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Alteração 1211
Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Artigo 68 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão pode adotar, por meio de 
atos delegados e em conformidade com o 
artigo 34.º, as medidas destinadas a 
clarificar o que constituem condições 
comerciais razoáveis para a comunicação 
de informações referida no n.º 1.

5. A Comissão adota, por meio de atos 
delegados e em conformidade com o artigo 
94.º, as medidas destinadas a clarificar o 
que constituem condições comerciais 
razoáveis para a comunicação de 
informações referida no n.º 1.

Or. en

Alteração 1212
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 68 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão pode adotar, por meio de 
atos delegados e em conformidade com o 
artigo 34.º, as medidas destinadas a 
clarificar o que constituem condições 
comerciais razoáveis para a comunicação 
de informações referida no n.º 1.

5. A Comissão adota, por meio de atos 
delegados e em conformidade com o artigo 
94.º, as medidas destinadas a clarificar o 
que constituem condições comerciais 
razoáveis para a comunicação de 
informações referida no n.º 1.

Or. en

Justificação

Obriga a Comissão a atuar, senão será impossível executar as disposições do artigo.

Alteração 1213
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE



PE489.423v01-00 4/65 AM\901516PT.doc

PT

Proposta de diretiva
Artigo 69 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Para desempenhar com eficácia as 
suas funções em relação aos mercados de 
produtos de base e coordenar as 
atividades supervisoras entre as respetivas 
entidades nacionais competentes com 
responsabilidade por esses mercados, a 
AEVMM deve criar um departamento 
específico dedicado aos produtos de base.

Or. en

Alteração 1214
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 70 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Em relação às licenças de emissão, os 
Estados-Membros exigem às autoridades 
competentes que cooperem e troquem 
informações com os organismos 
competentes designados nos termos da 
Diretiva 2003/54/CE para os fins da 
presente diretiva.

Or. en

Alteração 1215
Markus Ferber

Proposta de diretiva
Artigo 71 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

qualquer pessoa e, se necessário, convocar 
e interrogar uma pessoa a fim de obter 
informações;

Or. en

Alteração 1216
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 71.º – n.° 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Fazer “compras mistério”;

Or. en

Justificação

No seguimento duma proposta do BEUC.

Alteração 1217
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 71.º – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Exigir a consulta dos registos 
telefónicos e de transmissão de dados 
existentes detidos por empresas de 
investimento, sempre que exista uma 
suspeita razoável de que tais registos 
relacionados com a matéria objeto de 
inspeção possam ser relevantes para 
provar um incumprimento, por parte da 
empresa de investimento, das suas 
obrigações por força da presente diretiva;
estes registos não devem, no entanto, dizer 
respeito ao conteúdo da comunicação a 

d) Exigir a consulta dos registos 
telefónicos e de transmissão de dados 
existentes detidos por empresas de 
investimento;
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que se referem;

Or. en

Justificação

O poder para exigir a consulta dos registos telefónicos e de transmissão de dados existentes 
detidos por empresas de investimento é essencial para que as autoridades competentes 
possam exercer as suas funções em conformidade com a MiFID.

Alteração 1218
Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Artigo 71.º – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Exigir a consulta dos registos 
telefónicos e de transmissão de dados 
existentes detidos por empresas de 
investimento, sempre que exista uma 
suspeita razoável de que tais registos 
relacionados com a matéria objeto de 
inspeção possam ser relevantes para 
provar um incumprimento, por parte da 
empresa de investimento, das suas 
obrigações por força da presente diretiva;
estes registos não devem, no entanto, dizer 
respeito ao conteúdo da comunicação a que 
se referem;

d) Exigir a consulta dos registos 
telefónicos e de transmissão de dados 
existentes detidos por empresas de 
investimento, incluindo o conteúdo da 
comunicação a que se referem;

Or. en

Justificação

Em muitos casos de abuso de mercado, o conteúdo dos registos telefónicos foi essencial para 
obter uma condenação. Saber que uma chamada foi feita não basta, dado que é no conteúdo 
que se comprova o comportamento abusivo.

Alteração 1219
Diogo Feio
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Proposta de diretiva
Artigo 71.º – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Exigir a consulta dos registos 
telefónicos e de transmissão de dados 
existentes detidos por empresas de 
investimento, sempre que exista uma 
suspeita razoável de que tais registos 
relacionados com a matéria objeto de 
inspeção possam ser relevantes para 
provar um incumprimento, por parte da 
empresa de investimento, das suas 
obrigações por força da presente diretiva;
estes registos não devem, no entanto, dizer 
respeito ao conteúdo da comunicação a 
que se referem;

d) Exigir a consulta dos registos 
telefónicos e de transmissão de dados 
existentes detidos por empresas de 
investimento;

Or. en

Justificação

Deve-se considerar que a obrigação de gravação das chamadas visa proteger os investidores 
e assegurar uma supervisão eficaz das empresas de investimento da mesma forma que o 
requisito geral de manter registos.

Alteração 1220
Corien Wortmann-Kool

Proposta de diretiva
Artigo 71.º – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Exigir a consulta dos registos 
telefónicos e de transmissão de dados 
existentes detidos por empresas de 
investimento, sempre que exista uma 
suspeita razoável de que tais registos 
relacionados com a matéria objeto de 
inspeção possam ser relevantes para provar 
um incumprimento, por parte da empresa 
de investimento, das suas obrigações por 
força da presente diretiva; estes registos 
não devem, no entanto, dizer respeito ao 

d) Exigir a consulta dos registos 
telefónicos e de transmissão de dados 
existentes, ou de registos equivalentes 
referidos no artigo 16.º, n.º 7, detidos por 
empresas de investimento, sempre que 
exista uma suspeita razoável de que tais 
registos relacionados com a matéria objeto 
de inspeção possam ser relevantes para 
provar um incumprimento, por parte da 
empresa de investimento, das suas 
obrigações por força da presente diretiva;
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conteúdo da comunicação a que se 
referem;

Or. en

Alteração 1221
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 71 – ponto 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Solicitar o congelamento e/ou a 
apreensão de ativos;

Or. en

Justificação

O poder de solicitar o congelamento e/ou a apreensão de ativos é de grande alcance e deve 
continuar neste artigo. É conveniente que as autoridades competentes possam exercer este 
poder ao abrigo do n.º 1.

Alteração 1222
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 71 – n.º 2 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Solicitar informações, incluindo toda a 
documentação relevante, a qualquer pessoa 
no que diz respeito à dimensão e finalidade 
de uma posição ou exposição assumida 
através de um instrumento derivado e 
quaisquer ativos ou passivos no mercado 
subjacente.

i) Solicitar informações, incluindo toda a 
documentação relevante, a qualquer pessoa 
no que diz respeito à dimensão e finalidade 
de uma posição ou exposição assumida 
através de um instrumento derivado sobre 
mercadorias e quaisquer ativos ou passivos 
no mercado subjacente.

Or. en
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Justificação

Os poderes referidos na alínea i) devem estar disponíveis relativamente às posições em 
derivados sobre mercadorias - ver considerando 84 (“contratos de derivados relacionados 
com mercadorias”) e comparar com o considerando 85 e o artigo 72.º, n.º 1, alínea g).

Alteração 1223
Markus Ferber

Proposta de diretiva
Artigo 71 – n.º 2 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Solicitar informações, incluindo toda a 
documentação relevante, a qualquer pessoa 
no que diz respeito à dimensão e finalidade 
de uma posição ou exposição assumida 
através de um instrumento derivado e 
quaisquer ativos ou passivos no mercado 
subjacente.

i) Exigir a prestação de informações, 
incluindo toda a documentação relevante, a 
qualquer pessoa no que diz respeito à 
dimensão e finalidade de uma posição ou 
exposição assumida através de um 
instrumento derivado sobre mercadorias e 
quaisquer ativos ou passivos no mercado 
subjacente.

Or. en

Alteração 1224
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 72 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Devem ser conferidos às autoridades 
competentes poderes para tornar todas as 
medidas corretivas no domínio da 
supervisão necessárias para o exercício das 
respetivas funções. Dentro dos limites 
previstos nos respetivos ordenamentos 
jurídicos nacionais, devem tomar as
seguintes medidas corretivas:

Devem ser conferidos às autoridades 
competentes poderes para tornar todas as 
medidas corretivas no domínio da 
supervisão necessárias para o exercício das 
respetivas funções. As medidas corretivas 
devem ser exercidas em conformidade 
com a legislação nacional e incluir, pelo 
menos, os direitos a:

Or. en
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Justificação

Só existe um número no artigo 72.º. A segunda frase da parte introdutória e as alíneas a) a h) 
seguintes não funcionam quando lidas em conjunto (“tomar as seguintes medidas corretivas 
(...) solicitar a cessação...”). Portanto é necessária uma reformulação.

Alteração 1225
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 72 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Solicitar o congelamento e/ou a 
apreensão de ativos;

Suprimido

Or. en

Justificação

O poder de solicitar o congelamento e/ou a apreensão de ativos é de grande alcance e deve 
continuar no artigo 71.º.

Alteração 1226
Markus Ferber

Proposta de diretiva
Artigo 72 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Solicitar o congelamento e/ou a 
apreensão de ativos;

b) Exigir o congelamento e/ou a apreensão 
de ativos;

Or. en

Alteração 1227
Gunnar Hökmark

Proposta de diretiva
Artigo 72 – n.º 1 – alínea g)
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Texto da Comissão Alteração

g) Limitar a capacidade de qualquer pessoa 
ou categoria de pessoas para subscrever um 
instrumento derivado sobre mercadorias, 
nomeadamente através da introdução de 
limites não discriminatórios relativamente 
às posições ou ao número desses 
contratos de derivados por produto 
subjacente que qualquer categoria de 
pessoas possa celebrar num período 
específico, se tal se afigurar necessário 
para garantir a integridade e o 
funcionamento ordenado dos mercados 
afetados;

g) Gerir a capacidade de qualquer pessoa 
ou categoria de pessoas para subscrever um 
instrumento derivado sobre mercadorias se 
tal se afigurar necessário e adequado para 
garantir a integridade e o funcionamento 
ordenado dos mercados afetados;

Or. en

Alteração 1228
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 72 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Limitar a capacidade de qualquer pessoa 
ou categoria de pessoas para subscrever um 
instrumento derivado sobre mercadorias, 
nomeadamente através da introdução de 
limites não discriminatórios relativamente 
às posições ou ao número desses contratos 
de derivados por produto subjacente que 
qualquer categoria de pessoas possa 
celebrar num período específico, se tal se 
afigurar necessário para garantir a 
integridade e o funcionamento ordenado 
dos mercados afetados;

g) Limitar a capacidade de qualquer pessoa 
ou categoria de pessoas para subscrever um 
instrumento derivado sobre mercadorias, 
nomeadamente através da introdução de 
limites não discriminatórios relativamente 
às posições se tal se afigurar necessário 
para garantir a integridade e o 
funcionamento ordenado dos mercados 
afetados;

Or. en

Justificação

Um limiar não se deve referir ao número de contratos que uma pessoa pode celebrar. Caso 
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um limiar se aplique a instrumentos derivados sobre mercadorias, este deve fazer referência 
a posições abertas (no artigo 59.º e no artigo 72.º, n.º 1, alínea g)).

