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Alteração 218
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A crise financeira revelou deficiências 
no funcionamento e na transparência dos 
mercados financeiros. A evolução dos 
mercados financeiros realçou a necessidade 
de reforçar o quadro da regulamentação 
dos mercados de instrumentos financeiros, 
a fim de aumentar a transparência, melhor 
proteger os investidores, reforçar a 
confiança, reduzir as áreas não 
regulamentadas e assegurar que sejam 
concedidos às autoridades de supervisão 
poderes adequados para o desempenho das 
suas tarefas.

(4) A crise financeira revelou deficiências 
no funcionamento e na transparência dos 
mercados financeiros. A evolução dos 
mercados financeiros realçou a necessidade 
de reforçar o quadro da regulamentação 
dos mercados de instrumentos financeiros, 
a fim de aumentar a transparência, melhor 
proteger os investidores, reforçar a 
confiança, garantir que não existam áreas 
não regulamentadas e assegurar que sejam 
concedidos às autoridades de supervisão 
poderes adequados para o desempenho das 
suas tarefas.

Or. en

Alteração 219
Gunnar Hökmark

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Existe acordo entre os organismos de 
regulamentação a nível internacional de 
que as insuficiências em matéria de 
governo societário numa série de 
instituições financeiras, nomeadamente a 
ausência de verificações e de equilíbrios de 
poderes eficazes no seio das mesmas, 
foram um fator que contribuiu para a crise 
financeira. A assunção excessiva e 
imprudente de riscos pode ter como 
consequência o colapso de instituições 
financeiras individuais e problemas 

(5) Existe acordo entre os organismos de 
regulamentação a nível internacional de 
que as insuficiências em matéria de 
governo societário numa série de 
instituições financeiras, nomeadamente a 
ausência de verificações e de equilíbrios de 
poderes eficazes no seio das mesmas, 
foram um fator que contribuiu para a crise 
financeira. A assunção excessiva e 
imprudente de riscos pode ter como 
consequência o colapso de instituições 
financeiras individuais e problemas 
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sistémicos nos Estados-Membros e a nível 
mundial. A conduta incorreta das empresas 
que prestam serviços a clientes pode lesar 
os interesses dos investidores e conduzir a 
uma perda de confiança por sua parte. A 
fim de ter em conta o efeito potencialmente 
nocivo destas insuficiências em matéria de 
governo das sociedades, as disposições da 
presente diretiva devem ser completadas 
por princípios mais pormenorizados e 
normas mínimas. Estes princípios e normas 
devem ser aplicados tendo em conta a 
natureza, o nível e a complexidade das 
empresas de investimento.

sistémicos nos Estados-Membros e a nível 
mundial. A conduta incorreta das empresas 
que prestam serviços a clientes pode lesar 
os interesses dos investidores e conduzir a 
uma perda de confiança por sua parte. A 
fim de ter em conta o efeito potencialmente 
nocivo destas insuficiências em matéria de 
governo das sociedades, as disposições da 
presente diretiva devem ser completadas 
por princípios mais pormenorizados e 
normas mínimas. Estes princípios e normas 
devem ser aplicados tendo em conta a 
natureza, o nível e a complexidade das 
empresas de investimento. No que toca aos 
membros do conselho de administração, 
cabe aos acionistas garantir a idoneidade, 
em qualquer circunstância, de todos os 
membros, que estes possuam 
conhecimentos, competências e 
experiência suficientes, pese embora o 
facto de os conselhos de administração 
variarem, pelo que não se justificam 
disposições pormenorizadas, nem limites 
quantitativos relativamente ao número de 
posições a deter.

Or. en

Alteração 220
Pervenche Berès

Proposta de diretiva
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) O compromisso assumido pelos 
Chefes de Estado e de Governo na 
Cimeira do G-20 em Cannes (4 de 
novembro de 2011) visa criar uma 
“identificação internacional para as 
entidades jurídicas (legal entity identifier -
LEI), que identifica de forma distintiva as 
contrapartidas das transações 
financeiras”.
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Or. fr

Alteração 221
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Udo Bullmann, Arlene McCarthy

Proposta de diretiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Convém incluir na lista dos 
instrumentos financeiros certos
instrumentos derivados sobre mercadorias 
e outros que sejam constituídos e 
negociados de tal forma que suscitem 
problemas regulamentares comparáveis aos 
ocasionados pelos instrumentos financeiros 
tradicionais.

(8) Convém incluir na lista dos 
instrumentos financeiros todos os
instrumentos derivados sobre mercadorias 
e outros que sejam constituídos e 
negociados de tal forma que suscitem 
problemas regulamentares comparáveis aos 
ocasionados pelos instrumentos financeiros 
tradicionais.

Or. en

Alteração 222
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Convém incluir na lista dos 
instrumentos financeiros certos 
instrumentos derivados sobre mercadorias 
e outros que sejam constituídos e 
negociados de tal forma que suscitem 
problemas regulamentares comparáveis aos 
ocasionados pelos instrumentos financeiros 
tradicionais.

(8) Convém incluir na lista dos 
instrumentos financeiros certos 
instrumentos derivados sobre mercadorias 
e outros que sejam constituídos e 
negociados de tal forma que suscitem 
problemas regulamentares comparáveis aos 
ocasionados pelos instrumentos financeiros 
tradicionais. Os contratos de seguros 
relativos a um ramo de seguro definido no 
Anexo I da Diretiva 2009/138/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho 
relativa ao acesso à atividade de seguros e 
resseguros e ao seu exercício (Solvência 
II), se celebrados com uma empresa de 
seguros, empresa de resseguros, empresa 
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de seguros de países terceiros ou empresa 
de resseguros de países terceiros, não são 
derivados nem contratos de derivados 
para efeitos da presente Diretiva.

Or. en

Alteração 223
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Verificaram-se várias práticas 
fraudulentas em mercados secundários a 
pronto de licenças de emissão (LUE), o 
que pode minar a confiança nos regimes de 
comércio de licenças de emissão instituídos 
pela Diretiva 2003/87/CE, e estão a ser 
tomadas medidas para reforçar o sistema 
de registo das LUE e as condições para 
abertura de contas para negociar em LUE. 
Com o objetivo de reforçar a integridade e 
garantir o funcionamento eficiente desses 
mercados, incluindo a supervisão global da 
atividade de negociação, é adequado 
complementar as medidas tomadas ao 
abrigo da Diretiva 2003/87/CE, integrando 
plenamente as licenças de emissão no 
âmbito de aplicação da presente diretiva e 
do Regulamento ---/-- [Regulamento 
abusos de mercado], classificando-as 
como instrumentos financeiros.

(9) Verificaram-se várias práticas 
fraudulentas em mercados secundários a 
pronto de licenças de emissão (LUE), o 
que pode minar a confiança nos regimes de 
comércio de licenças de emissão instituídos 
pela Diretiva 2003/87/CE, e estão a ser 
tomadas medidas para reforçar o sistema 
de registo das LUE e as condições para 
abertura de contas para negociar em LUE. 
Com o objetivo de reforçar a integridade e 
garantir o funcionamento eficiente desses 
mercados, incluindo a supervisão global da 
atividade de negociação, é adequado 
complementar as medidas tomadas ao 
abrigo da Diretiva 2003/87/CE, integrando 
plenamente as licenças de emissão no 
âmbito de aplicação da presente diretiva e 
do Regulamento ---/-- [Regulamento 
abusos de mercado]

Or. en

Alteração 224
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Proposta de diretiva
Considerando 11
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Texto da Comissão Alteração

(11) É necessário estabelecer um regime 
regulamentar completo que regule a 
realização de transações em instrumentos 
financeiros, independentemente dos 
métodos de negociação utilizados para a 
sua conclusão, por forma a garantir uma 
elevada qualidade de execução das 
transações dos investidores e apoiar a 
integridade e a eficiência global do sistema 
financeiro. Há que prever um 
enquadramento coerente e ajustado ao risco 
para a regulamentação dos principais tipos 
de sistemas de execução de ordens 
atualmente disponíveis no mercado 
financeiro europeu. Há que ter em 
consideração o surgimento de uma nova 
geração de sistemas de negociação 
organizados, em paralelo com os mercados 
regulamentados, que devem ser sujeitos a 
obrigações cujo objetivo consista em 
preservar a eficiência e o funcionamento 
ordenado dos mercados financeiros.

(11) É necessário estabelecer um regime 
regulamentar completo que regule a 
realização de transações em instrumentos 
financeiros, independentemente dos 
métodos de negociação utilizados para a 
sua conclusão, por forma a garantir uma 
elevada qualidade de execução das 
transações dos investidores e apoiar a 
integridade e a eficiência global do sistema 
financeiro. Há que prever um 
enquadramento coerente e ajustado ao risco 
para a regulamentação dos principais tipos 
de sistemas de execução de ordens 
atualmente disponíveis no mercado 
financeiro europeu. Há que ter em 
consideração o surgimento de uma nova 
geração de sistemas de negociação 
organizados, em paralelo com os mercados 
regulamentados e MTF, que beneficiaram 
de uma lacuna de regulamentação no 
âmbito do atual regime DMIF e que 
devem ser sujeitos a obrigações cujo 
objetivo consista em preservar a eficiência 
e o funcionamento ordenado dos mercados 
financeiros.

Or. en

Alteração 225
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Todas as plataformas de negociação, a 
saber, os mercados regulamentados, MTF e 
OTF, devem estabelecer regras 
transparentes que regem o acesso ao 
sistema. No entanto, apesar de os mercados 
regulamentados e os MTF deverem 
continuar a estar sujeitos a requisitos muito 

(12) Todas as plataformas de negociação, a 
saber, os mercados regulamentados, MTF e 
internalizadores sistemáticos, devem 
estabelecer regras transparentes que regem 
o acesso ao sistema. No entanto, apesar de 
os mercados regulamentados e os MTF 
deverem continuar a estar sujeitos a 
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semelhantes relativamente a quem podem 
admitir como membros ou participantes, os 
OTF devem poder determinar e limitar o 
acesso com base, nomeadamente, no papel 
e obrigações que os seus operadores têm 
relativamente aos seus clientes.

requisitos muito semelhantes relativamente 
a quem podem admitir como membros ou 
participantes, os internalizadores 
sistemáticos devem poder determinar e 
limitar o acesso com base, nomeadamente, 
no papel e obrigações que têm 
relativamente aos seus clientes.
(A supressão da sigla “OTC” na presente 
alteração aplica-se a todo o texto. A sua 
adoção impõe adaptações técnicas em todo 
o texto).

Or. en

Justificação

All trading platforms operated by market operators or investment firms should be properly 
regulated. As supported by the European Parliament in its December 2010 Report on Dark 
Pools, there is no need for the creation of a new trading venue category for any asset class 
(i.e.OTF). Therefore the OTF category and subsequent requirements, including the inclusion 
of ‘OTF’ in all other parts of the proposal for all asset classes should be deleted. Instead, the 
existing definitions of the public markets’ categories (RM, MTF and SI) should be clarified 
and a clear definition of over-the-counter (OTC) transactions, which should not be subject to 
the public market rules, must be introduced.Systematic Internalisation needs to continue to be 
included expressly as a trading venue, and should be subject to transparent access rules. SIs
should be able to limit their trading participants to their clients, given that the operator runs 
a risk by carrying out the trades on its own book.

Alteração 226
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Todas as plataformas de negociação, a 
saber, os mercados regulamentados, MTF e 
OTF, devem estabelecer regras 
transparentes que regem o acesso ao 
sistema. No entanto, apesar de os mercados 
regulamentados e os MTF deverem 
continuar a estar sujeitos a requisitos muito 
semelhantes relativamente a quem podem 
admitir como membros ou participantes, os 
OTF devem poder determinar e limitar o 

(12) Todas as plataformas de negociação, a 
saber, os mercados regulamentados, MTF e 
internalizadores sistemáticos, devem 
estabelecer regras transparentes que regem 
o acesso ao sistema. No entanto, apesar de 
os mercados regulamentados e os MTF 
deverem continuar a estar sujeitos a 
requisitos muito semelhantes relativamente 
a quem podem admitir como membros ou 
participantes, os internalizadores 
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acesso com base, nomeadamente, no papel 
e obrigações que os seus operadores têm 
relativamente aos seus clientes.

sistemáticos devem poder determinar e 
limitar o acesso com base, nomeadamente, 
no papel e obrigações que os seus 
operadores têm relativamente aos seus 
clientes.
(A supressão da categoria OTC na 
presente alteração aplica-se a todo o texto. 
A sua adoção impõe adaptações técnicas 
em todo o texto).

Or. en

Justificação

O principal fator que distingue os OTF propostos dos MTF reside na margem discricionária 
na execução das ordens de clientes, que pode levar a abusos, principalmente em detrimento 
de investidores desinformados. Além disso, a nova categoria é suscetível de fragmentar ainda 
mais os mercados. Os internalizadores sistémicos (SI) devem ser considerados plataformas 
de negociação no âmbito da DMIF e devem estar sujeitos a regras de acesso transparentes. 
Todavia, os SI podem limitar o acesso à plataforma em certos casos, visto que o operador SI 
corre um risco ao levar a cabo operações por conta própria.

Alteração 227
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Todas as plataformas de negociação, a 
saber, os mercados regulamentados, MTF e 
OTF, devem estabelecer regras 
transparentes que regem o acesso ao 
sistema. No entanto, apesar de os mercados 
regulamentados e os MTF deverem 
continuar a estar sujeitos a requisitos muito 
semelhantes relativamente a quem podem 
admitir como membros ou participantes, os 
OTF devem poder determinar e limitar o 
acesso com base, nomeadamente, no papel 
e obrigações que os seus operadores têm 
relativamente aos seus clientes.

(12) Todas as plataformas de negociação, a 
saber, os mercados regulamentados, MTF e 
internalizadores sistemáticos, devem 
estabelecer regras transparentes que regem 
o acesso ao sistema. No entanto, apesar de 
os mercados regulamentados e os MTF 
deverem continuar a estar sujeitos a 
requisitos muito semelhantes relativamente 
a quem podem admitir como membros ou 
participantes, os internalizadores 
sistemáticos devem poder determinar e 
limitar o acesso com base, nomeadamente, 
no papel e obrigações que os seus 
operadores têm relativamente aos seus 
clientes.
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Or. en

Justificação

 A categoria OTF é excluída, visto que todas as plataformas de negociação operadas por um 
operador de mercado ou por empresas de investimento devem estar sujeitas a regras de 
mercado adequadas (ou seja, transparência, execução não discricionária, acesso não 
discriminatório e total supervisão do mercado). 

Alteração 228
Anne E. Jensen

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Todas as plataformas de negociação, a 
saber, os mercados regulamentados, MTF e 
OTF, devem estabelecer regras 
transparentes que regem o acesso ao 
sistema. No entanto, apesar de os mercados 
regulamentados e os MTF deverem 
continuar a estar sujeitos a requisitos muito
semelhantes relativamente a quem podem 
admitir como membros ou participantes, os 
OTF devem poder determinar e limitar o 
acesso com base, nomeadamente, no papel 
e obrigações que os seus operadores têm 
relativamente aos seus clientes.

(12) Todas as plataformas de negociação, a 
saber, os mercados regulamentados, MTF e 
OTF, devem estabelecer regras 
transparentes que regem o acesso ao 
sistema. No entanto, apesar de os mercados 
regulamentados e os MTF deverem 
continuar a estar sujeitos a requisitos muito 
semelhantes relativamente a quem podem 
admitir como membros ou participantes, os 
OTF que proporcionem a execução 
organizada e a organização de 
negociações de instrumentos financeiros 
que não as ações devem poder determinar 
e limitar o acesso com base, 
nomeadamente, no papel e obrigações que 
os seus operadores têm relativamente aos 
seus clientes. Relativamente aos OTF que  
proporcionem a execução organizada e a 
organização de negociações de 
instrumentos financeiros de ações, 
qualquer poder discricionário quanto à 
determinação ou restrição do acesso deve 
limitar-se a autorizar que o operador do 
OTF apenas permita o acesso aos seus 
clientes, excluindo as instituições de 
crédito e empresas de investimento. Para 
além disso, os OTF que  proporcionem a 
execução e a organização de negociação 
em ações devem, caso detenham uma 
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quota de mercado significativa da 
negociação das ações pertinentes, 
eliminar quaisquer restrições de acesso.

Or. en

Alteração 229
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Todas as plataformas de negociação, a 
saber, os mercados regulamentados, MTF e 
OTF, devem estabelecer regras 
transparentes que regem o acesso ao 
sistema. No entanto, apesar de os mercados 
regulamentados e os MTF deverem 
continuar a estar sujeitos a requisitos muito 
semelhantes relativamente a quem podem 
admitir como membros ou participantes, os 
OTF devem poder determinar e limitar o 
acesso com base, nomeadamente, no papel 
e obrigações que os seus operadores têm 
relativamente aos seus clientes.

(12) Todas as plataformas de negociação, a 
saber, os mercados regulamentados, MTF e 
OTF, devem estabelecer regras 
transparentes que regem o acesso ao 
sistema. No entanto, apesar de os mercados 
regulamentados e os MTF deverem 
continuar a estar sujeitos a requisitos muito 
semelhantes relativamente a quem podem 
admitir como membros ou participantes, os 
OTF devem poder determinar e limitar o 
acesso com base, nomeadamente, no papel 
e obrigações que os seus operadores têm 
relativamente aos seus clientes. A fim de 
proporcionar aos investidores uma maior 
escolha e flexibilidade, os operadores dos 
mercados regulamentados, dos MTF e 
OTF podem permitir que os utilizadores 
possam especificar o tipo de fluxo de 
ordens com os quais as suas ordens 
interagem antes de as suas ordens 
entrarem no sistema (com base na 
capacidade de crédito da contraparte ou 
em outros fatores).

Or. en

Justificação

Os utilizadores das plataformas, os mercados regulamentados (MR), os MTF e os OTF 
devem dispor de flexibilidade para determinar o tipo de fluxo com o qual as suas ordens 
devem interagir. Tal permitir-lhes-ia a opção de negociar com fundos de pensão, mas não 
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com negociadores de alta frequência, ou escolher a sua contraparte com base na sua 
capacidade de crédito. Este aspeto permite às empresas um maior controlo sobre a gestão do 
risco e o tipo de liquidez a que estão expostas. Esta escolha não deve permitir que os clientes 
discriminem as contrapartes.

Alteração 230
Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) No quadro da definição de MTF e 
OTF, os participantes do mercado devem 
poder exercer a sua escolha relativamente 
às categorias de participante do mercado 
com as quais as suas ordens interagem, 
desde que tal seja feito de forma aberta e 
transparente e não envolva a 
discriminação por parte do operador da  
plataforma. À medida que vão sendo 
introduzidos identificadores e 
sinalizadores de negociação, as 
plataformas de negociação devem poder 
definir as diferentes categorias de adesão, 
para permitir que este seja um serviço 
suplementar ou opcional para os 
utilizadores, conforme apropriado. 

Or. en

Justificação

Atualmente, um determinado número de MTF oferece este tipo de opção aos utilizadores 
numa base de auto-seleção ou através de tecnologias concebidas para o efeito. Dado que esta 
legislação permite que sejam identificadas certas categorias de participantes do mercado, 
deve ficar claro que os MTF e os OTF devem poder permitir que os clientes selecionem 
ordens com as quais não pretendam interagir, como, por exemplo, empresas de negociação 
de alta frequência.

Alteração 231
Astrid Lulling
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Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Uma empresa de investimento que 
executa ordens de clientes com base no 
seu próprio capital deve ser considerada 
um internalizador sistemático, exceto se 
as transações forem efetuadas fora dos 
mercados regulamentados, dos MTF e dos 
OTF numa base ocasional, ad hoc e 
esporádica. Internalizadores sistemáticos 
devem ser entendidos como empresas de 
investimento que, de modo organizado, 
frequente e sistemático, negoceiam por 
conta própria executando ordens de 
clientes fora de um mercado 
regulamentado, de um MTF ou de um 
OTF. A fim de garantir uma aplicação 
objetiva e efetiva desta definição às 
empresas de investimento, qualquer 
negociação bilateral realizada com clientes 
será relevante, devendo os critérios 
qualitativos de identificação das empresas 
de investimento às quais é requerido que se 
registem como internalizadores 
sistemáticos, estabelecidos no artigo 21.° 
do Regulamento n.° 1287/2006 da 
Comissão, que aplica a Diretiva 
2004/39/CE, ser complementados por 
critérios quantitativos. Apesar de um OTF 
ser um sistema de negociação dentro do 
qual é permitida a interação de múltiplos 
interesses de compra e venda manifestados 
por terceiros, um internalizador sistemático 
não deve ser autorizado a facilitar o 
confronto de interesses de compra e venda 
de terceiros.

(13) Internalizadores sistemáticos devem 
ser entendidos como empresas de 
investimento que, de modo organizado, 
frequente e sistemático, negoceiam por 
conta própria executando ordens de 
clientes fora de um mercado 
regulamentado, de um MTF ou de um 
OTF. Por forma a garantir a aplicação 
objetiva e efetiva desta definição às 
empresas de investimento, deve ser tomada 
em consideração qualquer negociação 
bilateral realizada em resultado de uma 
execução de um ordem com os clientes e 
os critérios qualitativos devem ser 
complementados por critérios 
quantitativos, nos termos do previsto no 
artigo 21.° do Regulamento n.º 1287/2006 
da Comissão relativo à aplicação da 
Diretiva 2004/39/CE, a fim de determinar 
as empresas de investimento que devem ser 
registadas como internalizadores 
sistemáticos. Apesar de um OTF ser um 
sistema de negociação dentro do qual é 
permitida a interação de múltiplos 
interesses de compra e venda manifestados 
por terceiros, um internalizador sistemático 
não deve ser autorizado a facilitar o 
confronto de interesses de compra e venda 
de terceiros.

Or. en

Alteração 232
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira
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Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Uma empresa de investimento que 
executa ordens de clientes com base no seu 
próprio capital deve ser considerada um 
internalizador sistemático, exceto se as 
transações forem efetuadas fora dos 
mercados regulamentados, dos MTF e dos 
OTF numa base ocasional, ad hoc e 
esporádica. Internalizadores sistemáticos 
devem ser entendidos como empresas de 
investimento que, de modo organizado, 
frequente e sistemático, negoceiam por 
conta própria executando ordens de 
clientes fora de um mercado 
regulamentado, de um MTF ou de um 
OTF. A fim de garantir uma aplicação 
objetiva e efetiva desta definição às 
empresas de investimento, qualquer 
negociação bilateral realizada com clientes 
será relevante, devendo os critérios 
qualitativos de identificação das empresas 
de investimento às quais é requerido que se 
registem como internalizadores 
sistemáticos, estabelecidos no artigo 21.° 
do Regulamento n.° 1287/2006 da 
Comissão, que aplica a Diretiva
2004/39/CE, ser complementados por 
critérios quantitativos. Apesar de um OTF 
ser um sistema de negociação dentro do 
qual é permitida a interação de múltiplos 
interesses de compra e venda 
manifestados por terceiros, um
internalizador sistemático não deve ser 
autorizado a facilitar o confronto de 
interesses de compra e venda de terceiros.

(13) Qualquer empresa de investimento 
que execute ordens de clientes com base no 
seu próprio capital deve ser considerada 
como internalizador sistemático, a menos 
que as transações sejam realizadas num 
mercado de balcão. A negociação num 
mercado de balcão diz respeito à 
negociação bilateral fora dos mercados 
regulamentados, dos MTF numa base 
ocasional, ad hoc e esporádica com 
contrapartes elegíveis e em volumes 
superiores ao volume normal de mercado.
Internalizadores sistemáticos devem ser 
entendidos como empresas de investimento 
que, de modo organizado, frequente e 
sistemático, negoceiam por conta própria 
quando executam ordens de clientes fora 
de um mercado regulamentado ou de um 
MTF. A fim de garantir uma aplicação 
objetiva e efetiva desta definição às 
empresas de investimento, qualquer 
negociação bilateral realizada com clientes 
será relevante, devendo os critérios 
qualitativos de identificação das empresas 
de investimento às quais é requerido que se 
registem como internalizadores 
sistemáticos, estabelecidos no artigo 21.° 
do Regulamento n.° 1287/2006 da 
Comissão, que aplica a Diretiva 
2004/39/CE, ser complementados por 
critérios quantitativos. Um internalizador 
sistemático não deve ser autorizado a 
facilitar o confronto de interesses de 
compra e venda de terceiros.

Or. en

Justificação

Cumpre garantir que todas as plataformas de negociação operadas por um operador de 
mercado ou empresas de investimento estejam sujeitas a regras de mercado adequadas. Para 
impedir lacunas na regulação existente, é necessária uma definição clara de “mercado de 
balcão”. Outras características importantes do mercado de balcão - contrapartes elegíveis e 
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volume normal de mercado - também devem ser completadas. A referência a “contrapartes 
profissionais” (que não se encontram definidas nem precisadas na DMIF) é alterada para 
uma referência a "contrapartes elegíveis”(definidas e precisadas na DMIF). 

Alteração 233
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Uma empresa de investimento que 
executa ordens de clientes com base no seu 
próprio capital deve ser considerada um 
internalizador sistemático, exceto se as 
transações forem efetuadas fora dos 
mercados regulamentados, dos MTF e dos 
OTF numa base ocasional, ad hoc e 
esporádica. Internalizadores sistemáticos 
devem ser entendidos como empresas de 
investimento que, de modo organizado, 
frequente e sistemático, negoceiam por 
conta própria executando ordens de 
clientes fora de um mercado 
regulamentado, de um MTF ou de um 
OTF. A fim de garantir uma aplicação 
objetiva e efetiva desta definição às 
empresas de investimento, qualquer 
negociação bilateral realizada com clientes 
será relevante, devendo os critérios 
qualitativos de identificação das empresas 
de investimento às quais é requerido que se 
registem como internalizadores 
sistemáticos, estabelecidos no artigo 21.° 
do Regulamento n.° 1287/2006 da 
Comissão, que aplica a Diretiva 
2004/39/CE, ser complementados por 
critérios quantitativos. Apesar de um OTF 
ser um sistema de negociação dentro do 
qual é permitida a interação de múltiplos 
interesses de compra e venda 
manifestados por terceiros, um 
internalizador sistemático não deve ser 
autorizado a facilitar o confronto de 
interesses de compra e venda de terceiros.

(13) Qualquer empresa de investimento 
que execute ordens de clientes com base no 
seu próprio capital deve ser considerada 
como internalizador sistemático, a menos 
que as transações sejam realizadas num 
mercado de balcão. Internalizadores 
sistemáticos devem ser entendidos como 
empresas de investimento que, de modo 
organizado, frequente e sistemático, 
negoceiam por conta própria executando 
ordens de clientes fora de um mercado 
regulamentado ou de um MTF. A fim de 
garantir uma aplicação objetiva e efetiva 
desta definição às empresas de 
investimento, qualquer negociação bilateral 
realizada com clientes será relevante, 
devendo os critérios qualitativos de 
identificação das empresas de investimento 
às quais é requerido que se registem como 
internalizadores sistemáticos, estabelecidos 
no artigo 21.° do Regulamento n.° 
1287/2006 da Comissão, que aplica a 
Diretiva 2004/39/CE, ser complementados 
por critérios quantitativos. Um
internalizador sistemático não deve ser 
autorizado a facilitar o confronto de 
interesses de compra e venda de terceiros.
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Or. en

Alteração 234
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Uma empresa de investimento que 
executa ordens de clientes com base no seu 
próprio capital deve ser considerada um 
internalizador sistemático, exceto se as 
transações forem efetuadas fora dos 
mercados regulamentados, dos MTF e dos 
OTF numa base ocasional, ad hoc e 
esporádica. Internalizadores sistemáticos 
devem ser entendidos como empresas de 
investimento que, de modo organizado, 
frequente e sistemático, negoceiam por 
conta própria executando ordens de 
clientes fora de um mercado 
regulamentado, de um MTF ou de um 
OTF. A fim de garantir uma aplicação 
objetiva e efetiva desta definição às 
empresas de investimento, qualquer 
negociação bilateral realizada com clientes 
será relevante, devendo os critérios 
qualitativos de identificação das empresas 
de investimento às quais é requerido que se 
registem como internalizadores 
sistemáticos, estabelecidos no artigo 21.° 
do Regulamento n.° 1287/2006 da 
Comissão, que aplica a Diretiva 
2004/39/CE, ser complementados por 
critérios quantitativos. Apesar de um OTF 
ser um sistema de negociação dentro do 
qual é permitida a interação de múltiplos 
interesses de compra e venda 
manifestados por terceiros, um 
internalizador sistemático não deve ser 
autorizado a facilitar o confronto de 
interesses de compra e venda de terceiros.

