ou em ambas das seguintes 
qualidades:

causa operar na qualidade de comitente 
relativamente a um instrumento financeiro, 
seja este transaccionado na plataforma de 
negociação ou fora dela, numa ou em 
ambas das seguintes qualidades:

Or. de

Alteração 411
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os artigos 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 12.º não são 
aplicáveis às 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, 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, 
numa ou em ambas das seguintes 
qualidades:

1. Os artigos 5.º a 8.º e 12.º e quaisquer 
restrições ou condições impostas ao 
abrigo dos artigos 16.º, 17.º, 18.º ou 24.º
não são aplicáveis às 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, 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, numa ou em 
ambas das seguintes qualidades:

Or. en

Justificação

Os criadores de mercado não devem ficar sujeitos às restrições ou exigências impostas em 
situações excepcionais, já que é igualmente importante, nestas mesmas situações, a 
necessidade de os referidos criadores injectarem liquidez no mercado. O termo "principal" é 
desnecessário. Os requisitos dos parágrafos são suficientes. Definições mais rigorosas do 
tipo de actividades que ficam isentas contribuiriam para aumentar a clareza e 
previsibilidade.



AM\854948PT.doc 47/110 PE456.805v01-00

PT

Alteração 412
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os artigos 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 12.º não são 
aplicáveis às 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, 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, 
numa ou em ambas das seguintes 
qualidades:

1. Os artigos 5.º a 8.º não são aplicáveis às 
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, 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, 
numa ou em ambas das seguintes 
qualidades:

Or. en

Justificação

Os criadores de mercado, como quaisquer outros participantes, não deveriam ser 
autorizados a deter posições a descoberto.

Alteração 413
Burkhard Balz

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os artigos 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 12.º não são 
aplicáveis às 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 

1. Os artigos 5.º a 8.º e 12.º não são 
aplicáveis às 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 
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de supervisão tenha sido declarado 
equivalente nos termos do n.º 2, 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,
numa ou em ambas das seguintes 
qualidades:

de supervisão tenha sido declarado 
equivalente nos termos do n.º 2, quando a 
entidade em causa declara desejar operar, 
numa base regular, na qualidade de 
comitente relativamente a um instrumento 
financeiro, seja este transaccionado na 
plataforma de negociação ou fora dela, ou 
enquanto internalizador sistémico de uma
das seguintes qualidades:

Or. en

Alteração 414
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os artigos 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 12.º não são 
aplicáveis às 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, 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, 
numa ou em ambas das seguintes 
qualidades:

1. Os artigos 5.ºa 8.º e 12.º não são 
aplicáveis às 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, quando a 
entidade em causa operar na qualidade de 
comitente relativamente a qualquer
instrumento financeiro, incluindo acções, 
opções, derivados, dívida soberana e 
dívida das empresas, seja este 
transaccionado na plataforma de 
negociação ou fora dela, ou enquanto 
internalizador sistémico numa ou mais das 
seguintes qualidades:

Or. en

Justificação

É importante eliminar quaisquer dúvidas quanto aos instrumentos abrangidos e ao 
tratamento de internalizadores sistémicos. Além disso, é importante incluir a actividade de 
negociação que pode ser considerada criação de mercado de forma a incluir a negociação 
quando as cotações não são publicadas ( por exemplo, pedidos de cotação (RFQ - Request 



AM\854948PT.doc 49/110 PE456.805v01-00

PT

for Quote)  no contexto do mercado de balcão (OTC)) ou 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 numa base de cedência de valores.

Alteração 415
Corien Wortmann-Kool

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os artigos 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 12.º não são 
aplicáveis às 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, 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, 
numa ou em ambas das seguintes 
qualidades:

1. Os artigos 5.ºa 8.º e 12.º não são 
aplicáveis às 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, quando a 
entidade em causa operar na qualidade de 
comitente relativamente a qualquer
instrumento financeiro, incluindo acções, 
opções, produto derivados, dívida 
soberana e dívida das empresas, seja este 
transaccionado na plataforma de 
negociação ou fora dela, ou enquanto 
internalisador sistémico numa ou mais das 
seguintes qualidades:

Or. en

Justificação

É importante eliminar quaisquer dúvidas quanto aos instrumentos financeiros abrangidos e 
quanto ao alcance e tratamento de internalizadores sistémicos. Além disso, é importante 
incluir a actividade de negociação que pode ser considerada criação de mercado quando as 
cotações não são publicadas ou 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 
numa base de cedência de valores.
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Alteração 416
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os artigos 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 12.º não são 
aplicáveis às 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, 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, 
numa ou em ambas das seguintes 
qualidades:

1. Os artigos 5.ºa 8.º e 12.º não são 
aplicáveis às actividades de uma sociedade 
de investimento, de uma entidade de um 
país terceiro (criador de mercado) que seja 
membro de uma plataforma de negociação 
ou de um mercado relevante situado num 
país terceiro cujo enquadramento jurídico e 
de supervisão tenha sido declarado 
equivalente nos termos do n.º 2, quando a 
entidade em causa operar na qualidade de 
comitente relativamente a um instrumento 
financeiro pertinente, seja este 
transaccionado na plataforma de 
negociação ou fora dela, numa ou mais das 
seguintes qualidades e procedendo à 
cobertura das posições resultantes dessas 
transacções:

Or. en

Justificação

Esta alteração visa garantir que essas disposições (que prevêem a não aplicação das normas 
ou actos delegados) são claras e proporcionais, para colmatar uma lacuna na proposta da 
Comissão em matéria de regulamentação e supervisão dos criadores de mercado de países 
terceiros que ficarão isentos do cumprimento de muitos dos requisitos do regulamento 
proposto, e para facilitar a aplicação prática das disposições.

Alteração 417
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os artigos 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 12.º não são 
aplicáveis às actividades de uma sociedade 

1. Os artigos 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 12.º não são 
aplicáveis às actividades de uma sociedade 
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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, 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, 
numa ou em ambas das seguintes 
qualidades:

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, 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, 
numa ou mais das seguintes qualidades:

Or. en

Justificação

As actividades de criação de mercado e a liquidez que eles fornecem são essenciais para o 
funcionamento ordenado dos mercados. A definição contida no regulamento excluiria um 
certo número de sociedades fornecedoras de liquidez da prestação deste serviço essencial, em 
detrimento do mercado no seu conjunto e, em particular, das PME.

Alteração 418
Corien Wortmann-Kool

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) 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;

Suprimido

Or. en
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Alteração 419
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) 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;

(a) De uma forma que habitualmente tem 
como efeito um fornecimento regular e 
contínuo de liquidez ao mercado em ambas 
as partes da oferta e da procura do 
mercado de dimensão comparável.

Or. en

Justificação

É importante eliminar qualquer dúvida quanto aos instrumentos abrangidos e ao tratamento 
de internalizadores sistémicos. Além disso, é importante incluir a actividade de negociação 
que pode ser considerada criação de mercado de forma a incluir a negociação quando as 
cotações não são publicadas ( por exemplo, pedidos de cotação (RFQ - Request for Quote)  
no contexto do mercado de balcão (OTC)) ou 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 numa base de cedência de valores.

Alteração 420
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) 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;

(a) 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, 
sendo essas cotações reguladas por uma 
obrigação contratual publicamente 
divulgada que define critérios como tempo 
de presença, volume e spread;

Or. en
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Alteração 421
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) 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;

(a) Não se aplica à versão portuguesa;

Or. en

Justificação

Não se aplica à versão portuguesa.

Alteração 422
Corien Wortmann-Kool

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) De uma forma que habitualmente 
tem como efeito um fornecimento regular 
e contínuo de liquidez ao mercado em 
ambas as partes da oferta e da procura do 
mercado de dimensão comparável.

Or. en

Justificação

É importante eliminar quaisquer dúvidas quanto aos instrumentos financeiros abrangidos e 
quanto ao alcance e tratamento de internalizadores sistémicos. Além disso, é importante 
incluir a actividade de negociação que pode ser considerada criação de mercado quando não 
existe publicação das cotações ou 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 
numa base de cedência de valores.
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Alteração 423
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) No quadro das suas actividades 
normais, executando ordens iniciadas por 
clientes ou em resposta a pedidos de 
clientes e procedendo à cobertura das 
posições resultantes dessas transacções.

(b) No quadro das suas actividades 
normais, executando ordens iniciadas por 
clientes e outros criadores de mercado ou 
em resposta ou antecipação a pedidos de 
clientes e procedendo à cobertura das 
posições resultantes dessas transacções, 
quer numa base parcial quer global.

Or. en

Justificação

É importante eliminar qualquer dúvida quanto aos instrumentos abrangidos e ao tratamento 
de internalizadores sistémicos. Além disso, é importante incluir a actividade de negociação 
que pode ser considerada criação de mercado de forma a incluir a negociação quando as 
cotações não são publicadas ( por exemplo, pedidos de cotação (RFQ - Request for Quote)  
no contexto do mercado de balcão (OTC)) ou 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 numa base de cedência de valores.

Alteração 424
Corien Wortmann-Kool

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) No quadro das suas actividades 
normais, executando ordens iniciadas por 
clientes ou em resposta a pedidos de 
clientes e procedendo à cobertura das 
posições resultantes dessas transacções.

(b) No quadro das suas actividades 
normais, executando ordens iniciadas por 
clientes e outros criadores de mercado ou 
em resposta ou por antecipação a pedidos 
de clientes e procedendo à cobertura das 
posições resultantes dessas transacções, 
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quer numa base parcial quer global.

Or. en

Justificação

É importante eliminar quaisquer dúvidas quanto aos instrumentos financeiros abrangidos e
quanto ao alcance e tratamento de internalizadores sistémicos. Além disso, é importante 
incluir a actividade de negociação que pode ser considerada criação de mercado quando não 
existe publicação das cotações ou 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 
numa base de cedência de valores.

Alteração 425
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) No quadro das suas actividades 
normais, executando ordens iniciadas por 
clientes ou em resposta a pedidos de 
clientes e procedendo à cobertura das 
posições resultantes dessas transacções.

(b) No quadro das suas actividades 
normais, executando ordens iniciadas por 
clientes ou em resposta a pedidos de 
clientes, sendo a execução de ordens 
regulada por um contrato tornado 
público.

Or. en

Alteração 426
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) No quadro das suas actividades 
normais, executando ordens iniciadas por 
clientes ou em resposta a pedidos de 
clientes e procedendo à cobertura das 
posições resultantes dessas transacções.

(b) No quadro das suas actividades 
normais, executando ordens iniciadas por 
clientes ou em resposta a pedidos de 
clientes ou procedendo à cobertura das 
posições resultantes dessas transacções.
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Or. en

Justificação

A isenção deverá ser aplicável às transacções efectuadas a pedido dos clientes. É irrelevante 
que a posição seja objecto de cobertura ou vendida através de uma segunda transacção.

Alteração 427
Burkhard Balz

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea b-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Comprando e vendendo 
instrumentos financeiros por conta 
própria com base no seu próprio capital, a 
preços por ele definidos.