Alteração 1229
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 73 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, em caso de incumprimento das 
obrigações aplicáveis às empresas de 
investimento e aos operadores de mercado, 
podem ser aplicadas sanções e medidas 
administrativas aos membros dos órgãos de 
direção das empresas de investimento e dos 
operadores de mercado e a quaisquer 
outras pessoas singulares ou coletivas que, 
em conformidade com a legislação 
nacional, sejam responsáveis por uma 
infração.

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, em caso de incumprimento das 
obrigações aplicáveis às empresas de 
investimento e aos operadores de mercado, 
podem ser aplicadas sanções e medidas 
administrativas, no respeito das condições 
definidas na legislação nacional, aos 
membros dos órgãos de direção das 
empresas de investimento e dos operadores 
de mercado e a quaisquer outras pessoas 
singulares ou coletivas que, em 
conformidade com a legislação nacional, 
sejam responsáveis por uma infração.

Or. en

Justificação

Este artigo menciona as empresas de investimento e os operadores de mercado. Nos termos 
do artigo 1.º, n.º 3, os artigos 69.º a 80.º também são aplicáveis às instituições de crédito. Por 
motivos de clarificação pode ser conveniente mencionar também as instituições de crédito no 
artigo 73.º.

Alteração 1230
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Artigo 73 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, em caso de incumprimento das 

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, em caso de incumprimento das 



AM\901516PT.doc 13/65 PE489.423v01-00

PT

obrigações aplicáveis às empresas de 
investimento e aos operadores de mercado, 
podem ser aplicadas sanções e medidas 
administrativas aos membros dos órgãos de 
direção das empresas de investimento e dos 
operadores de mercado e a quaisquer 
outras pessoas singulares ou coletivas que, 
em conformidade com a legislação 
nacional, sejam responsáveis por uma 
infração.

obrigações aplicáveis às empresas de 
investimento e aos operadores de mercado, 
podem ser aplicadas sanções e medidas 
administrativas aos membros dos órgãos de 
direção das empresas de investimento e dos 
operadores de mercado e a quaisquer 
outras pessoas singulares ou coletivas que, 
em conformidade com a legislação 
nacional, sejam responsáveis por uma 
infração. Essas sanções e medidas não 
serão aplicadas aos trabalhadores que 
foram incentivados ou pressionados a 
atuar de certa forma pelas normas, 
instruções ou práticas internas da 
empresa ou do operador.

Or. en

Justificação

Um trabalhador não pode ser individualmente responsabilizado por uma infração se se tiver 
limitado a agir de acordo com as normas, instruções ou práticas internas da empresa ou do 
operador.

Alteração 1231
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 74

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem prever que a 
autoridade competente publique sem 
demora injustificada qualquer sanção ou 
medida que tenha sido imposta em caso de 
violação das disposições do Regulamento 
(UE) n.º …/… (MiFIR) ou das disposições 
nacionais adotadas em aplicação da 
presente diretiva, incluindo as informações 
sobre o tipo e a natureza da violação e a 
identidade das pessoas por ela 
responsáveis, a menos que tal revelação 
ponha seriamente em risco os mercados 
financeiros. Sempre que a publicação possa 

Os Estados-Membros devem prever que a 
autoridade competente pode publicar sem 
demora injustificada qualquer sanção ou 
medida que tenha sido imposta em caso de 
violação das disposições do Regulamento 
(UE) n.º …/… (MiFIR) ou das disposições 
nacionais adotadas em aplicação da 
presente diretiva, incluindo as informações 
sobre o tipo e a natureza da violação e a 
identidade das pessoas por ela 
responsáveis, a menos que tal revelação 
ponha seriamente em risco os mercados 
financeiros. Sempre que a publicação possa 
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causar prejuízos desproporcionados às 
partes envolvidas, as autoridades 
competentes devem publicar as sanções a 
coberto do anonimato.

causar prejuízos desproporcionados às 
partes envolvidas, as autoridades 
competentes devem publicar as sanções a 
coberto do anonimato.

Or. en

Justificação

Pode-se questionar se o requisito de publicar “automaticamente” qualquer sanção está em 
conformidade com a Convenção Europeia dos Direitos do Homem (ver o parecer da 
Autoridade Europeia para a Proteção de Dados de 10 de Fevereiro de 2012).

Alteração 1232
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 74 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem prever que a 
autoridade competente publique sem 
demora injustificada qualquer sanção ou 
medida que tenha sido imposta em caso de 
violação das disposições do Regulamento 
(UE) n.º …/… (MiFIR) ou das disposições 
nacionais adotadas em aplicação da 
presente diretiva, incluindo as informações 
sobre o tipo e a natureza da violação e a 
identidade das pessoas por ela 
responsáveis, a menos que tal revelação 
ponha seriamente em risco os mercados 
financeiros. Sempre que a publicação possa 
causar prejuízos desproporcionados às 
partes envolvidas, as autoridades 
competentes devem publicar as sanções a 
coberto do anonimato.

Os Estados-Membros devem prever que a 
autoridade competente publique sem 
demora injustificada qualquer sanção ou 
medida que tenha sido imposta em caso de 
violação das disposições do Regulamento 
(UE) n.º …/… (MiFIR) ou das disposições 
nacionais adotadas em aplicação da 
presente diretiva, incluindo as informações 
sobre o tipo e a natureza da violação e a 
identidade das pessoas por ela 
responsáveis, a menos que tal revelação 
ponha seriamente em risco os mercados 
financeiros. Sempre que a publicação possa 
causar prejuízos desproporcionados às 
pessoas singulares envolvidas, as 
autoridades competentes devem publicar as 
sanções aplicadas a estas pessoas 
singulares a coberto do anonimato.

Or. en
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Alteração 1233
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 75 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Estão sujeitos ao disposto no presente 
artigo:

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as suas disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas preveem 
sanções aplicáveis:

Or. en

Justificação

A introdução do artigo é estranha e incompleta.

Alteração 1234
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Artigo 75 – n.º 1 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

k) os MTF e os OTF que não tenham 
cumprido a obrigação de estabelecer 
normas, procedimentos e dispositivos ou 
de se conformar com as instruções, 
adotadas por força das disposições 
nacionais de aplicação dos artigos 18.º, 19.º 
e 20.º;

k) os MTF que não tenham cumprido a 
obrigação de estabelecer normas, 
procedimentos e dispositivos ou de se 
conformar com as instruções, adotadas por 
força das disposições nacionais de 
aplicação dos artigos 18.º, 19.º e 20.º;

Or. en

Alteração 1235
Wolf Klinz

Proposta de diretiva
Artigo 75 – n.º 1 – alínea n)
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Texto da Comissão Alteração

n) as empresas de investimento que não 
tenham repetidamente cumprido a 
obrigação de obter o melhor resultado 
possível para os clientes na execução das 
ordens e de criar mecanismos, em 
conformidade com as disposições 
nacionais de aplicação dos artigos 27.º e 
28.º;

n) as empresas de investimento que não 
tenham criado mecanismos, em 
conformidade com as disposições 
nacionais de aplicação dos artigos 27.º e 
28.º;

Or. en

Alteração 1236
Thomas Mann

Proposta de diretiva
Artigo 75 – n.º 1 – alínea n)

Texto da Comissão Alteração

n) as empresas de investimento que não 
tenham repetidamente cumprido a 
obrigação de obter o melhor resultado 
possível para os clientes na execução das 
ordens e de criar mecanismos, em 
conformidade com as disposições 
nacionais de aplicação dos artigos 27.º e 
28.º;

n) as empresas de investimento que não 
tenham tentado obter o melhor resultado 
possível para os clientes através da criação 
de mecanismos, em conformidade com as 
disposições nacionais de aplicação dos 
artigos 27.º e 28.º;

Or. en

Justificação

Embora as empresas de investimento tomem todas as medidas razoáveis para obter o melhor 
resultado possível para os seus clientes, não devem ser obrigadas a obter o melhor resultado 
possível num caso específico. Não é possível garantir o melhor resultado como uma política 
geral de execução - tal exigiria comparações individuais antes de cada transação.

Alteração 1237
Markus Ferber
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Proposta de diretiva
Artigo 75 – n.º 1 – alínea r)

Texto da Comissão Alteração

r) os mercados regulamentados ou os 
operadores de mercado que não disponham 
de sistemas, procedimentos, mecanismos e 
regras ou que não conceda acesso aos 
dados, em conformidade com as regras 
nacionais de aplicação do artigo 51.º;

r) os mercados regulamentados ou os 
operadores de mercado que não disponham 
de sistemas, procedimentos, mecanismos e 
regras ou que não conceda acesso aos 
dados, em conformidade com as regras 
nacionais de aplicação do artigo 51.º ou 
que não apliquem o regime de variação da 
cotação exigido nos termos do artigo 
51.º-A;

Or. en

Alteração 1238
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 75 – n.º 1 – alínea z-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

z-A) uma pessoa singular que pertença ao 
órgão de direção dum operador de 
mercado ou duma empresa de 
investimento que tenha conhecimento de 
quaisquer infrações referidas neste 
número e decida não as notificar à 
autoridade competente.

Or. en

Alteração 1239
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 75 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar 
que, nos casos referidos no n.º 1, as
sanções e as medidas administrativas que 
podem ser aplicadas incluem, no mínimo, 
o seguinte:

Os Estados-Membros devem assegurar 
que, nos casos referidos no n.º 1, as suas 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas preveem sanções e 
medidas administrativas que podem ser 
aplicadas, incluindo, no mínimo, os 
seguintes elementos:

Or. en

Alteração 1240
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 75 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) uma declaração pública, que identifica a 
pessoa singular ou coletiva e a natureza da 
infração;

a) uma declaração ou aviso público, que 
identifica a pessoa singular ou coletiva e a 
natureza da infração;

Or. en

Justificação

Uma declaração “pública” deve ter o mesmo significado e campo de aplicação que um 
“aviso”.

Alteração 1241
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 75 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) a aplicação de uma proibição temporária 
de exercer funções em empresas de 

d) a aplicação de uma proibição temporária 
de exercer funções de gestão em empresas 
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investimento a um ou mais membros do 
órgão de direção da empresa de 
investimento ou a qualquer outra pessoa 
singular que seja responsável;

de investimento a um ou mais membros do 
órgão de direção da empresa de 
investimento ou a qualquer outra pessoa 
singular que seja responsável;

Or. en

Justificação

O âmbito desta sanção é demasiado vasto. A sanção é aplicável a pessoas nomeadas 
formalmente como membros do órgão de direção, impedindo-as de exercer funções de gestão 
em empresas de investimento. Não é proporcional proibir membros dum órgão de gestão de 
exercer quaisquer funções nas empresas de investimento. Tal proibição ultrapassa o objetivo 
e âmbito do artigo 9.º, que apenas estabelece requisitos para os membros do órgão de gestão 
mas não para qualquer pessoa que exerça quaisquer funções nas empresas de investimento.