(13) Qualquer empresa de investimento 
que execute ordens de clientes com base no 
seu próprio capital deve ser considerada 
como internalizador sistemático, a menos 
que as transações sejam realizadas num 
mercado de balcão e em que negociação 
se refere a negociação bilateral fora de 
mercados regulamentados e MTF, de 
forma pontual, ad hoc e irregular, com 
contrapartes elegíveis e em volumes 
superiores ao volume normal de mercado. 
Internalizadores sistemáticos devem ser 
entendidos como empresas de investimento 
que, de modo organizado, frequente e 
sistemático, negoceiam por conta própria 
executando ordens de clientes fora de um 
mercado regulamentado ou de um MTF. A 
fim de garantir uma aplicação objetiva e 
efetiva desta definição às empresas de 
investimento, qualquer negociação bilateral 
realizada com clientes será relevante, 
devendo os critérios qualitativos de 
identificação das empresas de investimento 
às quais é requerido que se registem como 
internalizadores sistemáticos, estabelecidos 
no artigo 21.° do Regulamento n.° 
1287/2006 da Comissão, que aplica a 
Diretiva 2004/39/CE, ser complementados 
por critérios quantitativos. Um
internalizador sistemático não deve ser 
autorizado a facilitar o confronto de 
interesses de compra e venda de terceiros.

Or. en
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Justificação

 A categoria OTF é excluída, visto que todas as plataformas de negociação operadas por um 
operador de mercado ou empresas de investimento devem, durante a negociação multilateral, 
estar sujeitas a regras de mercado adequadas (ou seja, transparência, execução não 
discricionária, acesso não discriminatório e total supervisão do mercado). 

Alteração 235
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Uma empresa de investimento que 
executa ordens de clientes com base no seu 
próprio capital deve ser considerada um 
internalizador sistemático, exceto se as 
transações forem efetuadas fora dos 
mercados regulamentados, dos MTF e dos 
OTF numa base ocasional, ad hoc e 
esporádica. Internalizadores sistemáticos 
devem ser entendidos como empresas de 
investimento que, de modo organizado, 
frequente e sistemático, negoceiam por 
conta própria executando ordens de 
clientes fora de um mercado 
regulamentado, de um MTF ou de um 
OTF. A fim de garantir uma aplicação 
objetiva e efetiva desta definição às 
empresas de investimento, qualquer 
negociação bilateral realizada com clientes 
será relevante, devendo os critérios 
qualitativos de identificação das empresas 
de investimento às quais é requerido que se 
registem como internalizadores 
sistemáticos, estabelecidos no artigo 21.° 
do Regulamento n.° 1287/2006 da 
Comissão, que aplica a Diretiva 
2004/39/CE, ser complementados por 
critérios quantitativos. Apesar de um OTF 
ser um sistema de negociação dentro do 
qual é permitida a interação de múltiplos 
interesses de compra e venda manifestados 

(13) Uma empresa de investimento que 
executa ordens de clientes com base no seu 
próprio capital deve ser considerada um 
internalizador sistemático, exceto se as 
transações forem efetuadas fora dos 
mercados regulamentados, dos MTF e dos 
OTF numa base ocasional, ad hoc e 
esporádica. Internalizadores sistemáticos 
devem ser entendidos como empresas de 
investimento que, de modo organizado, 
frequente e sistemático, negoceiam por 
conta própria executando ordens de 
clientes fora de um mercado 
regulamentado, de um MTF ou de um 
OTF. A fim de garantir uma aplicação 
objetiva e efetiva desta definição às 
empresas de investimento, qualquer 
negociação bilateral realizada com clientes 
será relevante, devendo os critérios 
qualitativos de identificação das empresas 
de investimento às quais é requerido que se 
registem como internalizadores 
sistemáticos, estabelecidos no artigo 21.° 
do Regulamento n.° 1287/2006 da 
Comissão, que aplica a Diretiva 
2004/39/CE, ser complementados por 
critérios quantitativos. Apesar de as 
plataformas de negociação serem um 
sistema de negociação dentro do qual é 
permitida a interação de múltiplos 
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por terceiros, um internalizador sistemático 
não deve ser autorizado a facilitar o 
confronto de interesses de compra e venda 
de terceiros.

interesses de compra e venda manifestados 
por terceiros, um internalizador sistemático 
não deve ser autorizado a facilitar o 
confronto de interesses de compra e venda 
de terceiros nos mesmos moldes, em 
termos funcionais, que uma plataforma 
de negociação.

Or. en

Justificação

A DMIF/R deverá ser revista, de modo a garantir que qualquer futura  negociação 
multilateral organizada é idêntica, ou análoga em termos funcionais, às plataformas de 
negociação e, por conseguinte, regulamentada em conformidade.

Alteração 236
Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Uma empresa de investimento que 
executa ordens de clientes com base no seu 
próprio capital deve ser considerada um 
internalizador sistemático, exceto se as 
transações forem efetuadas fora dos 
mercados regulamentados, dos MTF e dos 
OTF numa base ocasional, ad hoc e 
esporádica. Internalizadores sistemáticos 
devem ser entendidos como empresas de 
investimento que, de modo organizado, 
frequente e sistemático, negoceiam por 
conta própria executando ordens de 
clientes fora de um mercado 
regulamentado, de um MTF ou de um 
OTF. A fim de garantir uma aplicação 
objetiva e efetiva desta definição às 
empresas de investimento, qualquer 
negociação bilateral realizada com clientes 
será relevante, devendo os critérios 
qualitativos de identificação das empresas 
de investimento às quais é requerido que se 
registem como internalizadores 

(13) Qualquer empresa de investimento 
que execute ordens de clientes com base no 
seu próprio capital deve ser considerada 
como internalizador sistemático ou, em 
determinadas circunstâncias, um OTF, a 
menos que as transações sejam realizadas 
fora de mercados regulamentados, MTF ou 
OTF, de forma pontual, ad hoc e irregular. 
Internalizadores sistemáticos devem ser 
entendidos como empresas de investimento 
que, de modo organizado, frequente e 
sistemático, negoceiam por conta própria 
executando ordens de clientes fora de um 
mercado regulamentado, de um MTF ou de 
um OTF. A fim de garantir uma aplicação 
objetiva e efetiva desta definição às 
empresas de investimento, qualquer 
negociação bilateral realizada com clientes 
será relevante, devendo os critérios 
qualitativos de identificação das empresas 
de investimento às quais é requerido que se 
registem como internalizadores 
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sistemáticos, estabelecidos no artigo 21.° 
do Regulamento n.° 1287/2006 da 
Comissão, que aplica a Diretiva 
2004/39/CE, ser complementados por 
critérios quantitativos. Apesar de um OTF 
ser um sistema de negociação dentro do 
qual é permitida a interação de múltiplos 
interesses de compra e venda manifestados 
por terceiros, um internalizador sistemático 
não deve ser autorizado a facilitar o 
confronto de interesses de compra e venda 
de terceiros.

sistemáticos, estabelecidos no artigo 21.° 
do Regulamento n.° 1287/2006 da 
Comissão, que aplica a Diretiva 
2004/39/CE, ser complementados por 
critérios quantitativos. Apesar de um OTF 
ser um sistema de negociação dentro do 
qual é permitida a interação de múltiplos 
interesses de compra e venda manifestados 
por terceiros, um internalizador sistemático 
não deve ser autorizado a facilitar o 
confronto de interesses de compra e venda 
de terceiros.

Or. en

Alteração 237
Wolf Klinz

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Uma empresa de investimento que 
executa ordens de clientes com base no seu 
próprio capital deve ser considerada um 
internalizador sistemático, exceto se as 
transações forem efetuadas fora dos 
mercados regulamentados, dos MTF e dos 
OTF numa base ocasional, ad hoc e 
esporádica. Internalizadores sistemáticos 
devem ser entendidos como empresas de 
investimento que, de modo organizado, 
frequente e sistemático, negoceiam por 
conta própria executando ordens de 
clientes fora de um mercado 
regulamentado, de um MTF ou de um 
OTF. A fim de garantir uma aplicação 
objetiva e efetiva desta definição às 
empresas de investimento, qualquer 
negociação bilateral realizada com clientes 
será relevante, devendo os critérios 
qualitativos de identificação das empresas 
de investimento às quais é requerido que se 
registem como internalizadores 
sistemáticos, estabelecidos no artigo 21.° 

(13) Qualquer empresa de investimento 
que execute ordens de clientes com base no 
seu próprio capital deve ser considerada 
como internalizador sistemático, a menos 
que as transações sejam realizadas fora de 
mercados regulamentados, MTF ou OTF, 
de forma pontual, ad hoc e irregular ou 
com o consentimento do cliente. 
Internalizadores sistemáticos devem ser 
entendidos como empresas de investimento 
que, de modo organizado, frequente e 
sistemático, negoceiam por conta própria 
executando ordens de clientes fora de um 
mercado regulamentado, de um MTF ou de 
um OTF. A fim de garantir uma aplicação 
objetiva e efetiva desta definição às 
empresas de investimento, qualquer 
negociação bilateral realizada com clientes 
será relevante, devendo os critérios 
qualitativos de identificação das empresas 
de investimento às quais é requerido que se 
registem como internalizadores 
sistemáticos, estabelecidos no artigo 21.° 
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do Regulamento n.° 1287/2006 da 
Comissão, que aplica a Diretiva 
2004/39/CE, ser complementados por 
critérios quantitativos. Apesar de um OTF 
ser um sistema de negociação dentro do 
qual é permitida a interação de múltiplos 
interesses de compra e venda manifestados 
por terceiros, um internalizador sistemático 
não deve ser autorizado a facilitar o 
confronto de interesses de compra e venda 
de terceiros.

do Regulamento n.° 1287/2006 da 
Comissão, que aplica a Diretiva 
2004/39/CE, ser complementados por 
critérios quantitativos. Apesar de um OTF 
ser um sistema de negociação dentro do 
qual é permitida a interação de múltiplos 
interesses de compra e venda manifestados 
por terceiros, um internalizador sistemático 
não deve ser autorizado a facilitar o 
confronto de interesses de compra e venda 
de terceiros.

Or. en

Alteração 238
Sharon Bowles

Proposta de diretiva
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) Embora devam existir medidas em 
vigor para evitar a execução de ordens de 
clientes num OTF com base no capital da 
empresa de investimento ou do operador 
de mercado que opera o OTF, existem 
atividades de criação de mercado que são 
do interesse dos clientes, nomeadamente 
permitir que a empresa de investimento 
execute ordens iniciadas por clientes, dar 
resposta aos pedidos de negociação dos 
clientes, conseguir a execução nas 
melhores condições ou executar uma 
operação de cobertura para corrigir o 
risco decorrente de operações do cliente. 
A utilização de capital próprio num OTF 
deve esta sujeita a normas rigorosas em 
matéria de tratamento das ordens, de 
molde a evitar conflitos de interesses, e a 
empresa de investimento deve divulgar 
aos seus clientes a forma com o seu 
capital próprio pode ser aplicado no OTF.

Or. en
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Alteração 239
Werner Langen

Proposta de diretiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Não são abrangidas pelo âmbito da 
presente diretiva as pessoas que 
administram o seu próprio património ou 
empresas suas, que não prestam serviços de 
investimento nem exercem atividades de 
investimento para além das operações que 
praticam por conta própria, salvo se são 
criadores de mercado, membros ou 
participantes de um mercado 
regulamentado ou MTF ou executam 
ordens de clientes negociando por conta 
própria. A título de exceção, não devem ser 
abrangidas pelo âmbito da presente diretiva 
as pessoas que negoceiam por conta 
própria em instrumentos financeiros como 
membros ou participantes de um mercado 
regulamentado ou MTF, incluindo os 
criadores de mercado relativamente a 
instrumentos derivados sobre mercadorias, 
direitos de emissão, ou instrumentos 
derivados destes últimos, como atividade 
complementar da sua atividade principal, 
que, considerada a nível do grupo, não 
consista na prestação de serviços de 
investimento na aceção da presente 
diretiva, nem de serviços bancários nos 
termos da Diretiva 2006/48/CE. Devem ser 
clarificados em atos delegados os critérios 
técnicos que estabelecem quando uma 
atividade é acessória dessa atividade 
principal. A negociação por conta própria 
relacionada com a execução de ordens de 
clientes deve incluir as empresas que 
executam ordens de diferentes clientes, 
com base na sua integração em operações 
de compra e venda simultâneas (back to 
back trading), devendo ser considerados 
como agindo por conta própria e estar 

(14) Não são abrangidas pelo âmbito da 
presente diretiva as pessoas que 
administram o seu próprio património ou 
empresas suas, que não prestam serviços de 
investimento nem exercem atividades de 
investimento para além das operações que 
praticam por conta própria, salvo se são 
criadores de mercado, membros ou 
participantes de um mercado 
regulamentado ou MTF ou executam 
ordens de clientes negociando por conta 
própria. A título de exceção, não devem ser 
abrangidas pelo âmbito da presente diretiva 
as pessoas que negoceiam por conta 
própria em instrumentos financeiros como 
membros ou participantes de um mercado 
regulamentado ou MTF, incluindo os 
criadores de mercado relativamente a 
instrumentos derivados sobre mercadorias, 
direitos de emissão, ou instrumentos 
derivados destes últimos, como atividade 
complementar da sua atividade principal, 
que, considerada a nível do grupo, não 
consista na prestação de serviços de 
investimento na aceção da presente 
diretiva, nem de serviços bancários nos 
termos da Diretiva 2006/48/CE. Devem ser 
clarificados em atos delegados os critérios 
técnicos que estabelecem quando uma 
atividade é acessória dessa atividade 
principal. A execução de ordens sobre 
instrumentos financeiros, como atividade 
auxiliar entre duas pessoas cuja atividade 
principal, numa base de grupo, não seja a 
prestação de serviços de investimento na 
aceção da presente diretiva nem de 
serviços bancários na aceção da Diretiva 
2006/48/CE, não deve ser considerada 
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sujeitos às disposições da presente diretiva 
que regem tanto a execução de ordens por 
conta de clientes como a negociação por 
conta própria. A execução de ordens sobre 
instrumentos financeiros, como atividade 
auxiliar entre duas pessoas cuja atividade 
principal, numa base de grupo, não seja a 
prestação de serviços de investimento na 
aceção da presente diretiva nem de 
serviços bancários na aceção da Diretiva 
2006/48/CE, não deve ser considerada 
negociação por conta própria relacionada 
com a execução de ordens de clientes.

negociação por conta própria relacionada 
com a execução de ordens de clientes.

Or. en

Justificação

As operações de compra e venda simultâneas constituem uma parte substancial da gestão de 
carteiras de clientes. Estas operações são realizadas por conta própria, mas com as mesmas 
características e, frequentemente, no mesmo valor que as operações efetuadas com clientes. 
Estas operações são indispensáveis, dado que há que garantir que as empresas continuam a 
ter a possibilidade de apoiar os clientes da sua atividade principal na redução dos riscos 
comerciais.

Alteração 240
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE
Wolf Klinz

Proposta de diretiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Não são abrangidas pelo âmbito da 
presente diretiva as pessoas que 
administram o seu próprio património ou 
empresas suas, que não prestam serviços de 
investimento nem exercem atividades de 
investimento para além das operações que 
praticam por conta própria, salvo se são 
criadores de mercado, membros ou 
participantes de um mercado 
regulamentado ou MTF ou executam 
ordens de clientes negociando por conta 

(14) Não são abrangidas pelo âmbito da 
presente diretiva as pessoas que 
administram o seu próprio património ou 
empresas suas, que não prestam serviços de 
investimento nem exercem atividades de 
investimento para além das operações que 
praticam por conta própria, salvo se são
criadores de mercado, membros ou 
participantes de um mercado 
regulamentado ou MTF ou executam 
ordens de clientes negociando por conta 
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própria. A título de exceção, não devem ser 
abrangidas pelo âmbito da presente diretiva 
as pessoas que negoceiam por conta 
própria em instrumentos financeiros como 
membros ou participantes de um mercado 
regulamentado ou MTF, incluindo os 
criadores de mercado relativamente a 
instrumentos derivados sobre mercadorias, 
direitos de emissão, ou instrumentos 
derivados destes últimos, como atividade 
complementar da sua atividade principal, 
que, considerada a nível do grupo, não 
consista na prestação de serviços de 
investimento na aceção da presente 
diretiva, nem de serviços bancários nos 
termos da Diretiva 2006/48/CE. Devem ser 
clarificados em atos delegados os critérios 
técnicos que estabelecem quando uma 
atividade é acessória dessa atividade 
principal. A negociação por conta própria 
relacionada com a execução de ordens de 
clientes deve incluir as empresas que 
executam ordens de diferentes clientes, 
com base na sua integração em operações 
de compra e venda simultâneas (back to 
back trading), devendo ser considerados
como agindo por conta própria e estar 
sujeitos às disposições da presente diretiva 
que regem tanto a execução de ordens por 
conta de clientes como a negociação por 
conta própria. A execução de ordens sobre 
instrumentos financeiros, como atividade 
auxiliar entre duas pessoas cuja atividade 
principal, numa base de grupo, não seja a 
prestação de serviços de investimento na 
aceção da presente diretiva nem de 
serviços bancários na aceção da Diretiva 
2006/48/CE, não deve ser considerada 
negociação por conta própria relacionada 
com a execução de ordens de clientes.

própria. A título de exceção, não devem ser 
abrangidas pelo âmbito da presente diretiva 
as pessoas que negoceiam por conta 
própria em instrumentos financeiros como 
membros ou participantes de um mercado 
regulamentado ou MTF, incluindo os 
criadores de mercado relativamente a 
instrumentos derivados sobre mercadorias, 
direitos de emissão, ou instrumentos 
derivados destes últimos, como atividade 
complementar da sua atividade principal, 
que, considerada a nível do grupo, não 
consista na prestação de serviços de 
investimento na aceção da presente 
diretiva, nem de serviços bancários nos 
termos da Diretiva 2006/48/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 
de junho de 2006, relativa ao acesso à 
atividade das instituições de crédito e ao 
seu exercício. Devem ser clarificados em 
normas técnicas de regulamentação, tendo 
em conta os critérios especificados na 
presente diretiva, os critérios técnicos que 
estabelecem quando uma atividade é 
acessória dessa atividade principal. Estes 
critérios devem representar o caráter 
acessório face à dimensão e ao risco 
conexo da atividade comparativamente à 
dimensão e ao risco da atividade 
principal. Estes critérios devem também 
assegurar que as atividades acessórias 
para efeitos do artigo 2.º, n.º1, ponto (i) 
apenas incluem os instrumentos 
financeiros utilizados em relação à 
atividade principal e não para fins não 
associados à atividade principal. Ao 
definir se estas atividades são realizadas a 
título acessório, há que ter em mente que 
as empresas que negoceiam instrumentos 
derivados no mercado de balcão estão 
sujeitas à supervisão regulamentar por 
força do Regulamento (UE) n.º …/… 
(EMIR), para que a negociação de 
derivados no mercado de balcão seja mais 
transparente e segura. As empresas que 
executam ordens de diferentes clientes, 
com base na sua integração em operações 
de compra e venda simultâneas (back to 
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back trading), devem ser consideradas
como agindo por conta própria e estar 
sujeitas às disposições da presente diretiva 
que regem tanto a execução de ordens por 
conta de clientes como a negociação por 
conta própria. A execução de ordens sobre 
instrumentos financeiros, como atividade 
auxiliar entre duas pessoas cuja atividade 
principal, numa base de grupo, não seja a 
prestação de serviços de investimento na 
aceção da presente diretiva nem de 
serviços bancários na aceção da Diretiva 
2006/48/CE, não deve ser considerada 
negociação por conta própria relacionada 
com a execução de ordens de clientes.

Or. en

Justificação

A presente alteração garante um tratamento adequado e proporcional das atividades 
acessórias na DMIF, com incidência na dimensão e nos riscos conexos da atividade 
relativamente à dimensão e ao risco da atividade principal.

Alteração 241
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Não são abrangidas pelo âmbito da 
presente diretiva as pessoas que 
administram o seu próprio património ou 
empresas suas, que não prestam serviços de 
investimento nem exercem atividades de 
investimento para além das operações que 
praticam por conta própria, salvo se são 
criadores de mercado, membros ou 
participantes de um mercado 
regulamentado ou MTF ou executam 
ordens de clientes negociando por conta 
própria. A título de exceção, não devem ser 
abrangidas pelo âmbito da presente diretiva 

(14) Não são abrangidas pelo âmbito da 
presente diretiva as pessoas que 
administram o seu próprio património ou 
empresas suas, que não prestam serviços de 
investimento nem exercem atividades de 
investimento para além das operações que 
praticam por conta própria, salvo se são 
criadores de mercado, membros ou 
participantes de um mercado 
regulamentado ou MTF, operam o sistema 
de negociação algorítmica ou executam 
ordens de clientes negociando por conta 
própria. A título de exceção, não devem ser 
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as pessoas que negoceiam por conta 
própria em instrumentos financeiros como 
membros ou participantes de um mercado 
regulamentado ou MTF, incluindo os 
criadores de mercado relativamente a 
instrumentos derivados sobre mercadorias, 
direitos de emissão, ou instrumentos 
derivados destes últimos, como atividade 
complementar da sua atividade principal, 
que, considerada a nível do grupo, não 
consista na prestação de serviços de 
investimento na aceção da presente 
diretiva, nem de serviços bancários nos 
termos da Diretiva 2006/48/CE. Devem ser 
clarificados em atos delegados os critérios 
técnicos que estabelecem quando uma 
atividade é acessória dessa atividade 
principal. A negociação por conta própria 
relacionada com a execução de ordens de 
clientes deve incluir as empresas que 
executam ordens de diferentes clientes, 
com base na sua integração em operações 
de compra e venda simultâneas (back to 
back trading), devendo ser considerados 
como agindo por conta própria e estar 
sujeitos às disposições da presente diretiva 
que regem tanto a execução de ordens por 
conta de clientes como a negociação por 
conta própria. A execução de ordens sobre 
instrumentos financeiros, como atividade 
auxiliar entre duas pessoas cuja atividade 
principal, numa base de grupo, não seja a 
prestação de serviços de investimento na 
aceção da presente diretiva nem de 
serviços bancários na aceção da Diretiva 
2006/48/CE, não deve ser considerada 
negociação por conta própria relacionada 
com a execução de ordens de clientes.

abrangidas pelo âmbito da presente diretiva 
as pessoas que negoceiam por conta 
própria em instrumentos financeiros como 
membros ou participantes de um mercado 
regulamentado ou MTF, incluindo os 
criadores de mercado relativamente a 
instrumentos derivados sobre mercadorias, 
direitos de emissão, ou instrumentos 
derivados destes últimos, como atividade 
complementar da sua atividade principal, 
que, considerada a nível do grupo, não 
consista na prestação de serviços de 
investimento na aceção da presente 
diretiva, nem de serviços bancários nos 
termos da Diretiva 2006/48/CE. Devem ser 
clarificados em atos delegados os critérios 
técnicos que estabelecem quando uma 
atividade é acessória dessa atividade 
principal. A negociação por conta própria 
relacionada com a execução de ordens de 
clientes deve incluir as empresas que 
executam ordens de diferentes clientes, 
com base na sua integração em operações 
de compra e venda simultâneas (back to 
back trading), devendo ser considerados 
como agindo por conta própria e estar 
sujeitos às disposições da presente diretiva 
que regem tanto a execução de ordens por 
conta de clientes como a negociação por 
conta própria. A execução de ordens sobre
instrumentos financeiros, como atividade 
auxiliar entre duas pessoas cuja atividade 
principal, numa base de grupo, não seja a 
prestação de serviços de investimento na 
aceção da presente diretiva nem de 
serviços bancários na aceção da Diretiva 
2006/48/CE, não deve ser considerada 
negociação por conta própria relacionada 
com a execução de ordens de clientes.

Or. en

Justificação

Os operadores de negociação de alta frequência não estão isentos dos requisitos o abrigo da 
DMIF.
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Alteração 242
Syed Kamall, Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Devem ser excluídas as empresas de 
seguros, cujas atividades são objeto de uma 
supervisão específica por parte das 
autoridades competentes em matéria de 
supervisão prudencial e que estão sujeitas à 
Diretiva 2009/138/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 25 de 
novembro de 2009, relativa ao acesso à 
atividade de seguros e resseguros e ao seu 
exercício (Solvência II) .

(16) Devem ser excluídas as empresas de 
seguros, cujas atividades são objeto de uma 
supervisão específica por parte das 
autoridades competentes em matéria de 
supervisão prudencial e que estão sujeitas à 
Diretiva 2009/138/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 25 de 
novembro de 2009, relativa ao acesso à 
atividade de seguros e resseguros e ao seu 
exercício (Solvência II), exceto nos casos 
previstos no artigo 1.º, n.º4. .

Or. en

Justificação

Esta exceção é necessária para assegurar que o artigo 1.º, n.º4,  surte efeitos ao aplicar as 
normas de conduta pertinentes das atividades  previstas na DMIF aos investimentos baseados 
em seguros. 

Alteração 243
Syed Kamall, Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) Os investimentos são muitas vezes 
vendidos aos clientes sob a forma de 
contratos de seguros como uma 
alternativa, ou para substituir, os 
instrumentos financeiros regulados pela 
presente Diretiva. Para proporcionar uma 
proteção consistente aos clientes não 
profissionais, é importante que os 
investimentos ao abrigo de contratos de 
seguro estejam sujeitos aos mesmos 
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padrões de conduta empresarial, em 
particular os relativos à gestão de 
conflitos de interesses, às restrições aos 
incentivos e às regras destinadas a 
garantir a adequação do conselho ou a 
conformidade de vendas 
não-aconselhadas.  A proteção dos 
investidores e os requisitos  em matéria de 
conflitos de interesses na presente 
Diretiva devem aplicar-se igualmente aos 
investimentos que assumem a forma de 
contratos de seguros. Uma vez que os 
investimentos que envolvem seguros 
podem revestir características particulares 
que diferem de outros instrumentos 
financeiros (por exemplo, porque tais 
produtos de investimento podem envolver 
um elemento de seguro de vida, pelo que 
têm de ser personalizados em função do 
cliente), a Diretiva prevê que a AEVMM e 
a AESPCR trabalhem em conjunto para 
garantir a maior coerência possível nos 
padrões de conduta aplicáveis aos pacotes 
de produtos de investimento de retalho em 
matéria de seguros sujeitos à presente 
Diretiva, bem como outras disposições do 
nível 2, se relevante. 

Or. en

Justificação

Dadas as semelhanças dos investimentos que revestem a forma de seguros com os 
instrumentos financeiros ao abrigo da DMIF, é importante que aqueles estejam sujeitos aos 
mesmos padrões de ética.

Alteração 244
Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) É necessário excluir do âmbito de 
aplicação da presente diretiva os bancos 

Suprimido
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centrais e outros organismos que 
desempenham funções similares, bem 
como os organismos públicos 
responsáveis pela gestão da dívida pública 
ou que nela participam (incluindo-se na 
noção de gestão da dívida pública a sua 
colocação), salvo no que diz respeito aos 
organismos cujo capital seja parcial ou 
integralmente participado pelo setor 
público e cujas atribuições tenham um 
caráter comercial ou estejam ligadas à 
tomada de participações.

Or. en

Alteração 245
Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) É necessário excluir do âmbito de 
aplicação da presente diretiva os bancos 
centrais e outros organismos que 
desempenham funções similares, bem 
como os organismos públicos responsáveis 
pela gestão da dívida pública ou que nela 
participam (incluindo-se na noção de 
gestão da dívida pública a sua colocação), 
salvo no que diz respeito aos organismos 
cujo capital seja parcial ou integralmente 
participado pelo setor público e cujas 
atribuições tenham um caráter comercial 
ou estejam ligadas à tomada de 
participações.

(20) É necessário excluir do âmbito de 
aplicação da presente diretiva os bancos 
centrais e outros organismos que 
desempenham funções similares, bem 
como os organismos públicos responsáveis 
pela gestão da dívida pública ou que nela 
participam (incluindo-se na noção de 
gestão da dívida pública a sua colocação), 
salvo no que diz respeito aos organismos 
cujo capital seja parcial ou integralmente 
participado pelo setor público e cujas 
atribuições tenham um caráter comercial 
ou estejam ligadas à tomada de 
participações. Não obstante, as entidades 
públicas não devem estar isentas de 
notificar as autoridades competentes 
sobre as transações.

Or. en

Justificação

Se se considera impossível, no âmbito desta legislação, incluir os bancos centrais, entre 
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outras entidades, estes deveriam, no mínimo, ser obrigados a comunicar a sua transação aos 
supervisores do mercado financeiro.

Alteração 246
Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A fim de clarificar o regime de 
isenções para o Sistema Europeu de 
Bancos Centrais, outros organismos 
nacionais que desempenhem funções 
similares e organismos intervenientes na 
gestão da dívida pública, é conveniente 
limitar essas isenções aos organismos e 
instituições que desempenham as suas 
funções em conformidade com a 
legislação de um Estado-Membro ou com 
a legislação da União, bem como aos 
organismos internacionais dos quais um 
ou mais Estados-Membros são membros.