Or. en

Alteração 428
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea b-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

b-A) De uma forma que habitualmente 
tem como efeito um fornecimento regular 
e contínuo de liquidez ao mercado em 
ambas as partes da oferta e da procura do 
mercado de dimensão comparável.

Or. en

Alteração 429
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão pode adoptar, em 
conformidade com o procedimento referido 
no artigo 39.º, n.º 2, decisões de 
equivalência em que determine que o 
enquadramento jurídico e de supervisão de 
um país terceiro garante que um mercado 
autorizado nesse país terceiro cumpre 
requisitos juridicamente vinculativos que 
são, para efeitos da aplicação da 
derrogação estabelecida no n.º 1, 
equivalentes aos requisitos resultantes do 
título III da Directiva 2004/39/CE, da
Directiva 2003/6/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho e da Directiva 
2004/109/CE, estando sujeitos a uma 
supervisão e aplicação efectivas nesse país 
terceiro.

2. A Comissão pode adoptar, em 
conformidade com o procedimento referido 
no artigo 39.º, n.º 2, decisões de 
equivalência em que determine que o 
enquadramento jurídico e de supervisão de 
um país terceiro garante que um criador de
mercado ou um mercado autorizado nesse 
país terceiro cumpre requisitos 
juridicamente vinculativos que são, para 
efeitos da aplicação da derrogação 
estabelecida no n.º 1, equivalentes aos
pertinentes requisitos resultantes do título 
III da Directiva 2004/39/CE, da Directiva 
2003/6/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho e da Directiva 2004/109/CE, 
estando sujeitos a uma supervisão e 
aplicação efectivas nesse país terceiro.

Or. en

Justificação

Esta alteração visa garantir que essas disposições (que prevêem a não aplicação das normas 
de execução ou actos delegados) são claras e proporcionais, para colmatar uma lacuna na 
proposta da Comissão em matéria de regulamentação e supervisão dos criadores de mercado 
de países terceiros que ficarão isentos do cumprimento de muitos dos requisitos do 
regulamento proposto, e para facilitar a aplicação prática das disposições.

Alteração 430
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) os criadores de mercado estão 
sujeitos a uma regulação adequada e a 
uma supervisão efectiva;

Or. en
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Justificação

Esta alteração visa garantir que essas disposições (que prevêem a não aplicação das normas 
de execução ou actos delegados) são claras e proporcionais, para colmatar uma lacuna na 
proposta da Comissão em matéria de regulamentação e supervisão dos criadores de mercado 
de países terceiros que ficarão isentos do cumprimento de muitos dos requisitos do 
regulamento proposto, e para facilitar a aplicação prática das disposições.

Alteração 431
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os artigos 8.º e 12.º não são aplicáveis 
às actividades de uma pessoa singular ou 
colectiva que, actuando na qualidade de 
corretor principal mandatado em 
conformidade com um acordo com um 
emitente de dívida soberana, opera na 
qualidade de comitente de um instrumento 
financeiro em relação a operações do 
mercado primário ou secundário relativas a 
essa dívida soberana.

3. Os artigos 8.º e 12.º são igualmente
aplicáveis às actividades de uma pessoa 
singular ou colectiva que, actuando na 
qualidade de corretor principal mandatado 
em conformidade com um acordo com um 
emitente de dívida soberana, opera na 
qualidade de comitente de um instrumento 
financeiro em relação a operações do 
mercado primário ou secundário relativas a 
essa dívida soberana.

Or. de

Alteração 432
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os artigos 8.º e 12.º não são aplicáveis 
às actividades de uma pessoa singular ou 
colectiva que, actuando na qualidade de 
corretor principal mandatado em 
conformidade com um acordo com um 
emitente de dívida soberana, opera na 
qualidade de comitente de um instrumento 
financeiro em relação a operações do 

3. Os artigos 8.º e 12.º, bem como 
quaisquer restrições ou condições 
impostas à dívida soberana ao abrigo dos 
artigos 16.º, 17.º, 18.º ou 24.º, não são 
aplicáveis às actividades de uma pessoa 
singular ou colectiva que age na qualidade 
de corretor principal mandatado em 
conformidade com um acordo com um 
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mercado primário ou secundário relativas a 
essa dívida soberana.

emitente de dívida soberana e que opera na 
qualidade de comitente de um instrumento 
financeiro em relação a operações do 
mercado primário ou secundário relativas à
dívida soberana de um Estado-Membro.

Or. en

Justificação

Os criadores de mercado não devem ficar sujeitos às restrições ou exigências impostas em 
situações excepcionais, já que é igualmente importante, nestas mesmas situações, a 
necessidade de os referidos criadores injectarem liquidez no mercado.

Alteração 433
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os artigos 8.º e 12.º não são aplicáveis 
às actividades de uma pessoa singular ou 
colectiva que, actuando na qualidade de 
corretor principal mandatado em 
conformidade com um acordo com um 
emitente de dívida soberana, opera na 
qualidade de comitente de um instrumento 
financeiro em relação a operações do 
mercado primário ou secundário relativas a 
essa dívida soberana.

3. Os artigos 8.º e 12.º, bem como 
quaisquer restrições ou condições 
impostas à dívida soberana ao abrigo dos 
artigos 16.º, 17.º, 18.º ou 24.º, não são 
aplicáveis às actividades de uma pessoa 
singular ou colectiva que age na qualidade 
de corretor principal mandatado em 
conformidade com um acordo com um 
emitente de dívida soberana e que opera na 
qualidade de comitente de um instrumento 
financeiro em relação a operações do 
mercado primário ou secundário relativas à
dívida soberana de um Estado-Membro.

Or. en

Justificação

Os corretores primários terão uma maior capacidade de aquisição de dívida soberana e de 
injecção de liquidez ao mercado, se forem capazes de se cobrir com uma ampla gama de 
instrumentos de dívida soberana, e não apenas com os instrumentos de dívida soberana de 
que são um corretor primário.
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Alteração 434
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os artigos 8.º e 12.º não são aplicáveis
às actividades de uma pessoa singular ou 
colectiva que, actuando na qualidade de 
corretor principal mandatado em 
conformidade com um acordo com um 
emitente de dívida soberana, opera na 
qualidade de comitente de um instrumento 
financeiro em relação a operações do 
mercado primário ou secundário relativas a 
essa dívida soberana.

3. O artigo 8.º não é aplicável às 
actividades de uma pessoa singular ou 
colectiva que, actuando na qualidade de 
corretor principal mandatado em 
conformidade com um acordo com um 
emitente de dívida soberana, opera na 
qualidade de comitente de um instrumento 
financeiro em relação a operações do 
mercado primário ou secundário relativas a 
essa dívida soberana.

Or. en

Alteração 435
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os artigos 5.º, 6.º, 7.º e 12.º não são 
aplicáveis às pessoas singulares ou 
colectivas que vendam um valor mobiliário 
a descoberto ou que detenham uma posição 
líquida curta em relação com uma operação 
de estabilização nos termos do capítulo III 
do Regulamento (CE) N.º 2273/2003 da 
Comissão.

4. Os artigos 6.º e 7.º não são aplicáveis às 
pessoas singulares ou colectivas que 
vendam um valor mobiliário a descoberto 
ou que detenham uma posição líquida curta 
em relação com uma operação de 
estabilização nos termos do capítulo III do 
Regulamento (CE) N.º 2273/2003 da 
Comissão.

Or. de
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Alteração 436
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os artigos 5.º, 6.º, 7.º e 12.º não são 
aplicáveis às pessoas singulares ou 
colectivas que vendam um valor mobiliário 
a descoberto ou que detenham uma posição 
líquida curta em relação com uma operação 
de estabilização nos termos do capítulo III 
do Regulamento (CE) N.º 2273/2003 da 
Comissão.

4. Os artigos 5.º, 6.º e 7.º não são aplicáveis 
às pessoas singulares ou colectivas que 
vendam um valor mobiliário a descoberto 
ou que detenham uma posição líquida curta 
em relação com uma operação de 
estabilização nos termos do capítulo III do 
Regulamento (CE) N.º 2273/2003 da 
Comissão.

Or. en

Alteração 437
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. As isenções referidas nos n.os 1 e 3 só se 
aplicam se a pessoa singular ou colectiva 
em questão tiver notificado previamente a 
autoridade competente do seu Estado-
Membro de origem, por escrito, quanto à 
sua intenção de fazer uso da isenção. A 
notificação é efectuada pelo menos 30 dias 
de calendário antes do momento em que a 
pessoa singular ou colectiva pretenda 
utilizar a isenção.

5. As isenções referidas no n.º 3 só se 
aplicam se a pessoa singular ou colectiva 
em questão tiver notificado previamente a 
autoridade competente do seu Estado-
Membro de origem, por escrito, quanto à 
sua intenção de fazer uso da isenção. A 
notificação é efectuada pelo menos 30 dias 
de calendário antes do momento em que a 
pessoa singular ou colectiva pretenda 
utilizar a isenção.

Or. de

Alteração 438
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

5. As isenções referidas nos n.os 1 e 3 só se 
aplicam se a pessoa singular ou colectiva 
em questão tiver notificado previamente a 
autoridade competente do seu Estado-
Membro de origem, por escrito, quanto à 
sua intenção de fazer uso da isenção. A 
notificação é efectuada pelo menos 30 dias 
de calendário antes do momento em que a 
pessoa singular ou colectiva pretenda 
utilizar a isenção.

5. As isenções referidas nos n.os 1 e 3 só se 
aplicam se a pessoa singular ou colectiva 
em questão tiver notificado previamente a 
autoridade competente do seu Estado-
Membro de origem, por escrito, quanto à 
sua intenção de fazer uso da isenção. A 
notificação deve estipular o tipo de 
instrumento financeiro em que a pessoa 
singular ou colectiva tem a intenção de 
“fazer o mercado”, como acções, produtos 
derivados, obrigações de empresas, títulos 
de dívida pública ou opções. A notificação 
é efectuada pelo menos 30 dias de 
calendário antes do momento em que a 
pessoa singular ou colectiva pretenda 
utilizar a isenção para negociação em 
qualquer tipo de instrumento financeiro 
estipulado a menos que a autoridade 
competente autorize um prazo mais curto.

Or. en

Justificação

Os trâmites processuais relativos à declaração de um interessado que manifesta a sua 
intenção de ser um criador de mercado devem ser claros e eficientes, devendo uma 
autoridade competente ser capaz de derrogar o prazo de 30 dias de aviso prévio por motivos 
razoáveis ou práticos.

Alteração 439
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. As isenções referidas nos n.os 1 e 3 só se 
aplicam se a pessoa singular ou colectiva 
em questão tiver notificado previamente a 
autoridade competente do seu Estado-
Membro de origem, por escrito, quanto à 

5. As isenções referidas nos n.os 1 e 3 só se 
aplicam se a pessoa singular ou colectiva 
em questão tiver notificado previamente a
pertinente autoridade competente do seu 
Estado-Membro de origem, por escrito, 
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sua intenção de fazer uso da isenção. A 
notificação é efectuada pelo menos 30 dias 
de calendário antes do momento em que a 
pessoa singular ou colectiva pretenda 
utilizar a isenção.

quanto à sua intenção de fazer uso da 
isenção. A notificação é efectuada pelo 
menos 30 dias de calendário antes do 
momento em que a pessoa singular ou 
colectiva pretenda utilizar a isenção.