Alteração 1242
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 75 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) a aplicação de uma proibição temporária 
de exercer funções em empresas de 
investimento a um ou mais membros do 
órgão de direção da empresa de 
investimento ou a qualquer outra pessoa 
singular que seja responsável;

d) a aplicação de uma proibição temporária 
ou permanente de exercer funções em 
empresas de investimento a um ou mais 
membros do órgão de direção da empresa 
de investimento ou a qualquer outra pessoa 
singular que seja responsável;

Or. en

Alteração 1243
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 75 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) no caso duma empresa envolvida na 
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negociação algorítmica, uma proibição 
temporária ou permanente de aceder aos 
mercados regulamentados, MTF e OTF.

Or. en

Alteração 1244
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 75 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) no caso de uma pessoa coletiva, sanções 
pecuniárias administrativas até ao limite de 
10% do volume de negócios anual total 
realizado pela pessoa coletiva no exercício 
anterior; caso a pessoa coletiva seja uma 
filial de uma empresa-mãe, o volume de 
negócios anual total relevante é o volume 
de negócios anual total resultante das 
contas consolidadas da empresa-mãe do 
exercício anterior em última instância;

e) no caso de uma pessoa coletiva, sanções 
pecuniárias administrativas até ao limite de 
20% do volume de negócios anual total 
realizado pela pessoa coletiva no exercício 
anterior; caso a pessoa coletiva seja uma 
filial de uma empresa-mãe, o volume de 
negócios anual total relevante é o volume 
de negócios anual total resultante das 
contas consolidadas da empresa-mãe do 
exercício anterior em última instância;

Or. en

Alteração 1245
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 75 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) no caso de uma pessoa singular, as 
sanções pecuniárias administrativas até ao 
nível máximo de 5 milhões de EUR ou, nos 
Estados-Membros que não têm o euro 
como moeda oficial, o valor 
correspondente em moeda nacional à data 
de entrada em vigor da presente diretiva;

f) no caso de uma pessoa singular, as 
sanções pecuniárias administrativas até ao 
nível máximo mais elevado - ou 100% do 
rendimento anual total da pessoa singular 
no exercício anterior ou 5 milhões de 
EUR ou, nos Estados-Membros que não 
têm o euro como moeda oficial, o valor 
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correspondente em moeda nacional à data 
de entrada em vigor da presente diretiva;

Or. en

Alteração 1246
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 75 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) no caso de uma pessoa singular, as 
sanções pecuniárias administrativas até ao 
nível máximo de 5 milhões de EUR ou, 
nos Estados-Membros que não têm o euro 
como moeda oficial, o valor 
correspondente em moeda nacional à data 
de entrada em vigor da presente diretiva;

f) no caso de uma pessoa singular, as 
sanções pecuniárias administrativas até ao 
nível máximo de um milhão de EUR ou, 
nos Estados-Membros que não têm o euro 
como moeda oficial, o valor 
correspondente em moeda nacional à data 
de entrada em vigor da presente diretiva;

Or. en

Justificação

O montante de 5 milhões de euros ultrapassa as posses da maioria das pessoas singulares, 
incluindo as envolvidas na gestão de empresas de investimento. É questionável se existem 
algumas infrações da MiFID que possam justificar a imposição a uma pessoa singular de 
uma multa de 5 milhões de euros. Muitas das infrações mais graves também são punidas pelo 
direito penal. Nesses casos, os Estados-Membros devem ter liberdade para escolher uma 
sanção penal em vez duma sanção administrativa.

Alteração 1247
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 75 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) sanções pecuniárias administrativas até 
um nível máximo correspondente a duas

g) sem prejuízo do disposto nas alíneas e) 
e f), sanções pecuniárias administrativas 
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vezes o montante do benefício obtido com 
a infração, se esse benefício puder ser 
determinado.

até um nível máximo correspondente a dez
vezes o montante do benefício obtido com 
a infração, se esse benefício puder ser 
determinado.

Or. en

Justificação

Duas vezes o montante do benefício obtido não é dissuasor quando a infração é 
comprovadamente difícil de provar e punir.

Alteração 1248
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 75 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Caso o benefício obtido com a infração 
possa ser determinado, os 
Estados-Membros devem garantir que o 
limite máximo não é inferior a duas vezes 
o montante desse benefício.

Caso o benefício obtido com a infração 
possa ser determinado, os 
Estados-Membros devem garantir que o 
limite máximo não é inferior a dez vezes o 
montante desse benefício, nem inferior aos 
prejuízos sofridos pelos outros 
participantes no mercado afetados por 
essa infração.

Or. en

Justificação

As sanções têm de prejudicar fortemente quem infringir a diretiva.

Alteração 1249
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 75 – n.º 2 – parágrafo 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Para os fins do presente artigo, os tipos de 
sanções e medidas administrativas e o 
nível das sanções administrativas 
pecuniárias ficarão subordinados às 
condições definidas na legislação 
nacional.

Or. en

Justificação

Tem de ser possível estabelecer na legislação nacional uma distinção relativamente aos tipos 
e nível das sanções; a tarefa de especificar os níveis não deve ficar a cargo das autoridades 
competentes. O princípio da proporcionalidade aplica-se tanto a nível formal como real. A 
sanção deve ser adequada à infração, tanto na legislação como na aplicação.

Alteração 1250
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, ao determinar o tipo de sanções ou 
medidas administrativas e o nível de 
sanções pecuniárias administrativas, as 
autoridades competentes devem ter em 
conta todas as circunstâncias relevantes, 
incluindo:

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, ao determinar o tipo de sanções ou 
medidas administrativas e o nível das 
sanções administrativas pecuniárias, as 
autoridades competentes têm em 
consideração todas as circunstâncias 
pertinentes incluindo, se adequado:

Or. en

Alteração 1251
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Artigo 77 – n.º 1 – parágrafo 1



PE489.423v01-00 24/65 AM\901516PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as autoridades competentes criam 
mecanismos eficazes a fim de incentivar a 
comunicação às mesmas de violações das 
disposições do Regulamento …/… 
(MiFIR) e das disposições nacionais de 
aplicação da presente diretiva.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as autoridades competentes criam 
mecanismos eficazes e fiáveis, a fim de 
incentivar a comunicação às mesmas de 
violações potenciais ou reais das 
disposições do Regulamento …/… 
(MiFIR) e das disposições nacionais de 
aplicação da presente diretiva.

Or. en

Alteração 1252
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Artigo 77 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) proteção adequada para os funcionários 
das instituições financeiras que denunciam 
infrações cometidas nas mesmas;

b) Proteção adequada, incluindo o 
anonimato total, para os funcionários das 
instituições financeiras que denunciam 
infrações cometidas nas mesmas;

Or. en

Alteração 1253
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 77 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) proteção adequada para os funcionários 
das instituições financeiras que denunciam 
infrações cometidas nas mesmas;

b) proteção adequada e a possibilidade de 
anonimato para os funcionários das 
instituições financeiras que denunciam 
infrações cometidas nas mesmas;

Or. en
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Alteração 1254
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Artigo 77 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Regras claras que proíbam as 
instituições de procurar saber a 
identidade do indivíduo que tenha 
denunciado uma infração.

Or. en

Alteração 1255
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Artigo 77 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem exigir que 
as instituições financeiras apliquem 
procedimentos adequados para que os seus 
funcionários comuniquem infrações a nível 
interno através de um canal específico.

2. Os Estados-Membros devem exigir que 
as instituições financeiras apliquem 
procedimentos adequados para que os seus 
funcionários comuniquem infrações a nível 
interno através de um canal específico.
Estes procedimentos podem ser 
estabelecidos através de acordos coletivos 
ou de outras disposições previstas pelos 
parceiros sociais. É aplicável uma 
proteção idêntica à referida no n.º 1, 
parágrafo 2, alíneas b), c) e c-A).

Or. en

Justificação

Já existem procedimentos bem estabelecidos nos locais onde representantes eleitos dos 
sindicatos podem funcionar como intermediários na comunicação interna. É imperativo 
garantir a proteção total também dos funcionários que usam esses procedimentos.
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Alteração 1256
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 77 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Um trabalhador não pode ser 
impedido de denunciar infrações 
cometidas numa instituição financeira 
por quaisquer normas de 
confidencialidade. Qualquer informação 
que contribua para provar infrações 
cometidas na instituição financeira 
deixará de ser considerada confidencial e 
a sua revelação em boa fé não implicará a 
responsabilidade de qualquer tipo das 
pessoas que revelem essa informação.

Or. en

Alteração 1257
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 78 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A AEVMM deve elaborar projetos de 
normas técnicas de execução relativas aos 
procedimentos e formulários para a 
apresentação de informações, tal como 
referido no presente artigo.

Suprimido

É atribuída à Comissão competência para 
adotar as normas técnicas de execução a 
que se refere o primeiro parágrafo, nos 
termos do artigo 15.º do Regulamento 
(UE) n.º 1095/2010.
A AEVMM apresenta à Comissão esses 
projetos de normas técnicas de execução 
até [XX].
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Or. en

Justificação

A elaboração de procedimentos e formulários não deve ser uma prioridade para a AEVMM.

Alteração 1258
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 79 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem estabelecer 
que um ou mais dos seguintes organismos, 
nos termos definidos na lei nacional, pode
igualmente, no interesse dos consumidores 
e de acordo com essa lei, recorrer aos 
tribunais ou às autoridades administrativas 
competentes a fim de garantir que o 
Regulamento (UE) n.º …/… [MiFIR] e as 
disposições nacionais adotadas em 
execução da presente diretiva sejam 
aplicadas a:

2. Os Estados-Membros devem estabelecer 
que os seguintes organismos, nos termos 
definidos na lei nacional, podem
igualmente, no interesse dos consumidores 
e de acordo com essa lei, recorrer aos 
tribunais ou às autoridades administrativas 
competentes a fim de garantir que o 
Regulamento (UE) n.º …/… [MiFIR] e as 
disposições nacionais adotadas em 
execução da presente diretiva sejam 
aplicadas a:

Or. en

Justificação

No seguimento duma proposta do BEUC.