Suprimido

Or. en

Alteração 247
Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A fim de clarificar o regime de 
isenções para o Sistema Europeu de 
Bancos Centrais, outros organismos 
nacionais que desempenhem funções 
similares e organismos intervenientes na 
gestão da dívida pública, é conveniente 
limitar essas isenções aos organismos e 
instituições que desempenham as suas 
funções em conformidade com a legislação 

(21) A fim de clarificar o regime de 
isenções para o Sistema Europeu de 
Bancos Centrais, outros organismos 
nacionais que desempenhem funções 
similares e organismos intervenientes na
gestão da dívida pública, é conveniente 
limitar essas isenções aos organismos e 
instituições que desempenham as suas 
funções em conformidade com a legislação 
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de um Estado-Membro ou com a legislação 
da União, bem como aos organismos 
internacionais dos quais um ou mais 
Estados-Membros são membros.

de um Estado-Membro ou com a legislação 
da União, bem como aos organismos 
internacionais dos quais um ou mais 
Estados-Membros são membros. Não 
obstante, as entidades públicas não devem 
estar isentas de notificar as autoridades 
competentes sobre as transações.

Or. en

Justificação

Se se considera impossível, no âmbito desta legislação, incluir os bancos centrais, entre 
outras entidades, estes deveriam, no mínimo, ser obrigados a comunicar a sua transação aos 
supervisores do mercado financeiro.

Alteração 248
Werner Langen

Proposta de diretiva
Considerando 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-A) Para o bom funcionamento do 
mercado interno da eletricidade e do gás 
natural e para a realização das tarefas dos 
operadores de redes de transporte (ORT) 
ao abrigo da Diretiva 2009/72/CE, da 
Diretiva 2009/73/CE, do Regulamento 
(CE) N.º 714/2009, do Regulamento (CE) 
N.º 715/2009, ou de códigos ou 
orientações relativos às redes adotados em 
aplicação desses regulamentos, é 
necessário que os ORT e respetivos 
prestadores de serviço estejam isentos, 
aquando da atribuição de direitos de 
transmissão, quer físicos, quer 
financeiros, e quando proporcionarem 
uma plataforma para o comércio 
secundário. A fim de permitir o comércio 
eficiente de direitos de transmissão é 
igualmente necessário isentar qualquer 
pessoa aquando da aquisição ou venda 
dos referidos direitos de transmissão.
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Or. en

Justificação

O comércio de direitos de transmissão (Direitos de Transmissão Físicos – PTR – e Direitos 
de Transmissão Financeiros – FTR ) representa um importante contributo para o 
funcionamento eficiente do mercado interno de energia, devido às suas funções de cobertura 
de risco. A eventual requalificação destes como instrumentos financeiros pode levar os 
intervenientes no mercado a absterem-se de transacionar direitos de transmissão, pois podem 
considerar os requisitos ao abrigo da DMIF demasiado pesados. Impõe-se, por conseguinte, 
uma disposição explícita que isente estes instrumentos.

Alteração 249
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) A Diretiva 2007/44/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 5 de setembro 
de 2007, que altera a Diretiva 92/49/CEE 
do Conselho e as Diretivas 2002/83/CE, 
2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE no 
que se refere a normas processuais e 
critérios para a avaliação prudencial das 
aquisições e dos aumentos de participações 
em entidades do setor financeiro, 
estabeleceu critérios pormenorizados para 
a avaliação prudencial das aquisições 
previstas em empresas de investimento e o 
correspondente procedimento de aplicação. 
A fim de garantir a segurança jurídica, a 
clareza e a previsibilidade no que diz 
respeito ao processo de avaliação, bem 
como aos respetivos resultados, é 
conveniente confirmar os critérios e o 
processo de avaliação prudencial previstos 
na Diretiva 2007/44/CE. Em especial, as 
autoridades competentes devem avaliar a 
idoneidade do adquirente potencial e a 
solidez financeira da aquisição prevista 
face aos seguintes critérios cumulativos: a 
idoneidade do adquirente potencial; a 

(32) A Diretiva 2007/44/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 5 de setembro 
de 2007, que altera a Diretiva 92/49/CEE 
do Conselho e as Diretivas 2002/83/CE, 
2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE no 
que se refere a normas processuais e 
critérios para a avaliação prudencial das 
aquisições e dos aumentos de participações 
em entidades do setor financeiro, 
estabeleceu critérios pormenorizados para 
a avaliação prudencial das aquisições 
previstas em empresas de investimento e o 
correspondente procedimento de aplicação. 
A fim de garantir a segurança jurídica, a 
clareza e a previsibilidade no que diz 
respeito ao processo de avaliação, bem 
como aos respetivos resultados, é 
conveniente confirmar os critérios e o 
processo de avaliação prudencial previstos 
na Diretiva 2007/44/CE. Em especial, as 
autoridades competentes devem avaliar a 
idoneidade do adquirente potencial e a 
solidez financeira da aquisição prevista 
face aos seguintes critérios cumulativos: a 
idoneidade do adquirente potencial; a 
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reputação e competência da pessoa ou 
pessoas que dirigirão a empresa de 
investimento; a solidez financeira do 
candidato a adquirente; a capacidade da 
empresa de investimento para cumprir os 
requisitos prudenciais com base na 
presente diretiva e noutras diretivas 
aplicáveis, nomeadamente as Diretivas 
2002/87/CE e 2006/49/CE; a existência de 
motivos razoáveis para suspeitar que estão 
a ser ou foram cometidos ou tentados atos 
de branqueamento de capitais ou de 
financiamento do terrorismo na aceção do 
artigo 1.º da Diretiva 2005/60/CE ou que a 
aquisição prevista poderá aumentar esse 
risco.

reputação e competência da pessoa ou 
pessoas que dirigirão a empresa de 
investimento; a solidez financeira do 
candidato a adquirente; a capacidade da 
empresa de investimento para cumprir os 
requisitos prudenciais com base na 
presente diretiva e noutras diretivas 
aplicáveis, nomeadamente as Diretivas 
2002/87/CE e 2006/49/CE; se a aquisição 
vai criar conflitos interesses; a existência 
de motivos razoáveis para suspeitar que 
estão a ser ou foram cometidos ou tentados 
atos de branqueamento de capitais ou de 
financiamento do terrorismo na aceção do 
artigo 1.º da Diretiva 2005/60/CE ou que a 
aquisição prevista poderá aumentar esse 
risco.

Or. en

Alteração 250
Robert Goebbels

Proposta de diretiva
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) É necessário reforçar o papel dos 
órgãos de direção das empresas de 
investimento no sentido de garantir uma 
gestão sã e prudente das empresas, a 
promoção da integridade do mercado e o 
interesse dos investidores. O órgão de 
direção de uma empresa de investimento 
deve afetar, em qualquer momento, tempo 
suficiente e possuir conhecimentos, 
competências e experiência adequados para 
poder compreender a atividade da empresa 
de investimento e os seus riscos principais. 
Para evitar a psicologia de grupo e 
promover o espírito crítico, os conselhos 
de administração das empresas de 
investimento devem ser suficientemente 
diversificados em termos de idade, sexo, 
origem geográfica, habilitações e 

(38) É necessário reforçar o papel dos 
órgãos de direção das empresas de 
investimento no sentido de garantir uma 
gestão sã e prudente das empresas, a 
promoção da integridade do mercado e o 
interesse dos investidores. O órgão de 
direção de uma empresa de investimento 
deve afetar, em qualquer momento, tempo 
suficiente e possuir conhecimentos, 
competências e experiência adequados para 
poder compreender a atividade da empresa 
de investimento e os seus riscos principais.
Os Estados-Membros devem adotar 
legislação adequada que permita 
responsabilizar os membros dos órgãos de 
direção em caso de má gestão grave.
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antecedentes profissionais, a fim de 
representar uma diversidade de pontos de 
vista e experiências. O equilíbrio entre 
homens e mulheres é particularmente 
importante para garantir uma 
representação adequada da realidade 
demográfica.

Or. en

Justificação

Em caso de má gestão grave, os membros dos conselhos de administração devem ser levados 
a tribunal.

Alteração 251
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de diretiva
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) É necessário reforçar o papel dos 
órgãos de direção das empresas de 
investimento no sentido de garantir uma 
gestão sã e prudente das empresas, a 
promoção da integridade do mercado e o 
interesse dos investidores. O órgão de 
direção de uma empresa de investimento 
deve afetar, em qualquer momento, tempo 
suficiente e possuir conhecimentos, 
competências e experiência adequados para 
poder compreender a atividade da empresa 
de investimento e os seus riscos principais. 
Para evitar a psicologia de grupo e 
promover o espírito crítico, os conselhos de 
administração das empresas de 
investimento devem ser suficientemente 
diversificados em termos de idade, sexo, 
origem geográfica, habilitações e 
antecedentes profissionais, a fim de 
representar uma diversidade de pontos de 
vista e experiências. O equilíbrio entre 
homens e mulheres é particularmente 
importante para garantir uma representação 

(38) É necessário reforçar o papel dos 
órgãos de direção das empresas de 
investimento no sentido de garantir uma 
gestão sã e prudente das empresas, a 
promoção da integridade do mercado e o 
interesse dos investidores. O órgão de 
direção de uma empresa de investimento 
deve afetar, em qualquer momento, tempo 
suficiente e possuir conhecimentos, 
competências e experiência adequados para 
poder compreender a atividade da empresa 
de investimento e os seus riscos principais. 
Para evitar a psicologia de grupo e 
promover o espírito crítico, os conselhos de
administração das empresas de 
investimento devem ser suficientemente 
diversificados em termos de idade, sexo, 
origem geográfica, habilitações e 
antecedentes profissionais, a fim de 
representar uma diversidade de pontos de 
vista e experiências. O equilíbrio entre 
homens e mulheres é particularmente 
importante para garantir uma representação 
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adequada da realidade demográfica. adequada da realidade demográfica. Para 
além disso, os Estados-Membros devem 
adotar legislação adequada que permita 
responsabilizar os membros dos órgãos de 
direção em caso de má gestão grave.

Or. en

Alteração 252
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) É necessário reforçar o papel dos 
órgãos de direção das empresas de 
investimento no sentido de garantir uma 
gestão sã e prudente das empresas, a 
promoção da integridade do mercado e o 
interesse dos investidores. O órgão de
direção de uma empresa de investimento 
deve afetar, em qualquer momento, tempo 
suficiente e possuir conhecimentos, 
competências e experiência adequados para 
poder compreender a atividade da empresa 
de investimento e os seus riscos principais. 
Para evitar a psicologia de grupo e 
promover o espírito crítico, os conselhos de 
administração das empresas de 
investimento devem ser suficientemente 
diversificados em termos de idade, sexo, 
origem geográfica, habilitações e 
antecedentes profissionais, a fim de 
representar uma diversidade de pontos de 
vista e experiências. O equilíbrio entre 
homens e mulheres é particularmente 
importante para garantir uma representação 
adequada da realidade demográfica.

(38) É necessário reforçar o papel dos 
órgãos de direção das empresas de 
investimento no sentido de garantir uma 
gestão sã e prudente das empresas, a 
promoção da integridade do mercado e o 
interesse dos investidores. O órgão de 
direção de uma empresa de investimento 
deve afetar, em qualquer momento, tempo 
suficiente e possuir conhecimentos, 
competências e experiência adequados para 
poder compreender a atividade da empresa 
de investimento e os seus riscos principais. 
Para evitar a psicologia de grupo e 
promover o espírito crítico, os conselhos de 
administração das empresas de 
investimento devem ser suficientemente 
diversificados em termos de idade, sexo, 
origem geográfica, habilitações e 
antecedentes profissionais, a fim de 
representar uma diversidade de pontos de 
vista e experiências. O equilíbrio entre 
homens e mulheres é particularmente 
importante para garantir uma representação 
adequada da realidade demográfica. A 
representação dos trabalhadores nos 
órgãos de direção deve também, ao 
acrescentar uma perspetiva fundamental 
e um conhecimento genuíno sobre o 
funcionamento interno das instituições, 
ser considerada uma forma positiva de 
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aumentar a diversidade.

Or. en

Alteração 253
Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Considerando 38-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(38-A) Para uma abordagem totalmente 
coerente com governo das sociedades em 
todas as entidades financeiras da UE, as 
disposições nesta matéria aqui contidas 
devem ser as mesmas que as incluídos na 
Diretiva ... [DRFP IV] e proporcionais à 
dimensão da entidade em causa. 

Or. en

Alteração 254
Gay Mitchell

Proposta de diretiva
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) A fim de dispor de uma supervisão e 
controlo efetivos das atividades das 
empresas de investimento, o órgão de 
direção deve ser responsável e prestar 
contas pela estratégia global da empresa de 
investimento, tendo em conta a sua 
atividade e perfil de risco. O órgão de 
direção deve assumir responsabilidades 
claras ao longo do ciclo de negócios da 
empresa de investimento, nos domínios da 
identificação e definição dos objetivos 
estratégicos da empresa, da aprovação da 
sua organização interna, incluindo os 
critérios de seleção e formação do pessoal 

(39) A fim de dispor de uma supervisão e 
controlo efetivos das atividades das 
empresas de investimento, o órgão de 
direção deve ser responsável e prestar 
contas pela estratégia global da empresa de 
investimento, tendo em conta a sua 
atividade e perfil de risco. O órgão de 
direção deve assumir responsabilidades 
claras ao longo do ciclo de negócios da 
empresa de investimento, nos domínios da 
identificação e definição dos objetivos 
estratégicos da empresa, da aprovação da 
sua organização interna, incluindo os 
critérios de seleção e formação do pessoal 
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envolvido, e da definição de políticas 
globais que regem a prestação de serviços e 
a realização de atividades, incluindo a 
remuneração do pessoal comercial e a 
aprovação de novos produtos para 
distribuição aos clientes. O 
acompanhamento e a avaliação periódicos 
dos objetivos estratégicos das empresas de 
investimento, a sua organização interna e 
as suas políticas de prestação de serviços e 
exercício de atividades devem garantir a 
sua capacidade para assegurar numa base 
contínua uma gestão sólida e prudente, no 
interesse da integridade dos mercados e da 
proteção dos investidores.

envolvido, e da definição de políticas 
globais que regem a prestação de serviços e 
a realização de atividades, incluindo a 
remuneração do pessoal comercial e a 
aprovação de novos produtos para 
distribuição aos clientes. O 
acompanhamento e a avaliação periódicos 
dos objetivos estratégicos das empresas de 
investimento, a sua organização interna e 
as suas políticas de prestação de serviços e 
exercício de atividades devem garantir a 
sua capacidade para assegurar numa base 
contínua uma gestão sólida e prudente, no 
interesse da integridade dos mercados e da 
proteção dos investidores. Em relação ao 
lançamento de novos produtos, os 
produtores do produto também devem 
rever periodicamente o desempenho de 
seus produtos, para avaliar se o 
desempenho do produto está de acordo 
com seu projeto e determinar se o 
mercado-alvo para o produto ainda é 
adequado.

Or. en

Alteração 255
Markus Ferber

Proposta de diretiva
Considerando 42

Texto da Comissão Alteração

(42) A Diretiva 2006/73/CE da Comissão, 
de 10 de agosto de 2006, que aplica a 
Diretiva 2004/39/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho no que diz respeito 
aos requisitos em matéria de organização e 
às condições de exercício da atividade das 
empresas de investimento e aos conceitos 
definidos para efeitos da referida diretiva, 
permite que os Estados-Membros exijam, 
no contexto de requisitos em matéria de 
organização para as empresas de 
investimento, a gravação de conversas 

(42) A Diretiva 2006/73/CE da Comissão, 
de 10 de agosto de 2006, que aplica a 
Diretiva 2004/39/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho no que diz respeito 
aos requisitos em matéria de organização e 
às condições de exercício da atividade das 
empresas de investimento e aos conceitos 
definidos para efeitos da referida diretiva, 
permite que os Estados-Membros exijam, 
no contexto de requisitos em matéria de 
organização para as empresas de 
investimento, a gravação de conversas 
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telefónicas ou de comunicações eletrónicas 
que envolvam ordens de clientes. A 
gravação de conversas telefónicas ou de 
comunicações eletrónicas que envolvam 
ordens de clientes é compatível com a 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia e é justificada para reforçar a 
proteção dos investidores, melhorar a 
supervisão do mercado e aumentar a 
segurança jurídica no interesse das 
empresas de investimento e dos seus 
clientes. A importância desses registos é 
igualmente mencionada no aconselhamento 
técnico à Comissão Europeia, publicado 
pelo Comité das Autoridades de 
Regulamentação dos Mercados Europeus 
de Valores Mobiliários em 29 de julho de 
2010. Por estes motivos, é adequado 
estabelecer na presente diretiva os 
princípios de um regime geral no que diz 
respeito à gravação de conversas 
telefónicas ou de comunicações eletrónicas 
que envolvam ordens de clientes.

telefónicas ou de comunicações eletrónicas 
que envolvam ordens de clientes. A 
gravação de conversas telefónicas ou de 
comunicações eletrónicas que envolvam 
ordens de clientes é compatível com a 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia e é justificada para reforçar a 
proteção dos investidores, melhorar a 
supervisão do mercado e aumentar a 
segurança jurídica no interesse das 
empresas de investimento e dos seus 
clientes. A importância desses registos é 
igualmente mencionada no aconselhamento 
técnico à Comissão Europeia, publicado 
pelo Comité das Autoridades de 
Regulamentação dos Mercados Europeus 
de Valores Mobiliários em 29 de julho de 
2010. Por estes motivos, é adequado 
estabelecer na presente diretiva os 
princípios de um regime geral no que diz 
respeito à gravação de conversas 
telefónicas ou de comunicações eletrónicas 
que envolvam ordens de clientes. Para as 
comunicações entre os clientes não 
profissionais e as instituições financeiras, 
é conveniente autorizar os 
Estados-Membros a reconhecer, ao invés, 
registos escritos apropriados de tais 
comunicações para as instituições 
financeiras e as sucursais situadas no seu 
território.

Or. en

Alteração 256
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Considerando 44

Texto da Comissão Alteração

(44) As tecnologias de negociação 
evoluíram significativamente na última 
década, sendo atualmente utilizadas 

(44) As tecnologias de negociação 
evoluíram significativamente na última 
década, sendo atualmente utilizadas 
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amplamente pelos intervenientes no 
mercado. Muitos intervenientes no 
mercado utilizam atualmente o sistema de 
negociação algorítmica sempre que um 
algoritmo informático determina 
automaticamente os aspetos de uma ordem 
com uma intervenção humana mínima ou 
mesmo nula. Um subconjunto específico 
do sistema de negociação algorítmica 
consiste na negociação de alta frequência 
em que um sistema de negociação analisa 
os dados ou sinais do mercado a alta 
velocidade e, em seguida, envia ou atualiza 
um grande número de ordens num período 
de tempo muito curto, em resposta a essa 
análise. A negociação de alta frequência é 
tipicamente efetuada pelos operadores que 
utilizam o seu próprio capital para negociar 
e, não sendo uma estratégia propriamente 
dita, caracteriza-se, em geral, pela 
utilização de tecnologias sofisticadas para 
aplicar estratégias de negociação mais 
tradicionais, como a criação de mercado ou 
a arbitragem.

amplamente pelos intervenientes no 
mercado. Muitos intervenientes no 
mercado utilizam atualmente o sistema de 
negociação algorítmica sempre que um 
algoritmo informático determina 
automaticamente os aspetos de uma ordem 
com uma intervenção humana mínima ou 
mesmo nula. Um subconjunto específico 
do sistema de negociação algorítmica 
consiste na negociação de alta frequência 
em que um sistema de negociação analisa 
os dados ou sinais do mercado a alta 
velocidade, normalmente em 
milisegundos ou microssegundos, e, em 
seguida, envia ou atualiza um grande 
número de ordens num período de tempo 
muito curto, em resposta a essa análise. A 
negociação de alta frequência é tipicamente 
efetuada pelos operadores que utilizam o 
seu próprio capital para negociar e, não 
sendo uma estratégia propriamente dita, 
caracteriza-se, em geral, pela utilização de 
tecnologias sofisticadas para aplicar 
estratégias de negociação mais tradicionais, 
como a criação de mercado ou a 
arbitragem.

Or. en

Justificação

Especificar melhor a negociação de alta frequência.

Alteração 257
Gunnar Hökmark

Proposta de diretiva
Considerando 45-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(45-A) A negociação de alta frequência, 
enquanto fenómeno de caráter geral, tem 
de ser encarada como um elemento 
natural do progresso tecnológico e de 
modelos empresariais aperfeiçoados. 



AM\901763PT.doc 39/140 PE489.463v01-00

PT

Estudos universitários alegam, a título de 
conclusão geral, que a negociação de alta 
frequência acrescenta liquidez e reduz a 
volatilidade. Ao mesmo tempo, 
concluiu-se que a nova tecnologia, tal 
como qualquer outra forma de 
negociação, pode ser utilizada para fins 
de abuso de mercado.

Or. en

Alteração 258
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 46

Texto da Comissão Alteração

(46) A utilização de tecnologias de 
negociação aumentou a velocidade, 
capacidade e complexidade da forma como 
os investidores negoceiam. Permitiu 
também que os participantes no mercado 
flexibilizassem o acesso direto por parte 
dos seus clientes aos mercados, através da 
utilização das suas instalações de 
negociação, do acesso eletrónico direto ou 
do acesso direto ao mercado por si 
patrocinado. As tecnologias de negociação 
proporcionaram de um modo geral 
benefícios ao mercado e aos participantes 
no mercado, tais como uma maior 
participação nos mercados, um aumento 
da respetiva liquidez, menores 
diferenciais, uma menor volatilidade a 
curto prazo e os meios para obter uma 
melhor execução das ordens dos clientes. 
Contudo, as tecnologias de negociação dão 
também origem a um certo número de 
riscos potenciais, tais como um maior risco 
de sobrecarga dos sistemas das plataformas 
de negociação, devido a grandes volumes 
de ordens e ao risco de o sistema de 
negociação algorítmica gerar ordens em 

(46) A utilização de tecnologias de 
negociação aumentou a velocidade, 
capacidade e complexidade da forma como 
os investidores negoceiam. Permitiu 
também que os participantes no mercado 
flexibilizassem o acesso direto por parte 
dos seus clientes aos mercados, através da 
utilização das suas instalações de 
negociação, do acesso eletrónico direto ou 
do acesso direto ao mercado por si 
patrocinado. A negociação de alta 
frequência traz volume de negociação aos 
mercados, mas muito pouca liquidez 
executável, visto que as ofertas de preços
ficam apenas milissegundos na carteira 
de ordens e as taxas de anulação são
extremamente elevadas. Diferenciais 
ligeiramente menores não compensam a 
ausência de volume, a latência das ordens 
ou inventário. Está provado que as 
tecnologias de negociação dão origem a 
um certo número de riscos, tais como um 
maior risco de sobrecarga dos sistemas das 
plataformas de negociação, devido a 
grandes volumes de ordens e ao risco de o 
sistema de negociação algorítmica gerar 
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duplicado ou erradas ou o funcionamento 
incorreto suscetível de perturbar o 
mercado. Além disso, existe o risco de os 
sistemas de negociação algorítmica 
reagirem excessivamente face a outros 
acontecimentos no mercado, o que pode 
agravar a volatilidade no caso de já se 
verificar um problema no mercado. Por 
último, o sistema de negociação 
algorítmica ou o de alta frequência pode 
prestar-se a determinadas formas de 
comportamento abusivo.

ordens em duplicado ou erradas ou o 
funcionamento incorreto suscetível de 
perturbar o mercado. Há provas, em 
particular, de que a tecnologia de 
negociação de alta frequência, ao prestar 
informação privilegiada aos seus 
utilizadores, pode ter contribuído para o 
aumento da utilização de mercados de 
ações por investidores institucionais, 
nomeadamente fundos de pensão, que 
tentaram evitar o impacto negativo 
potencial nos preços de execução quando 
suas ordens são detetadas por operadores 
de negociação de alta frequência. Além 
disso, existe o risco de os sistemas de 
negociação algorítmica reagirem 
excessivamente face a outros 
acontecimentos no mercado, o que pode 
agravar a volatilidade no caso de já se 
verificar um problema no mercado. Por 
outro lado, os lucros no quadro da 
negociação de alta frequência são obtidos 
à custa de outros investidores, 
designadamente os aforradores para 
efeitos de pensão.  Por último, o sistema de 
negociação algorítmica ou o de alta 
frequência pode prestar-se a determinadas 
formas de comportamento abusivo. Estes 
riscos implicam elevados custos em 
matéria de infraestruturas e de vigilância 
associados à negociação de alta 
frequência.

Or. en

Justificação

Cumpre sublinhar que a negociação de alta frequência concede informação privilegiada aos 
operadores de negociação relativamente a outros intervenientes. Esta vantagem fica 
principalmente a dever-se à velocidade a que a informação pode ser capturada e traduzida 
em ordens e anulações / modificações. Este aspeto força os investidores institucionais que 
colocam ordens de volume elevado a uma “corrida às armas”, com custos significativos para 
eles e para os para seus clientes finais, ou a tentar escapar à negociação de alta frequência 
mudando-se para plataformas às quais não têm acesso ou onde é mais fácil ocultar as 
ordens.
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Alteração 259
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Considerando 46

Texto da Comissão Alteração

(46) A utilização de tecnologias de 
negociação aumentou a velocidade, 
capacidade e complexidade da forma como 
os investidores negoceiam. Permitiu 
também que os participantes no mercado 
flexibilizassem o acesso direto por parte 
dos seus clientes aos mercados, através da 
utilização das suas instalações de 
negociação, do acesso eletrónico direto ou 
do acesso direto ao mercado por si 
patrocinado. As tecnologias de negociação 
proporcionaram de um modo geral 
benefícios ao mercado e aos participantes 
no mercado, tais como uma maior 
participação nos mercados, um aumento da 
respetiva liquidez, menores diferenciais, 
uma menor volatilidade a curto prazo e os 
meios para obter uma melhor execução das 
ordens dos clientes. Contudo, as 
tecnologias de negociação dão também 
origem a um certo número de riscos 
potenciais, tais como um maior risco de 
sobrecarga dos sistemas das plataformas de 
negociação, devido a grandes volumes de 
ordens e ao risco de o sistema de 
negociação algorítmica gerar ordens em 
duplicado ou erradas ou o funcionamento 
incorreto suscetível de perturbar o 
mercado. Além disso, existe o risco de os 
sistemas de negociação algorítmica 
reagirem excessivamente face a outros 
acontecimentos no mercado, o que pode 
agravar a volatilidade no caso de já se 
verificar um problema no mercado. Por 
último, o sistema de negociação 
algorítmica ou o de alta frequência pode 
prestar-se a determinadas formas de 
comportamento abusivo.

(46) A utilização de tecnologias de 
negociação aumentou a velocidade, 
capacidade e complexidade da forma como 
os investidores negoceiam. Permitiu 
também que os participantes no mercado 
flexibilizassem o acesso direto por parte 
dos seus clientes aos mercados, através da 
utilização das suas instalações de 
negociação, do acesso eletrónico direto ou 
do acesso direto ao mercado por si 
patrocinado. As tecnologias de negociação 
proporcionaram de um modo geral 
benefícios ao mercado e aos participantes 
no mercado, tais como uma maior 
participação nos mercados, um aumento da 
respetiva liquidez, menores diferenciais, 
uma menor volatilidade a curto prazo e os 
meios para obter uma melhor execução das 
ordens dos clientes. Contudo, as 
tecnologias de negociação dão também 
origem a um certo número de riscos 
potenciais, tais como um maior risco de 
sobrecarga dos sistemas das plataformas de 
negociação, devido a grandes volumes de 
ordens e ao risco de o sistema de 
negociação algorítmica gerar ordens em 
duplicado ou erradas ou o funcionamento 
incorreto suscetível de perturbar o 
mercado. Além disso, existe o risco de os 
sistemas de negociação algorítmica 
reagirem excessivamente face a outros 
acontecimentos no mercado, o que pode 
agravar a volatilidade no caso de já se 
verificar um problema no mercado. O 
comportamento abusivo acima 
mencionado não é permitido, 
independentemente do método utilizado 
para participar num mercado. O
comportamento abusivo do mercado é 
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tratado na Diretiva relativa ao abuso de 
mercado (2004/109/CE).

Or. en

Justificação

Os desenvolvimentos tecnológicos, como referido pela Comissão Europeia, tem 
consequências favoráveis e desfavoráveis para os mercados. No entanto, o comportamento 
abusivo de mercado não deve ser associado apenas aos participantes que utilizam software 
tecnológico avançado na sua interação com os mercados. O abuso de mercado pode ocorrer 
a qualquer nível. Consequentemente, é necessário remeter para a diretiva relativa ao abuso 
de mercado, a fim de proporcionar uma visão holística e de abordar o assunto a todos os 
níveis.