Or. en

Justificação

Esta alteração visa garantir que essas disposições (que prevêem a não aplicação das normas 
de execução ou actos delegados) são claras e proporcionais, para colmatar uma lacuna na 
proposta da Comissão em matéria de regulamentação e supervisão dos criadores de mercado 
de países terceiros que ficarão isentos do cumprimento de muitos dos requisitos do 
regulamento proposto, e para facilitar a aplicação prática das disposições.

Alteração 440
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. A autoridade competente do Estado-
Membro de origem pode solicitar 
informações por escrito a uma pessoa 
singular ou colectiva que opere ao abrigo 
das isenções estabelecidas nos n.os 1, 3 ou 
4, sobre as posições curtas detidas ou sobre 
as actividades desenvolvidas no âmbito da 
isenção. A pessoa singular ou colectiva 
fornece essa informação o mais tardar 
quatro dias de calendário depois de o 
pedido ser feito.

9. A autoridade competente do Estado-
Membro de origem pode solicitar 
informações por escrito a uma pessoa 
singular ou colectiva que opere ao abrigo 
das isenções estabelecidas no n.º 4, sobre 
as posições curtas detidas ou sobre as 
actividades desenvolvidas no âmbito da 
isenção. A pessoa singular ou colectiva 
fornece essa informação o mais tardar 
quatro dias de calendário depois de o 
pedido ser feito.

Or. de

Alteração 441
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1 – frase introdutória
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Texto da Comissão Alteração

1. A autoridade competente de um Estado-
Membro pode exigir que as pessoas 
singulares ou colectivas que detêm 
posições líquidas curtas relativamente a 
um determinado instrumento financeiro 
ou classe de instrumentos financeiros lhes 
comuniquem ou divulguem ao público
informação pormenorizada sobre a posição 
sempre que a mesma aumente ou diminua 
de modo a alcançar um limiar de 
notificação fixado pela autoridade 
competente e estejam verificadas todas as 
seguintes condições:

1. A autoridade competente de um Estado-
Membro pode exigir que as pessoas 
singulares ou colectivas que detêm 
posições líquidas curtas numa acção 
admitida a negociação numa plataforma 
de negociação lhes comuniquem 
informação sobre a posição sempre que a 
mesma aumente ou diminua de modo a 
alcançar um limiar de notificação fixado 
pela autoridade competente e estejam 
verificadas todas as seguintes condições:

Or. en

Justificação

A divulgação ao público não pode nunca ser uma medida de emergência, pelo que não deve 
ser contemplada a possibilidade de exigir uma tal medida. Isto irá aumentar a previsibilidade 
por parte dos participantes no mercado. O poder para exigir a divulgação pública deve ficar 
circunscrito às acções. Não é judicioso conferir às autoridades competentes poderes para 
exigir a divulgação pública relativamente aos instrumentos financeiros não especificados 
quando não haja provas de que a venda a descoberto de tais instrumentos contribuiu para a 
instabilidade financeira.

Alteração 442
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A autoridade competente de um Estado-
Membro pode exigir que as pessoas 
singulares ou colectivas que detêm 
posições líquidas curtas relativamente a 
um determinado instrumento financeiro 
ou classe de instrumentos financeiros lhes 
comuniquem ou divulguem ao público 
informação pormenorizada sobre a posição 

1. A autoridade competente de um Estado-
Membro pode exigir que as pessoas 
singulares ou colectivas que detêm 
posições líquidas curtas numa acção 
admitida a negociação numa plataforma 
de negociação lhes comuniquem ou 
divulguem ao público informação 
pormenorizada sobre a posição sempre que 
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sempre que a mesma aumente ou diminua 
de modo a alcançar um limiar de 
notificação fixado pela autoridade 
competente e estejam verificadas todas as 
seguintes condições:

a mesma aumente ou diminua de modo a 
alcançar um limiar de notificação fixado 
pela autoridade competente e estejam 
verificadas todas as seguintes condições:

Or. en

Justificação

Não é judicioso conferir às autoridades competentes poderes para exigir a divulgação 
pública relativamente aos instrumentos financeiros não especificados quando não haja 
provas de que a venda a descoberto de tais instrumentos contribuiu para a instabilidade 
financeira. O poder para exigir a divulgação pública deve ficar circunscrito às acções.

Alteração 443
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A autoridade competente de um Estado-
Membro pode exigir que as pessoas 
singulares ou colectivas que detêm 
posições líquidas curtas relativamente a um 
determinado instrumento financeiro ou 
classe de instrumentos financeiros lhes 
comuniquem ou divulguem ao público 
informação pormenorizada sobre a posição 
sempre que a mesma aumente ou diminua 
de modo a alcançar um limiar de 
notificação fixado pela autoridade 
competente e estejam verificadas todas as 
seguintes condições:

1. A autoridade competente de um Estado-
Membro pode exigir que as pessoas 
singulares ou colectivas que detêm 
posições líquidas curtas relativamente a um 
determinado instrumento financeiro ou 
classe de instrumentos financeiros lhes 
comuniquem ou divulguem ao público 
informação pormenorizada sobre a posição 
sempre que a mesma aumente ou diminua 
de modo a alcançar um limiar de 
notificação fixado pela autoridade 
competente, sempre que os 
acontecimentos adversos ou uma 
evolução adversa constituam uma séria 
ameaça para a estabilidade financeira ou 
a confiança do mercado no próprio 
Estado-Membro ou noutro Estado-
Membro.

Or. en
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Alteração 444
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Ocorreram acontecimentos ou 
evoluções adversas que constituem uma 
ameaça grave à estabilidade financeira ou 
à confiança no mercado no Estado-
Membro ou em um ou mais outros 
Estados-Membros;

Suprimido

Or. en

Alteração 445
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A medida é necessária para lidar com 
a ameaça.

Suprimido

Or. en

Alteração 446
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1 – alínea b-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

b-A) A medida não tem um efeito negativo 
sobre a eficiência dos mercados 
financeiros, nomeadamente a redução da 
liquidez nesses mercados ou a criação de 
incerteza para os participantes no 
mercado, que seja desproporcionado 
relativamente aos seus benefícios.
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Or. en

Justificação

Deve ser acrescentada uma disposição que mencione explicitamente o princípio da 
proporcionalidade.

Alteração 447
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O n.º 1 não á aplicável a instrumentos 
financeiros relativamente aos quais já é 
exigida transparência nos termos dos 
artigos 5.º a 8.º do capítulo II.

Suprimido

Or. en

Justificação

Não é judicioso conferir às autoridades competentes poderes para exigir a divulgação 
pública relativamente aos instrumentos financeiros não especificados quando não haja 
provas de que a venda a descoberto de tais instrumentos contribuiu para a instabilidade 
financeira. O poder para exigir a divulgação pública deve ficar circunscrito às acções.

Alteração 448
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O n.º 1 não á aplicável a instrumentos 
financeiros relativamente aos quais já é 
exigida transparência nos termos dos 
artigos 5.º a 8.º do capítulo II.

2. A autoridade competente de um Estado-
Membro não deve poder exigir que as 
pessoas singulares ou colectivas que 
detenham posições curtas líquidas em
instrumentos financeiros relativamente aos 
quais já é exigida transparência nos termos 
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dos artigos 5.º a 8.º do capítulo II, façam 
notificações adicionais ou divulguem 
informações suplementares relativamente 
a essas posições que excedam os 
requisitos estabelecidos nos artigos 5.º a 
8.º do Capítulo II.

Or. en

Justificação

Tal como se afirma no documento da  "task force" da Comissão, não há provas de que a 
venda a descoberto de tais instrumentos tenha contribuído para a instabilidade financeira.
Não é, por conseguinte, adequado conferir às autoridades competentes o poder de exigir a 
divulgação pública relativamente aos instrumentos financeiros não especificados. O poder 
para exigir a divulgação pública deve ficar circunscrito às acções.

Alteração 449
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A autoridade competente de um Estado-
Membro pode tomar as medidas referidas 
nos n.os 2 ou 3 se se verificarem todas as 
seguintes condições:

1. A autoridade competente de um Estado-
Membro pode tomar as medidas referidas 
nos n.os 2 ou 3 se ocorrerem 
acontecimentos ou evoluções adversas 
que constituam uma ameaça grave à 
estabilidade financeira ou à confiança no 
mercado no Estado-Membro ou num ou 
vários Estados-Membros.

Or. en

Alteração 450
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – frase introdutória



AM\854948PT.doc 69/110 PE456.805v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

1. A autoridade competente de um Estado-
Membro pode tomar as medidas referidas 
nos n.os 2 ou 3 se se verificarem todas as 
seguintes condições:

1. A autoridade competente de um Estado-
Membro onde está localizada a principal 
plataforma de negociação de um 
instrumento financeiro pode tomar as 
medidas referidas nos n.os 2 ou 3 se se 
verificarem todas as seguintes condições:

Or. en

Justificação

É razoável que seja a autoridade competente do Estado-Membro onde a plataforma principal 
de negociação de um instrumento financeiro está localizada a tomar a decisão final. Isto é
imperativo quando se trata de dívida soberana.

Alteração 451
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Ocorreram acontecimentos ou 
evoluções adversas que constituem uma 
ameaça grave à estabilidade financeira ou 
à confiança no mercado no Estado-
Membro ou em um ou mais outros 
Estados-Membros;

Suprimido

Or. en

Alteração 452
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A medida é necessária para lidar com Suprimido
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a ameaça.

Or. en

Alteração 453
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A autoridade competente do 
Estado-Membro pode proibir ou impor 
condições relativas a pessoas singulares ou 
colectivas que realizem:

2. A autoridade competente do 
Estado-Membro pode proibir ou impor 
condições relativas a pessoas singulares ou 
colectivas que estabeleçam ou reforcem 
posições curtas líquidas relativas a acções 
admitidas a negociação numa plataforma 
de negociação do Estado-Membro.

Or. en

Justificação

O poder de proibir a venda a descoberto em circunstâncias excepcionais deve ser restrito a 
um conjunto definido de instrumentos financeiros e a tipos definidos de operações, a fim de 
permitir que os participantes no mercado ponderem adequadamente a rápida implementação 
de medidas de emergência.

Alteração 454
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A autoridade competente do Estado-
Membro pode proibir ou impor condições 
relativas a pessoas singulares ou colectivas 
que realizem:

2. A autoridade competente do Estado-
Membro pode proibir ou impor condições 
relativas a pessoas singulares ou colectivas 
que estabeleçam ou reforcem posições 
curtas líquidas relativas a acções 
admitidas a negociação numa plataforma 
de negociação do Estado-Membro.
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Or. en

Justificação

Não é judicioso conferir às autoridades competentes poderes exagerados de limitação de 
negociação sobre instrumentos financeiros não especificados quando não haja provas de que 
a venda a descoberto de tais instrumentos contribuiu para a instabilidade financeira. O poder 
de proibir a venda a descoberto em circunstâncias excepcionais deve ser restrito a um 
conjunto definido de instrumentos financeiros e a tipos definidos de operações, a fim de 
permitir que os participantes no mercado ponderem adequadamente a rápida implementação 
de medidas de emergência.