Alteração 1259
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 79-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 79.º-A
Responsabilidade civil
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Os Estados-Membros asseguram que 
quando uma empresa de investimento ou 
um operador de mercado cometerem 
intencionalmente ou com negligência 
grave uma das infrações enumeradas no 
artigo 75.º da presente diretiva em 
prejuízo dum investidor, esse investidor 
pode iniciar um processo contra a 
empresa de investimento ou o operador de 
mercado por quaisquer danos causados 
ao referido investidor.
Uma empresa de investimento ou um 
operador de mercado atua com 
negligência grave se negligenciar 
seriamente os deveres que lhe são
impostos pela presente diretiva.
Quando um investidor apurar factos de 
onde se possa inferir que uma empresa de 
investimento ou um operador de mercado 
cometeu uma das infrações enumeradas 
no artigo 75.º da presente diretiva, os 
Estados-Membros asseguram que caberá 
à empresa de investimento ou ao operador 
de mercado provar que não cometeu essa 
infração ou que esta não teve impacto nos 
interesses do investidor.
A responsabilidade civil referida no n.º 1 
não poderá ser excluída nem limitada 
antecipadamente por via contratual. Os 
Estados-Membros asseguram que 
qualquer cláusula existente nesses 
acordos que exclua ou limite 
antecipadamente a responsabilidade civil 
será considerada nula e sem efeito.
Os Estados-Membros asseguram que o 
prazo-limite para apresentar queixas 
relativamente a uma das infrações 
enumeradas no artigo 75.º da presente 
diretiva tem início quando os investidores 
tiverem conhecimento real da infração ou 
quando deviam ter tido conhecimento real 
se não houvesse negligência grave.
Os prazos-limite serão, pelo menos, de 10 
anos.
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Or. en

Alteração 1260
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 80 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar
a instituição de procedimentos eficientes e 
efetivos para a apresentação de queixas e 
recursos, destinados à resolução 
extrajudicial dos litígios de consumidores 
respeitantes à prestação de serviços de 
investimento e de serviços auxiliares por 
parte das empresas de investimento, 
utilizando para esse fim os organismos já 
existentes, se tal for conveniente. Os 
Estados-Membros devem também 
assegurar que todas as empresas de 
investimento adiram a um ou mais desses 
organismos que aplicam os procedimentos 
de queixa e de recurso. 

1. Os Estados-Membros devem assegurar
a instituição de procedimentos eficientes e 
efetivos para a apresentação de queixas e 
recursos, destinados à resolução 
extrajudicial dos litígios de consumidores 
respeitantes à prestação de serviços de 
investimento e de serviços auxiliares por 
parte das empresas de investimento, 
utilizando para esse fim os organismos já 
existentes, se tal for conveniente.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem ser autorizados a continuar a usar os órgãos existentes para a 
resolução extrajudicial de litígios dos consumidores, também para os litígios relativos a 
serviços prestados pelas empresas de investimento. Nos Estados-Membros há sistemas 
nacionais onde as empresas de investimento não podem ou não precisam de aderir ao órgão 
em questão. Nesses sistemas, uma queixa dos consumidores será tratada mesmo sem a 
participação da empresa de investimento.

Alteração 1261
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Artigo 83 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que, tendo em conta a situação 
dos mercados de valores mobiliários no 
Estado-Membro de acolhimento, as 
operações de um mercado regulamentado,
um MTF ou um OTF que estabeleceu 
mecanismos num Estado-Membro de 
acolhimento tenham adquirido uma 
importância substancial para o 
funcionamento dos mercados de valores 
mobiliários e a proteção dos investidores 
nesse Estado-Membro de acolhimento, as 
autoridades competentes de origem e de 
acolhimento do mercado regulamentado 
devem estabelecer acordos de cooperação 
adequados.

2. Sempre que, tendo em conta a situação 
dos mercados de valores mobiliários no 
Estado-Membro de acolhimento, as 
operações de um mercado regulamentado 
ou um MTF que estabeleceu mecanismos 
num Estado-Membro de acolhimento 
tenham adquirido uma importância 
substancial para o funcionamento dos 
mercados de valores mobiliários e a 
proteção dos investidores nesse 
Estado-Membro de acolhimento, as 
autoridades competentes de origem e de 
acolhimento do mercado regulamentado 
devem estabelecer acordos de cooperação 
adequados.

Or. en

Alteração 1262
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 83 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) quaisquer pedidos para reduzir a 
dimensão de uma posição ou exposição, 
nos termos do artigo 72.º, n.º 1, alínea f);

a) quaisquer pedidos para reduzir a 
dimensão de uma posição ou exposição, 
nos termos do artigo 72.º, alínea f);

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração ao artigo 72.º.

Alteração 1263
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE
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Proposta de diretiva
Artigo 83 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) quaisquer limites à capacidade de as 
pessoas subscreverem um instrumento, nos 
termos do artigo 72.º, n.º 1, alínea g).

b) quaisquer limites à capacidade de as 
pessoas subscreverem um instrumento, nos 
termos do artigo 72.º, alínea g).

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração ao artigo 72.º.

Alteração 1264
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 83 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A notificação deve incluir, sempre que 
pertinente, os dados do pedido de acordo 
com o artigo 72, n.º 1, alínea f), incluindo a 
identidade da pessoa ou pessoas a quem foi 
dirigido e os respetivos motivos, bem como 
o valor dos limites introduzidos nos termos 
do artigo 72.º, n.º 1, alínea g), incluindo a 
pessoa ou a categoria de pessoas em causa, 
os instrumentos financeiros aplicáveis, 
quaisquer medidas ou limiares 
quantitativos, tais como o número máximo 
de contratos que as pessoas podem celebrar 
antes de um limite ser atingido, e todas as 
isenções e respetivos fundamentos.

A notificação deve incluir, sempre que 
pertinente, os dados do pedido de acordo 
com o artigo 72, alínea f), incluindo a 
identidade da pessoa ou pessoas a quem foi 
dirigido e os respetivos motivos, bem como 
o valor dos limites introduzidos nos termos 
do artigo 72.º, alínea g), incluindo a pessoa 
ou a categoria de pessoas em causa, os 
instrumentos financeiros aplicáveis, 
quaisquer medidas ou limiares 
quantitativos, tais como o número máximo 
de contratos que as pessoas podem celebrar 
antes de um limite ser atingido, e todas as 
isenções e respetivos fundamentos.

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração ao artigo 72.º.
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Alteração 1265
Gay Mitchell

Proposta de diretiva
Artigo 83 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A notificação deve incluir, sempre que 
pertinente, os dados do pedido de acordo 
com o artigo 72, n.º 1, alínea f), incluindo a 
identidade da pessoa ou pessoas a quem foi 
dirigido e os respetivos motivos, bem como 
o valor dos limites introduzidos nos termos 
do artigo 72.º, n.º 1, alínea g), incluindo a 
pessoa ou a categoria de pessoas em causa, 
os instrumentos financeiros aplicáveis, 
quaisquer medidas ou limiares 
quantitativos, tais como o número máximo 
de contratos que as pessoas podem 
celebrar antes de um limite ser atingido, e 
todas as isenções e respetivos 
fundamentos.

A notificação deve incluir, sempre que 
pertinente, os dados do pedido de acordo 
com o artigo 72, n.º 1, alínea f), incluindo a 
identidade da pessoa ou pessoas a quem foi 
dirigido e os respetivos motivos, bem como 
o valor dos limites introduzidos nos termos 
do artigo 72.º, n.º 1, alínea g), incluindo a 
pessoa ou a categoria de pessoas em causa, 
os instrumentos financeiros aplicáveis, 
quaisquer medidas ou limiares 
quantitativos, tais como as posições em 
aberto que se podem celebrar antes de um 
limite ser atingido, e todas as isenções e 
respetivos fundamentos.

Or. en

Alteração 1266
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 83 – n.º 5 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Uma autoridade competente de um Estado-
Membro que recebe uma notificação de 
acordo com o presente número pode tomar 
medidas, em conformidade com o artigo 
72.º, n.º 1, alínea f) ou g), se considerar 
que são necessárias para atingir o objetivo 
da outra autoridade competente. A 
autoridade competente deve também 
proceder a uma notificação em 
conformidade com o presente número, 
sempre que se propuser tomar medidas.

Uma autoridade competente de um Estado-
Membro que recebe uma notificação de 
acordo com o presente número pode tomar 
medidas, em conformidade com o artigo 
72.º, alínea f) ou g), se considerar que são 
necessárias para atingir o objetivo da outra 
autoridade competente. A autoridade 
competente deve também proceder a uma 
notificação em conformidade com o 
presente número, sempre que se propuser 
tomar medidas.
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Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração ao artigo 72.º.

Alteração 1267
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 83 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. São conferidos à Comissão poderes para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 94.º, relativamente a medidas 
de execução para estabelecer os critérios 
nos termos dos quais as operações de um 
mercado regulamentado num Estado-
Membro de acolhimento podem ser 
consideradas como de importância 
substancial para o funcionamento dos 
mercados de valores mobiliários e a 
proteção dos investidores nesse Estado-
Membro de acolhimento.

7. São conferidos à Comissão - em 
consulta com a AEVMM - poderes para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 94.º, relativamente a medidas 
de execução para estabelecer os critérios 
nos termos dos quais as operações de um 
mercado regulamentado num Estado-
Membro de acolhimento podem ser 
consideradas como de importância 
substancial para o funcionamento dos 
mercados de valores mobiliários e a 
proteção dos investidores nesse Estado-
Membro de acolhimento.

Or. en

Justificação

Acrescenta o requisito no sentido de a Comissão consultar a AEVMM antes de agir.

Alteração 1268
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 86 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

As autoridades competentes também 
podem remeter para situações da 
AEVMM quando uma autoridade 
competente discordar do procedimento ou 
do conteúdo duma ação ou inação duma 
autoridade competente de outro 
Estado-Membro relativa a quaisquer 
disposições da presente diretiva ou do 
Regulamento (UE) n.º …/… [MiFIR].

Or. en

Justificação

O procedimento de mediação vinculativo será aplicável a quaisquer disposições dessa 
diretiva e da MiFIR para assegurar a execução coerente das normas em todo o mercado 
interno.

Alteração 1269
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Artigo 90 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Caso a autoridade competente do 
Estado-Membro de acolhimento de um 
mercado regulamentado, MTF ou OTF
tenha motivos claros e demonstráveis para 
acreditar que o referido mercado 
regulamentado, MTF ou OTF infringe as 
obrigações decorrentes das disposições 
adotadas nos termos da presente diretiva, 
deve transmitir essas conclusões à 
autoridade competente do Estado-Membro 
de origem do mercado regulamentado,
MTF ou OTF.

Caso a autoridade competente do 
Estado-Membro de acolhimento de um 
mercado regulamentado ou MTF tenha 
motivos claros e demonstráveis para 
acreditar que o referido mercado 
regulamentado ou MTF infringe as 
obrigações decorrentes das disposições 
adotadas nos termos da presente diretiva, 
deve transmitir essas conclusões à 
autoridade competente do Estado-Membro 
de origem do mercado regulamentado ou
MTF.