Alteração 260
Gunnar Hökmark

Proposta de diretiva
Considerando 46

Texto da Comissão Alteração

(46) A utilização de tecnologias de 
negociação aumentou a velocidade, 
capacidade e complexidade da forma como 
os investidores negoceiam. Permitiu 
também que os participantes no mercado 
flexibilizassem o acesso direto por parte 
dos seus clientes aos mercados, através da 
utilização das suas instalações de 
negociação, do acesso eletrónico direto ou 
do acesso direto ao mercado por si 
patrocinado. As tecnologias de negociação 
proporcionaram de um modo geral 
benefícios ao mercado e aos participantes 
no mercado, tais como uma maior 
participação nos mercados, um aumento da 
respetiva liquidez, menores diferenciais, 
uma menor volatilidade a curto prazo e os 
meios para obter uma melhor execução das 
ordens dos clientes. Contudo, as 
tecnologias de negociação dão também 
origem a um certo número de riscos 
potenciais, tais como um maior risco de 
sobrecarga dos sistemas das plataformas de 

(46) A utilização de tecnologias de 
negociação de alta frequência aumentou a 
velocidade, capacidade e complexidade da 
forma como os investidores negoceiam. 
Permitiu também que os participantes no 
mercado flexibilizassem o acesso direto 
por parte dos seus clientes aos mercados, 
através da utilização das suas instalações 
de negociação, do acesso eletrónico direto 
ou do acesso direto ao mercado por si 
patrocinado. As tecnologias de negociação 
proporcionaram de um modo geral 
benefícios ao mercado e aos participantes 
no mercado, tais como uma maior 
participação nos mercados, um aumento da 
respetiva liquidez, menores diferenciais, 
uma menor volatilidade a curto prazo e os 
meios para obter uma melhor execução das 
ordens dos clientes. Contudo, as 
tecnologias de negociação de alta 
frequência dão também origem a um certo 
número de riscos potenciais, tais como um 
maior risco de sobrecarga dos sistemas das 
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negociação, devido a grandes volumes de 
ordens e ao risco de o sistema de 
negociação algorítmica gerar ordens em 
duplicado ou erradas ou o funcionamento 
incorreto suscetível de perturbar o 
mercado. Além disso, existe o risco de os 
sistemas de negociação algorítmica 
reagirem excessivamente face a outros 
acontecimentos no mercado, o que pode 
agravar a volatilidade no caso de já se 
verificar um problema no mercado. Por 
último, o sistema de negociação 
algorítmica ou o de alta frequência pode 
prestar-se a determinadas formas de 
comportamento abusivo.

plataformas de negociação, devido a
grandes volumes de ordens e ao risco de o 
sistema de negociação algorítmica gerar 
ordens em duplicado ou erradas ou o 
funcionamento incorreto suscetível de 
perturbar o mercado. Além disso, existe o 
risco de os sistemas de negociação 
algorítmica reagirem excessivamente face 
a outros acontecimentos no mercado, o que 
pode agravar a volatilidade no caso de já se 
verificar um problema no mercado. Por 
último, o sistema de negociação 
algorítmica ou o sistema de negociação de 
alta frequência pode prestar-se a 
determinadas formas de comportamento 
abusivo. Por outro lado, a negociação de 
alta frequência, de um modo geral, e 
como demonstrado por diversos estudos 
universitários, reduz a volatilidade e 
contribui para uma melhor formação de 
preços nos diferentes mercados.

Or. en

Alteração 261
Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Considerando 46

Texto da Comissão Alteração

(46) A utilização de tecnologias de 
negociação aumentou a velocidade, 
capacidade e complexidade da forma como 
os investidores negoceiam. Permitiu 
também que os participantes no mercado 
flexibilizassem o acesso direto por parte 
dos seus clientes aos mercados, através da 
utilização das suas instalações de 
negociação, do acesso eletrónico direto ou 
do acesso direto ao mercado por si 
patrocinado. As tecnologias de negociação 
proporcionaram de um modo geral 
benefícios ao mercado e aos participantes 
no mercado, tais como uma maior 

(46) A utilização de tecnologias de 
negociação aumentou a velocidade, 
capacidade e complexidade da forma como 
os investidores negoceiam. Permitiu 
também que os participantes no mercado 
flexibilizassem o acesso direto por parte 
dos seus clientes aos mercados, através da 
utilização das suas instalações de 
negociação, do acesso direto ao mercado 
ou do acesso direto não filtrado ou ao 
mercado por si patrocinado. As tecnologias 
de negociação proporcionaram de um 
modo geral benefícios ao mercado e aos 
participantes no mercado, tais como uma 



PE489.463v01-00 44/140 AM\901763PT.doc

PT

participação nos mercados, um aumento da 
respetiva liquidez, menores diferenciais, 
uma menor volatilidade a curto prazo e os 
meios para obter uma melhor execução das 
ordens dos clientes. Contudo, as 
tecnologias de negociação dão também 
origem a um certo número de riscos 
potenciais, tais como um maior risco de 
sobrecarga dos sistemas das plataformas de 
negociação, devido a grandes volumes de 
ordens e ao risco de o sistema de 
negociação algorítmica gerar ordens em 
duplicado ou erradas ou o funcionamento 
incorreto suscetível de perturbar o 
mercado. Além disso, existe o risco de os 
sistemas de negociação algorítmica 
reagirem excessivamente face a outros 
acontecimentos no mercado, o que pode 
agravar a volatilidade no caso de já se 
verificar um problema no mercado. Por 
último, o sistema de negociação 
algorítmica ou o de alta frequência pode 
prestar-se a determinadas formas de 
comportamento abusivo.

maior participação nos mercados, um 
aumento da respetiva liquidez, menores 
diferenciais, uma menor volatilidade a 
curto prazo e os meios para obter uma 
melhor execução das ordens dos clientes. 
Contudo, as tecnologias de negociação dão 
também origem a um certo número de 
riscos potenciais, tais como um maior risco 
de sobrecarga dos sistemas das plataformas 
de negociação, devido a grandes volumes 
de ordens e ao risco de o sistema de 
negociação algorítmica gerar ordens em 
duplicado ou erradas ou o funcionamento 
incorreto suscetível de perturbar o 
mercado. Além disso, existe o risco de os 
sistemas de negociação algorítmica 
reagirem excessivamente face a outros 
acontecimentos no mercado, o que pode 
agravar a volatilidade no caso de já se 
verificar um problema no mercado. Por 
último, o sistema de negociação 
algorítmica ou o sistema de negociação de 
alta frequência pode prestar-se a 
determinadas formas de comportamento 
abusivo.

Or. en

Justificação

As referências a “acesso eletrónico direto” devem ser substituídas por “acesso direto ao 
mercado”, de molde a estarem em consonância com as orientações da AEVMM, de fevereiro 
de 2012 – “Sistemas e controlos para plataformas de negociação, empresas de investimento e 
autoridades competentes num ambiente de negociação automatizado” AEVMM /2012/122.   

Alteração 262
Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Considerando 46-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(46-A) As orientações técnicas da 
AEVMM, de fevereiro de 2012 –
“Sistemas e controlos para plataformas de 
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negociação, empresas de investimento e 
autoridades competentes num ambiente 
de negociação automatizado”, AEVMM 
/2012/122 – devem ser utilizadas como um 
quadro global para a inclusão de 
mecanismos juridicamente vinculativos 
na presente Diretiva, a fim de reforçar a 
resistência dos mercados e ter em conta 
novas tecnologias de negociação. É 
importante que a AEVMM possa emitir 
futuras orientações, de modo a 
acompanhar as rápidas mudanças nas 
novas tecnologias de negociação.

Or. en

Alteração 263
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Considerando 46-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(46-A) Para acompanhar os progressos 
tecnológicos, os mercados 
regulamentados e MTF instituíram 
sistema de salvaguardas e controlos. Num 
esforço para enfrentar os riscos acima 
referidos associados à negociação de 
tecnologia avançada, a AEVMM propôs 
orientações para harmonizar a nível 
europeu os requisitos para mercados 
organizados e empresas de investimento 
(AEVMM/2011/456). Embora os 
requisitos se apliquem aos mercados 
regulamentados, MTF, OTF e empresas 
de investimento que operam nos 
mercados, deve ficar claro que o controlo 
do risco é vital na fonte da ordem, uma 
vez que uma parte substancial da 
responsabilidade do risco é retomada 
nesta fase.

Or. en
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Justificação

A DMIF aborda a necessidade de aumentar as salvaguardas e os controlos dos mercados 
regulamentados, dos MTF e dos OTF, mas é absolutamente crucial que o controlo de risco já 
exista na origem da ordem. Não é suficiente a existência dos controlos na  plataforma de 
negociação ou de compensação. O objetivo deve residir na existência de controlos em cada 
etapa do ciclo de vida da negociação e da compensação. Daí a necessidade de realçar a 
necessidade de dispor de controlos adequados. As orientações da AEVMM em matéria de 
sistemas e de controlos abordam este facto.

Alteração 264
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Proposta de diretiva
Considerando 47

Texto da Comissão Alteração

(47) O melhor meio de atenuar estes riscos 
potenciais decorrentes da maior utilização 
das tecnologias numa combinação de 
controlos de risco específicos, dirigidos a 
empresas que se dedicam ao sistema de 
negociação algorítmica ou ao de alta 
frequência, com outras medidas dirigidas 
aos operadores das plataformas de 
negociação contactados por essas 
empresas. É desejável assegurar que todas 
as empresas de negociação de alta 
frequência estejam autorizadas quando 
participam diretamente numa plataforma 
de negociação. Tal deve garantir que estão
sujeitas a requisitos em matéria de 
organização ao abrigo da diretiva e que são 
objeto de uma supervisão adequada.

(47) O melhor meio de atenuar estes riscos 
potenciais decorrentes da maior utilização 
das tecnologias numa combinação de 
controlos de risco específicos, dirigidos a 
empresas que se dedicam ao sistema de 
negociação algorítmica ou ao de alta 
frequência, com outras medidas dirigidas 
aos operadores das plataformas de 
negociação contactados por essas 
empresas. É desejável assegurar que o 
sistema de negociação algorítmica e o de 
alta frequência sejam considerados como 
serviços ou atividades de investimento, 
nomeadamente sempre que sejam 
efetuados por conta própria.  Tal deve 
garantir que as empresas que desenvolvem 
estas atividades sejam autorizadas 
enquanto empresas de investimento e 
estejam sujeitas a requisitos em matéria de 
organização ao abrigo da diretiva e que são 
objeto de uma supervisão adequada.

Or. en

Justificação

Convém garantir a coerência entre o considerando acima mencionado e o artigo 17.º da 
DMIF relativamente, não só à negociação de alta frequência, mas também  à negociação 
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algorítmica, e deixar claro que a autorização das empresas é necessária, uma vez que essas 
atividades são consideradas serviços de investimento. Na realidade, a negociação 
algorítmica realizada através do acesso indireto às plataformas de negociação não 
apresentem menos riscos nem menor estabilidade para os mercados financeiros do que a 
negociação algorítmica operada por um membro direto de uma plataforma de negociação.
(Sugestão do BCE)

Alteração 265
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Considerando 47

Texto da Comissão Alteração

(47) O melhor meio de atenuar estes riscos 
potenciais decorrentes da maior utilização 
das tecnologias numa combinação de 
controlos de risco específicos, dirigidos a 
empresas que se dedicam ao sistema de 
negociação algorítmica ou ao de alta 
frequência, com outras medidas dirigidas 
aos operadores das plataformas de 
negociação contactados por essas 
empresas. É desejável assegurar que todas
as empresas de negociação de alta 
frequência estejam autorizadas quando 
participam diretamente numa plataforma 
de negociação. Tal deve garantir que estão 
sujeitas a requisitos em matéria de 
organização ao abrigo da diretiva e que são 
objeto de uma supervisão adequada.

(47) O melhor meio de atenuar estes riscos 
potenciais decorrentes da maior utilização 
das tecnologias numa combinação de 
controlos de risco específicos, dirigidos a 
empresas que se dedicam ao sistema de 
negociação algorítmica ou ao de alta 
frequência, com outras medidas dirigidas 
aos operadores das plataformas de 
negociação contactados por essas 
empresas. É desejável assegurar que o 
sistema de negociação algorítmica e de 
alta frequência sejam considerados como 
serviços ou atividades de investimento, 
nomeadamente sempre que sejam 
efetuados por conta própria.  Tal deve 
garantir que as empresas que desenvolvem 
estas atividades sejam autorizadas 
enquanto empresas de investimento e 
estejam sujeitas a requisitos em matéria de 
organização ao abrigo da diretiva e que são 
objeto de uma supervisão adequada.

Or. en

Justificação

Convém garantir a coerência entre o considerando acima mencionado e o artigo 17.º da 
DMIF relativamente não só à negociação de alta frequência mas também  à negociação 
algorítmica  e deixar claro que a autorização das empresas é necessária, uma vez que essas 
atividades são consideradas serviços de investimento. Na realidade, a negociação 
algorítmica realizada através do acesso indireto às plataformas de negociação não 
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apresentem menos riscos nem menor estabilidade para os mercados financeiros do que a 
negociação algorítmica operada por um membro direto de uma plataforma de negociação.

Alteração 266
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 47

Texto da Comissão Alteração

(47) O melhor meio de atenuar estes riscos 
potenciais decorrentes da maior utilização 
das tecnologias numa combinação de 
controlos de risco específicos, dirigidos a 
empresas que se dedicam ao sistema de 
negociação algorítmica ou ao de alta 
frequência, com outras medidas dirigidas 
aos operadores das plataformas de 
negociação contactados por essas 
empresas. É desejável assegurar que todas 
as empresas de negociação de alta 
frequência estejam autorizadas quando 
participam diretamente numa plataforma 
de negociação. Tal deve garantir que estão 
sujeitas a requisitos em matéria de 
organização ao abrigo da diretiva e que são 
objeto de uma supervisão adequada.

(47) O melhor meio de atenuar estes riscos 
potenciais decorrentes da maior utilização 
das tecnologias numa combinação de 
controlos de risco específicos, dirigidos a 
empresas que se dedicam ao sistema de 
negociação algorítmica ou ao de alta 
frequência, com outras medidas dirigidas 
aos operadores das plataformas de 
negociação contactados por essas 
empresas. É desejável assegurar que todas 
as empresas de negociação de alta 
frequência estejam autorizadas quando 
participam diretamente numa plataforma 
de negociação. É também necessário ter a 
possibilidade de identificar claramente os 
fluxos de ordem provenientes da 
negociação automatizada. Tal deve 
garantir que estão sujeitas a requisitos em 
matéria de organização ao abrigo da 
diretiva e que são objeto de uma supervisão 
adequada.

Or. en

Justificação

A negociação algorítmica e a negociação de alta frequência devem ser claramente 
sinalizadas nas carteiras de ordens, para que as plataformas e os órgãos reguladores as 
possam monitorizar de forma eficaz.

Alteração 267
Markus Ferber
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Proposta de diretiva
Considerando 47

Texto da Comissão Alteração

(47) O melhor meio de atenuar estes riscos 
potenciais decorrentes da maior utilização 
das tecnologias numa combinação de 
controlos de risco específicos, dirigidos a 
empresas que se dedicam ao sistema de 
negociação algorítmica ou ao de alta 
frequência, com outras medidas dirigidas 
aos operadores das plataformas de 
negociação contactados por essas 
empresas. É desejável assegurar que todas 
as empresas de negociação de alta 
frequência estejam autorizadas quando 
participam diretamente numa plataforma 
de negociação. Tal deve garantir que estão 
sujeitas a requisitos em matéria de 
organização ao abrigo da diretiva e que são 
objeto de uma supervisão adequada.

(47) O melhor meio de atenuar estes riscos 
potenciais decorrentes da maior utilização 
das tecnologias numa combinação de 
controlos de risco específicos, dirigidos a 
empresas que se dedicam ao sistema de 
negociação algorítmica ou ao de alta 
frequência, com outras medidas dirigidas 
aos operadores de todas as plataformas de 
negociação contactados por essas 
empresas. É desejável assegurar que todas 
as empresas de negociação de alta 
frequência estejam autorizadas quando 
participam diretamente numa plataforma 
de negociação. Tal deve garantir que estão 
sujeitas a requisitos em matéria de 
organização ao abrigo da diretiva e que são 
objeto de uma supervisão adequada.
Afigura-se igualmente adequado pôr fim 
à prática do acesso patrocinado, de modo 
a evitar o risco de que empresas com 
controlos insuficientes gerem 
perturbações no mercado, e a garantir 
que os intervenientes no mercado sejam 
identificados e respondam por eventuais 
perturbações da sua responsabilidade.

Or. en

Alteração 268
Burkhard Balz

Proposta de diretiva
Considerando 47

Texto da Comissão Alteração

(47) O melhor meio de atenuar estes riscos 
potenciais decorrentes da maior utilização 
das tecnologias numa combinação de 
controlos de risco específicos, dirigidos a 

(47) O melhor meio de atenuar estes riscos 
potenciais decorrentes da maior utilização 
das tecnologias numa combinação de 
controlos de risco específicos, dirigidos a 
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empresas que se dedicam ao sistema de 
negociação algorítmica ou ao de alta 
frequência, com outras medidas dirigidas 
aos operadores das plataformas de 
negociação contactados por essas 
empresas. É desejável assegurar que todas 
as empresas de negociação de alta 
frequência estejam autorizadas quando 
participam diretamente numa plataforma 
de negociação. Tal deve garantir que estão 
sujeitas a requisitos em matéria de 
organização ao abrigo da diretiva e que são 
objeto de uma supervisão adequada.

empresas que se dedicam ao sistema de 
negociação algorítmica ou ao de alta 
frequência, com outras medidas dirigidas 
aos operadores de todas as plataformas de 
negociação contactados por essas 
empresas. É desejável assegurar que todas 
as empresas de negociação de alta 
frequência estejam autorizadas quando 
participam diretamente numa plataforma 
de negociação. Tal deve garantir que estão 
sujeitas a requisitos em matéria de 
organização ao abrigo da diretiva e que são 
objeto de uma supervisão adequada. É 
igualmente adequado, nos casos de acesso 
direto ao mercado, garantir que sejam 
tomadas todas as medidas razoáveis para 
evitar o risco que poderá resultar do facto 
de as empresas utilizarem controlos 
insuficientes, inclusive que os 
intervenientes no mercado possam ser 
identificados e tenham de responder por 
eventuais perturbações da sua 
responsabilidade.

Or. en

Alteração 269
Jean-Paul Gauzès

Proposta de diretiva
Considerando 47

Texto da Comissão Alteração

(47) O melhor meio de atenuar estes riscos 
potenciais decorrentes da maior utilização 
das tecnologias numa combinação de 
controlos de risco específicos, dirigidos a 
empresas que se dedicam ao sistema de 
negociação algorítmica ou ao de alta 
frequência, com outras medidas dirigidas 
aos operadores das plataformas de 
negociação contactados por essas 
empresas. É desejável assegurar que todas 
as empresas de negociação de alta 
frequência estejam autorizadas quando 

(47) O melhor meio de atenuar estes riscos 
potenciais decorrentes da maior utilização 
das tecnologias numa combinação de 
controlos de risco específicos, dirigidos a 
empresas que se dedicam ao sistema de 
negociação algorítmica ou ao de alta 
frequência, com outras medidas dirigidas 
aos operadores das plataformas de 
negociação contactados por essas 
empresas. É desejável assegurar que todas 
as empresas de negociação de alta 
frequência estejam autorizadas quando 
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participam diretamente numa plataforma 
de negociação. Tal deve garantir que estão 
sujeitas a requisitos em matéria de 
organização ao abrigo da diretiva e que são 
objeto de uma supervisão adequada.

participam diretamente numa plataforma 
de negociação. Tal deve garantir que estão 
sujeitas a requisitos em matéria de 
organização ao abrigo da diretiva e que são 
objeto de uma supervisão adequada. A este 
respeito, a AEVMM deve desempenhar 
um importante papel para coordenar a 
definição da variação apropriada da 
cotação, de molde a assegurar um 
mercado ordenado a nível europeu.

Or. en

Alteração 270
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Considerando 47-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(47-A) Para identificar claramente o 
método de acesso a uma plataforma de 
negociação, a AEVMM deve elaborar 
uma lista dos meios e métodos de acesso a 
uma plataforma de negociação através de 
uma empresa de investimento registada e 
membro da negociação.

Or. en

Alteração 271
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 48

Texto da Comissão Alteração

(48) As empresas e as plataformas de 
negociação devem assegurar a aplicação de 
medidas rigorosas para garantir que a 
negociação automatizada não cria 

(48) As empresas e as plataformas de 
negociação devem assegurar a aplicação de 
medidas rigorosas para garantir que a 
negociação automatizada não cria 
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perturbações no mercado e não possa ser 
utilizada para fins abusivos. As 
plataformas de negociação devem 
igualmente assegurar que os seus sistemas 
de negociação são sólidos e foram 
adequadamente testados para lidar com 
maiores fluxos de ordens ou situações de 
tensão no mercado e que existem 
interruptores (circuit breakers) para parar 
temporariamente a negociação se se 
verificarem subitamente movimentos de 
preços inesperados.

perturbações no mercado e não possa ser 
utilizada para fins abusivos e que a 
tecnologia de negociação automatizada 
seja exaustivamente testada antes de ser 
concedido o acesso a uma plataforma de 
negociação. As plataformas de negociação 
devem igualmente assegurar que os seus 
sistemas de negociação são sólidos e foram 
adequadamente testados para lidar com 
maiores fluxos de ordens ou situações de 
tensão no mercado e que existem 
interruptores (circuit breakers) para parar 
temporariamente a negociação de forma 
coerente em todas as plataformas de 
negociação se se verificarem subitamente 
movimentos de preços inesperados. As 
plataformas de negociação não devem 
oferecer aos operadores de negociação 
automatizada um acesso privilegiado à 
informação, uma vez que tal lhes confere 
uma vantagem indevida sobre os outros 
intervenientes no mercado.

Or. en

Justificação

As plataformas de negociação proporcionam não raras vezes aos participantes em 
negociações de alta frequência breves previsões das carteiras de ordens e outras informações 
a que os outros intervenientes não têm acesso. Tal cria uma desigualdade de condições e não 
deve ser permitido.

Alteração 272
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 48-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(48-A) As estratégias de negociação que 
geram um grande número de ordens, a 
maioria das quais é anulada ou encerrada 
até o final do dia, podem absorver uma 
parte significativa da capacidade do 
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sistema de negociação, proporcionando 
pouca liquidez efetiva aos outros 
participantes no mercado. Deste modo, é 
necessário garantir que as estruturas de 
tarifação das plataformas de negociação 
sejam transparentes, não 
discriminatórias, sejam equitativas e que 
estejam estruturadas, de forma a 
promover uma repercussão dos custos de 
infraestrutura nos clientes proporcional à 
sua utilização da capacidade do sistema 
de negociação e condições ordenadas de 
negociação no mercado. Assim, é 
conveniente assegurar a aplicação de 
tarifas mais elevadas a práticas que 
envolvam elevadas taxas de mensagens ou 
de anulação relativas a transações 
efetivas suscetíveis de gerar essas 
perturbações.

Or. en

Justificação

Muitos investidores institucionais têm sugerido que as negociações de alta frequência 
proporcionam pouca liquidez útil apesar de muitas vezes beneficiarem de "descontos" 
ostensivamente para esse fim.

Alteração 273
Sharon Bowles

Proposta de diretiva
Considerando 48-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(48-A) É também necessário exigir que as 
estruturas de tarifação das plataformas de 
negociação sejam transparentes, não 
discriminatórias, sejam equitativas e que 
não estejam estruturadas de forma a 
fomentar perturbações no mercado. Os 
mercados regulamentados devem, por 
conseguinte, dispor de estruturas de 
tarifação para incentivar um rácio 
inferior de mensagens de sistema por 
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transações efetuadas. Tais disposições 
podem incluir limiares para tarifas mais 
elevadas para grandes volumes de 
anulações ou a faturação unitária das 
mensagens. 

Or. en

Alteração 274
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 49

Texto da Comissão Alteração

(49) Para além de medidas relacionadas 
com o sistema de negociação algorítmica e 
o de alta frequência, é adequado prever 
controlos sobre as empresas de 
investimento que proporcionem aos 
clientes um acesso eletrónico direto aos 
mercados, dado que a negociação 
eletrónica pode ser efetuada através de 
uma empresa que forneça o acesso 
eletrónico ao mercado, o que poderá estar 
na origem de muitos riscos semelhantes.
É igualmente adequado que as empresas 
que proporcionam um acesso eletrónico 
direto assegurem que as pessoas que 
utilizam este serviço são devidamente 
qualificadas e que a utilização do serviço 
seja acompanhada de controlos de risco. 
Considera-se adequado que os requisitos 
de organização pormenorizados relativos 
a estas novas formas de negociação sejam 
estabelecidos com maior pormenor em 
atos delegados. Deste modo, os requisitos 
podem ser alterados, sempre que 
necessário, para ter em conta a inovação 
e a evolução nesta área.

(49) Para além de medidas relacionadas 
com o sistema de negociação algorítmica e 
o de alta frequência, é adequado proibir
aos clientes um acesso eletrónico direto aos 
mercados,

Or. en
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Alteração 275
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Considerando 49

Texto da Comissão Alteração

(49) Para além de medidas relacionadas 
com o sistema de negociação algorítmica e 
o de alta frequência, é adequado prever 
controlos sobre as empresas de 
investimento que proporcionem aos 
clientes um acesso eletrónico direto aos 
mercados, dado que a negociação 
eletrónica pode ser efetuada através de uma 
empresa que forneça o acesso eletrónico ao 
mercado, o que poderá estar na origem de 
muitos riscos semelhantes. É igualmente 
adequado que as empresas que 
proporcionam um acesso eletrónico direto 
assegurem que as pessoas que utilizam este 
serviço são devidamente qualificadas e que 
a utilização do serviço seja acompanhada 
de controlos de risco. Considera-se 
adequado que os requisitos de organização 
pormenorizados relativos a estas novas 
formas de negociação sejam estabelecidos
com maior pormenor em atos delegados. 
Deste modo, os requisitos podem ser 
alterados, sempre que necessário, para ter 
em conta a inovação e a evolução nesta 
área.

(49) Reconhecendo embora o papel 
desempenhado pelo acesso eletrónico 
direto para facilitar o investimento nos 
mercados financeiros da UE e para além 
de medidas relacionadas com o sistema de 
negociação algorítmica e o de alta 
frequência, é adequado prever controlos 
sobre as empresas de investimento que 
proporcionem aos clientes um acesso direto 
aos mercados, dado que a negociação 
eletrónica pode ser efetuada através de uma 
empresa que forneça o acesso eletrónico ao 
mercado, o que poderá estar na origem de 
muitos riscos semelhantes. É igualmente 
adequado que as empresas que 
proporcionam um acesso eletrónico direto 
assegurem que as pessoas que utilizam este 
serviço são devidamente qualificadas e que 
a utilização do serviço seja acompanhada 
de controlos de risco. Considera-se 
adequado que os requisitos de organização 
pormenorizados relativos a estas novas 
formas de negociação sejam estabelecidos 
com maior pormenor em atos delegados. 
Deste modo, os requisitos podem ser 
alterados, sempre que necessário, para ter 
em conta a inovação e a evolução nesta 
área. Foi expressamente na perspetiva da 
instituição dos controlos acima referidos 
que a AEVMM, após consulta ao 
mercado, formulou as orientações 
intituladas “Sistemas e controlos para 
plataformas de negociação, empresas de 
investimento e autoridades competentes 
num ambiente de negociação 
automatizado” (AEVMM/2011/456), 
iniciativa que cumpre saudar; 
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Or. en

Justificação

O acesso eletrónico direto é uma parte fundamental dos quadros de negociação modernos de 
muitos mercados regulamentados e dos MTF, quer na UE, quer fora dela.  Mediante um 
controlo adequado, a disposição em apreço permite aos investidores e aos participantes 
escolher as modalidades e as plataformas de negociação dos respetivos instrumentos 
financeiros. A AEVMM trabalha com os participantes no mercado para elaborar orientações 
claras e úteis destinadas a oferecer soluções para que as plataformas de negociação possam 
aceitar o acesso eletrónico direto. 

Alteração 276
Markus Ferber

Proposta de diretiva
Considerando 49

Texto da Comissão Alteração

(49) Para além de medidas relacionadas 
com o sistema de negociação algorítmica e 
o de alta frequência, é adequado prever 
controlos sobre as empresas de 
investimento que proporcionem aos 
clientes um acesso eletrónico direto aos 
mercados, dado que a negociação 
eletrónica pode ser efetuada através de 
uma empresa que forneça o acesso 
eletrónico ao mercado, o que poderá estar 
na origem de muitos riscos semelhantes. É 
igualmente adequado que as empresas que 
proporcionam um acesso eletrónico direto 
assegurem que as pessoas que utilizam este 
serviço são devidamente qualificadas e que 
a utilização do serviço seja acompanhada 
de controlos de risco. Considera-se 
adequado que os requisitos de organização 
pormenorizados relativos a estas novas 
formas de negociação sejam estabelecidos 
com maior pormenor em atos delegados. 
Deste modo, os requisitos podem ser 
alterados, sempre que necessário, para ter 
em conta a inovação e a evolução nesta 
área.