Alteração 455
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 17 – ponto 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Uma venda a descoberto; Suprimido

Or. en

Justificação

O poder de proibir a venda a descoberto em circunstâncias excepcionais deve ser restrito a 
um conjunto definido de instrumentos financeiros e a tipos definidos de operações, a fim de 
permitir que os participantes no mercado ponderem adequadamente a rápida implementação 
de medidas de emergência.

Alteração 456
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 17 – ponto 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Uma venda a descoberto; Suprimido

Or. en
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Justificação

Não é judicioso conferir às autoridades competentes poderes exagerados de limitação de 
negociação sobre instrumentos financeiros não especificados quando não haja provas de que 
a venda a descoberto de tais instrumentos contribuiu para a instabilidade financeira. O poder 
de proibir a venda a descoberto em circunstâncias excepcionais deve ser restrito a um 
conjunto definido de instrumentos financeiros e a tipos definidos de operações, a fim de 
permitir que os participantes no mercado ponderem adequadamente a rápida implementação 
de medidas de emergência.

Alteração 457
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Uma transacção que, não sendo uma 
venda a descoberto, cria ou diz respeito a 
outro instrumento financeiro e cujo efeito 
ou um dos efeitos é conferir uma 
vantagem financeira à pessoa singular ou 
colectiva se ocorrer uma redução no 
preço ou valor de outro instrumento 
financeiro.

Suprimido

Or. en

Justificação

O poder de proibir a venda a descoberto em circunstâncias excepcionais deve ser restrito a 
um conjunto definido de instrumentos financeiros e a tipos definidos de operações, a fim de 
permitir que os participantes no mercado ponderem adequadamente a rápida implementação 
de medidas de emergência.

Alteração 458
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) Uma transacção que, não sendo uma 
venda a descoberto, cria ou diz respeito a 
outro instrumento financeiro e cujo efeito 
ou um dos efeitos é conferir uma 
vantagem financeira à pessoa singular ou 
colectiva se ocorrer uma redução no 
preço ou valor de outro instrumento 
financeiro.

Suprimido

Or. en

Justificação

Não é judicioso conferir às autoridades competentes poderes exagerados de limitação de 
negociação sobre instrumentos financeiros não especificados quando não haja provas de que 
a venda a descoberto de tais instrumentos contribuiu para a instabilidade financeira. O poder 
de proibir a venda a descoberto em circunstâncias excepcionais deve ser restrito a um 
conjunto definido de instrumentos financeiros e a tipos definidos de operações, a fim de 
permitir que os participantes no mercado ponderem adequadamente a rápida implementação 
de medidas de emergência.

Alteração 459
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A medida não deve ter um efeito negativo 
sobre a eficiência dos mercados 
financeiros, nomeadamente a redução da 
liquidez nesses mercados ou a criação de 
incerteza para os participantes no 
mercado, que seja desproporcionado 
relativamente aos seus benefícios.

Or. en

Justificação

Deve ser acescentada uma disposição que mencione explicitamente o princípio da 
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proporcionalidade.

Alteração 460
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A autoridade competente do 
Estado-Membro pode impedir pessoas 
singulares ou colectivas de participarem 
em transacções relativas a instrumentos 
financeiros ou limitar o valor das 
transacções do instrumento financeiro em 
que podem participar.

Suprimido

Or. en

Justificação

A competência atribuída às autoridades pelo n.º 3 é demasiado ampla. Num regulamento 
sobre a venda a descoberto, não devem ser conferidos às autoridades competentes poderes de 
restrição das actividades financeiras para além dos relacionados com a venda a descoberto 
ou que tenham efeitos semelhantes. As competências atribuídas pelo n.º 2 são suficientes.

Alteração 461
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 18

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º Suprimido
Restrições a swaps de risco 

incumprimento em situações excepcionais
1. A autoridade competente de um Estado-
Membro pode limitar a participação de 
pessoas singulares ou colectivas em 
transacções de swaps de risco de 
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incumprimento relativos a uma obrigação 
de um Estado-Membro ou da União ou 
limitar o valor das posições não cobertas 
em swaps de risco de incumprimento 
relativos a uma obrigação de um 
Estado-Membro ou da União que podem 
ser assumidas por pessoas singulares ou 
colectivas, quando se verificarem ambas 
as condições seguintes:
(a) Ocorreram acontecimentos ou 
evoluções adversas que constituem uma 
ameaça grave à estabilidade financeira ou 
à confiança no mercado no Estado-
Membro ou em um ou mais outros 
Estados-Membros;
(b) A medida é necessária para lidar com 
a ameaça.
2. Uma medida nos termos do n.º 1 pode 
ser aplicável às transacções de swaps de 
risco de incumprimento de uma classe 
específica ou a transacções específicas de 
swaps de risco de incumprimento. A 
medida pode ser aplicável em 
circunstâncias ou estar sujeita a 
excepções especificadas pela autoridade 
competente relevante. Podem ser 
aplicáveis nomeadamente excepções para 
as actividades de criação de mercado e as 
actividades do mercado primário.

Or. en

Justificação

Não há qualquer prova de que os swaps de risco de incumprimento tenham contribuído para 
uma evolução negativa em termos de estabilidade financeira ou de confiança do mercado.

Alteração 462
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. A autoridade competente de um Estado-
Membro pode limitar a participação de 
pessoas singulares ou colectivas em 
transacções de swaps de risco de 
incumprimento relativos a uma obrigação 
de um Estado-Membro ou da União ou 
limitar o valor das posições não cobertas 
em swaps de risco de incumprimento 
relativos a uma obrigação de um Estado-
Membro ou da União que podem ser 
assumidas por pessoas singulares ou 
colectivas, quando se verificarem ambas 
as condições seguintes:

Suprimido

a) Ocorreram acontecimentos ou 
evoluções adversas que constituem uma 
ameaça grave à estabilidade financeira ou 
à confiança no mercado no Estado-
Membro ou em um ou mais outros 
Estados-Membros;
b) A medida é necessária para lidar com a 
ameaça.

Or. de

Alteração 463
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A autoridade competente de um 
Estado-Membro pode limitar a participação 
de pessoas singulares ou colectivas em 
transacções de swaps de risco de 
incumprimento relativos a uma obrigação 
de um Estado-Membro ou da União ou 
limitar o valor das posições não cobertas 
em swaps de risco de incumprimento 
relativos a uma obrigação de um Estado-
Membro ou da União que podem ser 
assumidas por pessoas singulares ou 

1. A autoridade competente de um 
Estado-Membro pode limitar a participação 
de pessoas singulares ou colectivas em 
transacções de swaps de risco de 
incumprimento relativos a uma obrigação 
de um Estado-Membro ou da União ou 
limitar o valor das posições não cobertas 
em swaps de risco de incumprimento 
relativos a uma obrigação de um Estado-
Membro ou da União que podem ser 
assumidas por pessoas singulares ou 
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colectivas, quando se verificarem ambas 
as condições seguintes:

colectivas, se ocorrerem acontecimentos 
ou evoluções adversas que constituam 
uma ameaça grave à estabilidade 
financeira ou à confiança no mercado no 
Estado-Membro ou num ou vários 
Estados-Membros.

(a) Ocorreram acontecimentos ou 
evoluções adversas que constituem uma 
ameaça grave à estabilidade financeira ou 
à confiança no mercado no 
Estado-Membro ou em um ou mais outros 
Estados-Membros;
(b) A medida é necessária para lidar com 
a ameaça.

Or. en

Alteração 464
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alínea b-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

b-A) A medida não tem um efeito negativo 
sobre a eficiência dos mercados 
financeiros, nomadamente a redução da 
liquidez nesses mercados ou a criação de 
incerteza para os participantes no 
mercado, que seja desproporcionado 
relativamente aos seus benefícios.

Or. en

Justificação

Deve ser acrescentada uma disposição que mencione explicitamente o princípio da 
proporcionalidade.
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Alteração 465
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Uma medida nos termos do n.º 1 pode 
ser aplicável às transacções de swaps de 
risco de incumprimento de uma classe 
específica ou a transacções específicas de 
swaps de risco de incumprimento. A 
medida pode ser aplicável em 
circunstâncias ou estar sujeita a 
excepções especificadas pela autoridade 
competente relevante. Podem ser 
aplicáveis nomeadamente excepções para 
as actividades de criação de mercado e as 
actividades do mercado primário.

2. O n.º 1 não é aplicável se a autoridade 
competente do Estado-Membro que emitiu 
a dívida soberana relevante tiver tomado 
uma medida semelhante.

Or. en

Justificação

É imperativo que seja o Estado-Membro em causa que tenha a iniciativa quando se trata de 
medidas relativas a swaps de risco de incumprimento.

Alteração 466
Anni Podimata

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A autoridade competente, que tomou 
uma medida nos termos do no n.º 1, pode 
solicitar à ESA (AEVMM) que pondere a 
utilização dos poderes que detém nos 
termos do n.º 1, alínea c), do artigo 24.º se 
acontecimentos adversos ou uma 
evolução adversa exigirem que a medida 
seja introduzida a nível da União.
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Or. en

Alteração 467
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Se o preço de um instrumento financeiro 
numa plataforma de negociação tiver 
durante um único dia de negociação 
diminuído no valor referido no n.º 4 
relativamente ao preço de fecho nessa 
plataforma no dia de negociação anterior, a 
autoridade competente do Estado-Membro 
de origem dessa plataforma considera se é 
conveniente proibir ou restringir a 
participação de pessoas singulares ou 
colectivas na venda a descoberto do 
instrumento financeiro na plataforma de 
negociação ou limitar de outra maneira as 
transacções desse instrumento financeiro 
nessa plataforma de negociação, de modo a 
impedir uma redução desregrada do preço 
do instrumento financeiro.

1. Se o preço de um instrumento financeiro 
numa plataforma de negociação tiver 
durante um único dia de negociação 
diminuído no valor referido no n.º 4 
relativamente ao preço de fecho nessa 
plataforma no dia de negociação anterior, a 
autoridade competente do Estado-Membro 
de origem dessa plataforma pode 
considerar se é conveniente proibir ou 
restringir a participação de pessoas 
singulares ou colectivas na venda a 
descoberto do instrumento financeiro na 
plataforma de negociação ou limitar de 
outra maneira as transacções desse 
instrumento financeiro nessa plataforma de 
negociação, de modo a impedir uma 
redução desregrada do preço do 
instrumento financeiro.