Or. en



AM\901516PT.doc 35/65 PE489.423v01-00

PT

Alteração 1270
Robert Goebbels

Proposta de diretiva
Artigo 91 – título

Texto da Comissão Alteração

Cooperação e troca de informações com a 
AEVMM

Cooperação e troca de informações com a 
AEVMM no âmbito do Sistema Europeu 
de Supervisão Financeira (SESF) e do 
Sistema Europeu de Bancos Centrais 
(SEBC)

Or. en

Justificação

Por motivos de clareza e certeza jurídica, a MiFID proposta deve refletir o princípio da 
cooperação definido no contexto da recente reforma da supervisão financeira na Europa. 
Além disso, as disposições em matéria de partilha de informações devem ser melhoradas em 
favor do SEBC, incluindo o BCE. Este último recomenda a introdução de alterações 
semelhantes noutras diretivas de relevo para o setor financeiro conforme adequado - ver 
também a alteração 3 ao artigo 7.º da diretiva proposta no parecer CON/2012/5 do BCE. 
(Sugestão do BCE)

Alteração 1271
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Artigo 91 – título

Texto da Comissão Alteração

Cooperação e troca de informações com a 
AEVMM

Cooperação e troca de informações com a 
AEVMM no âmbito do Sistema Europeu 
de Supervisão Financeira (SESF) e do 
Sistema Europeu de Bancos Centrais 
(SEBC)

Or. en

Alteração 1272
Sylvie Goulard



PE489.423v01-00 36/65 AM\901516PT.doc

PT

Proposta de diretiva
Artigo 91 – n.º 1 - (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1. As autoridades competentes, como 
partes no SESF, cooperam com confiança 
e respeito mútuo, em particular na 
garantia de um fluxo adequado e fiável de 
informação entre elas próprias e outras 
partes no SESF, de acordo com o 
princípio da cooperação leal previsto no 
artigo 4.º, n.º 3, do Tratado da União 
Europeia;

Or. en

Justificação

Por motivos de clareza e certeza jurídica, a MiFID proposta deve refletir o princípio da 
cooperação definido no contexto da recente reforma da supervisão financeira na Europa. 
Além disso, as disposições em matéria de partilha de informações devem ser melhoradas em 
favor do SEBC, incluindo o BCE.

Alteração 1273
Robert Goebbels

Proposta de diretiva
Artigo 91 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. As autoridades competentes, como 
partes no SESF, cooperam com confiança 
e respeito mútuo, em particular na 
garantia de um fluxo adequado e fiável de 
informação entre elas próprias e outras 
partes no SESF, de acordo com o 
princípio da cooperação leal previsto no 
artigo 4.º, n.º 3, do Tratado da União 
Europeia;

Or. en
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Justificação

Por motivos de clareza e certeza jurídica, a MiFID proposta deve refletir o princípio da 
cooperação definido no contexto da recente reforma da supervisão financeira na Europa. 
Além disso, as disposições em matéria de partilha de informações devem ser melhoradas em 
favor do SEBC, incluindo o BCE. Este último recomenda a introdução de alterações 
semelhantes noutras diretivas de relevo para o setor financeiro conforme adequado - ver 
também a alteração 3 ao artigo 7.º da diretiva proposta no parecer CON/2012/5 do BCE. 
(Sugestão do BCE)

Alteração 1274
Robert Goebbels

Proposta de diretiva
Artigo 91 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades competentes facultam 
sem demora à AEVMM todas as 
informações necessárias ao cumprimento 
das suas obrigações previstas na presente 
diretiva, nos termos do artigo 35.º do 
Regulamento (UE) n.º 1095/2010.

2. As autoridades competentes facultam 
sem demora à AEVMM todas as 
informações necessárias ao cumprimento 
das suas obrigações previstas na presente 
diretiva, nos termos do artigo 35.º do 
Regulamento (UE) n.º 1095/2010 e, se for 
adequado, facultam ao SEBC todas as 
informações pertinentes para o 
cumprimento das suas tarefas.

Or. en

Justificação

Por motivos de clareza e certeza jurídica, a MiFID proposta deve refletir o princípio da 
cooperação definido no contexto da recente reforma da supervisão financeira na Europa. 
Além disso, as disposições em matéria de partilha de informações devem ser melhoradas em 
favor do SEBC, incluindo o BCE. Este último recomenda a introdução de alterações 
semelhantes noutras diretivas de relevo para o setor financeiro conforme adequado - ver 
também a alteração 3 ao artigo 7.º da diretiva proposta no parecer CON/2012/5 do BCE. 
(Sugestão do BCE)

Alteração 1275
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Artigo 91 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades competentes facultam 
sem demora à AEVMM todas as 
informações necessárias ao cumprimento 
das suas obrigações previstas na presente 
diretiva, nos termos do artigo 35.º do 
Regulamento (UE) n.º 1095/2010.

2. As autoridades competentes facultam 
sem demora à AEVMM todas as 
informações necessárias ao cumprimento 
das suas obrigações previstas na presente 
diretiva, nos termos do artigo 35.º do 
Regulamento (UE) n.º 1095/2010 e, se for 
adequado, facultam ao SEBC todas as 
informações pertinentes para o 
cumprimento das suas tarefas.

Or. en

Justificação

Por motivos de clareza e certeza jurídica, a MiFID proposta deve refletir o princípio da 
cooperação definido no contexto da recente reforma da supervisão financeira na Europa. 
Além disso, as disposições em matéria de partilha de informações devem ser melhoradas em 
favor do SEBC, incluindo o BCE.

Alteração 1276
Robert Goebbels, Markus Ferber, Arlene McCarthy

Proposta de diretiva
Artigo 91-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 91.º-A
Comissão consultiva da AEVMM relativa 

a negociação de alta frequência
Até 30 de junho de 2014, a AEVMM 
institui uma comissão consultiva de 
peritos nacionais para determinar os 
progressos em matéria de negociação de 
alta frequência que possam 
potencialmente constituir uma 
manipulação de mercado, com vista a:
a) aumentar o conhecimento da AEVMM 
sobre negociação de alta frequência; e
b) fornecer uma lista de práticas abusivas 
relativamente à negociação de alta 
frequência - incluindo as práticas de 



AM\901516PT.doc 39/65 PE489.423v01-00

PT

“spoofing”, “quote stuffing” e “layering” 
- para os fins do artigo 5.º, n.º 1-A do 
Regulamento (UE) n.º …/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho de ... 
[RAM].

Or. en

Alteração 1277
Jean-Paul Gauzès

Proposta de diretiva
Artigo -92-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 92.º-A
Disposições gerais

1. Uma entidade de um país terceiro que 
celebre um contrato de derivados com 
uma contraparte europeia, quando esse 
derivado tiver um efeito direto, 
substancial e previsível na UE nos termos 
do artigo 4.º, n.º 1, alínea a), subalínea v) 
do Regulamento (UE) n.º …/…  do 
Parlamento Europeu e do Conselho 
relativo a transações de derivados OTC, 
às contrapartidas centrais e aos 
repositórios de transações (EMIR), recebe 
autorização prévia da AEVMM se atuar 
como entidade que negoceia em contratos 
de derivados, participar regularmente em 
contratos de derivados com contrapartes 
no normal curso da sua atividade por sua 
própria conta ou participar em atividade 
que a torna geralmente conhecida no 
comércio como negociante ou criadora de 
mercado nos contratos de derivados.
2. As entidades de países terceiros 
referidas no n.º 1 serão registadas pela 
AEVMM no registo de empresas de países 
terceiros que ela mantém em 
conformidade com o artigo 38.º do 
Regulamento (UE) n.º …/… [MiFIR].
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3. A AEVMM só concede a autorização 
proferida no n.º 1 se considerar que o 
enquadramento legal, de supervisão e de 
execução do país terceiro de origem da 
entidade cumpre as seguintes condições:
a) os serviços e atividades de investimento 
estão sujeitas a autorização e a uma 
supervisão do respeito das suas 
obrigações numa base contínua;
b) os serviços e atividades de investimento 
prestados estão sujeitos a requisitos de 
fundos próprios suficientes e os requisitos 
aplicáveis aos acionistas e membros do 
órgão de direção são também adequados;
c) os serviços e atividades de investimento 
estão sujeitos a requisitos organizacionais 
adequados no domínio das funções de 
controlo interno;
d) os serviços e atividades de investimento 
estão sujeitos a regras de exercício de 
atividade adequadas;
4. São delegados à Comissão poderes para 
adotar normas técnicas regulamentares 
que especifiquem:
a) As informações a fornecer à AEVMM 
pela entidade candidata do país terceiro 
no seu pedido de registo em conformidade 
com o n.º 3;
b) O formato das informações a fornecer, 
em conformidade com o n.º 1;
c) Os critérios definidos no n.º 3.
As normas técnicas regulamentares 
referidas no primeiro parágrafo são 
adotadas em conformidade com os artigos 
10.º a 14.º do Regulamento (UE) n.º 
1095/2010.
A AEVMM apresentará à Comissão um 
projeto para essas normas técnicas 
regulamentares até […]*.
_________________
* JO, inserir a data: …
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Or. en

Alteração 1278
Jean-Paul Gauzès

Proposta de diretiva
Artigo -92-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 92.º-B
Mecanismos para evitar normas que 