(49) Para além de medidas relacionadas 
com o sistema de negociação algorítmica e 
o de alta frequência, é adequado prever 
controlos sobre as empresas de 
investimento que proporcionem aos 
clientes um acesso direto aos mercados. É 
igualmente adequado que as empresas que 
proporcionam um acesso direto aos 
mercados assegurem que as pessoas que 
utilizam este serviço são devidamente 
qualificadas e que a utilização do serviço 
seja acompanhada de controlos de risco. 
Considera-se adequado que os requisitos de 
organização pormenorizados relativos a 
estas novas formas de negociação sejam 
estabelecidos com maior pormenor em atos 
delegados. Deste modo, os requisitos 
podem ser alterados, sempre que 
necessário, para ter em conta a inovação e 
a evolução nesta área.
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Alteração 277
Burkhard Balz

Proposta de diretiva
Considerando 49

Texto da Comissão Alteração

(49) Para além de medidas relacionadas 
com o sistema de negociação algorítmica e 
o de alta frequência, é adequado prever
controlos sobre as empresas de 
investimento que proporcionem aos 
clientes um acesso eletrónico direto aos 
mercados, dado que a negociação 
eletrónica pode ser efetuada através de uma 
empresa que forneça o acesso eletrónico ao 
mercado, o que poderá estar na origem de 
muitos riscos semelhantes. É igualmente 
adequado que as empresas que 
proporcionam um acesso eletrónico direto 
assegurem que as pessoas que utilizam este 
serviço são devidamente qualificadas e que 
a utilização do serviço seja acompanhada 
de controlos de risco. Considera-se 
adequado que os requisitos de organização 
pormenorizados relativos a estas novas 
formas de negociação sejam estabelecidos 
com maior pormenor em atos delegados. 
Deste modo, os requisitos podem ser 
alterados, sempre que necessário, para ter 
em conta a inovação e a evolução nesta 
área.

(49) Para além de medidas relacionadas 
com o sistema de negociação algorítmica e 
o de alta frequência, cumpre garantir a 
instituição de controlos eficazes sobre as 
empresas de investimento que 
proporcionem aos clientes um acesso direto 
aos mercados, dado que a negociação 
eletrónica pode ser efetuada através de uma 
empresa que forneça o acesso direto ao 
mercado. É igualmente adequado que as 
empresas que proporcionam um acesso 
direto ao mercado assegurem que as 
pessoas que utilizam este serviço são 
devidamente qualificadas e que a utilização 
do serviço seja acompanhada de controlos 
de risco. Considera-se adequado que os 
requisitos de organização pormenorizados 
relativos a estas novas formas de 
negociação sejam estabelecidos com maior 
pormenor em atos delegados. Deste modo, 
os requisitos podem ser alterados, sempre 
que necessário, para ter em conta a 
inovação e a evolução nesta área.

Or. en

Alteração 278
Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Considerando 49
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Texto da Comissão Alteração

(49) Para além de medidas relacionadas 
com o sistema de negociação algorítmica e 
o de alta frequência, é adequado prever 
controlos sobre as empresas de 
investimento que proporcionem aos 
clientes um acesso eletrónico direto aos 
mercados, dado que a negociação 
eletrónica pode ser efetuada através de uma 
empresa que forneça o acesso eletrónico ao 
mercado, o que poderá estar na origem de 
muitos riscos semelhantes. É igualmente 
adequado que as empresas que 
proporcionam um acesso eletrónico direto 
assegurem que as pessoas que utilizam este 
serviço são devidamente qualificadas e que 
a utilização do serviço seja acompanhada 
de controlos de risco. Considera-se 
adequado que os requisitos de organização 
pormenorizados relativos a estas novas 
formas de negociação sejam estabelecidos 
com maior pormenor em atos delegados. 
Deste modo, os requisitos podem ser 
alterados, sempre que necessário, para ter 
em conta a inovação e a evolução nesta 
área.

(49) Para além de medidas relacionadas 
com o sistema de negociação algorítmica e 
o de alta frequência, é adequado prever 
controlos sobre as empresas de 
investimento que proporcionem aos 
clientes um acesso direto ao mercado, 
dado que a negociação eletrónica pode ser 
efetuada através de uma empresa que 
forneça o acesso eletrónico ao mercado, o 
que poderá estar na origem de muitos 
riscos semelhantes. É igualmente adequado 
que as empresas que proporcionam um 
acesso direto ao mercado assegurem que 
as pessoas que utilizam este serviço são 
devidamente qualificadas e que a utilização 
do serviço seja acompanhada de controlos 
de risco. Considera-se adequado que os 
requisitos de organização pormenorizados 
relativos a estas novas formas de 
negociação sejam estabelecidos com maior 
pormenor em atos delegados. Deste modo, 
os requisitos podem ser alterados, sempre 
que necessário, para ter em conta a 
inovação e a evolução nesta área.

Or. en

Justificação

As referências a “acesso eletrónico direto” devem ser substituídas por “acesso direto ao 
mercado”, para estarem em consonância com as orientações da AEVMM, de fevereiro de 2012 
– “Sistemas e controlos para plataformas de negociação, empresas de investimento e autoridades 
competentes num ambiente de negociação automatizado” AEVMM /2012/122.   

Alteração 279
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Considerando 50
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Texto da Comissão Alteração

(50) Existe um grande número de 
plataformas de negociação que operam 
atualmente na UE, alguns dos quais 
negoceiam instrumentos idênticos. Para ter 
em conta riscos potenciais para os 
interesses dos investidores, é necessário 
formalizar e continuar a harmonizar os 
processos a seguir em caso de negociação 
noutras plataformas, quando uma 
plataforma decide a suspensão ou retirada 
de um instrumento financeiro da 
negociação. No interesse da segurança 
jurídica e de forma a resolver 
adequadamente conflitos de interesses, ao 
decidir suspender ou retirar instrumentos 
da negociação, deve assegurar-se que, no 
caso de um mercado regulamentado ou de 
um MTF interromper a negociação devido 
à não divulgação de informações acerca de 
um emitente ou de um instrumento 
financeiro, os outros participantes acatam 
essa decisão salvo se a prossecução da 
negociação puder ser justificada devido a 
circunstâncias excecionais. Além disso, é 
necessário formalizar e melhorar o 
intercâmbio de informações e a cooperação 
entre plataformas de negociação no caso de 
condições excecionais em relação a um
determinado instrumento negociado em 
várias plataformas.

(50) Existe um grande número de 
plataformas de negociação que operam 
atualmente na UE, alguns dos quais 
negoceiam instrumentos idênticos. Para ter 
em conta riscos potenciais para os 
interesses dos investidores, é necessário 
formalizar e continuar a harmonizar os 
processos a seguir em caso de negociação 
noutras plataformas, quando uma 
plataforma decide a suspensão ou retirada 
de um instrumento financeiro da 
negociação. No interesse da segurança 
jurídica e de forma a resolver 
adequadamente conflitos de interesses, ao 
decidir suspender ou retirar instrumentos 
da negociação, deve assegurar-se que, no 
caso de um mercado regulamentado ou de 
um MTF interromper a negociação devido 
à não divulgação de informações acerca de 
um emitente ou de um instrumento 
financeiro, os outros participantes acatam 
essa decisão salvo se a prossecução da 
negociação puder ser justificada devido a 
circunstâncias excecionais. Além disso, é 
necessário formalizar e melhorar o 
intercâmbio de informações e a cooperação 
ainda mais entre plataformas de 
negociação no caso de condições 
excecionais em relação a um determinado 
instrumento negociado em várias 
plataformas. Por conseguinte, a 
plataforma de cotação primária deve ser 
designada para assumir a 
responsabilidade total pela vigilância em 
tempo real e as plataformas primárias e 
secundárias devem ser chamadas a 
cooperar. A plataforma de cotação 
primária não deve ser autorizada a 
utilizar informação da plataforma 
secundária para fins comerciais. Devem 
ser instauradas "muralhas da China" ou 
barreiras éticas entre os serviços 
comerciais e os serviços de vigilância na 
plataforma de cotação primária, a fim de 
evitar conflitos de interesses ou 
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manipulações do mercado. O mercado 
secundário deve ser autorizado a utilizar 
qualquer tecnologia de vigilância que lhe 
permita cumprir as suas obrigações em 
conformidade com a presente Diretiva e o 
Regulamento… [sobre o abuso de 
mercado], independentemente da 
tecnologia de vigilância utilizada pela 
plataforma de cotação primária.  

Or. en

Justificação

Perante a multiplicação das novas possibilidades de abuso e de manipulação abertas pela 
fragmentação dos mercados, devido a estratégias transversais em vários mercados, as 
entidades responsáveis pela supervisão destes mercados devem cooperar, de molde a 
garantir que tais estratégias transversais são detetadas. A plataforma de cotação primária é 
a mais indicada para assumir a responsabilidade total devida à sua proximidade em relação 
ao fluxo de informações do emitente. Esta disposição permitirá colmatar as falhas em 
matéria de deteção num quadro de negociação fragmentado.

Alteração 280
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Considerando 50

Texto da Comissão Alteração

(50) Existe um grande número de 
plataformas de negociação que operam 
atualmente na UE, alguns dos quais 
negoceiam instrumentos idênticos. Para ter 
em conta riscos potenciais para os 
interesses dos investidores, é necessário 
formalizar e continuar a harmonizar os 
processos a seguir em caso de negociação 
noutras plataformas, quando uma 
plataforma decide a suspensão ou retirada 
de um instrumento financeiro da 
negociação. No interesse da segurança 
jurídica e de forma a resolver 
adequadamente conflitos de interesses, ao 
decidir suspender ou retirar instrumentos 
da negociação, deve assegurar-se que, no 

(50) Existe um grande número de 
plataformas de negociação que operam 
atualmente na UE, alguns dos quais 
negoceiam instrumentos idênticos. Para ter 
em conta riscos potenciais para os 
interesses dos investidores, é necessário 
formalizar e continuar a harmonizar os 
processos a seguir em caso de negociação 
noutras plataformas, quando uma 
plataforma decide a suspensão ou retirada 
de um instrumento financeiro da 
negociação. No interesse da segurança 
jurídica e de forma a resolver 
adequadamente conflitos de interesses, ao 
decidir suspender ou retirar instrumentos 
da negociação, deve assegurar-se que, no 
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caso de um mercado regulamentado ou de 
um MTF interromper a negociação devido 
à não divulgação de informações acerca de 
um emitente ou de um instrumento 
financeiro, os outros participantes acatam 
essa decisão salvo se a prossecução da 
negociação puder ser justificada devido a 
circunstâncias excecionais. Além disso, é 
necessário formalizar e melhorar o 
intercâmbio de informações e a cooperação 
entre plataformas de negociação no caso de 
condições excecionais em relação a um 
determinado instrumento negociado em 
várias plataformas.

caso de um mercado regulamentado ou de 
um MTF interromper a negociação devido 
à não divulgação de informações acerca de 
um emitente ou de um instrumento 
financeiro, os outros participantes acatam 
essa decisão salvo se a prossecução da 
negociação puder ser justificada devido a 
circunstâncias excecionais. Além disso, é 
necessário formalizar e melhorar o 
intercâmbio de informações e a cooperação 
ainda mais entre plataformas de 
negociação em relação a um determinado 
instrumento negociado em várias 
plataformas. Por conseguinte, a 
autoridade competente da plataforma de 
cotação primária deve ser designada para 
assumir a responsabilidade total pela 
vigilância em tempo real e as plataformas 
primárias e secundárias devem ser 
chamadas a cooperar.

Or. en

Justificação

Perante a multiplicação das novas possibilidades de abuso e de manipulação abertas pela 
fragmentação dos mercados, devido a estratégias transversais em vários mercados, as 
entidades responsáveis pela supervisão destes mercados devem cooperar, de molde a 
garantir que tais estratégias transversais são também detetadas. A autoridade competente da 
plataforma de cotação primária é a mais indicada para assumir a responsabilidade total 
devida à sua proximidade em relação ao fluxo de informações do emitente. Os mercados 
secundários devem ser chamados a cooperar.

Alteração 281
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 50

Texto da Comissão Alteração

(50) Existe um grande número de 
plataformas de negociação que operam 
atualmente na UE, alguns dos quais 
negoceiam instrumentos idênticos. Para ter 

(50) Existe um grande número de 
plataformas de negociação que operam 
atualmente na UE, alguns dos quais 
negoceiam instrumentos idênticos. Para ter 
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em conta riscos potenciais para os 
interesses dos investidores, é necessário 
formalizar e continuar a harmonizar os 
processos a seguir em caso de negociação 
noutras plataformas, quando uma 
plataforma decide a suspensão ou retirada 
de um instrumento financeiro da 
negociação. No interesse da segurança 
jurídica e de forma a resolver 
adequadamente conflitos de interesses, ao 
decidir suspender ou retirar instrumentos 
da negociação, deve assegurar-se que, no 
caso de um mercado regulamentado ou de 
um MTF interromper a negociação devido 
à não divulgação de informações acerca de 
um emitente ou de um instrumento 
financeiro, os outros participantes acatam 
essa decisão salvo se a prossecução da 
negociação puder ser justificada devido a 
circunstâncias excecionais. Além disso, é 
necessário formalizar e melhorar o 
intercâmbio de informações e a cooperação 
entre plataformas de negociação no caso de 
condições excecionais em relação a um 
determinado instrumento negociado em 
várias plataformas.

em conta riscos potenciais para os 
interesses dos investidores, é necessário 
formalizar e continuar a harmonizar os 
processos a seguir em caso de negociação 
noutras plataformas, quando uma 
plataforma decide a suspensão ou retirada 
de um instrumento financeiro da 
negociação. No interesse da segurança 
jurídica e de forma a resolver 
adequadamente conflitos de interesses, ao 
decidir suspender ou retirar instrumentos 
da negociação, deve assegurar-se que, no 
caso de um mercado regulamentado ou de 
um MTF interromper a negociação devido 
à não divulgação de informações acerca de 
um emitente ou de um instrumento 
financeiro, os outros participantes acatam 
essa decisão. Além disso, é necessário 
formalizar e melhorar o intercâmbio de 
informações e a cooperação entre 
plataformas de negociação no caso de 
condições excecionais em relação a um 
determinado instrumento negociado em 
várias plataformas.

Or. en

Justificação

Todos os mercados devem ser suspensos em simultâneo, a fim de preservar a integridade do 
mercado e um quadro equitativo para as plataformas de negociação.

Alteração 282
Gunnar Hökmark

Proposta de diretiva
Considerando 50

Texto da Comissão Alteração

(50) Existe um grande número de 
plataformas de negociação que operam 
atualmente na UE, alguns dos quais 
negoceiam instrumentos idênticos. Para ter 

(50) Existe um grande número de 
plataformas de negociação que operam 
atualmente na UE, alguns dos quais 
negoceiam instrumentos idênticos. Para ter 
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em conta riscos potenciais para os 
interesses dos investidores, é necessário 
formalizar e continuar a harmonizar os 
processos a seguir em caso de negociação 
noutras plataformas, quando uma 
plataforma decide a suspensão ou retirada 
de um instrumento financeiro da 
negociação. No interesse da segurança 
jurídica e de forma a resolver 
adequadamente conflitos de interesses, ao 
decidir suspender ou retirar instrumentos 
da negociação, deve assegurar-se que, no 
caso de um mercado regulamentado ou de 
um MTF interromper a negociação devido 
à não divulgação de informações acerca de 
um emitente ou de um instrumento 
financeiro, os outros participantes acatam 
essa decisão salvo se a prossecução da 
negociação puder ser justificada devido a 
circunstâncias excecionais. Além disso, é 
necessário formalizar e melhorar o 
intercâmbio de informações e a cooperação 
entre plataformas de negociação no caso 
de condições excecionais em relação a um 
determinado instrumento negociado em 
várias plataformas.

em conta riscos potenciais para os 
interesses dos investidores, é necessário 
formalizar e continuar a harmonizar os 
processos a seguir em caso de negociação 
noutras plataformas, quando uma 
plataforma decide a suspensão ou retirada 
de um instrumento financeiro da 
negociação. No interesse da segurança 
jurídica e de forma a resolver 
adequadamente conflitos de interesses, ao 
decidir suspender ou retirar instrumentos 
da negociação, deve assegurar-se que, no 
caso de um mercado regulamentado ou de 
um MTF interromper a negociação devido 
à não divulgação de informações acerca de 
um emitente ou de um instrumento 
financeiro, os outros participantes acatam 
essa decisão salvo se a prossecução da 
negociação puder ser justificada devido a 
circunstâncias excecionais. Além disso, é 
necessário formalizar e melhorar o 
intercâmbio de informações e a cooperação 
entre plataformas de negociação no caso de 
condições excecionais em relação a um 
determinado instrumento negociado em 
várias plataformas. Para tal, a plataforma 
de cotação primária deve ser responsável 
pela vigilância em tempo real de todas as 
carteiras de ordens, tanto nas plataformas 
de negociação primárias, como 
secundárias.

Or. en

Justificação

Perante a fragmentação dos mercados decorrente da implementação da DMIF, 
multiplicaram-se as possibilidades de abuso e de manipulação dos mercados, devido a 
estratégias transversais em vários mercados. Não há qualquer entidade responsável pela 
supervisão em tempo real das transações de um título – nem as plataformas de negociação, 
nem as autoridades competentes.  Há que colmatar esta lacuna. A função de supervisão da 
plataforma de cotação primária deve desempenhar este papel, visto que está mais perto do 
fluxo de informações do emitente.

Alteração 283
Kay Swinburne
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Proposta de diretiva
Considerando 50

Texto da Comissão Alteração

(50) Existe um grande número de 
plataformas de negociação que operam 
atualmente na UE, alguns dos quais 
negoceiam instrumentos idênticos. Para ter 
em conta riscos potenciais para os 
interesses dos investidores, é necessário 
formalizar e continuar a harmonizar os 
processos a seguir em caso de negociação 
noutras plataformas, quando uma 
plataforma decide a suspensão ou retirada 
de um instrumento financeiro da 
negociação. No interesse da segurança 
jurídica e de forma a resolver 
adequadamente conflitos de interesses, ao 
decidir suspender ou retirar instrumentos 
da negociação, deve assegurar-se que, no 
caso de um mercado regulamentado ou de 
um MTF interromper a negociação devido 
à não divulgação de informações acerca de 
um emitente ou de um instrumento 
financeiro, os outros participantes acatam
essa decisão salvo se a prossecução da 
negociação puder ser justificada devido a 
circunstâncias excecionais. Além disso, é 
necessário formalizar e melhorar o 
intercâmbio de informações e a cooperação 
entre plataformas de negociação no caso de 
condições excecionais em relação a um 
determinado instrumento negociado em 
várias plataformas.

(50) Existe um grande número de 
plataformas de negociação que operam 
atualmente na UE, alguns dos quais 
negoceiam instrumentos idênticos. Para ter 
em conta riscos potenciais para os 
interesses dos investidores, é necessário 
formalizar e continuar a coordenar os 
processos a seguir em caso de negociação 
noutras plataformas, quando uma 
plataforma decide a suspensão ou retirada 
de um instrumento financeiro da 
negociação. No interesse da segurança 
jurídica e de forma a resolver 
adequadamente conflitos de interesses, ao 
decidir suspender ou retirar instrumentos 
da negociação, deve assegurar-se que, no 
caso de um mercado regulamentado ou de 
um MTF interromper a negociação devido 
à não divulgação de informações acerca de 
um emitente ou de um instrumento 
financeiro, os outros participantes são 
informados acerca dessa decisão e 
acatam-na, salvo se a prossecução da 
negociação puder ser justificada devido a 
circunstâncias excecionais. Além disso, é 
necessário formalizar e melhorar o 
intercâmbio de informações e a cooperação 
entre plataformas de negociação no caso de 
condições excecionais em relação a um 
determinado instrumento negociado em 
várias plataformas.

Or. en

Alteração 284
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Considerando 51-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(51-A) Há muitas formas de reduzir o 
retorno sobre os investimentos para os 
investidores, nomeadamente através de 
taxas, custos e outras deduções. Estes 
elementos podem ser integrados em 
estruturas de múltiplas camadas, fazendo 
com não sejam visíveis de imediato ou que 
sejam reformulados como um 
investimento numa camada ou numa 
rubrica sucessiva, o que torna o nível 
cumulativo das deduções dificilmente 
compreensível para os investidores.  É 
necessário, por isso, que todas as 
deduções sejam expressas de maneira 
cumulativa e que a sua incidência a longo 
prazo sobre o rendimento seja 
apresentada aos investidores através de 
uma comparação direta entre o 
rendimento para o investidor e as 
deduções totais. Esta informação deve ser 
comunicada antes do investimento, com 
base numa projeção razoável e, pelo 
menos, uma vez por ano para cada 
investimento efetivo. A AEVMM deve 
formular orientações relativas ao formato 
adequado das projeções e das 
apresentações.

Or. en

Alteração 285
Herbert Dorfmann

Proposta de diretiva
Considerando 51-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(51-A) Os Estados-Membros devem, 
nomeadamente, velar por que as empresas 
de investimento avaliem a coerência geral 
dos instrumentos financeiros distribuídos 
(especialmente quando são concebidos 
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diretamente) tendo devidamente em conta 
as suas características e as características 
e as necessidades do potencial grupo-alvo 
de clientes ao qual esses instrumentos se 
destinam. Além disso, os 
Estados-Membros devem exigir que as 
empresas de investimento tomem medidas 
razoáveis para assegurar que a política de 
venda e de distribuição seja compatível 
com a pertinência e a adequação das 
regras de avaliação.

Or. en

Alteração 286
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de diretiva
Considerando 52

Texto da Comissão Alteração

(52) A fim de proporcionar todas as 
informações relevantes aos investidores, é 
adequado exigir que as empresas de 
investimento que prestam serviços de 
consultoria de investimento clarifiquem a 
base do aconselhamento que prestam, 
nomeadamente a gama de produtos que 
consideram ao fornecer recomendações 
personalizadas aos clientes, se prestam 
serviços de consultoria de investimento de 
forma independente e se proporcionam aos 
clientes uma avaliação contínua da 
adequação dos instrumentos financeiros 
que lhes forem recomendados. É também 
adequado exigir que as empresas de 
investimento expliquem aos seus clientes 
as razões do aconselhamento prestado. A 
fim de definir mais pormenorizadamente o 
quadro regulamentar para a prestação de 
serviços de consultoria de investimento, 
permitindo ao mesmo tempo a escolha por 
parte das empresas de investimento e dos 

(52) A fim de proporcionar todas as 
informações relevantes aos investidores, é 
adequado exigir que as empresas de 
investimento que prestam serviços de 
consultoria de investimento clarifiquem a 
base do aconselhamento que prestam, 
nomeadamente a gama de produtos que 
consideram ao fornecer recomendações 
personalizadas aos clientes, se prestam 
serviços de consultoria de investimento e 
se as empresas de investimento
proporcionam aos clientes uma avaliação 
periódica da adequação dos instrumentos 
financeiros que lhes forem recomendados. 
É também adequado exigir que as 
empresas de investimento expliquem aos 
seus clientes as razões do aconselhamento 
prestado. A fim de definir mais 
pormenorizadamente o quadro 
regulamentar para a prestação de serviços 
de consultoria de investimento, permitindo 
ao mesmo tempo a escolha por parte das 
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clientes, é adequado estabelecer as 
condições para a prestação desse serviço, 
quando as empresas informam os clientes 
de que o serviço é prestado de forma 
independente. A fim de reforçar a 
proteção dos investidores e aumentar a 
clareza para os clientes quanto ao serviço 
que recebem, é conveniente limitar a 
possibilidade de as empresas aceitarem ou 
receberem incentivos de terceiros e, em 
especial, de emitentes ou prestadores de 
serviços, quando prestam o serviço de 
consultoria de investimento a título 
independente e o serviço de gestão de 
carteiras. Em tais casos, apenas devem ser 
autorizados benefícios não monetários 
limitados como a formação sobre as 
características dos produtos, desde que 
não comprometam a capacidade de as 
empresas de investimento agirem nos 
melhores interesses dos seus clientes, tal 
como clarificado de forma mais precisa 
na Diretiva 2006/73/CE.

empresas de investimento e dos clientes, é 
adequado estabelecer as condições para a 
prestação desse serviço, quando as 
empresas informam os clientes da 
aceitação ou receção de incentivos de 
terceiros. Quando presta serviços de 
gestão de carteiras, a empresa de 
investimento não aceita nem recebe 
honorários, comissões ou quaisquer 
prestações monetárias pagas ou 
concedidas por qualquer terceiro ou por 
uma pessoa que atue em nome de um 
terceiro em relação à prestação do serviço 
aos clientes, a não ser que o cliente tenha 
sido devidamente informado de tais 
honorários, comissões ou prestações 
monetárias antes da prestação do serviço 
em causa ou que estes honorários, 
comissões ou prestações monetárias sejam 
para benefício final do cliente.

Or. en

Justificação

Os incentivos monetários não devem ser proibidos, desde que não comprometam a 
capacidade de as empresas de investimento agirem no interesse dos seus clientes, tal como 
clarificado no artigo 26.º da Diretiva 2006/73/CE. As prestações não pecuniárias constituem 
um auxílio precioso para os gestores de ativos quando estes tomam decisões em matéria de 
investimento e quando estão sujeitas a requisitos do nível 2 da DMIF visando melhorar a 
qualidade do serviço. O recurso a incentivos deve estar sempre sujeito à autorização 
expressa dos clientes.

Alteração 287
Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Considerando 52

Texto da Comissão Alteração

(52) A fim de proporcionar todas as 
informações relevantes aos investidores, é 

(52) A fim de proporcionar todas as 
informações relevantes aos investidores, é 
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adequado exigir que as empresas de 
investimento que prestam serviços de 
consultoria de investimento clarifiquem a 
base do aconselhamento que prestam, 
nomeadamente a gama de produtos que 
consideram ao fornecer recomendações 
personalizadas aos clientes, se prestam 
serviços de consultoria de investimento de 
forma independente e se proporcionam aos 
clientes uma avaliação contínua da 
adequação dos instrumentos financeiros 
que lhes forem recomendados. É também 
adequado exigir que as empresas de 
investimento expliquem aos seus clientes 
as razões do aconselhamento prestado. A 
fim de definir mais pormenorizadamente o 
quadro regulamentar para a prestação de 
serviços de consultoria de investimento, 
permitindo ao mesmo tempo a escolha por 
parte das empresas de investimento e dos 
clientes, é adequado estabelecer as 
condições para a prestação desse serviço, 
quando as empresas informam os clientes 
de que o serviço é prestado de forma 
independente. A fim de reforçar a proteção 
dos investidores e aumentar a clareza para 
os clientes quanto ao serviço que recebem, 
é conveniente limitar a possibilidade de as 
empresas aceitarem ou receberem
incentivos de terceiros e, em especial, de 
emitentes ou prestadores de serviços, 
quando prestam o serviço de consultoria 
de investimento a título independente e o
serviço de gestão de carteiras. Em tais 
casos, apenas devem ser autorizados 
benefícios não monetários limitados como 
a formação sobre as características dos 
produtos, desde que não comprometam a 
capacidade de as empresas de investimento 
agirem nos melhores interesses dos seus 
clientes, tal como clarificado de forma 
mais precisa na Diretiva 2006/73/CE.

adequado exigir que as empresas de 
investimento que prestam serviços de 
consultoria de investimento clarifiquem a 
base do aconselhamento que prestam, 
nomeadamente a gama de produtos que 
consideram ao fornecer recomendações 
personalizadas aos clientes, se prestam 
serviços de consultoria de investimento e 
se as empresas de investimento
proporcionam aos clientes uma avaliação 
periódica da adequação dos instrumentos 
financeiros que lhes forem recomendados. 
É também adequado exigir que as 
empresas de investimento expliquem aos 
seus clientes as razões do aconselhamento 
prestado. A fim de definir mais 
pormenorizadamente o quadro 
regulamentar para a prestação de serviços 
de consultoria de investimento, permitindo 
ao mesmo tempo a escolha por parte das 
empresas de investimento e dos clientes, é 
adequado estabelecer as condições para a 
prestação desse serviço, quando as 
empresas informam os clientes de que o 
serviço é prestado de forma independente. 
A fim de reforçar a proteção dos 
investidores e aumentar a clareza para os 
clientes quanto ao serviço que recebem, é 
conveniente proibir as empresas de 
pagarem ou receberem incentivos a ou de 
terceiro se, em especial, de emitentes, de 
empresas que executam ordens em nome 
de clientes ou de prestadores de serviços 
em relação ao serviço de consultoria de 
investimento, serviço de gestão de carteiras 
ou vendas não-aconselhadas a clientes 
não profissionais. Em tais casos, apenas 
devem ser autorizados benefícios não 
monetários limitados como a formação 
sobre as características dos produtos, e, 
para as empresas que prestam serviços de 
gestão de carteiras, serviços relacionados 
com a execução de ordens e estudos, 
desde que estes serviços não 
comprometam, ou possam vir a 
comprometer, a capacidade de as empresas 
de investimento agirem nos melhores 
interesses dos seus clientes, tal como 
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clarificado de forma mais precisa na 
Diretiva 2006/73/CE.