Or. en

Justificação

Sempre que o considere necessário, a autoridade competente de um Estado-Membro deve ser 
incentivada a efectuar seus próprios controlos de volatilidade destinados a suspender a 
execução quando uma bolsa se movimenta de forma dramática. No entanto, cabe assinalar 
que as vendas a descoberto não deveriam ser banidas apenas porque o preço da acção caiu 
abaixo de uma determinada percentagem, já que algumas acções são muito mais voláteis do 
que outras e podem ocorrer grandes quedas em resultado de uma série de motivos legítimos.

Alteração 468
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Se o preço de um instrumento financeiro 
numa plataforma de negociação tiver 
durante um único dia de negociação 
diminuído no valor referido no n.º 4 
relativamente ao preço de fecho nessa 
plataforma no dia de negociação anterior, a 
autoridade competente do Estado-Membro 
de origem dessa plataforma considera se é 
conveniente proibir ou restringir a 
participação de pessoas singulares ou 
colectivas na venda a descoberto do 
instrumento financeiro na plataforma de 
negociação ou limitar de outra maneira as 
transacções desse instrumento financeiro 
nessa plataforma de negociação, de modo a 
impedir uma redução desregrada do preço 
do instrumento financeiro.

1. Se o preço de um instrumento financeiro 
numa plataforma de negociação tiver 
durante um único dia de negociação 
diminuído no valor referido no n.º 4 
relativamente ao preço de fecho nessa 
plataforma no dia de negociação anterior, a 
autoridade competente do Estado-Membro 
de origem dessa plataforma pode 
considerar se é conveniente proibir ou 
restringir a participação de pessoas 
singulares ou colectivas na venda a 
descoberto do instrumento financeiro na 
plataforma de negociação ou limitar de 
outra maneira as transacções desse 
instrumento financeiro nessa plataforma de 
negociação, de modo a impedir uma 
redução desregrada do preço do 
instrumento financeiro.

Or. en

Justificação

As autoridades competentes devem ser livres de decidir em que circunstâncias, quando a 
queda de preço seja de, pelo menos, 10%, desejam considerar que ocorreu uma "interrupção 
do circuito" ("circuit breaker").

Alteração 469
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Se a autoridade competente estiver 
convicta, nos termos do primeiro 
parágrafo, de que é conveniente fazê-lo no 
caso de uma acção ou dívida, proíbe ou 
restringe as vendas a descoberto na 
plataforma de negociação ou, no caso de 
outro tipo de instrumento financeiro, limita

Se a autoridade competente estiver 
convicta, nos termos do primeiro 
parágrafo, de que é conveniente fazê-lo no 
caso de uma acção ou dívida, pode proibir 
ou restringir as vendas a descoberto na 
plataforma de negociação ou, no caso de 
outro tipo de instrumento financeiro,
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as transacções desse instrumento financeiro 
nessa plataforma de negociação

limitar as transacções desse instrumento 
financeiro nessa plataforma de negociação
e tornar públicas as razões que a 
motivaram.

Or. en

Justificação

Sempre que o considere necessário, a autoridade competente de um Estado-Membro deve ser 
incentivada a efectuar os seus próprios controlos de volatilidade destinados a suspender a 
execução quando uma bolsa se movimenta de forma dramática. No entanto, cabe assinalar 
que as vendas a descoberto não deveriam ser banidas apenas porque o preço da acção caiu 
abaixo de uma determinada percentagem, já que algumas acções são muito mais voláteis do 
que outras e podem ocorrer grandes quedas em resultado de uma série de motivos legítimos.

Alteração 470
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Se a autoridade competente estiver 
convicta, nos termos do primeiro 
parágrafo, de que é conveniente fazê-lo no 
caso de uma acção ou dívida, proíbe ou 
restringe as vendas a descoberto na 
plataforma de negociação ou, no caso de 
outro tipo de instrumento financeiro, limita
as transacções desse instrumento financeiro 
nessa plataforma de negociação

Se a autoridade competente estiver 
convicta, nos termos do primeiro 
parágrafo, de que é conveniente fazê-lo no 
caso de uma acção ou dívida, pode proibir 
ou restringir as vendas a descoberto na 
plataforma de negociação ou, no caso de 
outro tipo de instrumento financeiro,
limitar as transacções desse instrumento 
financeiro nessa plataforma de negociação

Or. en

Justificação

As autoridades competentes devem ser livres de decidir em que circunstâncias, quando a 
queda de preço seja de, pelo menos, 10%, desejam considerar que ocorreu uma "interrupção 
do circuito" ("circuit breaker").
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Alteração 471
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A medida é aplicável por um período 
que não pode ultrapassar o final do dia de 
negociação seguinte àquele em que ocorre 
a redução no preço.

Suprimido

Or. en

Justificação

As autoridades competentes devem ser livres de decidir em que circunstâncias, quando a 
queda de preço seja de, pelo menos, 10%, desejam considerar que ocorreu uma "interrupção 
do circuito" ("circuit breaker").

Alteração 472
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A medida é aplicável por um período 
que não pode ultrapassar o final do dia de 
negociação seguinte àquele em que ocorre 
a redução no preço.

Suprimido

Or. en

Alteração 473
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A medida é aplicável por um período 2. A medida é limitada a um período
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que não pode ultrapassar o final do dia de 
negociação seguinte àquele em que ocorre 
a redução no preço.

adequado à extensão da queda do preço.

Or. en

Alteração 474
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A medida é aplicável por um período 
que não pode ultrapassar o final do dia de 
negociação seguinte àquele em que ocorre 
a redução no preço.

2. A medida é aplicável apenas por um
período proporcional à redução no preço.

Or. de

Alteração 475
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A medida pode ser aplicável em 
circunstâncias ou estar sujeita a 
excepções especificadas pela autoridade 
competente relevante. Podem ser 
aplicáveis nomeadamente excepções para 
as actividades de criação de mercado e as 
actividades do mercado primário.

Suprimido

Or. en

Justificação

As autoridades competentes devem ser livres de decidir em que circunstâncias, quando a 
queda de preço seja de, pelo menos, 10%, desejam considerar que ocorreu uma "interrupção 
do circuito" ("circuit breaker").
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Alteração 476
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A redução do valor será de 10% ou 
mais no caso de uma acção e, para outras 
classes de instrumentos financeiros, de 
um montante a especificar pela Comissão.

Suprimido

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, a redução em valor de 
instrumentos financeiros distintos de 
acções, tendo em conta as especificidades 
de cada classe de instrumento financeiro.

Or. en

Justificação

As autoridades competentes devem ser livres de decidir em que circunstâncias, quando a 
queda de preço seja de, pelo menos, 10%, desejam considerar que ocorreu uma "interrupção 
do circuito" ("circuit breaker").

Alteração 477
Burkhard Balz

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. A redução do valor será de 10% ou mais 
no caso de uma acção e, para outras 
classes de instrumentos financeiros, de 
um montante a especificar pela Comissão.

4. A redução do valor será elaborada pela 
ESA (AEVMM) atendendo às 
significativas diferenças de volatilidade 
existentes.

Or. en
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Alteração 478
Othmar Karas

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. A redução do valor será de 10% ou mais 
no caso de uma acção e, para outras 
classes de instrumentos financeiros, de 
um montante a especificar pela Comissão.

4. A redução do valor será elaborada pela 
ESA (AEVMM) atendendo às 
significativas diferenças de volatilidade 
existentes.

Or. en

Alteração 479
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. A redução do valor será de 10% ou mais 
no caso de uma acção e, para outras 
classes de instrumentos financeiros, de
um montante a especificar pela Comissão.

4. A redução do valor será de um montante 
a especificar pela autoridade competente 
numa base casuística.

Or. en

Justificação

Sempre que o considere necessário, a autoridade competente de um Estado-Membro deve ser 
incentivada a efectuar seus próprios controlos de volatilidade destinados a suspender a 
execução quando uma bolsa se movimenta de forma dramática. No entanto, cabe assinalar 
que as vendas a descoberto não deveriam ser banidas apenas porque o preço da acção caiu 
abaixo de uma determinada percentagem, já que algumas acções são muito mais voláteis do 
que outras e podem ocorrer grandes quedas em resultado de uma série de motivos legítimos.

Alteração 480
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 4 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

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, a redução em valor de 
instrumentos financeiros distintos de 
acções, tendo em conta as especificidades 
de cada classe de instrumento financeiro.

Suprimido

Or. en

Justificação

Sempre que o considere necessário, a autoridade competente de um Estado-Membro deve ser 
incentivada a efectuar seus próprios controlos de volatilidade destinados a suspender a 
execução quando uma bolsa se movimenta de forma dramática. No entanto, cabe assinalar 
que as vendas a descoberto não deveriam ser banidas apenas porque o preço da acção caiu 
abaixo de uma determinada percentagem, já que algumas acções são muito mais voláteis do 
que outras e podem ocorrer grandes quedas em resultado de uma série de motivos legítimos.

Alteração 481
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. São delegados à Comissão poderes para 
adoptar normas técnicas regulamentares 
que especifiquem o método de cálculo da 
redução de 10% para as acções e da 
redução em valor a especificar pela 
Comissão como referido no n.º 4.

Suprimido

As normas regulamentares referidas no 
primeiro parágrafo são adoptadas em 
conformidade com [os artigos 7.º a 7.º-D] 
do Regulamento (UE) n.º …/….
[Regulamento AEVMM].
A AEVMM apresenta projectos para essas 
normas técnicas regulamentares à 
Comissão até [31 de Dezembro de 2011].
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Or. en

Justificação

As autoridades competentes devem ser livres de decidir em que circunstâncias, quando a 
queda de preço seja de, pelo menos, 10%, desejam considerar que ocorreu uma "interrupção 
do circuito" ("circuit breaker").

Alteração 482
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. São delegados à Comissão poderes para 
adoptar normas técnicas regulamentares 
que especifiquem o método de cálculo da 
redução de 10% para as acções e da 
redução em valor a especificar pela 
Comissão como referido no n.º 4.

Suprimido

As normas regulamentares referidas no 
primeiro parágrafo são adoptadas em 
conformidade com [os artigos 7.º a 7.º-D] 
do Regulamento (UE) n.º …/….
[Regulamento AEVMM].
A AEVMM apresenta projectos para essas 
normas técnicas regulamentares à 
Comissão até [31 de Dezembro de 2011].

Or. en

Justificação

Sempre que o considere necessário, a autoridade competente de um Estado-Membro deve ser 
incentivada a efectuar seus próprios controlos de volatilidade destinados a suspender a 
execução quando uma bolsa se movimenta de forma dramática. No entanto, cabe assinalar 
que as vendas a descoberto não deveriam ser banidas apenas porque o preço da acção caiu 
abaixo de uma determinada percentagem, já que algumas acções são muito mais voláteis do 
que outras e podem ocorrer grandes quedas em resultado de uma série de motivos legítimos.
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Alteração 483
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

5. São delegados à Comissão poderes para 
adoptar normas técnicas regulamentares 
que especifiquem o método de cálculo da 
redução de 10% para as acções e da 
redução em valor a especificar pela 
Comissão como referido no n.º 4.