envolvam duplicação ou conflitualidade
1. A Comissão é assistida pela AEVMM 
no acompanhamento da aplicação 
internacional dos princípios consagrados 
no artigo -92.º-A, em particular no que se 
refere a eventuais requisitos aplicáveis 
aos participantes no mercado que 
envolvam duplicação ou conflitualidade, 
bem como na elaboração de relatórios ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, e 
recomenda eventuais ações.
2. A Comissão pode adotar atos de 
execução declarando que o 
enquadramento legal, de supervisão e de 
execução do país terceiro pertinente é 
equivalente ao enquadramento decorrente 
da presente diretiva:
a) Se o enquadramento legal e de 
supervisão desse país terceiro assegurar 
que as empresas nele autorizadas 
cumprem requisitos juridicamente 
vinculativos com efeito equivalente aos 
requisitos estabelecidos na presente 
diretiva, no Regulamento (UE) n.º …/…. 
[MiFIR] e na Diretiva 2006/49/CE 
[Diretiva relativa à adequação dos fundos 
próprios] e nas suas medidas de 
execução;
b) Se esse país terceiro prevê o 
reconhecimento recíproco equivalente do 
quadro prudencial aplicável a essas 
entidades e acesso recíproco equivalente 
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ao seu mercado;
c) Se o enquadramento legal e de 
supervisão desse país terceiro assegurar 
uma proteção dos investidores equivalente 
à definida na presente diretiva; e
d) Se o enquadramento legal e de 
supervisão desse país terceiro for 
efetivamente aplicado e executado duma 
forma equitativa e não distorsora, de 
forma a assegurar uma supervisão e 
execução eficazes nesse país terceiro.
Os atos de execução são adotados nos 
termos do procedimento de exame a que 
se refere o artigo 95.º, n.º 2.
3. Um ato de execução em matéria de 
equivalência como o referido no n.º 2 
implica que as contrapartes que celebrem 
uma transação de derivados subordinada 
ao procedimento nos termos do artigo 
-92.º-A ficam isentas do procedimento de 
autorização referido no n.º 1 desse mesmo 
artigo.
4. A AEVMM celebra acordos de 
cooperação com as autoridades 
competentes relevantes dos países 
terceiros cujos enquadramentos legais e 
de supervisão tenham sido considerados 
equivalentes ao presente regulamento nos 
termos do n.º 1. Esses acordos devem 
especificar, pelo menos, o seguinte:
a) O mecanismo de intercâmbio de 
informações entre a AEVMM e as 
autoridades competentes dos países 
terceiros em questão, incluindo o acesso a 
todas as informações relativas a empresas 
não estabelecidas na UE autorizadas 
nesses países terceiros que sejam 
solicitadas pela AEVMM;
b) O mecanismo de notificação rápida à 
AEVMM de casos em que a autoridade 
competente de um país terceiro considere 
que uma empresa do país terceiro, que 
essa autoridade supervisiona e que a 
AEVMM inscreveu no registo previsto no 
artigo 38.º do Regulamento (UE) n.º …/… 
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(MiFIR), violou as condições da sua 
autorização ou outra legislação que seja 
obrigada a cumprir;
c) Os procedimentos relativos à 
coordenação das atividades de supervisão, 
incluindo, se for caso disso, inspeções no 
local.
5. A Comissão acompanha, em 
cooperação com a AEVMM, a execução 
efetiva pelos países terceiros, em relação 
aos quais tenha sido adotado um ato de 
execução em matéria de equivalência, dos 
requisitos equivalentes aos constantes no 
artigo 92.º-A e apresenta, pelo menos uma 
vez por ano, um relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho. No prazo de 30 
dias a contar da apresentação do relatório 
e se este revelar uma aplicação 
insuficiente ou incoerente dos requisitos 
equivalentes por parte das autoridades do 
país terceiro, a Comissão retira o 
reconhecimento da equivalência do 
quadro jurídico do país terceiro em causa. 
Se um ato de execução em matéria de 
equivalência for retirado, as entidades de 
países terceiros ficam de novo 
automaticamente sujeitas a todos os 
requisitos da presente diretiva.

Or. en

Alteração 1279
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 93 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

São conferidos à Comissão poderes para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 94.º, relativamente ao artigo 
2.º, n.º 3, artigo 4.º, n.ºs 1 e 2, artigo 13.º, 
n.º 1, artigo 16.º, n.º 12, artigo 17.º, n.º 6, 

São conferidos à Comissão poderes para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 94.º, relativamente ao artigo 
13.º, n.º 1, ao artigo 35.º, n.º 8, ao artigo 
44.º, n.º 4, ao artigo 66.º, n.º 7, artigo 67.º, 
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artigo 23.º, n.º 3, artigo 24.º, n.º 8, artigo 
25.º, n.º 6, artigo 27.º, n.º 7, artigo 28.º, n.º 
3, artigo 30.º, n.º 5, artigo 32.º, n.º 3, 
artigo 35.º, n.º 8, artigo 44.º, n.º 4, artigo 
51.º, n.º 7, artigo 52.º, n.º 6, artigo 53.º, n.º 
4, artigo 59.º, n.º 3, artigo 60.º, n.º 5,
artigo 66.º, n.ºs 6 e 7, artigo 67.º, n.ºs 3, 7 e 
8, artigo 68.º, n.º 5, artigo 83.º, n.º 7, e 
artigo 99.º, n.º 2.

n.ºs 3, 7 e 8, artigo 68.º, n.º 5, artigo 83.º, 
n.º 7 e artigo 99.º, n.º 2.

Or. en

Justificação

Em conformidade com outras alterações introduzidas no texto.

Alteração 1280
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Artigo 96 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O funcionamento dos sistemas de 
negociação organizados, tendo em conta a 
experiência em matéria de supervisão 
adquirida pelas autoridades competentes, 
o número de OTF autorizados na UE e a 
sua quota de mercado;

Suprimido

Or. en

Alteração 1281
Anne E.  Jensen

Proposta de diretiva
Artigo 96 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) O impacto da introdução de um 
sistema de publicação de informações 
financeiras em contínuo sobre ações;
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Or. en

Alteração 1282
Anne E. Jensen

Proposta de diretiva
Artigo 96 – n.º 1 – alínea a-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-B) A evolução dos preços nos dados 
relativos ao mercado em geral;

Or. en

Alteração 1283
Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Artigo 96 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) O impacto dos requisitos em matéria de 
negociação automatizada e de alta 
frequência;

c) O impacto dos requisitos em matéria de 
negociação automatizada e de alta 
frequência, incluindo uma revisão das 
obrigações especificadas no artigo 17.º, 
n.º 3 e se isto funciona corretamente ou 
deve ser alargado de forma a abranger os 
cabazes de ações e as ações individuais;

Or. en

Alteração 1284
Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Artigo 96.º – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Se os requisitos relativos à variação 



PE489.423v01-00 46/65 AM\901516PT.doc

PT

mínima da cotação descritos no artigo 
17.º tiveram um impacto material nas 
operações de mercado;

Or. en

Alteração 1285
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 96 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) O impacto da aplicação, dos limites ou 
dos mecanismos alternativos de liquidez, 
dos abusos de mercado e das condições de 
determinação dos preços e de liquidação 
ordenadas nos mercados de instrumentos 
derivados sobre mercadorias;

e) O impacto da aplicação, dos limites e
dos mecanismos adicionais de liquidez 
exigidos pelas transações de cobertura de 
risco de boa-fé, dos abusos de mercado e 
das condições que garantem funções de 
descoberta de preços e condições de 
liquidação ordenadas nos mercados de 
instrumentos derivados sobre mercadorias 
e visando impedir, diminuir ou eliminar a 
especulação excessiva e a volatilidade dos 
preços;

Or. en

Alteração 1286
Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Artigo 96 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) A prestação de informações financeiras 
em contínuo, em conformidade com o 
título V, em especial a disponibilidade de 
informações pós-negociação de elevada 
qualidade num formato consolidado, 
abrangendo todo o mercado, em 
conformidade com critérios de facilidade 

f) A prestação de informações financeiras 
em contínuo, em conformidade com o 
título V, em especial a disponibilidade de 
informações pós-negociação de elevada 
qualidade num formato consolidado, 
abrangendo todo o mercado, em 
conformidade com critérios de facilidade 
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de compreensão e a um custo razoável. A 
fim de assegurar a qualidade e a 
acessibilidade de informações pós-
negociação consolidadas, a Comissão deve 
apresentar o seu relatório acompanhado, se 
for caso disso, de uma proposta legislativa 
para a criação de uma entidade única que 
preste informações financeiras em 
contínuo.

de compreensão e a um custo razoável. A 
fim de assegurar a qualidade e a 
acessibilidade de informações pós-
negociação consolidadas, a Comissão deve 
apresentar o seu relatório acompanhado, se 
for caso disso, de uma proposta legislativa 
para a criação de uma entidade única que 
preste informações financeiras em contínuo 
em todas as categorias de ativos.

Or. en

Alteração 1287
Diogo Feio

Proposta de diretiva
Artigo 96 – n.º 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) Se o cumprimento, pelas empresas de 
investimento, das obrigações de execução 
nas melhores condições previstas no 
[artigo 27.º] e o nível de transparência 
antes da negociação do mercado da UE, 
nomeadamente sobre a qualidade e 
acessibilidade da informação antes da 
negociação pelos investidores, tendo em 
conta, entre outras coisas, o nível de 
fragmentação do mercado. A Comissão 
apresenta o seu relatório acompanhado, 
se adequado, duma proposta legislativa 
com vista à criação dum sistema de 
publicação de informações financeiras em 
contínuo destinado à informação antes da 
negociação.

Or. en

Alteração 1288
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de diretiva
Artigo 97 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem adotar e 
publicar, até [**], as disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente diretiva. Os 
Estados-Membros comunicam de imediato 
à Comissão o texto dessas disposições, 
bem como um quadro de correspondência 
entre essas disposições e a presente 
diretiva.

Os Estados-Membros devem adotar e 
publicar, até […]*, as disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente diretiva. Os 
Estados-Membros comunicam de imediato 
à Comissão o texto dessas disposições, 
bem como um quadro de correspondência 
entre essas disposições e a presente 
diretiva.

____________________
* JO, inserir a data: um ano após a data 
de entrada em vigor da presente diretiva.

Or. en

Alteração 1289
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 97 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem aplicar as 
referidas disposições a partir de […], com 
exceção das disposições que transpõem o 
artigo 67.º, n.º 2, que são aplicáveis após 
[dois anos de aplicação relativamente ao 
resto da diretiva].

Os Estados-Membros devem aplicar as 
referidas disposições a partir de […]*, com 
exceção das disposições que transpõem o 
artigo 67.º, n.º 2, que são aplicáveis após 
[um ano a contar da data de aplicação 
relativamente ao resto da diretiva].
__________________

* JO, inserir a data: 18 meses a contar da 
data de entrada em vigor da presente 
diretiva.

Or. en
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Alteração 1290
Wolf Klinz

Proposta de diretiva
Artigo 99 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As empresas existentes de países 
terceiros podem continuar a prestar 
serviços e a realizar atividades nos 
Estados-Membros, em conformidade com 
os regimes nacionais até [4 anos após a 
data de entrada em vigor da presente 
diretiva].

1. As empresas existentes de países 
terceiros podem continuar a prestar 
serviços e a realizar atividades aos clientes 
não profissionais nos Estados-Membros, 
em conformidade com os regimes 
nacionais até 31 de dezembro de 2016.

Or. en

Alteração 1291
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 99 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão deve ter poderes para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 94.º, a fim de prorrogar o 
período de aplicação do n.º 1, tendo em 
conta as decisões de equivalência já 
adotadas pela Comissão em conformidade 
com o artigo 41.º, n.º 3, e a evolução 
prevista no quadro regulamentar e de 
supervisão de países terceiros.

Suprimido

Or. en

Alteração 1292
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de diretiva
Artigo 101-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 101.º-A
Alteração da Diretiva 98/26/CE

A Diretiva 98/26/CEE é alterada do 
seguinte modo:
Ao artigo 1º, é aditado o seguinte 
parágrafo:
“A presente diretiva não se aplica às 
licenças de emissão constituídas por 
quaisquer unidades reconhecidas para 
efeitos de cumprimento dos requisitos da 
Diretiva 2003/87/CE (regime de comércio 
de licenças de emissão).”

Or. en

Justificação

A diretiva relativa ao carácter definitivo da liquidação nos sistemas de pagamentos e de 
liquidação de valores mobiliários não é adequada às licenças de emissão.