Or. en

Justificação

O Reino Unido introduziu normas mais elevadas de proteção do consumidor sob a forma de 
uma revisão da distribuição a retalho. No interesse do mercado único da UE, e a fim de 
garantir uma proteção a todos os consumidores da União e condições equitativas entre os 
consultores financeiros, é oportuno aplicar estas normas mais elevadas em toda a DMIF.

Alteração 288
Thomas Mann

Proposta de diretiva
Considerando 52

Texto da Comissão Alteração

(52) A fim de proporcionar todas as 
informações relevantes aos investidores, é 
adequado exigir que as empresas de 
investimento que prestam serviços de 
consultoria de investimento clarifiquem a 
base do aconselhamento que prestam, 
nomeadamente a gama de produtos que 
consideram ao fornecer recomendações 
personalizadas aos clientes, se prestam
serviços de consultoria de investimento de 
forma independente e se proporcionam aos 
clientes uma avaliação contínua da 
adequação dos instrumentos financeiros 
que lhes forem recomendados. É também 
adequado exigir que as empresas de 
investimento expliquem aos seus clientes 
as razões do aconselhamento prestado. A 
fim de definir mais pormenorizadamente o 
quadro regulamentar para a prestação de 
serviços de consultoria de investimento, 
permitindo ao mesmo tempo a escolha por 
parte das empresas de investimento e dos 
clientes, é adequado estabelecer as 
condições para a prestação desse serviço, 
quando as empresas informam os clientes 
de que o serviço é prestado de forma 

(52) A fim de proporcionar todas as 
informações relevantes aos investidores, é 
adequado exigir que as empresas de 
investimento que prestam serviços de 
consultoria de investimento clarifiquem a 
base do aconselhamento que prestam, 
nomeadamente a gama de produtos que 
consideram ao fornecer recomendações 
personalizadas aos clientes, se os serviços 
de consultoria de investimento são 
prestados em conjunto com a aceitação ou 
receção de incentivos de terceiros e se as 
empresas de investimento proporcionam 
aos clientes uma avaliação periódica da 
adequação dos instrumentos financeiros 
que lhes forem recomendados. É também 
adequado exigir que as empresas de 
investimento expliquem aos seus clientes 
as razões do aconselhamento prestado. A 
fim de definir mais pormenorizadamente o 
quadro regulamentar para a prestação de 
serviços de consultoria de investimento, 
permitindo ao mesmo tempo a escolha por 
parte das empresas de investimento e dos 
clientes, é adequado estabelecer as 
condições para a prestação desse serviço,
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independente. A fim de reforçar a 
proteção dos investidores e aumentar a 
clareza para os clientes quanto ao serviço 
que recebem, é conveniente limitar a 
possibilidade de as empresas aceitarem ou 
receberem incentivos de terceiros e, em 
especial, de emitentes ou prestadores de 
serviços, quando prestam o serviço de 
consultoria de investimento a título 
independente e o serviço de gestão de 
carteiras. Em tais casos, apenas devem ser 
autorizados benefícios não monetários 
limitados como a formação sobre as 
características dos produtos, desde que 
não comprometam a capacidade de as 
empresas de investimento agirem nos 
melhores interesses dos seus clientes, tal 
como clarificado de forma mais precisa 
na Diretiva 2006/73/CE.

quando as empresas informam os clientes 
de que a consultoria é prestada em 
conjunto com a aceitação ou receção de 
incentivos de terceiros. Aquando da 
prestação de serviços de gestão de 
carteiras a clientes profissionais e não 
profissionais na aceção do artigo 4.º, n.º1, 
pontos 9 e 10, a empresa de investimento 
deve, antes do acordo, informar o cliente 
sobre o nível previsto dos incentivos, 
devendo os relatórios periódicos divulgar 
todos os incentivos pagos ou recebidos.

Or. en

Justificação

As empresas de investimento que prestam serviços de gestão de carteiras estão proibidas de 
aceitar prestações pecuniárias de terceiros pela prestação desses serviços (exceto quando 
recebidas diretamente dos investidores).  A obrigação citada não tem em conta que os 
clientes não profissionais e profissionais exigem, em geral, um maior nível de proteção 
relativamente às contrapartes elegíveis. Neste contexto, o âmbito do presente regulamento 
deve ser limitado a situações em que os serviços de gestão financeira de carteiras são 
prestados a clientes não profissionais e profissionais.

Alteração 289
Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Considerando 52

Texto da Comissão Alteração

(52) A fim de proporcionar todas as 
informações relevantes aos investidores, é 
adequado exigir que as empresas de 
investimento que prestam serviços de 
consultoria de investimento clarifiquem a 
base do aconselhamento que prestam, 

(52) A fim de proporcionar todas as 
informações relevantes aos investidores, é 
adequado exigir que as empresas de 
investimento que prestam serviços de 
consultoria de investimento clarifiquem a 
base do aconselhamento que prestam, 
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nomeadamente a gama de produtos que 
consideram ao fornecer recomendações 
personalizadas aos clientes, se prestam 
serviços de consultoria de investimento de 
forma independente e se proporcionam aos 
clientes uma avaliação contínua da 
adequação dos instrumentos financeiros 
que lhes forem recomendados. É também 
adequado exigir que as empresas de 
investimento expliquem aos seus clientes 
as razões do aconselhamento prestado. A 
fim de definir mais pormenorizadamente o 
quadro regulamentar para a prestação de 
serviços de consultoria de investimento, 
permitindo ao mesmo tempo a escolha por 
parte das empresas de investimento e dos 
clientes, é adequado estabelecer as 
condições para a prestação desse serviço, 
quando as empresas informam os clientes 
de que o serviço é prestado de forma 
independente. A fim de reforçar a proteção 
dos investidores e aumentar a clareza para 
os clientes quanto ao serviço que recebem, 
é conveniente limitar a possibilidade de as 
empresas aceitarem ou receberem 
incentivos de terceiros e, em especial, de 
emitentes ou prestadores de serviços, 
quando prestam o serviço de consultoria de 
investimento a título independente e o 
serviço de gestão de carteiras. Em tais 
casos, apenas devem ser autorizados 
benefícios não monetários limitados como 
a formação sobre as características dos 
produtos, desde que não comprometam a 
capacidade de as empresas de investimento 
agirem nos melhores interesses dos seus 
clientes, tal como clarificado de forma 
mais precisa na Diretiva 2006/73/CE.

nomeadamente a gama de produtos que 
consideram ao fornecer recomendações 
personalizadas aos clientes, se prestam 
serviços de consultoria de investimento de 
forma independente e se proporcionam aos 
clientes uma avaliação contínua da 
adequação dos instrumentos financeiros 
que lhes forem recomendados. É também 
adequado exigir que as empresas de 
investimento expliquem aos seus clientes 
as razões do aconselhamento prestado. A 
fim de definir mais pormenorizadamente o 
quadro regulamentar para a prestação de 
serviços de consultoria de investimento, 
permitindo ao mesmo tempo a escolha por 
parte das empresas de investimento e dos 
clientes, é adequado estabelecer as 
condições para a prestação desse serviço, 
quando as empresas informam os clientes 
de que o serviço é prestado de forma 
independente. A fim de reforçar a proteção 
dos investidores e aumentar a clareza para 
os clientes quanto ao serviço que recebem, 
é conveniente limitar a possibilidade de as 
empresas aceitarem ou receberem 
incentivos de terceiros e, em especial, de 
emitentes ou prestadores de serviços, 
quando prestam o serviço de consultoria de 
investimento a título independente e o 
serviço de gestão de carteiras. Em tais 
casos, apenas devem ser autorizados 
benefícios não monetários limitados como 
a formação sobre as características dos 
produtos, desde que estes serviços não 
comprometam a capacidade de as empresas 
de investimento agirem nos melhores 
interesses dos seus clientes, tal como 
clarificado de forma mais precisa na 
Diretiva 2006/73/CE. Para uma maior 
proteção dos consumidores, é necessário 
garantir que o modo como as empresas de 
investimento remuneram ou avaliam o 
desempenho do seu pessoal não entra em 
conflito com o dever das empresas de agir 
no interesse dos seus clientes.

Or. en
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Alteração 290
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Considerando 52

Texto da Comissão Alteração

(52) A fim de proporcionar todas as 
informações relevantes aos investidores, é 
adequado exigir que as empresas de 
investimento que prestam serviços de 
consultoria de investimento clarifiquem a 
base do aconselhamento que prestam, 
nomeadamente a gama de produtos que 
consideram ao fornecer recomendações 
personalizadas aos clientes, se prestam 
serviços de consultoria de investimento de 
forma independente e se proporcionam aos 
clientes uma avaliação contínua da 
adequação dos instrumentos financeiros 
que lhes forem recomendados. É também 
adequado exigir que as empresas de 
investimento expliquem aos seus clientes 
as razões do aconselhamento prestado. A 
fim de definir mais pormenorizadamente o 
quadro regulamentar para a prestação de 
serviços de consultoria de investimento, 
permitindo ao mesmo tempo a escolha por 
parte das empresas de investimento e dos 
clientes, é adequado estabelecer as 
condições para a prestação desse serviço, 
quando as empresas informam os clientes 
de que o serviço é prestado de forma 
independente. A fim de reforçar a proteção 
dos investidores e aumentar a clareza para 
os clientes quanto ao serviço que recebem, 
é conveniente limitar a possibilidade de as 
empresas aceitarem ou receberem 
incentivos de terceiros e, em especial, de 
emitentes ou prestadores de serviços, 
quando prestam o serviço de consultoria de 
investimento a título independente e o 
serviço de gestão de carteiras. Em tais 
casos, apenas devem ser autorizados 
benefícios não monetários limitados como 

(52) A fim de proporcionar todas as 
informações relevantes aos investidores, é 
adequado exigir que as empresas de 
investimento que prestam serviços de 
consultoria de investimento clarifiquem a 
base do aconselhamento que prestam, 
nomeadamente a gama de produtos que 
consideram ao fornecer recomendações 
personalizadas aos clientes, se prestam 
serviços de consultoria de investimento de 
forma independente e se proporcionam aos 
clientes uma avaliação contínua da 
adequação dos instrumentos financeiros 
que lhes forem recomendados. É também 
adequado exigir que as empresas de 
investimento expliquem aos seus clientes 
as razões do aconselhamento prestado. A 
fim de definir mais pormenorizadamente o 
quadro regulamentar para a prestação de 
serviços de consultoria de investimento, 
permitindo ao mesmo tempo a escolha por 
parte das empresas de investimento e dos 
clientes, é adequado estabelecer as 
condições para a prestação desse serviço, 
quando as empresas informam os clientes 
de que o serviço é prestado de forma 
independente. A fim de reforçar a proteção 
dos investidores e aumentar a clareza para 
os clientes quanto ao serviço que recebem, 
é conveniente limitar a possibilidade de as 
empresas aceitarem ou receberem 
incentivos de terceiros e, em especial, de 
emitentes ou prestadores de serviços, 
quando prestam o serviço de consultoria de 
investimento a título independente e o 
serviço de gestão de carteiras. Em tais 
casos, apenas devem ser autorizados 
benefícios não monetários limitados como 
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a formação sobre as características dos 
produtos, desde que não comprometam a 
capacidade de as empresas de 
investimento agirem nos melhores 
interesses dos seus clientes, tal como 
clarificado de forma mais precisa na
Diretiva 2006/73/CE.

a formação sobre as características dos 
produtos. Sempre que não estejam 
expressamente proibidos pela presente 
Diretiva, os incentivos devem ser sujeitos 
às condições atualmente estabelecidas nos 
termos do artigo 26. º da Diretiva 
2006/73/CE.

Or. en

Alteração 291
Arlene McCarthy

Proposta de diretiva
Considerando 52

Texto da Comissão Alteração

(52) A fim de proporcionar todas as 
informações relevantes aos investidores, é
adequado exigir que as empresas de 
investimento que prestam serviços de 
consultoria de investimento clarifiquem a 
base do aconselhamento que prestam, 
nomeadamente a gama de produtos que 
consideram ao fornecer recomendações 
personalizadas aos clientes, se prestam 
serviços de consultoria de investimento de 
forma independente e se proporcionam aos 
clientes uma avaliação contínua da 
adequação dos instrumentos financeiros 
que lhes forem recomendados. É também 
adequado exigir que as empresas de 
investimento expliquem aos seus clientes 
as razões do aconselhamento prestado. A 
fim de definir mais pormenorizadamente o 
quadro regulamentar para a prestação de 
serviços de consultoria de investimento, 
permitindo ao mesmo tempo a escolha por 
parte das empresas de investimento e dos 
clientes, é adequado estabelecer as 
condições para a prestação desse serviço, 
quando as empresas informam os clientes 
de que o serviço é prestado de forma 
independente. A fim de reforçar a proteção 
dos investidores e aumentar a clareza para 

(52) A fim de proporcionar todas as 
informações relevantes aos investidores, é 
adequado exigir que as empresas de 
investimento que prestam serviços de 
consultoria de investimento clarifiquem a 
base do aconselhamento que prestam, 
nomeadamente a gama de produtos que 
consideram ao fornecer recomendações 
personalizadas aos clientes, se prestam 
serviços de consultoria de investimento e 
se as empresas de investimento
proporcionam aos clientes uma avaliação 
periódica da adequação dos instrumentos 
financeiros que lhes forem recomendados. 
É também adequado exigir que as 
empresas de investimento expliquem aos 
seus clientes as razões do aconselhamento
prestado. A fim de definir mais 
pormenorizadamente o quadro 
regulamentar para a prestação de serviços 
de consultoria de investimento, permitindo 
ao mesmo tempo a escolha por parte das 
empresas de investimento e dos clientes, é 
adequado estabelecer as condições para a 
prestação desse serviço, quando as 
empresas informam os clientes de que o 
serviço é prestado de forma independente. 
A fim de reforçar a proteção dos 
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os clientes quanto ao serviço que recebem, 
é conveniente limitar a possibilidade de as 
empresas aceitarem ou receberem 
incentivos de terceiros e, em especial, de 
emitentes ou prestadores de serviços, 
quando prestam o serviço de consultoria de 
investimento a título independente e o 
serviço de gestão de carteiras. Em tais 
casos, apenas devem ser autorizados 
benefícios não monetários limitados como 
a formação sobre as características dos 
produtos, desde que não comprometam a 
capacidade de as empresas de investimento 
agirem nos melhores interesses dos seus 
clientes, tal como clarificado de forma 
mais precisa na Diretiva 2006/73/CE.

investidores e aumentar a clareza para os 
clientes quanto ao serviço que recebem, é 
conveniente limitar a possibilidade de as 
empresas aceitarem ou receberem 
incentivos de terceiros e, em especial, de 
emitentes, de empresas que executam 
ordens em nomes de clientes ou 
prestadores de serviços, quando prestam o 
serviço de consultoria de investimento e o 
serviço de gestão de carteiras. Em tais 
casos, apenas devem ser autorizados 
benefícios não monetários limitados como 
a formação sobre as características dos 
produtos, e, para as empresas que prestam 
serviços de gestão de carteiras, serviços 
relacionados com a execução de ordens e 
pesquisa, desde que estes serviços não 
comprometam a capacidade de as empresas 
de investimento agirem nos melhores 
interesses dos seus clientes, tal como 
clarificado de forma mais precisa na 
Diretiva 2006/73/CE. Para uma maior 
proteção dos consumidores, é necessário 
garantir que o modo como as empresas de 
investimento remuneram ou avaliam o 
desempenho do seu pessoal não entra em 
conflito com o dever das empresas de agir 
no interesse dos seus clientes, 
nomeadamente incentivando o pessoal a 
favorecer um determinado instrumento 
financeiro quando outro pode responder 
melhor às necessidades do cliente.

Or. en

Alteração 292
Corien Wortmann-Kool

Proposta de diretiva
Considerando 52

Texto da Comissão Alteração

(52) A fim de proporcionar todas as 
informações relevantes aos investidores, é
adequado exigir que as empresas de 

(52) A fim de proporcionar todas as 
informações relevantes aos investidores, é 
adequado exigir que as empresas de 
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investimento que prestam serviços de 
consultoria de investimento clarifiquem a 
base do aconselhamento que prestam, 
nomeadamente a gama de produtos que 
consideram ao fornecer recomendações 
personalizadas aos clientes, se prestam
serviços de consultoria de investimento de 
forma independente e se proporcionam aos 
clientes uma avaliação contínua da 
adequação dos instrumentos financeiros 
que lhes forem recomendados. É também 
adequado exigir que as empresas de 
investimento expliquem aos seus clientes 
as razões do aconselhamento prestado. A 
fim de definir mais pormenorizadamente o 
quadro regulamentar para a prestação de 
serviços de consultoria de investimento, 
permitindo ao mesmo tempo a escolha por 
parte das empresas de investimento e dos 
clientes, é adequado estabelecer as 
condições para a prestação desse serviço, 
quando as empresas informam os clientes 
de que o serviço é prestado de forma 
independente. A fim de reforçar a proteção 
dos investidores e aumentar a clareza para 
os clientes quanto ao serviço que recebem, 
é conveniente limitar a possibilidade de as 
empresas aceitarem ou receberem 
incentivos de terceiros e, em especial, de 
emitentes ou prestadores de serviços, 
quando prestam o serviço de consultoria de 
investimento a título independente e o 
serviço de gestão de carteiras. Em tais 
casos, apenas devem ser autorizados 
benefícios não monetários limitados como 
a formação sobre as características dos 
produtos, desde que não comprometam a 
capacidade de as empresas de investimento 
agirem nos melhores interesses dos seus 
clientes, tal como clarificado de forma 
mais precisa na Diretiva 2006/73/CE.

investimento que prestam serviços de 
consultoria de investimento clarifiquem a 
base do aconselhamento que prestam, 
nomeadamente a gama de produtos que 
consideram ao fornecer recomendações 
personalizadas aos clientes, se os serviços
de consultoria de investimento são 
prestados de forma independente e se as 
empresas de investimento proporcionam 
aos clientes uma avaliação periódica da 
adequação dos instrumentos financeiros 
que lhes forem recomendados. É também 
adequado exigir que as empresas de 
investimento expliquem aos seus clientes 
as razões do aconselhamento prestado. A 
fim de definir mais pormenorizadamente o 
quadro regulamentar para a prestação de 
serviços de consultoria de investimento, 
permitindo ao mesmo tempo a escolha por 
parte das empresas de investimento e dos 
clientes, é adequado estabelecer as 
condições para a prestação desse serviço, 
quando as empresas informam os clientes 
de que o aconselhamento é prestado de 
forma independente. A fim de reforçar a 
proteção dos investidores e aumentar a 
clareza para os clientes quanto ao serviço 
que recebem, é conveniente limitar a 
possibilidade de as empresas aceitarem ou 
receberem incentivos de terceiros e, em 
especial, de emitentes ou prestadores de 
serviços, quando prestam serviços de 
investimento no âmbito do serviço de 
consultoria de investimento,  gestão de 
carteiras ou outro serviço que implique 
que o cliente tenha de confiar no 
discernimento da empresa de 
investimento. Em tais casos, apenas devem 
ser autorizados benefícios não monetários 
limitados como a formação sobre as 
características dos produtos ou estudos de 
investimento, desde que não comprometam 
a capacidade de as empresas de 
investimento agirem nos melhores 
interesses dos seus clientes, tal como 
clarificado de forma mais precisa na 
Diretiva 2006/73/CE.
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Or. en

Alteração 293
Wolf Klinz

Proposta de diretiva
Considerando 52

Texto da Comissão Alteração

(52) A fim de proporcionar todas as 
informações relevantes aos investidores, é 
adequado exigir que as empresas de 
investimento que prestam serviços de 
consultoria de investimento clarifiquem a 
base do aconselhamento que prestam, 
nomeadamente a gama de produtos que 
consideram ao fornecer recomendações 
personalizadas aos clientes, se prestam 
serviços de consultoria de investimento de 
forma independente e se proporcionam aos 
clientes uma avaliação contínua da 
adequação dos instrumentos financeiros 
que lhes forem recomendados. É também 
adequado exigir que as empresas de 
investimento expliquem aos seus clientes 
as razões do aconselhamento prestado. A 
fim de definir mais pormenorizadamente o 
quadro regulamentar para a prestação de 
serviços de consultoria de investimento, 
permitindo ao mesmo tempo a escolha por 
parte das empresas de investimento e dos 
clientes, é adequado estabelecer as 
condições para a prestação desse serviço, 
quando as empresas informam os clientes 
de que o serviço é prestado de forma 
independente. A fim de reforçar a proteção 
dos investidores e aumentar a clareza para 
os clientes quanto ao serviço que recebem, 
é conveniente limitar a possibilidade de as 
empresas aceitarem ou receberem 
incentivos de terceiros e, em especial, de 
emitentes ou prestadores de serviços, 
quando prestam o serviço de consultoria de 
investimento a título independente e o 
serviço de gestão de carteiras. Em tais 

(52) A fim de proporcionar todas as 
informações relevantes aos investidores, é 
adequado exigir que as empresas de 
investimento que prestam serviços de 
consultoria de investimento clarifiquem a 
base do aconselhamento que prestam, 
nomeadamente a gama de produtos que 
consideram ao fornecer recomendações 
personalizadas aos clientes, se prestam 
serviços de consultoria de investimento de 
forma independente e se proporcionam aos 
clientes uma avaliação regular da 
adequação dos instrumentos financeiros 
que lhes forem recomendados. É também 
adequado exigir que as empresas de 
investimento expliquem aos seus clientes 
as razões do aconselhamento prestado. A 
fim de definir mais pormenorizadamente o 
quadro regulamentar para a prestação de 
serviços de consultoria de investimento, 
permitindo ao mesmo tempo a escolha por 
parte das empresas de investimento e dos 
clientes, é adequado estabelecer as 
condições para a prestação desse serviço, 
quando as empresas informam os clientes 
de que o serviço é prestado de forma 
independente. A fim de reforçar a proteção 
dos investidores e aumentar a clareza para 
os clientes quanto ao serviço que recebem, 
é conveniente deixar  clara a possibilidade 
de as empresas aceitarem ou receberem 
incentivos de terceiros e, em especial, de 
emitentes ou prestadores de serviços, 
quando prestam o serviço de consultoria de 
investimento a título independente e o 
serviço de gestão de carteiras. Em tais 
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casos, apenas devem ser autorizados 
benefícios não monetários limitados como 
a formação sobre as características dos
produtos, desde que não comprometam a 
capacidade de as empresas de investimento 
agirem nos melhores interesses dos seus 
clientes, tal como clarificado de forma 
mais precisa na Diretiva 2006/73/CE.

casos, apenas devem ser autorizados 
benefícios não monetários limitados como 
a formação sobre as características dos 
produtos, desde que não comprometam a 
capacidade de as empresas de investimento 
agirem nos melhores interesses dos seus 
clientes, tal como clarificado de forma 
mais precisa na Diretiva 2006/73/CE.

Or. en

Alteração 294
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Considerando 52-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(52-A) Sempre que a empresa de 
investimento preste ao cliente serviços de 
consultoria em matéria de investimento, 
as informações relativas aos serviços e 
aos custos da consultoria devem ser 
comunicadas num documento relativo aos 
serviços essenciais, de extensão não 
superior a [2 páginas], que descreva os 
principais serviços a prestar ao cliente, as 
qualificações pormenorizadas do 
consultor, tal como previsto no [artigo 
24.º, n.º 9] e os custos globais da 
consultoria a prestar ao cliente. A 
AEVMM deve elaborar normas técnicas 
vinculativas que definam o conteúdo 
obrigatório do documento relativo aos 
serviços essenciais. Sempre que o 
montante dos honorários e dos incentivos 
não puder ser determinado antes da 
prestação da consultoria, o método de 
cálculo deve ser comunicado de forma 
completa, precisa e compreensível nos 
documentos relativos aos serviços 
essenciais, devendo o custo global da 
consultoria e o seu impacto no 
rendimento do conselho ser seguidamente 
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comunicado ao cliente logo que tal seja 
possível. Sempre que a consultoria em 
investimento seja prestada de forma 
contínua, as informações relativas ao 
custo e à consultoria devem ser prestadas 
periodicamente, pelo menos uma vez por 
ano. O relatório periódico deve divulgar 
todos os incentivos pagos ou recebidos no 
período anterior.

Or. en

Justificação

Os clientes devem ser informados do custo total do serviço de consultoria em matéria de 
investimento, incluindo os honorários pagos diretamente pelo cliente ao consultor financeiro, 
bem como quaisquer honorários, comissões ou prestações monetárias pagos por terceiros 
("incentivos").  Estas informações têm de ser dadas ao cliente antes da prestação da 
consultoria de investimento. Estas informações devem ser prestadas, quer o serviço de 
consultoria seja prestado numa base independente, quer não.

Alteração 295
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Considerando 52-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(52-A) Para assegurar a proteção 
adequada dos investidores, as empresas de 
investimento devem ser obrigadas a ter 
políticas de recrutamento e condições de 
trabalho apropriadas para os empregados 
que prestam aconselhamento, serviços e 
vendem produtos financeiros aos clientes. 
As empresas devem certificar-se de que 
esses empregados são devidamente 
qualificados, beneficiam constantemente 
de uma formação adequada e de que 
dispõem do tempo necessário para prestar 
um aconselhamento equilibrado e 
abrangente. As empresas não devem 
sujeitar os empregados a estratégias de 
vendas tendenciosas, assentes, por 
exemplo, em objetivos de vendas 
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excessivos ou em instruções de vendas 
que apontem para um determinado 
serviço ou produto, o que leva a que não 
sejam feitas recomendações justas e 
honestas, no melhor interesse dos clientes.

Or. en

Alteração 296
Sharon Bowles

Proposta de diretiva
Considerando 52-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(52-A) Relativamente aos empregados que 
prestam serviços de consultoria ou 
vendem produtos e instrumentos 
financeiros a clientes não profissionais, 
os Estados-Membros devem assegurar 
que a sua remuneração por parte da 
empresa não afeta a sua imparcialidade 
no que toca à formulação de 
recomendações adequadas, a vendas 
apropriadas, nem à prestação de 
informações de forma justa, clara e não 
enganosa. A remuneração em tais 
situações não deve depender apenas dos 
objetivos de vendas ou do lucro para a 
empresa decorrente de um instrumento 
financeiro específico. A remuneração 
baseada nas vendas ou nos objetivos pode 
ser sujeita a retenção por venda 
fraudulenta.

Or. en

Justificação

Os objetivos de vendas e outros  incentivos podem promover vendas fraudulentas. De forma 
análoga aos bónus, poderia considerar-se se a retenção ou “clawback” é apropriada se os 
incentivos forem grandes.
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Alteração 297
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Considerando 52-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(52-A) Relativamente aos empregados que 
prestam serviços de consultoria ou 
vendem produtos e instrumentos 
financeiros a clientes não profissionais, 
os Estados-Membros devem assegurar 
que a sua remuneração por parte da 
empresa não afeta a sua imparcialidade 
no que toca à formulação de 
recomendações adequadas, a vendas 
apropriadas nem à prestação de 
informações de forma justa, clara e não 
enganosa. A remuneração em tais 
situações não deve depender apenas dos 
objetivos de vendas ou do lucro para a 
empresa decorrente de um instrumento 
financeiro específico.

Or. en

Justificação

Cumpre aos Estados-Membros tomar medidas sobre as práticas de remuneração nas 
empresas para evitar os riscos de aconselhamento tendencioso no quadro da consultoria e 
das vendas de instrumentos financeiros. Os regimes remuneração, tais como os importantes 
bónus de vendas associados a um instrumento financeiro específico, não devem ser 
permitidos sempre que uma empresa de investimento corra o risco de recomendar ou de 
vender, de forma incorreta, produtos ou serviços aos clientes.

Alteração 298
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de diretiva
Considerando 52-C (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(52-C) Relativamente aos empregados que 
prestam serviços de consultoria ou 
vendem instrumentos financeiros a 
clientes não profissionais, os 
Estados-Membros devem assegurar  que 
aqueles possuem um nível adequado de 
conhecimento e competência em relação 
aos produtos oferecidos. Este aspeto 
assume particular relevância, face à 
crescente complexidade e inovação 
permanente na conceção dos produtos de 
investimento. Comprar um produto de 
investimento implica um risco e os 
investidores devem poder confiar na 
informação e na qualidade das avaliações 
prestadas. Além disso, é necessário que os 
empregados disponham do tempo e dos 
recursos adequados para poderem prestar 
aos clientes todas as informações 
relevantes sobre os produtos e os 
instrumentos que disponibilizam.