Suprimido

Or. en

Justificação

Sempre que o considere necessário, a autoridade competente de um Estado-Membro deve ser 
incentivada a efectuar seus próprios controlos de volatilidade destinados a suspender a 
execução quando uma bolsa se movimenta de forma dramática. No entanto, cabe assinalar 
que as vendas a descoberto não deveriam ser banidas apenas porque o preço da acção caiu 
abaixo de uma determinada percentagem, já que algumas acções são muito mais voláteis do 
que outras e podem ocorrer grandes quedas em resultado de uma série de motivos legítimos.

Alteração 484
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 5 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A AEVMM apresenta projectos para essas 
normas técnicas regulamentares à 
Comissão até [31 de Dezembro de 2011].

Suprimido

Or. en

Justificação

Sempre que o considere necessário, a autoridade competente de um Estado-Membro deve ser 
incentivada a efectuar seus próprios controlos de volatilidade destinados a suspender a 
execução quando uma bolsa se movimenta de forma dramática. No entanto, cabe assinalar 
que as vendas a descoberto não deveriam ser banidas apenas porque o preço da acção caiu 
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abaixo de uma determinada percentagem, já que algumas acções são muito mais voláteis do 
que outras e podem ocorrer grandes quedas em resultado de uma série de motivos legítimos.

Alteração 485
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Qualquer medida imposta nos termos dos 
artigos 16.º a 18.º é válida por um período
inicial que não pode exceder três meses a 
contar da data de publicação do aviso 
referido no artigo 21.º.

Uma medida pode ser renovada por 
períodos não superiores a três meses, se 
os motivos para tomar a medida 
continuarem a ser válidos. Se a medida
não for renovada depois desse período de
três meses, caduca automaticamente.

Or. en

Justificação

O artigo 20.º deve esclarecer que uma medida expirará se não for renovada ao abrigo desta 
disposição, e que só poderá ser renovada se ainda houver motivos para a mesma ser tomada.

Alteração 486
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Essas medidas podem ser renovadas por 
períodos adicionais não superiores a três 
meses de cada vez.

Essas medidas podem ser renovadas por 
períodos adicionais não superiores a três 
meses de cada vez, se os motivos para 
tomar a medida continuarem a ser 
válidos. Se a medida não for renovada 
depois desse período de três meses, caduca 
automaticamente.

Or. en
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Justificação

O artigo 20.º deve esclarecer que uma medida expirará se não for renovada ao abrigo desta 
disposição, e que só poderá ser renovada se ainda houver motivos para a mesma ser tomada 
nos termos desta regulamentação.

Alteração 487
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Artigo 20 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Essas medidas podem ser renovadas por 
períodos adicionais não superiores a três 
meses de cada vez.

Essas medidas podem ser renovadas por 
um período proporcional à gravidade da 
perturbação do mercado.

Or. de

Alteração 488
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Essas medidas podem ser renovadas por
períodos adicionais não superiores a três 
meses de cada vez.

Essas medidas podem ser renovadas por
um período adicional adequado à 
gravidade da perturbação do mercado.

Or. en

Alteração 489
Sylvie Goulard

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Após receber a notificação da autoridade 
competente para proibir ou restringir a 
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participação de pessoas singulares ou 
colectivas na venda a descoberto do 
instrumento financeiro na plataforma de 
negociação ou limitar de outra maneira 
as transacções desse instrumento 
financeiro nessa plataforma de 
negociação, de modo a impedir uma 
redução desregrada do preço do 
instrumento financeiro nos termos do 
artigo 19.º, a ESA (AEVMM) pode tomar 
as medidas necessárias em conformidade 
com o artigo 9.º do Regulamento (UE) n.º 
1095/2010.

Or. en

Justificação

Essa disposição é necessária para atribuir um papel de coordenação à AEVMM quando o 
instrumento financeiro considerado for negociado em várias plataformas na Europa, cada 
um delas supervisionada pela sua autoridade de supervisão competente.

Alteração 490
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se uma autoridade competente se 
propuser ou tomar medidas contrárias a 
um parecer da AEVMM nos termos do n.º 
2 ou se se recusar a tomar medidas apesar 
de um parecer da AEVMM nesse sentido 
ao abrigo do mesmo n.º 2, publica 
imediatamente no seu sítio Web um aviso 
explicando na íntegra as suas razões para 
tal.

3. Se a ESA (AEVMM) considerar que a 
medida deve ser introduzida a nível da 
União, a sua decisão será vinculativa para 
as autoridades competentes.

Or. en

Justificação

A AEVMM deve ter capacidade para tomar medidas a nível da União Europeia.
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Alteração 491
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 24

Texto da Comissão Alteração

Artigo 24.º Suprimido
Poderes de intervenção da AEVMM

1. Nos termos do [artigo 6.º-A, n.º 5] do 
Regulamento (UE) N.º …/…. [AEVMM 
Regulamento], a AEVMM toma, sempre 
que as condições do n.º 2 se verifiquem, 
uma ou mais das seguintes medidas:
(a) Exigir que as pessoas singulares ou 
colectivas com posições líquidas curtas 
relativamente a um determinado 
instrumento financeiro ou classe de 
instrumentos financeiros notifiquem uma 
autoridade competente ou divulguem ao 
público informação pormenorizada sobre 
qualquer posição dessa natureza;
(b) Proibir ou impor condições às pessoas 
singulares ou colectivas que participem 
numa venda a descoberto ou numa 
transacção que crie ou diga respeito a 
outro instrumento financeiro e cujo efeito 
ou um dos efeitos seja conferir uma 
vantagem financeira à pessoa singular ou 
colectiva se ocorrer uma redução no 
preço ou valor de outro instrumento 
financeiro;
(c) Limitar a participação de pessoas 
singulares ou colectivas em transacções 
com swaps de risco de incumprimento 
relativas a uma obrigação de um Estado-
Membro ou da União ou limitar o valor 
das posições não cobertas sobre swaps de 
risco de incumprimento que uma pessoa 
singular ou colectiva pode deter no que 
respeita a uma obrigação de um Estado-
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Membro ou da União;
(d) Impedir que pessoas singulares ou 
colectivas participem em transacções 
relativas a um instrumento financeiro ou 
limitar o valor das transacções do 
instrumento financeiro em que podem 
participar.
Uma medida pode ser aplicável em 
circunstâncias ou estar sujeita a 
excepções especificadas pela autoridade 
competente relevante. Podem ser 
aplicáveis nomeadamente excepções para 
as actividades de criação de mercado e as 
actividades do mercado primário.
2. A AEVMM só toma uma decisão nos 
termos do n.º 1 se se verificarem todas as 
seguintes condições:
(a) As medidas referidas no n.º 1, alíneas 
a) a (d), ameaçam o bom funcionamento e 
a integridade dos mercados financeiros ou 
a estabilidade da totalidade ou de parte do 
sistema financeiro na União e tem 
implicações transfronteiras;
(b) Uma ou várias autoridades 
competentes não tomaram medidas para 
lidar com a ameaça ou as medidas que 
foram tomadas não lidam de forma 
suficiente com a ameaça.
3. Ao tomar as medidas referidas no n.º 1, 
a AEVMM tem em conta o grau em que a 
medida:
(a) Vai resolver de forma significativa a 
ameaça ao bom funcionamento e 
integridade dos mercados financeiros ou à 
estabilidade da totalidade ou de parte do 
sistema financeiro na União ou melhorar 
significativamente a capacidade das 
autoridades competentes para o 
seguimento da ameaça;
(b) Não cria o risco de arbitragem 
regulamentar;
(c) Não tem um efeito prejudicial sobre a 
eficiência dos mercados financeiros, 
incluindo a redução da liquidez nesses 
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mercados ou a criação de incerteza para 
os participantes no mercado, que seja 
desproporcionado relativamente aos seus 
benefícios.
Se uma ou várias autoridades 
competentes tomaram uma medida nos 
termos dos artigos 16.º, 17.º ou 18.º, a 
AEVMM pode tomar qualquer das 
medidas referidas no n.º 1 sem emitir o 
parecer previsto no artigo 23.º.
4. Antes de decidir impor ou renovar 
qualquer medida referida no n.º 1, a 
AEVMM consulta, quando apropriado, o 
Comité Europeu do Risco Sistémico e 
outras autoridades relevantes.
5. Antes de decidir impor ou renovar 
qualquer medida referida no n.º 1, a 
AEVMM notifica as autoridades 
competentes da medida que propõe. A 
notificação tem de incluir uma descrição 
pormenorizada das medidas propostas, a 
classe de instrumentos financeiros e 
transacções a que se aplicam, a evidência 
justificativa e o momento pretendido para 
a entrada em vigor das medidas.
6. A notificação é efectuada no mínimo 24 
horas antes do momento pretendido para 
a entrada em vigor da medida ou para a 
respectiva renovação. Em circunstâncias 
excepcionais, a AEVMM pode efectuar a 
notificação menos de 24 horas antes do 
momento pretendido para a entrada em 
vigor da medida se não for possível fazê-lo 
com 24 horas de antecedência.
7. A AEVMM publica no seu sítio Web 
um aviso relativamente a qualquer 
decisão de impor ou renovar qualquer 
medida referida no n.º 1. O aviso deve 
especificar pelo menos a seguinte 
informação pormenorizada:
(a) As medidas impostas, incluindo os 
instrumentos e classes de transacções às 
quais são aplicáveis e a respectiva 
duração;
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(b) As razões pelas quais a AEVMM 
considera necessário impor as medidas, 
incluindo a evidência que sustenta essas 
razões.
8. Uma medida entra em vigor quando o
aviso for publicado ou num momento 
especificado no aviso posterior à sua 
publicação e só é aplicável a transacções 
celebradas depois de a medida entrar em 
vigor.
9. A AEVMM reaprecia as medidas que 
aplicar nos termos do n.º 1 com a 
regularidade conveniente e pelo menos a 
cada três meses. Se a medida não for 
renovada depois desse período de três 
meses, caduca automaticamente. À 
renovação das medidas aplicam-se os n.ºs 
2 a 8.
10. Uma medida adoptada pela AEVMM 
nos termos do presente artigo sobrepõe-se 
a quaisquer medidas anteriores tomadas 
por uma autoridade competente nos 
termos da secção 1.

Or. en

Justificação

Isto vai além das competências atribuídas à AEVMM no COM(2009)503.  O papel da 
AEVMM deveria ficar limitado à coordenação nos termos do artigo 23.º. Não é adequado a 
AEVMM poder intervir directamente para impor obrigações às pessoas singulares ou 
colectivas. Isso daria à AEVMM um considerável poder discricionário de aplicação geral 
numa área política muito delicada, o que não é autorizado pelo Tratado.

Alteração 492
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Exigir que as pessoas singulares ou 
colectivas com posições líquidas curtas 

(a) Exigir que as pessoas singulares ou 
colectivas com posições líquidas curtas 
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relativamente a um determinado 
instrumento financeiro ou classe de 
instrumentos financeiros notifiquem uma 
autoridade competente ou divulguem ao 
público informação pormenorizada sobre 
qualquer posição dessa natureza;

relativamente a uma acção admitida numa 
plataforma de negociação notifiquem uma 
autoridade competente ou divulguem ao 
público informação pormenorizada sobre 
qualquer posição dessa natureza acima do 
limiar referido no n.º 2 do artigo 7.º.