Alteração 1293
Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Anexo I – Secção A – ponto 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Custódia e administração de 
instrumentos financeiros por conta de 
clientes, incluindo a guarda e serviços 
conexos como a gestão de tesouraria/de 
garantias;

Suprimido

Or. en

Justificação

Os serviços de custódia devem continuar a ser considerados como um serviço acessório no 
âmbito da MiFID, dado que muitas das disposições desta diretiva não são adequadas para as 
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centrais de depósito de títulos ou serviços de custódia. Contudo, os serviços devem ser 
estudados de forma mais pormenorizada ao abrigo do novo Regulamento sobre as centrais de 
depósito de títulos e a Diretiva relativa aos Valores Mobiliários.

Alteração 1294
Jean-Paul Gauzès

Proposta de diretiva
Anexo I – Secção A – ponto 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Custódia e administração de 
instrumentos financeiros por conta de 
clientes, incluindo a guarda e serviços 
conexos como a gestão de tesouraria/de 
garantias;

Suprimido

Or. en

Alteração 1295
Astrid Lulling

Proposta de diretiva
Anexo I – Secção A – ponto 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Custódia e administração de 
instrumentos financeiros por conta de 
clientes, incluindo a guarda e serviços 
conexos como a gestão de tesouraria/de 
garantias;

(9) Custódia e administração de 
instrumentos financeiros por conta de 
clientes não profissionais, incluindo a 
guarda e serviços conexos como a gestão 
de tesouraria/de garantias se estes forem 
oferecidos como prestação principal aos 
clientes;

Or. en

Justificação

Custódia e administração de instrumentos financeiros por conta de clientes não profissionais, 
incluindo a guarda e serviços conexos como a gestão de tesouraria/de garantias se estes 
forem oferecidos como prestação principal aos clientes.



PE489.423v01-00 52/65 AM\901516PT.doc

PT

Alteração 1296
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Anexo I – Secção A – ponto 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Exploração de sistemas de 
negociação organizados (OTF).

Suprimido

Or. en

Alteração 1297
Jean-Paul Gauzès

Proposta de diretiva
Anexo I – secção A – ponto 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) Sistema de negociação algorítmica, 
tal como descrito no artigo 4.º, n.º 2, 
ponto 30 da presente diretiva.

Or. en

Alteração 1298
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Proposta de diretiva
Anexo I – secção A – ponto 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) Sistema de negociação algorítmica

Or. en

Justificação

É imperativo assegurar que todos os negociantes envolvidos na negociação algorítmica -
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mesmo aqueles que apenas negoceiam por conta própria - são incluídos no âmbito de 
aplicação da MiFID e MiFIR.

Alteração 1299
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Anexo I – secção A – ponto 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) Sistema de negociação algorítmica

Or. en

Alteração 1300
Jean-Paul Gauzès

Proposta de diretiva
Anexo I – secção B – ponto 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Custódia e administração de 
instrumentos financeiros por conta de 
clientes, incluindo a guarda e serviços 
conexos como a gestão de tesouraria/de 
garantias;

Or. en

Alteração 1301
Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Anexo I – secção B – ponto 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Custódia e administração de 
instrumentos financeiros por conta de 
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clientes, incluindo a guarda e serviços 
conexos como a gestão de tesouraria/de 
garantias;

Or. en

Justificação

Os serviços de custódia devem continuar a ser considerados como um serviço acessório no 
âmbito da MiFID, dado que muitas das disposições desta diretiva não são adequadas para as 
centrais de depósito de títulos ou serviços de custódia. Contudo, os serviços devem ser 
estudados de forma mais pormenorizada ao abrigo do novo Regulamento sobre as centrais de 
depósito de títulos e a Diretiva relativa aos Valores Mobiliários.

Alteração 1302
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Anexo I – secção B – ponto 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Contratos de seguros vinculados a 
instrumentos relacionados com o 
investimento.

Or. nl

Alteração 1303
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Anexo I – Secção C – ponto 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Fundos de investimento de capital 
fixo

Or. en
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Alteração 1304
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Anexo I – Secção C – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Opções, futuros, swaps, contratos a 
prazo de taxa de juro e quaisquer outros 
contratos derivados relativos a valores 
mobiliários, divisas, taxas de juro ou de 
rendibilidades, licenças de emissão ou 
outros instrumentos derivados, índices 
financeiros ou indicadores financeiros que 
possam ser liquidados mediante uma 
entrega física ou um pagamento em 
dinheiro;

(4) Opções, futuros, swaps, contratos a 
prazo de taxa de juro e quaisquer outros 
contratos derivados relativos a valores 
mobiliários, divisas, taxas de juro ou de 
rendibilidades ou outros instrumentos 
derivados, índices financeiros ou 
indicadores financeiros que possam ser 
liquidados mediante uma entrega física ou 
um pagamento em dinheiro;

Or. en

Alteração 1305
Werner Langen

Proposta de diretiva
Anexo I – Secção C – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

6. Opções, futuros, swaps e quaisquer 
outros contratos de derivados relativos a 
mercadorias que possam ser liquidados 
mediante uma entrega física, desde que 
sejam transacionados num mercado 
regulamentado, num OTF ou num MTF;

6. Opções, futuros, swaps e quaisquer 
outros contratos derivados relativos a 
mercadorias que possam ser liquidados 
mediante uma entrega física, desde que 
sejam transacionados num mercado 
regulamentado ou num MTF e não se 
destinem a fins comerciais, e que tenham 
as mesmas características de outros 
instrumentos financeiros derivados;

Or. de

Justificação

Nos EUA, a Lei Dodd-Frank usa uma definição diferente de instrumentos financeiros que 
exclui explicitamente os instrumentos derivados liquidados mediante uma entrega física. Para 
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evitar colocar as empresas europeias em desvantagem é necessário alterar a definição.

Alteração 1306
Alfredo Pallone

Proposta de diretiva
Anexo I – Secção C – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Opções, futuros, swaps e quaisquer 
outros contratos de derivados relativos a 
mercadorias que possam ser liquidados 
mediante uma entrega física, desde que 
sejam transacionados num mercado 
regulamentado, num OTF ou num MTF;

(6) Opções, futuros, swaps e quaisquer 
outros contratos derivados relativos a 
mercadorias que possam ser liquidados 
mediante uma entrega física, desde que 
sejam transacionados num mercado 
regulamentado, num OTF ou num MTF e 
não se destinem a fins comerciais, e que 
tenham as mesmas características de 
outros instrumentos financeiros 
derivados;

Or. en

Alteração 1307
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Anexo I – Secção C – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Opções, futuros, swaps e quaisquer 
outros contratos de derivados relativos a 
mercadorias que possam ser liquidados 
mediante uma entrega física, desde que 
sejam transacionados num mercado 
regulamentado, num OTF  ou num MTF;

(6) Opções, futuros, swaps, e quaisquer 
outros contratos de derivados relativos a 
mercadorias que não se destinem a ser 
liquidados mediante uma entrega física, 
desde que sejam transacionados num 
mercado regulamentado, num OTF ou num 
MTF;

Or. en

Alteração 1308
Sylvie Goulard
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Proposta de diretiva
Anexo I – Secção C – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Opções, futuros, swaps e quaisquer 
outros contratos de derivados relativos a 
mercadorias que possam ser liquidados 
mediante uma entrega física, desde que 
sejam transacionados num mercado 
regulamentado, num OTF ou num MTF;

(6) Opções, futuros, swaps e quaisquer
outros contratos derivados relativos a 
mercadorias que possam ser liquidados 
mediante uma entrega física, desde que 
sejam transacionados num mercado 
regulamentado ou num MTF;

Or. en

Alteração 1309
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Anexo I – Secção C – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Opções, futuros, swaps, contratos a 
prazo e quaisquer outros contratos de 
derivados relativos a mercadorias, que 
possam ser liquidados mediante entrega 
física, não mencionados no ponto 6 e não 
destinados a fins comerciais, que tenham as 
mesmas características de outros 
instrumentos financeiros derivados, tendo 
em conta, nomeadamente, se são 
compensados ou liquidados através de 
câmaras de compensação reconhecidas 
ou se estão sujeitos ao controlo regular do 
saldo da conta margem;

(7) Opções, futuros, swaps, contratos a 
prazo e quaisquer outros contratos de 
derivados relativos a mercadorias, que 
possam ser liquidados mediante entrega 
física, não mencionados no ponto 6 e não 
destinados a fins comerciais, que tenham as 
mesmas características de outros 
instrumentos financeiros derivados.

Or. en

Alteração 1310
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE
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Proposta de diretiva
Anexo I – Secção C – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Opções, futuros, swaps, contratos a 
prazo e quaisquer outros contratos de 
derivados relativos a mercadorias, que 
possam ser liquidados mediante entrega 
física, não mencionados no ponto 6 e não 
destinados a fins comerciais, que tenham as 
mesmas características de outros 
instrumentos financeiros derivados, tendo 
em conta, nomeadamente, se são 
compensados ou liquidados através de 
câmaras de compensação reconhecidas ou 
se estão sujeitos ao controlo regular do 
saldo da conta margem;

(7) Opções, futuros, swaps, contratos a 
prazo e quaisquer outros contratos de 
derivados relativos a mercadorias, que não 
se destinem a ser liquidados mediante 
entrega física, não mencionados no ponto 6 
e não destinados a fins comerciais, que 
tenham as mesmas características de outros 
instrumentos financeiros derivados, tendo 
em conta, nomeadamente, se são 
compensados ou liquidados através de 
câmaras de compensação reconhecidas ou 
se estão sujeitos ao controlo regular do 
saldo da conta margem;

Or. en

Justificação

Esta proposta permitiria alinhar a legislação da UE com a definição de swaps contida na Lei 
Dodd-Frank dos EUA, na qual o elemento de intencionalidade com vista a fornecer a 
mercadoria subjacente a um contrato a prazo constitui a base para excluir no futuro as 
mercadorias objeto de uma entrega física. Os contratos a prazo de entrega física que seriam 
excluídos da definição de instrumentos financeiros são abrangidos automaticamente pelo 
REMIT para as mercadorias do gás e eletricidade.