Or. en

Justificação

Os empregados das empresas de investimento têm de possuir um nível adequado de 
conhecimento e competência em relação aos produtos oferecidos.

Alteração 299
Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Considerando 53

Texto da Comissão Alteração

(53) As empresas de investimento estão 
autorizadas a prestar serviços de 
investimento que consistam apenas na 
execução e/ou na receção e transmissão de 
ordens de clientes, sem necessidade de 
obter informações sobre os seus 

(53) As empresas de investimento estão 
autorizadas a prestar serviços de 
investimento que consistam apenas na 
execução e/ou na receção e transmissão de 
ordens de clientes, sem necessidade de 
obter informações sobre os seus 



PE489.463v01-00 82/140 AM\901763PT.doc

PT

conhecimentos e experiência, a fim de 
avaliar a adequação do serviço ou do 
instrumento para o cliente. Uma vez que
estes serviços implicam uma redução 
significativa da proteção dos clientes, é 
conveniente melhorar as condições para a 
sua prestação. Em especial, convém excluir 
a possibilidade de prestar tais serviços em 
conjugação com os serviços auxiliares que 
consistem na concessão de crédito ou de 
empréstimos a investidores, que lhes 
permitam realizar uma operação em que a 
empresa de investimento está envolvida, 
uma vez que isso aumenta a complexidade 
da operação e torna mais difícil a 
compreensão dos riscos inerentes. É 
igualmente conveniente definir melhor os 
critérios para a seleção dos instrumentos 
financeiros a que estes serviços devem 
dizer respeito, a fim de excluir os 
instrumentos financeiros, incluindo os 
investimentos coletivos em valores 
mobiliários (OICVM), que incorporem 
um instrumento derivado ou uma 
estrutura que torne difícil para o cliente 
compreender os riscos envolvidos.

conhecimentos e experiência, a fim de 
avaliar a adequação do serviço ou do 
instrumento para o cliente. Uma vez que 
estes serviços implicam uma redução
significativa da proteção dos clientes, é 
conveniente melhorar as condições para a 
sua prestação. Em especial, convém excluir 
a possibilidade de prestar tais serviços em 
conjugação com os serviços auxiliares que 
consistem na concessão de crédito ou de 
empréstimos a investidores, que lhes 
permitam realizar uma operação em que a 
empresa de investimento está envolvida, 
uma vez que isso aumenta a complexidade 
da operação.

Or. en

Justificação

Os instrumentos cotados e negociados em mercados regulamentados já estão sujeitos à 
legislação da UE relativa à divulgação de informações-chave ou a disposições em matéria de 
gestão de risco  Por este motivo, estes produtos devem estar disponíveis para execução por 
parte dos investidores.

Alteração 300
Jean-Paul Gauzès, Burkhard Balz

Proposta de diretiva
Considerando 53

Texto da Comissão Alteração

(53) As empresas de investimento estão 
autorizadas a prestar serviços de 

(53) As empresas de investimento estão 
autorizadas a prestar serviços de 
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investimento que consistam apenas na 
execução e/ou na receção e transmissão de 
ordens de clientes, sem necessidade de 
obter informações sobre os seus 
conhecimentos e experiência, a fim de 
avaliar a adequação do serviço ou do 
instrumento para o cliente. Uma vez que 
estes serviços implicam uma redução 
significativa da proteção dos clientes, é 
conveniente melhorar as condições para a 
sua prestação. Em especial, convém 
excluir a possibilidade de prestar tais 
serviços em conjugação com os serviços 
auxiliares que consistem na concessão de 
crédito ou de empréstimos a investidores, 
que lhes permitam realizar uma operação 
em que a empresa de investimento está 
envolvida, uma vez que isso aumenta a 
complexidade da operação e torna mais 
difícil a compreensão dos riscos inerentes. 
É igualmente conveniente definir melhor
os critérios para a seleção dos 
instrumentos financeiros a que estes 
serviços devem dizer respeito, a fim de 
excluir os instrumentos financeiros, 
incluindo os investimentos coletivos em 
valores mobiliários (OICVM), que 
incorporem um instrumento derivado ou 
uma estrutura que torne difícil para o 
cliente compreender os riscos envolvidos.

investimento que consistam apenas na 
execução e/ou na receção e transmissão de 
ordens de clientes, sem necessidade de 
obter informações sobre os seus 
conhecimentos e experiência, a fim de 
avaliar a adequação do serviço ou do 
instrumento para o cliente. Em especial, 
convém excluir a possibilidade de prestar 
tais serviços em conjugação com os 
serviços auxiliares que consistem na 
concessão de crédito ou de empréstimos a 
investidores, que lhes permitam realizar 
uma operação em que a empresa de 
investimento está envolvida. É igualmente 
conveniente prestar maior atenção à 
transparência e não à estrutura dos 
instrumentos financeiros, nomeadamente 
os investimentos coletivos em valores 
mobiliários (OICVM), que incorporem um 
instrumento derivado ou uma estrutura, 
uma vez que a estrutura e o grau de 
complexidade não determinam 
necessariamente se um produto 
financeira é arriscado ou não. Se 
necessário, o risco de que um produto 
possa não ser compreendido por um 
cliente deve ser sujeito a uma revisão 
futura com base numa avaliação de 
impacto, para que a informação 
regulamentada do produto para os 
investidores como, por exemplo, as 
informações fundamentais para os 
OICVM, possa fazer as suas provas.

Or. en

Alteração 301
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de diretiva
Considerando 53

Texto da Comissão Alteração

(53) As empresas de investimento estão 
autorizadas a prestar serviços de 

(53) As empresas de investimento estão 
autorizadas a prestar serviços de 
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investimento que consistam apenas na 
execução e/ou na receção e transmissão de 
ordens de clientes, sem necessidade de 
obter informações sobre os seus 
conhecimentos e experiência, a fim de 
avaliar a adequação do serviço ou do 
instrumento para o cliente. Uma vez que 
estes serviços implicam uma redução 
significativa da proteção dos clientes, é 
conveniente melhorar as condições para a 
sua prestação. Em especial, convém excluir 
a possibilidade de prestar tais serviços em 
conjugação com os serviços auxiliares que 
consistem na concessão de crédito ou de 
empréstimos a investidores, que lhes 
permitam realizar uma operação em que a 
empresa de investimento está envolvida, 
uma vez que isso aumenta a complexidade 
da operação e torna mais difícil a 
compreensão dos riscos inerentes. É 
igualmente conveniente definir melhor os 
critérios para a seleção dos instrumentos 
financeiros a que estes serviços devem 
dizer respeito, a fim de excluir os 
instrumentos financeiros, incluindo os 
investimentos coletivos em valores 
mobiliários (OICVM), que incorporem um 
instrumento derivado ou uma estrutura que 
torne difícil para o cliente compreender os 
riscos envolvidos.

investimento que consistam apenas na 
execução e/ou na receção e transmissão de 
ordens de clientes, sem necessidade de 
obter informações sobre os seus 
conhecimentos e experiência, a fim de 
avaliar a adequação do serviço ou do 
instrumento para o cliente. Uma vez que 
estes serviços implicam uma redução 
significativa da proteção dos clientes, é 
conveniente melhorar as condições para a 
sua prestação. Em especial, convém excluir 
a possibilidade de prestar tais serviços em 
conjugação com os serviços auxiliares que 
consistem na concessão de crédito ou de 
empréstimos a investidores, que lhes 
permitam realizar uma operação em que a 
empresa de investimento está envolvida, 
uma vez que isso aumenta a complexidade 
da operação e torna mais difícil a 
compreensão dos riscos inerentes. É 
igualmente conveniente definir melhor os 
critérios para a seleção dos instrumentos 
financeiros a que estes serviços devem 
dizer respeito, a fim de excluir os 
instrumentos financeiros que incorporem 
um instrumento derivado ou uma estrutura 
que torne difícil para o cliente 
compreender os riscos envolvidos. No caso 
de uma ação ou de unidades de 
investimentos coletivos em valores 
mobiliários (OICVM) estruturados, todos 
eles devem ser considerados não 
complexos, exceto os OICVM 
estruturados, conforme definido no artigo 
36. º, n.º 1, parágrafo 2 do Regulamento 
(UE) n.º 583/2010, que não cumprem os 
critérios gerais definidos pela Comissão 
Europeia para analisar a complexidade de 
qualquer outro instrumento financeiro 
não incluído na lista de produtos 
automaticamente considerados não 
complexos. 

Or. en
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Alteração 302
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Considerando 53

Texto da Comissão Alteração

(53) As empresas de investimento estão 
autorizadas a prestar serviços de 
investimento que consistam apenas na 
execução e/ou na receção e transmissão de 
ordens de clientes, sem necessidade de 
obter informações sobre os seus 
conhecimentos e experiência, a fim de 
avaliar a adequação do serviço ou do 
instrumento para o cliente. Uma vez que 
estes serviços implicam uma redução 
significativa da proteção dos clientes, é 
conveniente melhorar as condições para a 
sua prestação. Em especial, convém excluir 
a possibilidade de prestar tais serviços em 
conjugação com os serviços auxiliares que 
consistem na concessão de crédito ou de 
empréstimos a investidores, que lhes 
permitam realizar uma operação em que a 
empresa de investimento está envolvida, 
uma vez que isso aumenta a complexidade 
da operação e torna mais difícil a 
compreensão dos riscos inerentes. É 
igualmente conveniente definir melhor os 
critérios para a seleção dos instrumentos 
financeiros a que estes serviços devem 
dizer respeito, a fim de excluir os 
instrumentos financeiros, incluindo os 
investimentos coletivos em valores 
mobiliários (OICVM), que incorporem um 
instrumento derivado ou uma estrutura que 
torne difícil para o cliente compreender os 
riscos envolvidos.

(53) As empresas de investimento estão 
autorizadas a prestar serviços de 
investimento que consistam apenas na 
execução e/ou na receção e transmissão de 
ordens de clientes, sem necessidade de 
obter informações sobre os seus 
conhecimentos e experiência, a fim de 
avaliar a adequação do serviço ou do 
instrumento para o cliente. Uma vez que 
estes serviços implicam uma redução 
significativa da proteção dos clientes, é 
conveniente melhorar as condições para a 
sua prestação. Em especial, convém excluir 
a possibilidade de prestar tais serviços em 
conjugação com os serviços auxiliares que 
consistem na concessão de crédito ou de 
empréstimos a investidores, que lhes 
permitam realizar uma operação em que a 
empresa de investimento está envolvida, 
uma vez que isso aumenta a complexidade 
da operação e torna mais difícil a 
compreensão dos riscos inerentes. É 
igualmente conveniente definir melhor os 
critérios para a seleção dos instrumentos 
financeiros a que estes serviços devem 
dizer respeito, a fim de excluir os 
instrumentos financeiros que incorporem 
um instrumento derivado ou uma estrutura 
que torne difícil para o cliente 
compreender os riscos envolvidos.

Or. en

Justificação

O sucesso da marca OICVM pode ser afetado aos olhos dos reguladores e dos investidores 
não-comunitários, caso alguns OICVM deixem de ser considerados automaticamente 
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não-complexos, pois podem, assim, ser vistos como inadequados para investidores não 
profissionais. A confiança dos investidores europeus nos OICVM pode também ser afetada. 
Complexidade não é sinónimo de risco. Pelo contrário, muitas das características dos 
OICVM reduzem os riscos existentes em instrumentos financeiros básicos como as ações e os 
títulos.

Alteração 303
Robert Goebbels, Elisa Ferreira

Proposta de diretiva
Considerando 53

Texto da Comissão Alteração

(53) As empresas de investimento estão 
autorizadas a prestar serviços de 
investimento que consistam apenas na 
execução e/ou na receção e transmissão de 
ordens de clientes, sem necessidade de 
obter informações sobre os seus 
conhecimentos e experiência, a fim de 
avaliar a adequação do serviço ou do 
instrumento para o cliente. Uma vez que 
estes serviços implicam uma redução 
significativa da proteção dos clientes, é 
conveniente melhorar as condições para a 
sua prestação. Em especial, convém excluir 
a possibilidade de prestar tais serviços em 
conjugação com os serviços auxiliares que 
consistem na concessão de crédito ou de 
empréstimos a investidores, que lhes 
permitam realizar uma operação em que a 
empresa de investimento está envolvida, 
uma vez que isso aumenta a complexidade 
da operação e torna mais difícil a 
compreensão dos riscos inerentes. É 
igualmente conveniente definir melhor os 
critérios para a seleção dos instrumentos 
financeiros a que estes serviços devem 
dizer respeito, a fim de excluir os 
instrumentos financeiros, incluindo os 
investimentos coletivos em valores 
mobiliários (OICVM), que incorporem um 
instrumento derivado ou uma estrutura que 
torne difícil para o cliente compreender os 
riscos envolvidos.

(53) As empresas de investimento estão 
autorizadas a prestar serviços de 
investimento que consistam apenas na 
execução e/ou na receção e transmissão de 
ordens de clientes, sem necessidade de 
obter informações sobre os seus 
conhecimentos e experiência, a fim de 
avaliar a adequação do serviço ou do 
instrumento para o cliente. Uma vez que 
estes serviços implicam uma redução 
significativa da proteção dos clientes, é 
conveniente melhorar as condições para a 
sua prestação. Em especial, convém excluir 
a possibilidade de prestar tais serviços em 
conjugação com os serviços auxiliares que 
consistem na concessão de crédito ou de 
empréstimos a investidores, que lhes 
permitam realizar uma operação em que a 
empresa de investimento está envolvida, 
uma vez que isso aumenta a complexidade 
da operação e torna mais difícil a 
compreensão dos riscos inerentes. É 
igualmente conveniente definir melhor os 
critérios para a seleção dos instrumentos 
financeiros a que estes serviços devem 
dizer respeito, a fim de excluir os 
instrumentos financeiros que incorporem 
um instrumento derivado ou uma estrutura 
que torne difícil para o cliente 
compreender os riscos envolvidos.
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Or. en

Justificação

 A diferenciação entre os OICVM complexos e não complexos deve ser tratada na próxima 
reformulação da Diretiva OICVM.

Alteração 304
Werner Langen

Proposta de diretiva
Considerando 53

Texto da Comissão Alteração

(53) As empresas de investimento estão 
autorizadas a prestar serviços de 
investimento que consistam apenas na 
execução e/ou na receção e transmissão de 
ordens de clientes, sem necessidade de 
obter informações sobre os seus 
conhecimentos e experiência, a fim de 
avaliar a adequação do serviço ou do 
instrumento para o cliente. Uma vez que 
estes serviços implicam uma redução 
significativa da proteção dos clientes, é 
conveniente melhorar as condições para a 
sua prestação. Em especial, convém excluir 
a possibilidade de prestar tais serviços em 
conjugação com os serviços auxiliares que 
consistem na concessão de crédito ou de 
empréstimos a investidores, que lhes 
permitam realizar uma operação em que a 
empresa de investimento está envolvida, 
uma vez que isso aumenta a complexidade 
da operação e torna mais difícil a 
compreensão dos riscos inerentes. É 
igualmente conveniente definir melhor os 
critérios para a seleção dos instrumentos 
financeiros a que estes serviços devem 
dizer respeito, a fim de excluir os 
instrumentos financeiros, incluindo os 
investimentos coletivos em valores 
mobiliários (OICVM), que incorporem um 
instrumento derivado ou uma estrutura que 
torne difícil para o cliente compreender os 

(53) As empresas de investimento estão 
autorizadas a prestar serviços de 
investimento que consistam apenas na 
execução e/ou na receção e transmissão de 
ordens de clientes, sem necessidade de 
obter informações sobre os seus 
conhecimentos e experiência, a fim de 
avaliar a adequação do serviço ou do 
instrumento para o cliente. Uma vez que 
estes serviços implicam uma redução 
significativa da proteção dos clientes, é 
conveniente melhorar as condições para a 
sua prestação. Em especial, convém excluir 
a possibilidade de prestar tais serviços em 
conjugação com os serviços auxiliares que 
consistem na concessão de crédito ou de 
empréstimos a investidores, que lhes 
permitam realizar uma operação em que a 
empresa de investimento está envolvida, 
uma vez que isso aumenta a complexidade 
da operação e torna mais difícil a 
compreensão dos riscos inerentes. É 
igualmente conveniente definir melhor os 
critérios para a seleção dos instrumentos 
financeiros a que estes serviços devem 
dizer respeito, a fim de excluir os 
instrumentos financeiros que incorporem 
um instrumento derivado ou uma estrutura 
que torne difícil para o cliente 
compreender os riscos envolvidos.
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riscos envolvidos.

Or. de

Justificação

Por definição, os OICVM são instrumentos financeiros não complexos.  Estes instrumentos 
reúnem todos os requisitos relevantes em consonância com a atual definição nos termos do 
artigo 38.º da diretiva DMIF e estão atualmente a ser fornecidos com "informações 
fundamentais", de modo a garantir uma melhor proteção dos investidores.  Qualquer 
diferenciação entre fundos redunda em burocracia desnecessária e dilui a marca OICVM 
sem garantir uma melhor proteção aos investidores.

Alteração 305
Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Considerando 53-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(53-A) Para garantir que a assistência 
financeira é prestada apenas por 
indivíduos com um mínimo de 
competência, os Estados-Membros devem 
estabelecer um sistema de qualificações 
para todos aqueles que prestam serviços 
de consultadoria, independentemente do 
canal de distribuição. Dadas as diferenças 
entre os mercados não profissionais e as 
necessidades dos investidores em cada 
Estado-Membro, este aspeto deve ser 
determinado ao nível dos 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 306
Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Considerando 54-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(54-A) O melhor método a adotar em 
relação pacotes de produtos de 
investimento de retalho seria o horizontal, 
pelo que, independentemente do tipo de 
produto, aplicam-se as mesmas regras aos 
distribuidores. Como tal, cumpre proceder 
ao mais elevado nível de coordenação 
entre a presente Diretiva e a Diretiva 
2002/92/CE e do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 9 de dezembro de 2002, 
relativa à mediação de seguros.

Or. en

Alteração 307
Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Considerando 58

Texto da Comissão Alteração

(58) É necessário impor às empresas de 
investimento uma obrigação efetiva de 
«execução nas melhores condições», para 
assegurar que as ordens sejam executadas 
nas condições mais favoráveis para o 
cliente. Esta obrigação deve aplicar-se às 
empresas que têm obrigações de 
intermediação ou contratuais perante o 
cliente.

(58) É necessário impor às empresas de 
investimento uma obrigação efetiva de 
«execução nas melhores condições», para 
assegurar que as ordens sejam executadas 
nas condições mais favoráveis para o 
cliente. Esta obrigação deve aplicar-se às 
empresas que têm obrigações de 
intermediação ou contratuais perante o 
cliente, mas deve também ser alargada às 
contrapartes elegíveis, sempre que estas 
ajam em nome de um cliente que também 
esteja sujeito à obrigação de execução nas 
melhores condições.

Or. en

Alteração 308
Kay Swinburne
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Proposta de diretiva
Considerando 58-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(58-A) A fim de contribuir para uma 
ampla base de acionistas em toda a UE, o 
melhor quadro de execução deve ser 
reforçado para os investidores não 
profissionais, para que estes possam ter 
acesso à vasta gama de plataformas de 
execução agora disponíveis em toda a UE. 
Ao aplicar o melhor quadro de execução, 
devem ser tidos em contas os avanços 
tecnológicos para o controlo da execução 
nas melhores condições. 

Or. en

Justificação

Visto que se registaram avanços tecnológicos significativos desde a introdução da DMIF no 
domínio de execução nas melhores condições, essas vantagens devem também beneficiar os 
investidores não profissionais.

Alteração 309
Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Considerando 60

Texto da Comissão Alteração

(60) As informações fornecidas pelas 
empresas de investimento aos clientes, em 
relação às suas políticas de execução de 
ordens, são muitas vezes genéricas e 
normalizadas e não permitem que os 
clientes compreendam de que forma uma 
ordem será executada e verifiquem o 
cumprimento por parte das empresas da 
sua obrigação de executar as ordens nas 
condições mais favoráveis para os seus 
clientes. A fim de reforçar a proteção dos 
investidores, é necessário especificar os 
princípios respeitantes às informações 

(60) As informações fornecidas pelas 
empresas de investimento aos clientes, em 
relação às suas políticas de execução de 
ordens, são muitas vezes genéricas e 
normalizadas e não permitem que os 
clientes compreendam de que forma uma 
ordem será executada e verifiquem o 
cumprimento por parte das empresas da 
sua obrigação de executar as ordens nas 
condições mais favoráveis para os seus 
clientes. A fim de reforçar a proteção dos 
investidores, é necessário especificar os 
princípios respeitantes às informações 
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prestadas pelas empresas de investimento 
aos seus clientes sobre as políticas de 
execução de ordens, bem como exigir que 
as empresas tornem públicas, numa base 
anual, e para cada classe de instrumentos 
financeiros, as cinco melhores plataformas 
de execução em que executaram ordens de 
clientes no ano anterior.

prestadas pelas empresas de investimento 
aos seus clientes sobre as políticas de 
execução de ordens, bem como exigir que 
as empresas tornem públicas, numa base 
anual, e para cada classe de instrumentos 
financeiros, as cinco melhores plataformas 
de execução em que executaram ordens de 
clientes no ano anterior, a menos que 
tenham optado por executar no mercado 
primário, e ter em conta essas 
informações e as informações publicadas 
pelas plataformas de negociação sobre a 
qualidade de execução nas suas políticas 
de execução nas melhores condições.

Or. en

Alteração 310
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 60

Texto da Comissão Alteração

(60) As informações fornecidas pelas 
empresas de investimento aos clientes, em 
relação às suas políticas de execução de 
ordens, são muitas vezes genéricas e 
normalizadas e não permitem que os 
clientes compreendam de que forma uma 
ordem será executada e verifiquem o 
cumprimento por parte das empresas da 
sua obrigação de executar as ordens nas 
condições mais favoráveis para os seus 
clientes. A fim de reforçar a proteção dos 
investidores, é necessário especificar os 
princípios respeitantes às informações 
prestadas pelas empresas de investimento 
aos seus clientes sobre as políticas de 
execução de ordens, bem como exigir que 
as empresas tornem públicas, numa base 
anual, e para cada classe de instrumentos 
financeiros, as cinco melhores plataformas 
de execução em que executaram ordens de 

(60) As informações fornecidas pelas 
empresas de investimento aos clientes, em 
relação às suas políticas de execução de 
ordens, são muitas vezes genéricas e 
normalizadas e não permitem que os 
clientes compreendam de que forma uma 
ordem será executada e verifiquem o 
cumprimento por parte das empresas da 
sua obrigação de executar as ordens nas 
condições mais favoráveis para os seus 
clientes. A fim de reforçar a proteção dos 
investidores, é necessário especificar os 
princípios respeitantes às informações 
prestadas pelas empresas de investimento 
aos seus clientes sobre as políticas de 
execução de ordens, bem como exigir que 
as empresas tornem públicas, numa base 
mensal, e para cada classe de instrumentos 
financeiros, as cinco melhores plataformas 
de execução em que executaram ordens de 
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clientes no ano anterior. clientes no ano anterior, bem como uma 
análise detalhada da qualidade de 
execução.

Or. en

Justificação

Uma base anual não é suficiente para prestar informações relevantes aos investidores no que 
toca à qualidade de execução de uma empresa de investimento.

Alteração 311
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 61

Texto da Comissão Alteração

(61) Ao estabelecer as condições da sua 
relação de negócios com o cliente, a 
empresa de investimento poderá solicitar 
ao cliente ou ao potencial cliente o seu 
consentimento simultaneamente em 
relação à sua política de execução de 
ordens e à possibilidade de as suas ordens 
poderem ser executadas fora de um 
mercado regulamentado, MTF , OTF ou 
internalizador sistemático.

Suprimido

Or. en

Justificação

As ordens devem ser executadas em plataformas de negociação abrangidas por uma 
categoria DMIF.

Alteração 312
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Considerando 61
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Texto da Comissão Alteração

(61) Ao estabelecer as condições da sua 
relação de negócios com o cliente, a 
empresa de investimento poderá solicitar 
ao cliente ou ao potencial cliente o seu 
consentimento simultaneamente em relação 
à sua política de execução de ordens e à 
possibilidade de as suas ordens poderem 
ser executadas fora de um mercado 
regulamentado, MTF, OTF ou 
internalizador sistemático.

(61) Ao estabelecer as condições da sua 
relação de negócios com o cliente, a 
empresa de investimento poderá solicitar 
ao cliente ou ao potencial cliente o seu 
consentimento simultaneamente em relação 
à sua política de execução de ordens e à 
possibilidade de as suas ordens poderem 
ser executadas fora de um mercado 
regulamentado, MTF ou internalizador 
sistemático.

Or. en

Alteração 313
Robert Goebbels

Proposta de diretiva
Considerando 67

Texto da Comissão Alteração

(67) A crise financeira mostrou os limites 
da capacidade de avaliação dos riscos dos 
investimentos por parte dos clientes 
profissionais. Ao mesmo tempo que deve 
ser confirmado que as normas de conduta 
devem ser aplicadas aos investidores que 
mais carecem de proteção, considera-se 
adequado assegurar um melhor equilíbrio 
dos requisitos aplicáveis a diferentes 
categorias de clientes. Desta forma, é 
adequado alargar alguns requisitos de 
informação e de apresentação de relatórios 
às relações com as contrapartes elegíveis. 
Em especial, os requisitos relevantes 
devem dizer respeito à proteção dos 
instrumentos e fundos financeiros dos 
clientes, bem como aos requisitos em 
matéria de informação e de apresentação 
de relatórios relativos a instrumentos e 
transações financeiras mais complexos. A 
fim de melhorar a definição da 
classificação das autarquias e das 

(67) A crise financeira mostrou os limites 
da capacidade de avaliação dos riscos dos 
investimentos por parte dos clientes 
profissionais. Ao mesmo tempo que deve 
ser confirmado que as normas de conduta 
devem ser aplicadas aos investidores que 
mais carecem de proteção, considera-se 
adequado assegurar um melhor equilíbrio 
dos requisitos aplicáveis a diferentes 
categorias de clientes. Desta forma, é 
adequado alargar alguns requisitos de 
informação e de apresentação de relatórios 
às relações com as contrapartes elegíveis. 
Em especial, os requisitos relevantes 
devem dizer respeito à proteção dos 
instrumentos e fundos financeiros dos 
clientes, bem como aos requisitos em 
matéria de informação e de apresentação 
de relatórios relativos a instrumentos e 
transações financeiras mais complexos. A 
fim de melhorar a definição da 
classificação das autarquias e das 
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autoridades públicas locais, é adequado 
excluí-las claramente da lista de 
contrapartes elegíveis e de clientes 
considerados profissionais, embora deva 
ser permitido que estes clientes solicitem 
um tratamento como clientes 
profissionais.

autoridades públicas locais, é adequado 
excluí-las claramente da lista de 
contrapartes elegíveis e de clientes 
considerados profissionais.

Or. en

Justificação

As autarquias e as autoridades públicas locais nunca devem ser consideradas clientes 
profissionais, visto que dependem dos dinheiros dos contribuintes.

Alteração 314
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Considerando 72

Texto da Comissão Alteração

(72) A prestação de serviços dentro da 
União por empresas de países terceiros 
está sujeita aos regimes e requisitos 
nacionais. Esses regimes são 
substancialmente distintos e as empresas 
autorizadas em conformidade com eles 
não beneficiam da liberdade de prestação 
de serviços nem da liberdade de 
estabelecimento em Estados-Membros 
diferentes daquele em que se encontrem 
estabelecidas. Afigura-se apropriado 
introduzir um quadro regulamentar 
comum ao nível da União. Esse regime 
deve harmonizar o quadro fragmentado 
existente, garantir a certeza e o 
tratamento uniforme das empresas de 
países terceiros que acedam à União, 
garantir que a Comissão efetuou uma 
avaliação de equivalência relativamente 
ao quadro regulamentar e de supervisão 
dos países terceiros, e proporcionar um 
grau de proteção comparável aos 
investidores da UE que contratem serviços 

Suprimido
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de empresas de países terceiros.

Or. en

Justificação

Transferido de diretiva para regulamento.

Alteração 315
Robert Goebbels

Proposta de diretiva
Considerando 72

Texto da Comissão Alteração

(72) A prestação de serviços dentro da 
União por empresas de países terceiros está 
sujeita aos regimes e requisitos nacionais. 
Esses regimes são substancialmente 
distintos e as empresas autorizadas em 
conformidade com eles não beneficiam da 
liberdade de prestação de serviços nem da 
liberdade de estabelecimento em 
Estados-Membros diferentes daquele em 
que se encontrem estabelecidas. Afigura-se 
apropriado introduzir um quadro 
regulamentar comum ao nível da União. 
Esse regime deve harmonizar o quadro 
fragmentado existente, garantir a certeza e 
o tratamento uniforme das empresas de 
países terceiros que acedam à União, 
garantir que a Comissão efetuou uma 
avaliação de equivalência relativamente ao 
quadro regulamentar e de supervisão dos 
países terceiros, e proporcionar um grau de 
proteção comparável aos investidores da 
UE que contratem serviços de empresas de 
países terceiros.