Or. en

Justificação

Não é judicioso conferir à AEVMM poderes exagerados de exigir divulgação pública ou 
limitação de negociação sobre instrumentos financeiros não especificados quando não haja 
provas de que a venda a descoberto de tais instrumentos contribuiu para a instabilidade 
financeira. Exigir a divulgação pública ex post, ou seja, em limiares inferiores, quando tal 
divulgação não era esperada no momento de contabilizar uma transacção gera não só 
incerteza mas também efeitos negativos inerentes à divulgação pública, ou seja, compressões 
de margens, etc.

Alteração 493
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Limitar a participação de pessoas 
singulares ou colectivas em transacções 
com swaps de risco de incumprimento 
relativas a uma obrigação de um Estado-
Membro ou da União ou limitar o valor 
das posições não cobertas sobre swaps de 
risco de incumprimento que uma pessoa 
singular ou colectiva pode deter no que
respeita a uma obrigação de um Estado-
Membro ou da União;

Suprimido

Or. en
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Alteração 494
Thomas Händel

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Limitar a participação de pessoas 
singulares ou colectivas em transacções 
com swaps de risco de incumprimento 
relativas a uma obrigação de um Estado-
Membro ou da União ou limitar o valor das 
posições não cobertas sobre swaps de risco 
de incumprimento que uma pessoa singular 
ou colectiva pode deter no que respeita a 
uma obrigação de um Estado-Membro ou 
da União;

c) Limitar a participação de pessoas 
singulares ou colectivas em transacções 
com swaps de risco de incumprimento 
relativas a uma obrigação de um Estado-
Membro, da União ou de uma instituição 
sistemicamente relevante sediada ou 
estabelecida na União ou limitar o valor 
das posições não cobertas sobre swaps de 
risco de incumprimento que uma pessoa 
singular ou colectiva pode deter no que 
respeita a uma obrigação de um Estado-
Membro, da União ou de uma instituição 
sistemicamente relevante sediada ou 
estabelecida na União;

Or. de

Alteração 495
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Impedir que pessoas singulares ou 
colectivas participem em transacções 
relativas a um instrumento financeiro ou 
limitar o valor das transacções do 
instrumento financeiro em que podem 
participar.

Suprimido

Or. en

Justificação

Parece que a alínea d) pretende incluir os swaps de risco de incumprimento, não sendo, 
contudo, possível aceitar os termos em que está redigida.
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Alteração 496
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Uma medida pode ser aplicável em 
circunstâncias ou estar sujeita a excepções 
especificadas pela autoridade competente 
relevante. Podem ser aplicáveis 
nomeadamente excepções para as 
actividades de criação de mercado e as 
actividades do mercado primário.

Uma medida pode ser aplicável em 
circunstâncias ou estar sujeita a excepções 
especificadas pelas autoridades 
competentes. Podem ser aplicáveis 
nomeadamente excepções para as 
actividades de criação de mercado e as 
actividades do mercado primário.

Or. en

Justificação

Consideramos ser necessário prever derrogações para os criadores de mercado e os 
corretores primários. O texto é alterado pelo facto de serem as autoridades competentes dos 
Estados-Membros quem vai determinar quem será considerado um criador de mercado no 
seu país.

Alteração 497
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Antes de decidir impor ou renovar 
qualquer medida referida no n.º 1, a 
AEVMM consulta, quando apropriado, o 
Comité Europeu do Risco Sistémico e 
outras autoridades relevantes.

4. Antes de decidir impor ou renovar 
qualquer medida referida no n.º 1, a ESA 
(AEVMM) consulta, quando apropriado, o 
Comité Europeu do Risco Sistémico e, se 
necessário, outras autoridades relevantes.

Or. en

Justificação

Atendendo a que uma decisão da AEVMM relativa à introdução de uma medida contra a 
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venda a descoberto tem um impacto sobre a estabilidade financeira, seria adequado exigir 
sempre o parecer do Comité Europeu do Risco Sistémico (CERS).

Alteração 498
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 25

Texto da Comissão Alteração

Artigo 25.º Suprimido
Especificação dos acontecimentos ou 

evoluções adversas
Comissão adopta, por meio de actos 
delegados nos termos do artigo 36.º e nos 
termos das disposições dos artigos 37.º e 
38.º, medidas que especifiquem os 
critérios e os factores a ter em conta pelas 
autoridades competentes e pela AEVMM 
na determinação da ocorrência dos 
acontecimentos ou evoluções adversas 
referidos nos artigos 16.º; 17.º, 18.º e 23.º 
e das ameaças referidas no artigo 24.º, 
n.º 2, alínea a).

Or. en

Justificação

Não é possível ou conveniente procurar prever antecipadamente todos os critérios e factores 
susceptíveis de levar a autoridade competente à conclusão de que surgiram acontecimentos 
adversos ou se verificou uma evolução adversa. Uma situação de emergência é, por natureza, 
o resultado de circunstâncias imprevistas; inserir a disposição proposta na legislação de 
nível 2 seria um entrave à faculdade de que dispõem os Estados-Membros para tomar as 
medidas adequadas em caso de emergência.

Alteração 499
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

A AEVMM pode, a pedido de uma ou mais 
autoridades competentes ou por iniciativa 
própria, realizar uma investigação a uma 
determinada questão ou prática relativa às 
vendas a descoberto ou à utilização de 
swaps de risco de incumprimento para 
apurar se essa questão ou prática coloca 
alguma ameaça potencial à estabilidade
financeira ou à confiança no mercado na
União.

A ESA (AEVMM) pode, a pedido de uma 
ou mais autoridades competentes, do 
Parlamento Europeu, do Conselho ou da 
Comissão ou por iniciativa própria, 
realizar uma investigação a uma 
determinada questão ou prática relativa às 
vendas a descoberto ou à utilização de 
swaps de risco de incumprimento para 
apurar se essa questão ou prática coloca 
alguma ameaça potencial à estabilidade do 
sistema financeiro da União e formular 
recomendações adequadas para a acção 
das autoridades competentes em questão.

Or. en

Justificação

O poder deve ser coerente com o n.º 4 do artigo 22.º do Regulamento AEVMM: "A pedido de 
uma ou mais autoridades competentes, do Conselho, do Parlamento Europeu ou da 
Comissão, ou por sua própria iniciativa, a Autoridade pode realizar um inquérito a um 
determinado tipo de instituição financeira, de produto ou de comportamento para avaliar 
potenciais ameaças à estabilidade do sistema financeiro e dirigir às autoridades competentes 
em causa recomendações adequadas sobre as medidas a tomar."

Alteração 500
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

A AEVMM publica um relatório 
divulgando as suas conclusões e eventuais 
recomendações relativas à questão ou 
prática.

A ESA (AEVMM) publica um relatório 
divulgando as suas conclusões e eventuais 
recomendações relativas à questão ou 
prática no prazo de três meses a contar da 
data de abertura do inquérito.

Or. en
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Justificação

É importante que a AEVMM seja responsável e que o relatório seja publicado em tempo 
oportuno.

Alteração 501
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A obrigação de sigilo profissional é 
aplicável a todas as pessoas singulares ou 
colectivas que trabalham ou que tenham 
trabalhado para a autoridade competente ou 
para qualquer autoridade ou pessoa 
singular ou colectiva à qual a autoridade 
competente tenha delegado funções, entre 
as quais se incluem os auditores e peritos 
contratados pela autoridade competente. A 
informação abrangida pelo sigilo 
profissional não pode ser divulgada a 
qualquer outra pessoa singular ou colectiva 
ou autoridade, excepto quando tal 
divulgação for necessária no âmbito de 
acções judiciais.

1. A obrigação de sigilo profissional é 
aplicável a todas as pessoas singulares ou 
colectivas que trabalham ou que tenham 
trabalhado para a autoridade competente ou 
para qualquer autoridade ou pessoa 
singular ou colectiva à qual a autoridade 
competente tenha delegado funções, entre 
as quais se incluem os auditores e peritos 
contratados pela autoridade competente. A 
informação confidencial abrangida pelo 
sigilo profissional não pode ser divulgada a 
qualquer outra pessoa singular ou colectiva 
ou autoridade, excepto quando tal 
divulgação for necessária no âmbito de 
acções judiciais.

Or. en

Justificação

Uma melhor abordagem é primeiro especificar quais são as informações confidenciais e, em 
seguida, que a informação é também abrangida pelo sigilo profissional. Parece-nos excessivo 
que todas as informações sejam automaticamente consideradas confidenciais, uma vez que 
algumas informações trocadas entre as autoridades competentes podem ser totalmente 
inócuas.
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Alteração 502
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Toda a informação trocada entre 
autoridades competentes nos termos do 
presente regulamento é considerada 
confidencial, excepto quando a autoridade 
competente declarar no momento da 
comunicação que tal informação pode ser 
divulgada ou quando a divulgação for 
necessária no âmbito de acções judiciais.

2. Toda a informação trocada entre 
autoridades competentes nos termos do 
presente regulamento, que diga respeito a 
negócios ou condições operacionais e 
outros assuntos económicos ou pessoais, é 
considerada confidencial por um período 
nunca superior a 20 anos e é objecto de 
sigilo profissional, excepto quando a 
autoridade competente declarar no 
momento da comunicação que tal 
informação pode ser divulgada ou quando 
a divulgação for necessária no âmbito de 
acções judiciais.

Or. en

Justificação

Uma melhor abordagem é primeiro especificar quais são as informações confidenciais e, em 
seguida, que a informação é também abrangida pelo sigilo profissional. Parece-nos excessivo 
que todas as informações sejam automaticamente consideradas confidenciais, uma vez que 
algumas informações trocadas entre as autoridades competentes podem ser totalmente 
inócuas.

Alteração 503
Syed Kamall

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A autoridade competente informa a 
AEVMM de qualquer pedido referido no 
primeiro parágrafo. Se for efectuada uma 
investigação ou inspecção com âmbito 
transfronteiras, a AEVMM coordena a 

A autoridade competente informa a ESA 
(AEVMM) de qualquer pedido referido no 
primeiro parágrafo.
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diligência.

Or. en

Justificação

Não está claramente justificada a razão da necessidade do recurso à AEVMM para levar a 
cabo a coordenação de um inquérito ou inspecção, com efeitos transfronteiriços. A 
cooperação entre os reguladores já está bem estabelecida nesta área. A AEVMM só deveria 
ser chamada a agir quando um regulador não colaborasse, em violação do presente 
regulamento.

Alteração 504
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A autoridade competente informa a 
AEVMM de qualquer pedido referido no 
primeiro parágrafo. Se for efectuada uma 
investigação ou inspecção com âmbito 
transfronteiras, a AEVMM coordena a 
diligência.

A autoridade competente informa a ESA 
(AEVMM) de qualquer pedido referido no 
primeiro parágrafo. Se for efectuada uma 
investigação ou inspecção com âmbito
transfronteiras, a ESA (AEVMM), a 
pedido da autoridade competente,
coordena a diligência.