Alteração 1311
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Anexo I – Secção C – ponto 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Opções, futuros, swaps, contratos a 
prazo de taxa de juro e quaisquer outros 
contratos de derivados relativos a variáveis 
climáticas, tarifas de fretes, taxas de 
inflação ou quaisquer outras estatísticas 
económicas oficiais, que devam ser 
liquidados em dinheiro ou possam ser 
liquidados em dinheiro por opção de uma 

(10) Opções, futuros, swaps, contratos a 
prazo de taxa de juro e quaisquer outros 
contratos de derivados relativos a variáveis 
climáticas, tarifas de fretes, taxas de 
inflação ou quaisquer outras estatísticas 
económicas oficiais, que devam ser 
liquidados em dinheiro ou possam ser 
liquidados em dinheiro por opção de uma 
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das partes, exceto devido a incumprimento 
ou outro fundamento para rescisão, bem 
como quaisquer outros contratos de 
derivados relativos a ativos, direitos, 
obrigações, índices e indicadores não 
mencionados na presente secção e que 
tenham as mesmas características de outros 
instrumentos financeiros derivados, tendo 
em conta, nomeadamente, se são 
negociados num mercado regulamentado, 
num OTF ou num MTF, se são 
compensados e liquidados através de 
câmaras de compensação reconhecidas 
ou se estão sujeitos ao controlo regular do 
saldo da conta margem;

das partes, exceto devido a incumprimento 
ou outro fundamento para rescisão, bem 
como quaisquer outros contratos de 
derivados relativos a ativos, direitos, 
obrigações, índices e indicadores não 
mencionados na presente secção e que 
tenham as mesmas características de outros 
instrumentos financeiros derivados;

Or. en

Alteração 1312
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Anexo I – Secção C – ponto 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Opções, futuros, swaps, contratos a 
prazo de taxa de juro e quaisquer outros 
contratos de derivados relativos a variáveis 
climáticas, tarifas de fretes, taxas de 
inflação ou quaisquer outras estatísticas 
económicas oficiais, que devam ser 
liquidados em dinheiro ou possam ser 
liquidados em dinheiro por opção de uma 
das partes, exceto devido a incumprimento 
ou outro fundamento para rescisão, bem 
como quaisquer outros contratos de 
derivados relativos a ativos, direitos, 
obrigações, índices e indicadores não 
mencionados na presente secção e que 
tenham as mesmas características de outros 
instrumentos financeiros derivados, tendo 
em conta, nomeadamente, se são 
negociados num mercado regulamentado, 
num OTF ou num MTF, se são 

(10) Opções, futuros, swaps, contratos a 
prazo de taxa de juro e quaisquer outros 
contratos de derivados relativos a variáveis 
climáticas, tarifas de fretes, licenças de 
emissão, taxas de inflação ou quaisquer 
outras estatísticas económicas oficiais, que 
devam ser liquidados em dinheiro ou 
possam ser liquidados em dinheiro por 
opção de uma das partes, exceto devido a 
incumprimento ou outro fundamento para 
rescisão, bem como quaisquer outros 
contratos de derivados relativos a ativos, 
direitos, obrigações, índices e indicadores 
não mencionados na presente secção e que 
tenham as mesmas características de outros 
instrumentos financeiros derivados, tendo 
em conta, nomeadamente, se são 
negociados num mercado regulamentado, 
num OTF ou num MTF, se são 
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compensados e liquidados através de 
câmaras de compensação reconhecidas ou 
se estão sujeitos ao controlo regular do 
saldo da conta margem;

compensados e liquidados através de 
câmaras de compensação reconhecidas ou 
se estão sujeitos ao controlo regular do 
saldo da conta margem;

Or. en

Alteração 1313
Rachida Dati

Proposta de diretiva
Anexo I – Secção C – ponto 11

Texto da Comissão Alteração

11. Licenças de emissão constituídas por 
quaisquer unidades reconhecidas para 
efeitos de cumprimento dos requisitos da 
Diretiva 2003/87/CE (regime de comércio 
de licenças de emissão).

Suprimido

Or. fr

Justificação

As licenças de emissão não são instrumentos financeiros; por natureza, não se destinam a 
serem usadas como instrumentos de investimento. O seu objetivo é tangível, nomeadamente, 
conseguir reduções das emissões de gases com efeito de estufa. A inclusão das licenças de 
emissão na definição de instrumentos financeiros provocaria a aplicação da legislação 
financeira às empresas industriais, que participam na economia real.

Alteração 1314
Werner Langen

Proposta de diretiva
Anexo I – Secção C – ponto 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Para evitar dúvidas, os contratos a 
prazo de derivados relativos a 
mercadorias transacionados no mercado 
de balcão e que sejam liquidados 
mediante entrega física não serão 
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considerados instrumentos financeiros 
derivados.

Or. en

Justificação

O texto da MiFID II deve excluir mais claramente da definição de instrumentos financeiros 
derivados as transações de mercadorias transacionadas no mercado do balcão e liquidadas 
mediante entrega física. A alteração pretende apoiar uma melhor clarificação deste conceito, 
que é essencial para as empresas não financeiras que negoceiam mercadorias físicas e riscos 
de gestão relacionados com a sua atividade comercial.

Alteração 1315
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Anexo I – secção C-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

Secção C-A
Outros instrumentos

(1) As licenças de emissão constituídas 
por quaisquer unidades reconhecidas 
para efeitos de cumprimento dos 
requisitos da Diretiva 2003/87/CE (regime 
de comércio de licenças de emissão) serão 
consideradas instrumentos financeiros 
exclusivamente para efeitos de aplicação 
da presente diretiva, do Regulamento 
(UE) n.º …/… [MiFIR], do Regulamento 
(UE) n.º …/… [Regulamento sobre o 
abuso de mercado] e a Diretiva (UE) n.º 
…/… [Diretiva sobre o abuso de 
mercado].

Or. en

Justificação

As licenças de emissão não são instrumentos financeiros por natureza.
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Alteração 1316
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Anexo I – Secção D – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Exploração de sistemas de publicação 
de informações financeiras em contínuo;

Suprimido

Or. en

Alteração 1317
Robert Goebbels

Proposta de diretiva
Anexo II – parte I –parágrafo 1 – ponto 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) Empresas locais; Suprimido

Or. en

Justificação

Se o termo “locais” se refere às autoridades públicas locais, esta alínea deve ser suprimida. 
As autarquias e as autoridades públicas locais nunca devem ser tratadas como clientes 
profissionais porque dependem do dinheiro dos contribuintes.

Alteração 1318
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Anexo II – Parte I – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As entidades acima referidas são 
consideradas profissionais. Devem, no 
entanto, ser autorizadas a solicitar um 
tratamento como não profissionais, 

As entidades acima referidas são 
consideradas profissionais. Devem, no 
entanto, ser autorizadas a solicitar um 
tratamento como não profissionais e as 
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podendo as empresas de investimento 
acordar em proporcionar-lhes um nível de 
proteção mais elevado. Caso o cliente de 
uma empresa de investimento seja uma 
empresa acima referida, a empresa de 
investimento deve informá-lo, antes da 
prestação de qualquer serviço, de que, com 
base nas informações de que dispõe, o 
considera um cliente profissional e que 
será tratado como tal, salvo se a empresa 
de investimento e o cliente acordarem em 
contrário. A empresa de investimento deve 
também informar o cliente de que pode 
exigir a alteração das condições do acordo 
de modo a garantir um nível de proteção 
mais elevado.

empresas de investimento acordam em 
proporcionar-lhes um nível de proteção
mais elevado, quando isso for pedido. 
Caso o cliente de uma empresa de 
investimento seja uma empresa acima 
referida, a empresa de investimento deve 
informá-lo, antes da prestação de qualquer 
serviço, de que, com base nas informações 
de que dispõe, o considera um cliente 
profissional e que será tratado como tal, 
salvo se o cliente pedir para ser tratado 
como não profissional. A empresa de 
investimento deve também informar o 
cliente de que pode exigir a alteração das 
condições do acordo de modo a garantir 
um nível de proteção mais elevado.

Or. en

Justificação

Os clientes profissionais devem ter o direito absoluto a um maior nível de proteção quando o 
pedirem.

Alteração 1319
Robert Goebbels

Proposta de diretiva
Anexo II – parte II – ponto II.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os clientes, para além dos referidos na 
secção I, incluindo os organismos do setor 
público, as autoridades públicas locais, as 
autarquias e os investidores não 
profissionais, podem também ser 
autorizados a renunciar a uma parte da 
proteção proporcionada pelas regras de 
conduta.

Os clientes, para além dos referidos na 
secção I, excluindo os organismos do setor 
público, as autoridades públicas locais e as 
autarquias, podem também ser autorizados 
a renunciar a uma parte da proteção 
proporcionada pelas regras de conduta.

Or. en

Justificação

As autarquias e as autoridades públicas locais nunca devem ser tratadas como clientes 
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profissionais porque dependem do dinheiro dos contribuintes.

Alteração 1320
Corien Wortmann-Kool

Proposta de diretiva
Anexo II – parte II – ponto II.1 – parágrafo 6

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem adotar
critérios específicos para a apreciação da 
competência e conhecimentos financeiros 
das autarquias e das autoridades públicas 
locais que pretendem ser tratadas como 
clientes profissionais. Estes critérios 
podem ser alternativos ou complementares 
em relação aos constantes do parágrafo 
anterior.

Os Estados-Membros adotam critérios 
específicos e severos para a apreciação da 
competência e conhecimentos financeiros 
das autarquias e das autoridades públicas 
locais que pretendem ser tratadas como 
clientes profissionais. Estes critérios 
podem ser alternativos ou complementares 
em relação aos constantes do parágrafo 
anterior.

Or. en

Alteração 1321
Syed Kamall, Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Anexo 2-A (novo)

Texto da Comissão

Alteração do Parlamento

Anexo II-A

Especificações de custos para comunicações de publicidade ou marketing

%
pa

Notas 

(Todos os custos com base no 
investimento mínimo necessário ou na 
dimensão típica, se não houver mínimo)

% Despesas de gestão anuais 
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(AMC)

% Custos de custódia e 
administração

% Comissão de desempenho Com base na taxa de desempenho 
anunciada a 12 meses ou a média de três 
anos, no máximo, se houver dados 
disponíveis.

% Custos de negociação Com base nos últimos 12 meses ou a 
média de três anos, no máximo, se 
houver dados disponíveis.
Custos de negociação = taxa de rotação 
da carteira X, custo total estimado de 
compra/venda de ativos subjacentes.
A maioria dos fundos usará 
simplesmente um calendário de custos 
acordado por consenso.

% Outros custos P/ex., cujos suplementares dos fundos 
subjacentes quando se investir numa 
estrutura “fundo de fundo”, se não 
estiverem já incluídos acima.

Menos outros custos recorrentes P/ex., receitas de empréstimos de acções 
líquidas ou outra receita recorrente 
recebida, com base nos últimos 12 meses 
ou a média de três anos, no máximo, se 
houver dados disponíveis.

Custo total do prestador (TPC) Este é o número que deve ser publicitado 
pelos gestores de fundos.

Custos de plataforma via canal 
de compras A

Quanto não estiverem já incluídos nos 
números anteriores.

Custos entrada/saída via canal de 
compras A

Quaisquer custos devem ser amortizados 
ao longo de cinco anos como duração 
prevista do investimento, a menos que 
seja indicado diferentemente, p/ex., no 
caso das pensões.

Custos/descontos de consultor ou 
outros custos/receitas recorrentes 
não incluídas acima via canal de 
compras A

Amortizados ao longo de cinco anos, 
exceto se for claramente indicado como 
acima.

Custo Total do Investimento 
(TCI) via canal de compras A

Este é o número que deve ser publicitado 
pelo canal de compras.

Or. en