Or. en

Justificação

Não é necessário que a AEVMM coordene as investigações, quando tal pode ser feito pelas 
próprias autoridades competentes.

Alteração 505
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

As autoridades competentes celebram
acordos de cooperação com autoridades 
competentes de países terceiros sobre o 
intercâmbio de informações, a aplicação 
das obrigações resultantes do presente 
regulamento nesses países e a adopção de 
medidas semelhantes por parte da 
autoridade competente para complementar 
medidas de emergência tomadas nos 
termos do capítulo V.

As autoridades competentes devem fazer o 
que estiver ao seu alcance para celebrar
acordos de cooperação com autoridades 
competentes de países terceiros sobre o 
intercâmbio de informações, a aplicação 
das obrigações resultantes do presente 
regulamento nesses países e a adopção de 
medidas semelhantes por parte da 
autoridade competente para complementar 
medidas de emergência tomadas nos 
termos do capítulo V.

Or. en

Justificação

Esta alteração visa melhorar o texto no sentido de evitar a criação de uma obrigação legal 
de as autoridades competentes celebrarem acordos de cooperação sem mencionar o que 
sucederia na ausência de conclusão de tais acordos. Deve também ficar clarificado que os 
acordos de cooperação não podem implicar certas obrigações para os Estados-Membros, 
como, por exemplo, a tomada de medidas de reciprocidade, uma vez que tal decisão poderia 
entrar em conflito com as constituições dos Estados-Membros e com o presente regulamento.

Alteração 506
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A AEVMM coordena o desenvolvimento 
dos acordos de cooperação entre as 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros e as autoridades 
competentes relevantes de países terceiros.
Para esse propósito, prepara um modelo de 
acordo que pode ser usado pelas 
autoridades competentes.

A ESA (AEVMM) coordena o 
desenvolvimento dos instrumentos de 
cooperação entre as autoridades 
competentes dos Estados-Membros e as 
autoridades competentes relevantes de 
países terceiros. Para esse propósito, a 
ESA (AEVMM) prepara um modelo de 
acordo que pode ser usado pelas 
autoridades competentes.

Or. enJustificação
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Esta alteração visa melhorar o texto no sentido de evitar a criação de uma obrigação legal 
de as autoridades competentes celebrarem acordos de cooperação sem mencionar o que 
sucederia na ausência de conclusão de tais acordos. Deve também ficar clarificado que os 
acordos de cooperação não podem implicar certas obrigações para os Estados-Membros, 
como, por exemplo, a tomada de medidas de reciprocidade, uma vez que tal decisão poderia 
entrar em conflito com as constituições dos Estados-Membros e com o presente regulamento.

Alteração 507
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As autoridades competentes só devem 
celebrar acordos de cooperação sobre o 
intercâmbio de informações com as 
autoridades competentes de países terceiros 
quando a informação divulgada estiver 
sujeita a garantias de sigilo profissional 
pelo menos equivalentes às estabelecidas 
no artigo 29.º. Esse intercâmbio de 
informações deve ter como propósito o 
cumprimento das responsabilidades dessas 
autoridades competentes.

3. As autoridades competentes não devem 
celebrar acordos de cooperação com 
países terceiros, de que resultem 
obrigações para os Estados-Membros que 
não sejam o fornecimento de 
informações. Os mecanismos de 
cooperação sobre o intercâmbio de 
informações só devem ser acordados com 
as autoridades competentes de países 
terceiros quando a informação divulgada 
estiver sujeita a garantias de sigilo 
profissional pelo menos equivalentes às 
estabelecidas no artigo 29.º. Esse 
intercâmbio de informações deve ter como 
propósito o cumprimento das 
responsabilidades dessas autoridades 
competentes.

Or. en

Justificação

Esta alteração visa melhorar o texto no sentido de evitar a criação de uma obrigação legal 
de as autoridades competentes celebrarem acordos de cooperação sem mencionar o que 
sucederia na ausência de conclusão de tais acordos. Deve também ficar clarificado que os 
acordos de cooperação não podem implicar certas obrigações para os Estados-Membros, 
como, por exemplo, a tomada de medidas de reciprocidade, uma vez que tal decisão poderia 
entrar em conflito com as constituições dos Estados-Membros e com o presente regulamento.
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Alteração 508
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A autoridade competente de um Estado-
Membro pode transmitir a um país terceiro 
dados, bem como a análise de dados 
quando estejam preenchidas as condições 
estabelecidas no artigo 25.º ou 26.º da 
Directiva 95/46/CE e apenas numa base 
casuística. A autoridade competente do 
Estado-Membro tem de certificar-se de que 
a transferência é necessária para efeitos do 
presente regulamento. O país terceiro não 
pode transferir os dados para outro país 
terceiro sem a autorização expressa por 
escrito da autoridade competente do 
Estado-Membro.

A autoridade competente de um Estado-
Membro pode transmitir a um país terceiro 
dados, bem como a análise de dados 
quando estejam preenchidas as condições 
estabelecidas no artigo 25.º ou 26.º da 
Directiva 95/46/CE e apenas numa base 
casuística. A autoridade competente do 
Estado-Membro tem de certificar-se de que 
a transferência é necessária para efeitos do 
presente regulamento. A transferência de 
dados deve ser feita apenas quando o país 
terceiro garanta que os dados não serão 
transferidos para outro país terceiro sem a 
autorização expressa por escrito da 
autoridade competente do Estado-Membro.

Or. en

Justificação

Trata-se de melhorar o texto já que parece inadequado que seja o próprio Regulamento a 
definir obrigações para o país terceiro.

Alteração 509
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

A autoridade competente de um Estado-
Membro só pode divulgar a uma 
autoridade competente de um país terceiro 
informação recebida de uma autoridade 
competente de outro Estado-Membro se 

A autoridade competente de um Estado-
Membro só pode divulgar a uma 
autoridade competente de um país terceiro 
informação que é confidencial nos termos 
do artigo 29.º e que é recebida de uma 
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tiver obtido autorização expressa da 
autoridade competente que transmitiu a 
informação e, se for caso disso, a 
informação só é divulgada para os efeitos 
para os quais essa autoridade competente 
concedeu autorização.

autoridade competente de outro Estado-
Membro se tiver obtido autorização 
expressa da autoridade competente que 
transmitiu a informação e, se for caso 
disso, a informação só é divulgada para os 
efeitos para os quais essa autoridade 
competente concedeu autorização.

Or. en

Justificação

Uma melhor abordagem é primeiro especificar quais são as informações confidenciais (ver 
proposta relativa ao artigo 29.º) e, em seguida, que a informação é também abrangida pelo 
sigilo profissional.

Alteração 510
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem estabelecer 
regras quanto às medidas administrativas, 
sanções e penalidades pecuniárias 
aplicáveis a infracções às disposições do 
presente regulamento e tomar todas as 
medidas necessárias para garantir a 
respectiva aplicação. As medidas, sanções 
e penalidades previstas devem ser eficazes, 
proporcionadas e dissuasivas.

Com base nas orientações aprovadas pela 
ESA (AEVMM) e tendo em conta a 
Comunicação da Comissão sobre o 
reforço do regime de sanções no sector 
dos serviços financeiros, os 
Estados-Membros devem estabelecer 
regras quanto às medidas administrativas, 
sanções e penalidades pecuniárias 
aplicáveis a infracções às disposições do 
presente regulamento e tomar todas as 
medidas necessárias para garantir a 
respectiva aplicação. As medidas, sanções 
e penalidades previstas devem ser eficazes, 
proporcionadas e dissuasivas.

Or. en
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Alteração 511
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem estabelecer 
regras quanto às medidas administrativas, 
sanções e penalidades pecuniárias 
aplicáveis a infracções às disposições do 
presente regulamento e tomar todas as 
medidas necessárias para garantir a 
respectiva aplicação. As medidas, sanções 
e penalidades previstas devem ser eficazes,
proporcionada e dissuasivas.

Os Estados-Membros devem, em 
conformidade com os princípios 
fundamentais da respectiva legislação 
nacional, estabelecer regras quanto às 
medidas administrativas, sanções e 
penalidades pecuniárias aplicáveis a 
infracções às disposições do presente 
regulamento e tomar todas as medidas 
necessárias para garantir a respectiva 
aplicação. As medidas, sanções e 
penalidades previstas devem ser eficazes,
proporcionadas e dissuasivas.

Or. en

Justificação

Existe uma necessidade de clarificação do presente artigo para evitar uma interpretação 
susceptível de violar os princípios básicos enunciados nas constituições dos 
Estados-Membros.

Alteração 512
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros notificam à 
Comissão essas disposições até [1 de Julho 
de 2012] e qualquer subsequente alteração 
que as afecte sem demora.

Os Estados-Membros notificam à ESA 
(AEVMM) e à Comissão essas disposições 
até [1 de Julho de 2012] e qualquer 
subsequente alteração que as afecte sem 
demora.

Or. en
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Alteração 513
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 1 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

O mais tardar até 30 de Junho de 2014, a 
Comissão deve, à luz das discussões com 
as autoridades competentes e com a 
AEVMM, informar o Conselho e o 
Parlamento Europeu sobre:

O mais tardar até 30 de Junho de 2013, a 
Comissão deve, à luz das discussões com 
as autoridades competentes e com a ESA 
(AEVMM), informar o Parlamento 
Europeu e o Conselho sobre:

Or. en

Justificação

As regras de divulgação pública enunciadas no artigo 7.º poderiam ter um enorme impacto 
sobre a actividade dos mercados financeiros, sendo imperativa a sua revisão na primeira 
oportunidade a fim de avaliar a sua adequação.

Alteração 514
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A adequação dos limiares de 
notificação e divulgação pública nos 
termos dos artigos 5.º, 7.º e 8.º;

(a) A adequação dos limiares de 
notificação e divulgação pública nos 
termos dos artigos 5.º e 8.º;

Or. en

Justificação

As regras de divulgação pública enunciadas no artigo 7.º poderiam ter um enorme impacto 
sobre a actividade dos mercados financeiros, sendo imperativa a sua revisão na primeira 
oportunidade a fim de avaliar a sua adequação.
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Alteração 515
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) A adequação da exigência de 
divulgação pública e o pedido de 
divulgação e os limiares de divulgação de 
informação nos termos do artigo 7 º, com 
uma atenção particular ao seu impacto 
sobre a liquidez e a volatilidade dos 
mercados financeiros;

Or. en

Justificação

As regras de divulgação pública enunciadas no artigo 7.º poderiam ter um enorme impacto 
sobre a actividade dos mercados financeiros, sendo imperativa a sua revisão na primeira 
oportunidade a fim de avaliar a sua adequação.

Alteração 516
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão, ouvido o parecer da ESA 
(AEVMM), deve estabelecer regras 
harmonizadas sobre as medidas 
administrativas e as sanções pecuniárias e 
não pecuniárias aplicáveis às infracções 
às disposições do presente regulamento.

Or. en