(72) A prestação de serviços na União por 
parte de empresas de investimento e 
operadores de mercado de países terceiros 
está sujeita a regimes e requisitos 
nacionais. Esses regimes são 
substancialmente distintos e as empresas 
autorizadas em conformidade com eles não 
beneficiam da liberdade de prestação de 
serviços nem da liberdade de 
estabelecimento em Estados-Membros 
diferentes daquele em que se encontrem 
estabelecidas. Afigura-se apropriado 
introduzir um quadro regulamentar comum 
ao nível da União. O regime deve 
harmonizar o atual quadro regulamentar 
fragmentado, garantir a segurança jurídica 
e um tratamento uniforme das empresas de 
investimento e dos operadores de mercado 
de países terceiros que pretendem ter 
acesso à União, assegurar a realização de 
uma avaliação de equivalência pela 
Comissão no que se refere ao quadro 
regulamentar e de supervisão dos países 
terceiros e prever um nível comparável de 
proteção aos investidores na UE que 
recebem serviços prestados por empresas 
de investimento e por operadores de 
mercado de países terceiros.

(Esta modificação aplica-se à totalidade 
do texto legislativo em causa. A sua 
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adoção impõe adaptações técnicas em todo 
o texto).

Or. en

Justificação

A presente proposta visa assegurar que a DMIF estabelece um regime adequado de país 
terceiro para as empresas de investimento e os operadores de mercado, ao invés de um 
regime que abranja apenas alguns serviços prestados pelas empresas de investimento. Este 
regime garantirá que todos os serviços oferecidos quer por empresas de países terceiros de 
investimento quer por operadores de mercado que têm acesso à UE estão incluídos no âmbito 
da DMIF. As novas propostas devem indicar claramente que regras serão aplicadas aos 
operadores de mercado e que normas da UE, caso existam, não são aplicáveis.

Alteração 316
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Considerando 72

Texto da Comissão Alteração

(72) A prestação de serviços dentro da 
União por empresas de países terceiros está 
sujeita aos regimes e requisitos nacionais. 
Esses regimes são substancialmente 
distintos e as empresas autorizadas em 
conformidade com eles não beneficiam da 
liberdade de prestação de serviços nem da 
liberdade de estabelecimento em 
Estados-Membros diferentes daquele em 
que se encontrem estabelecidas. Afigura-se
apropriado introduzir um quadro 
regulamentar comum ao nível da União.
Esse regime deve harmonizar o quadro 
fragmentado existente, garantir a certeza 
e o tratamento uniforme das empresas de 
países terceiros que acedam à União, 
garantir que a Comissão efetuou uma 
avaliação de equivalência relativamente ao 
quadro regulamentar e de supervisão dos 
países terceiros, e proporcionar um grau 
de proteção comparável aos investidores 
da UE que contratem serviços de 

(72) A prestação de serviços dentro da 
União por empresas de países terceiros está 
sujeita aos regimes e requisitos nacionais. 
Esses regimes são substancialmente 
distintos e as empresas autorizadas em 
conformidade com eles não beneficiam da 
liberdade de prestação de serviços nem da 
liberdade de estabelecimento em 
Estados-Membros diferentes daquele em 
que se encontrem estabelecidas. Embora os 
Estados-Membros devam poder manter 
esses regimes e requisitos, afigura-se 
apropriado introduzir um quadro 
regulamentar comum ao nível da União, de 
molde a permitir a empresas de países 
terceiros que estabelecem uma sucursal 
na União a prestação de serviços e o 
exercício de atividades em toda a União 
através da sucursal, tendo a sucursal sido 
autorizada pelas autoridades competentes 
no Estado-Membro e, entre outras coisas, 
ter sido efetuada pela Comissão uma 
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empresas de países terceiros. avaliação de equivalência relativamente ao 
quadro regulamentar e de supervisão dos 
países terceiros. É também apropriado 
que o quadro comum permita que uma 
empresa de um país terceiro preste de 
serviços e exerça atividades em prol das 
contrapartes elegíveis estabelecidas num 
Estado-Membro, sem ser através de uma 
sucursal nesse Estado-Membro e sem 
necessidade de autorização nesse 
Estado-Membro ou de registo pela 
AEVMM.  As empresas de países terceiros 
que pretendam prestar serviços ou exercer 
atividades em prol de clientes 
profissionais "per se" em toda a União 
devem poder fazê-lo se se registarem na 
AEVMM e (entre outros aspetos) for 
efetuada pela Comissão uma avaliação da 
equivalência do quadro regulamentar e de 
supervisão do país terceiro.

Or. en

Justificação

Muitos serviços e atividades de investimento são prestados e exercidos no contexto de 
relações já existentes entre a empresa e o cliente. Se as empresas de países terceiros fossem 
efetivamente proibidas de fornecer informação e análises aos clientes que possuem, 
limitar-se-ia indevidamente o acesso dos investidores e das contrapartes da UE aos serviços 
prestados por empresas de países terceiros. Além disso, uma empresa de um país terceiro 
pode fornecer informação ou material comercial a qualquer pessoa da UE, a pedido dessa 
pessoa. 

Alteração 317
Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Considerando 72

Texto da Comissão Alteração

(72) A prestação de serviços dentro da 
União por empresas de países terceiros está 
sujeita aos regimes e requisitos nacionais. 
Esses regimes são substancialmente 
distintos e as empresas autorizadas em 

(72) A prestação de serviços dentro da 
União por empresas de países terceiros está 
sujeita aos regimes e requisitos nacionais. 
Esses regimes são substancialmente 
distintos e as empresas autorizadas em 
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conformidade com eles não beneficiam da 
liberdade de prestação de serviços nem da 
liberdade de estabelecimento em 
Estados-Membros diferentes daquele em 
que se encontrem estabelecidas. Afigura-se 
apropriado introduzir um quadro 
regulamentar comum ao nível da União. 
Esse regime deve harmonizar o quadro 
fragmentado existente, garantir a certeza e 
o tratamento uniforme das empresas de 
países terceiros que acedam à União, 
garantir que a Comissão efetuou uma 
avaliação de equivalência relativamente ao 
quadro regulamentar e de supervisão dos 
países terceiros, e proporcionar um grau de 
proteção comparável aos investidores da 
UE que contratem serviços de empresas de 
países terceiros.

conformidade com eles não beneficiam da 
liberdade de prestação de serviços nem da 
liberdade de estabelecimento em 
Estados-Membros diferentes daquele em 
que se encontrem estabelecidas. Afigura-se 
apropriado introduzir um quadro 
regulamentar comum ao nível da União. O 
regime deve harmonizar o atual quadro 
regulamentar fragmentado, garantir a 
segurança jurídica e um tratamento 
uniforme das empresas de países terceiros 
que pretendem ter acesso à União, 
assegurar a realização de uma avaliação de 
equivalência eficaz pela Comissão no que 
se refere ao quadro regulamentar e de 
supervisão dos países terceiros e prever um 
nível comparável de proteção aos 
investidores na UE que recebem serviços 
prestados por empresas de países terceiros.
É de extrema importância que as 
empresas de países terceiros continuem a 
poder ter acesso aos mercados da UE sem 
obstáculos indevidos.

Or. en

Alteração 318
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Considerando 73

Texto da Comissão Alteração

(73) A prestação de serviços aos clientes 
não profissionais deve exigir sempre a 
criação de uma sucursal na União. A 
criação da sucursal deve ser objeto de 
autorização e supervisão na União. Deve 
ser aplicado um regime de cooperação 
adequado entre a autoridade competente 
em causa e a autoridade competente do 
país terceiro. A sucursal deve dispor de 
um capital inicial suficiente. Uma vez 
autorizada, a sucursal deve ser objeto de 
supervisão no Estado-Membro em que 

Suprimido
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está estabelecida; a empresa do país 
terceiro deve poder prestar serviços nos 
outros Estados-Membros, através da 
sucursal autorizada e objeto de 
supervisão, sob reserva de um 
procedimento de notificação. A prestação 
de serviços sem sucursais deve estar 
limitada às contrapartes elegíveis. Deve 
ser objeto de registo pela AEVMM e de 
supervisão no país terceiro. Deve ser 
aplicado um regime de cooperação 
adequado entre a AEVMM e as 
autoridades competentes do país terceiro.

Or. en

Justificação

Transferido da diretiva para o regulamento.

Alteração 319
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Considerando 73

Texto da Comissão Alteração

(73) A prestação de serviços aos clientes 
não profissionais deve exigir sempre a 
criação de uma sucursal na União. A 
criação da sucursal deve ser objeto de 
autorização e supervisão na União. Deve 
ser aplicado um regime de cooperação 
adequado entre a autoridade competente 
em causa e a autoridade competente do 
país terceiro. A sucursal deve dispor de um 
capital inicial suficiente. Uma vez 
autorizada, a sucursal deve ser objeto de 
supervisão no Estado-Membro em que está 
estabelecida; a empresa do país terceiro 
deve poder prestar serviços nos outros 
Estados-Membros, através da sucursal 
autorizada e objeto de supervisão, sob 
reserva de um procedimento de 

(73) As empresas de países terceiros que 
criem uma sucursal na União, ao abrigo 
do quadro comum da União relativo às 
sucursais, devem poder oferecer serviços e 
atividades em toda a União aos clientes 
não profissionais a partir dessa sucursal, 
sem que este facto deva obstar a que um 
cliente não profissional receba serviços 
prestados por uma empresa de um país 
terceiro, unicamente por iniciativa do 
cliente, ou receba de outro modo serviços 
prestados no exterior da União (ou nos 
termos de um regime nacional). A criação 
da sucursal deve ser objeto de autorização 
e supervisão na União. Deve ser aplicado 
um regime de cooperação adequado entre a 
autoridade competente em causa e a 
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notificação. A prestação de serviços sem 
sucursais deve estar limitada às 
contrapartes elegíveis. Deve ser objeto de 
registo pela AEVMM e de supervisão no 
país terceiro. Deve ser aplicado um regime 
de cooperação adequado entre a AEVMM 
e as autoridades competentes do país 
terceiro.

autoridade competente do país terceiro. A 
sucursal deve dispor de um capital inicial 
suficiente. Uma vez autorizada, a sucursal 
deve ser objeto de supervisão no Estado-
Membro em que está estabelecida; a 
empresa do país terceiro deve poder prestar 
serviços nos outros Estados-Membros, sob 
reserva de um procedimento de 
notificação. Uma vez autorizada, a 
prestação de serviços na União por uma 
empresa de um país terceiro sem sucursais 
deve estar limitada às contrapartes 
elegíveis e aos clientes profissionais. Deve 
ser objeto de registo pela AEVMM e de 
supervisão no país terceiro. Deve ser 
aplicado um regime de cooperação 
adequado entre a AEVMM e as 
autoridades competentes do país terceiro.

Or. en

Justificação

Tratando-se de operações com clientes profissionais, dever-se-á seguir o princípio previsto 
na Diretiva relativa aos gestores de fundos de investimento alternativos, isto é, a nomeação 
de um representante legal deverá ser bastante.  Uma presença física, através de uma 
sucursal, é desnecessária.

Alteração 320
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Considerando 73

Texto da Comissão Alteração

(73) A prestação de serviços aos clientes 
não profissionais deve exigir sempre a 
criação de uma sucursal na União. A 
criação da sucursal deve ser objeto de 
autorização e supervisão na União. Deve 
ser aplicado um regime de cooperação 
adequado entre a autoridade competente 
em causa e a autoridade competente do 
país terceiro. A sucursal deve dispor de 

(73) As empresas de países terceiros que 
criem uma sucursal na União, ao abrigo 
do quadro comum da União relativo às 
sucursais, devem poder oferecer serviços e 
atividades em toda a União aos clientes 
não profissionais a partir dessa sucursal, 
sem que este facto deva obstar a que um 
cliente não profissional receba serviços 
prestados por uma empresa de um país 
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um capital inicial suficiente. Uma vez 
autorizada, a sucursal deve ser objeto de 
supervisão no Estado-Membro em que está 
estabelecida; a empresa do país terceiro 
deve poder prestar serviços nos outros 
Estados-Membros, através da sucursal 
autorizada e objeto de supervisão, sob 
reserva de um procedimento de 
notificação. A prestação de serviços sem 
sucursais deve estar limitada às 
contrapartes elegíveis. Deve ser objeto de 
registo pela AEVMM e de supervisão no 
país terceiro. Deve ser aplicado um 
regime de cooperação adequado entre a 
AEVMM e as autoridades competentes do 
país terceiro.

terceiro, unicamente por iniciativa do 
cliente, ou receba de outro modo serviços 
prestados no exterior da União (ou nos 
termos de um regime nacional). A criação 
da sucursal deve ser objeto de autorização 
e supervisão na União. Deve ser aplicado 
um regime de cooperação adequado entre a 
autoridade competente em causa e a 
autoridade competente do país terceiro. 
Uma vez autorizada, a sucursal deve ser 
objeto de supervisão no Estado-Membro 
em que está estabelecida; a empresa do 
país terceiro deve poder prestar serviços 
nos outros Estados-Membros, através da 
sucursal autorizada e objeto de supervisão, 
sob reserva de um procedimento de 
notificação.

Or. en

Justificação

A prestação de serviços transfronteiriços a uma empresa autorizada ao abrigo da Diretiva 
relativa aos mercados de instrumentos financeiros não deverá exigir uma autorização. Além 
disso, em muitos casos, uma empresa autorizada da UE será intermediária da operação em 
questão, como, por exemplo, quando um cliente oriundo da UE emite instruções para que 
uma empresa da UE atue como seu agente com vista à execução de operações no mercado de 
um país terceiro através de uma empresa de um país terceiro. Nestas circunstâncias, não se 
deverá considerar que a prestação indireta de serviços ao cliente oriundo da UE ocorre na 
UE.

Alteração 321
Wolf Klinz

Proposta de diretiva
Considerando 73

Texto da Comissão Alteração

(73) A prestação de serviços aos clientes 
não profissionais deve exigir sempre a 
criação de uma sucursal na União. A 
criação da sucursal deve ser objeto de 
autorização e supervisão na União. Deve 
ser aplicado um regime de cooperação 
adequado entre a autoridade competente 

(73) Excetuando-se os casos em que os 
mecanismos legais e de supervisão do país 
terceiro em que uma empresa de um país 
terceiro está autorizada sejam 
equivalentes às condições da UE, a 
prestação de serviços aos clientes não 
profissionais deve exigir sempre a criação 
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em causa e a autoridade competente do 
país terceiro. A sucursal deve dispor de um 
capital inicial suficiente. Uma vez 
autorizada, a sucursal deve ser objeto de 
supervisão no Estado-Membro em que está 
estabelecida; a empresa do país terceiro 
deve poder prestar serviços nos outros 
Estados-Membros, através da sucursal 
autorizada e objeto de supervisão, sob 
reserva de um procedimento de 
notificação. A prestação de serviços sem 
sucursais deve estar limitada às 
contrapartes elegíveis. Deve ser objeto de 
registo pela AEVMM e de supervisão no 
país terceiro. Deve ser aplicado um regime 
de cooperação adequado entre a AEVMM 
e as autoridades competentes do país 
terceiro.

de uma sucursal na União. A criação da 
sucursal deve ser objeto de autorização e 
supervisão na União. Deve ser aplicado um 
regime de cooperação adequado entre a 
autoridade competente em causa e a 
autoridade competente do país terceiro. A 
sucursal deve dispor de um capital inicial 
suficiente. Uma vez autorizada, a sucursal 
deve ser objeto de supervisão no Estado-
Membro em que está estabelecida; a 
empresa do país terceiro deve poder prestar 
serviços nos outros Estados-Membros, 
através da sucursal autorizada e objeto de 
supervisão, sob reserva de um 
procedimento de notificação. A prestação 
de serviços sem sucursais deve estar 
limitada às contrapartes elegíveis e aos 
clientes profissionais. Deve ser objeto de 
registo pela AEVMM e de supervisão no 
país terceiro. Deve ser aplicado um regime 
de cooperação adequado entre a AEVMM 
e as autoridades competentes do país 
terceiro.

Or. en

Alteração 322
Robert Goebbels

Proposta de diretiva
Considerando 73

Texto da Comissão Alteração

(73) A prestação de serviços aos clientes 
não profissionais deve exigir sempre a 
criação de uma sucursal na União. A 
criação da sucursal deve ser objeto de 
autorização e supervisão na União. Deve 
ser aplicado um regime de cooperação 
adequado entre a autoridade competente 
em causa e a autoridade competente do 
país terceiro. A sucursal deve dispor de um 
capital inicial suficiente. Uma vez 
autorizada, a sucursal deve ser objeto de 
supervisão no Estado-Membro em que está 

(73) A prestação de serviços aos clientes 
não profissionais e aos clientes 
profissionais deve exigir sempre a criação 
de uma sucursal na União. A criação da 
sucursal deve ser objeto de autorização e 
supervisão na União. Deve ser aplicado um 
regime de cooperação adequado entre a 
autoridade competente em causa e a 
autoridade competente do país terceiro. A 
sucursal deve dispor de um capital inicial 
suficiente. Uma vez autorizada, a sucursal 
deve ser objeto de supervisão no Estado-
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estabelecida; a empresa do país terceiro 
deve poder prestar serviços nos outros 
Estados-Membros, através da sucursal 
autorizada e objeto de supervisão, sob 
reserva de um procedimento de 
notificação. A prestação de serviços sem 
sucursais deve estar limitada às 
contrapartes elegíveis. Deve ser objeto de 
registo pela AEVMM e de supervisão no 
país terceiro. Deve ser aplicado um regime 
de cooperação adequado entre a AEVMM 
e as autoridades competentes do país 
terceiro.

Membro em que está estabelecida; a 
empresa do país terceiro deve poder prestar 
serviços nos outros Estados-Membros, 
através da sucursal autorizada e objeto de 
supervisão, sob reserva de um 
procedimento de notificação. A prestação 
de serviços sem sucursais deve estar 
limitada às contrapartes elegíveis. Deve ser 
objeto de registo pela AEVMM e de 
supervisão no país terceiro. Deve ser 
aplicado um regime de cooperação 
adequado entre a AEVMM e as 
autoridades competentes do país terceiro.

Or. en

Justificação

Os clientes profissionais devem ser explicitamente incluídos no texto e devem ser aplicáveis 
idênticas exigências em matéria de criação de sucursais e de autorizações aos clientes não 
profissionais e aos profissionais. Esta inclusão visa evitar lacunas no diploma, de modo a que 
os «investidores profissionais» não sejam tratados como «contrapartes elegíveis».

Alteração 323
Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Considerando 73

Texto da Comissão Alteração

(73) A prestação de serviços aos clientes 
não profissionais deve exigir sempre a 
criação de uma sucursal na União. A 
criação da sucursal deve ser objeto de 
autorização e supervisão na União. Deve 
ser aplicado um regime de cooperação 
adequado entre a autoridade competente 
em causa e a autoridade competente do 
país terceiro. A sucursal deve dispor de um 
capital inicial suficiente. Uma vez 
autorizada, a sucursal deve ser objeto de 
supervisão no Estado-Membro em que está 
estabelecida; a empresa do país terceiro 
deve poder prestar serviços nos outros 
Estados-Membros, através da sucursal 

(73) A prestação de serviços aos clientes 
não profissionais deve exigir sempre a 
criação de uma sucursal na União. A 
criação da sucursal deve ser objeto de 
autorização e supervisão na União. Deve 
ser aplicado um regime de cooperação 
adequado entre a autoridade competente 
em causa e a autoridade competente do 
país terceiro. A sucursal deve dispor de um 
capital inicial suficiente. Uma vez 
autorizada, a sucursal deve ser objeto de 
supervisão no Estado-Membro em que está 
estabelecida; a empresa do país terceiro 
deve poder prestar serviços nos outros 
Estados-Membros, através da sucursal 



PE489.463v01-00 104/140 AM\901763PT.doc

PT

autorizada e objeto de supervisão, sob 
reserva de um procedimento de 
notificação. A prestação de serviços sem 
sucursais deve estar limitada às 
contrapartes elegíveis. Deve ser objeto de 
registo pela AEVMM e de supervisão no 
país terceiro. Deve ser aplicado um regime 
de cooperação adequado entre a AEVMM 
e as autoridades competentes do país 
terceiro.

autorizada e objeto de supervisão, sob 
reserva de um procedimento de 
notificação. A prestação de serviços sem 
sucursais deve estar limitada às 
contrapartes elegíveis e aos investidores 
profissionais. Deve ser objeto de registo 
pela AEVMM e de supervisão no país 
terceiro. Deve ser aplicado um regime de 
cooperação adequado entre a AEVMM e as 
autoridades competentes do país terceiro.

Or. en

Alteração 324
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 73

Texto da Comissão Alteração

(73) A prestação de serviços aos clientes 
não profissionais deve exigir sempre a 
criação de uma sucursal na União. A 
criação da sucursal deve ser objeto de 
autorização e supervisão na União. Deve 
ser aplicado um regime de cooperação 
adequado entre a autoridade competente 
em causa e a autoridade competente do 
país terceiro. A sucursal deve dispor de um 
capital inicial suficiente. Uma vez 
autorizada, a sucursal deve ser objeto de 
supervisão no Estado-Membro em que está 
estabelecida; a empresa do país terceiro 
deve poder prestar serviços nos outros 
Estados-Membros, através da sucursal 
autorizada e objeto de supervisão, sob 
reserva de um procedimento de 
notificação. A prestação de serviços sem 
sucursais deve estar limitada às 
contrapartes elegíveis. Deve ser objeto de 
registo pela AEVMM e de supervisão no 
país terceiro. Deve ser aplicado um regime 
de cooperação adequado entre a AEVMM 
e as autoridades competentes do país 

(73) A prestação de serviços aos clientes 
não profissionais deve exigir sempre a 
criação de uma filial na União. A criação 
da sucursal com vista à prestação de 
serviços aos clientes profissionais deve ser 
objeto de autorização e supervisão na 
União. Deve ser aplicado um regime de 
cooperação adequado entre a autoridade 
competente em causa e a autoridade 
competente do país terceiro. A sucursal 
deve dispor de um capital inicial suficiente. 
Uma vez autorizada, a sucursal deve ser 
objeto de supervisão no Estado-Membro 
em que está estabelecida; a empresa do 
país terceiro deve poder prestar serviços 
nos outros Estados-Membros, através da 
sucursal autorizada e objeto de supervisão, 
sob reserva de um procedimento de 
notificação. A prestação de serviços sem 
sucursais deve estar limitada às 
contrapartes elegíveis. Deve ser objeto de 
registo pela AEVMM e de supervisão no 
país terceiro. Deve ser aplicado um regime 
de cooperação adequado entre a AEVMM 
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terceiro. e as autoridades competentes do país 
terceiro.

Or. en

Justificação

Uma sucursal não proporciona um nível de proteção suficiente aos investidores não 
profissionais.

Alteração 325
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Considerando 74

Texto da Comissão Alteração

(74) As disposições da presente diretiva 
que regula a prestação de serviços por 
empresas de países terceiros na União 
não deve afetar a possibilidade de as 
pessoas estabelecidas na União receberem 
serviços de investimento prestados por 
uma empresa de um país terceiro, 
unicamente por sua iniciativa. Quando 
uma empresa de um país terceiro presta 
serviços unicamente por iniciativa de uma 
pessoa estabelecida na União, os serviços 
não devem ser considerados como 
prestados no território da União. Caso 
uma empresa de um país terceiro angarie 
clientes ou clientes potenciais na União 
ou promova ou faça publicidade aos 
serviços ou atividades de investimento, 
juntamente com serviços auxiliares, na 
União, não deve ser considerado um 
serviço prestado unicamente por iniciativa 
do cliente.

Suprimido

Or. en

Justificação

Transferido da diretiva para o regulamento.
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Alteração 326
Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Considerando 74

Texto da Comissão Alteração

(74) As disposições da presente diretiva 
que regula a prestação de serviços por 
empresas de países terceiros na União não 
deve afetar a possibilidade de as pessoas 
estabelecidas na União receberem serviços 
de investimento prestados por uma 
empresa de um país terceiro, unicamente 
por sua iniciativa. Quando uma empresa 
de um país terceiro presta serviços 
unicamente por iniciativa de uma pessoa 
estabelecida na União, os serviços não 
devem ser considerados como prestados 
no território da União. Caso uma empresa 
de um país terceiro angarie clientes ou 
clientes potenciais na União ou promova 
ou faça publicidade aos serviços ou 
atividades de investimento, juntamente 
com serviços auxiliares, na União, não 
deve ser considerado um serviço prestado 
unicamente por iniciativa do cliente.

(74) As disposições da presente diretiva 
que regula a prestação de serviços por 
empresas de países terceiros na União não 
deve afetar a possibilidade de as pessoas 
estabelecidas na União receberem serviços 
de investimento prestados por uma 
empresa de um país terceiro.

Or. en

Alteração 327
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Considerando 74

Texto da Comissão Alteração

(74) As disposições da presente diretiva 
que regula a prestação de serviços por 
empresas de países terceiros na União não 
deve afetar a possibilidade de as pessoas 

(74) As disposições da presente diretiva 
que regulam a prestação de serviços ou 
atividades por empresas de países terceiros 
na União não devem afetar a possibilidade 
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estabelecidas na União receberem serviços 
de investimento prestados por uma 
empresa de um país terceiro, unicamente 
por sua iniciativa. Quando uma empresa de 
um país terceiro presta serviços unicamente 
por iniciativa de uma pessoa estabelecida 
na União, os serviços não devem ser 
considerados como prestados no território 
da União. Caso uma empresa de um país 
terceiro angarie clientes ou clientes 
potenciais na União ou promova ou faça 
publicidade aos serviços ou atividades de 
investimento, juntamente com serviços 
auxiliares, na União, não deve ser 
considerado um serviço prestado
unicamente por iniciativa do cliente.

de as pessoas estabelecidas na União 
receberem serviços ou atividades de 
investimento prestados a partir de uma 
empresa de um país terceiro, unicamente 
por sua iniciativa, de as empresas de 
investimento autorizadas nos termos da 
presente diretiva ou as instituições de 
crédito autorizadas nos termos da Diretiva 
2006/48/CE, que prestem serviços ou 
atividades de investimento, receberem 
serviços ou atividades de investimento 
prestados a partir de uma empresa de um 
país terceiro, ou de os clientes dessas 
empresas de investimento ou dessas 
instituições de crédito receberem serviços 
ou atividades de investimento prestados a 
partir de uma empresa de um país 
terceiro, por intermédio da empresa de 
investimento ou da instituição de crédito, 
ou de as pessoas estabelecidas na União 
receberem serviços ou atividades de 
investimento prestados a partir de uma 
empresa de um país terceiro, quando esses 
serviços são prestados no exterior da 
União. Quando uma empresa de um país 
terceiro presta serviços ou atividades 
unicamente por iniciativa de uma pessoa 
estabelecida na União, os serviços ou as 
atividades não devem ser considerados 
como prestados no território da União. 
Caso uma empresa de um país terceiro 
angarie clientes ou clientes potenciais na 
União ou promova ou faça publicidade aos 
serviços ou atividades de investimento, 
juntamente com serviços auxiliares, na 
União (exceto no contexto de uma relação 
continuada entre a empresa do país 
terceiro e a pessoa em questão, relativa à 
prestação desses serviços ou atividades), 
não deve ser considerado um serviço 
prestado, ou uma atividade prestada, 
unicamente por iniciativa do cliente.
Quando uma empresa de um país terceiro 
presta serviços ou atividades a uma 
empresa de investimento autorizada ao 
abrigo da presente diretiva ou a uma 
instituição de crédito autorizada ao abrigo 
da Diretiva 2006/48/CE, que preste 



PE489.463v01-00 108/140 AM\901763PT.doc

PT

serviços ou atividades de investimento, ou 
presta serviços ou atividades por 
intermédio de uma empresa de 
investimento ou de uma instituição de 
crédito nas referidas condições, os 
serviços ou as atividades da empresa do 
país terceiro não devem ser considerados 
como prestados no território da União. A 
empresa de investimento que atua como 
intermediário será responsável por 
fornecer ao cliente as proteções previstas 
nos termos da presente diretiva, aplicáveis 
ao serviço prestado ao cliente. Quando 
uma pessoa estabelecida na União se 
desloca ao exterior da União com vista à 
receção de serviços ou atividades 
prestados por uma empresa de um país 
terceiro, ou quando a execução 
característica efetuada pela empresa do 
país terceiro ocorre no exterior da União, 
os serviços ou as atividades em questão 
não devem ser considerados como 
prestados no território da União.

Or. en

Justificação

Se as empresas de países terceiros fossem efetivamente proibidas de fornecer informação e 
análises aos clientes que possuem, limitar-se-ia indevidamente o acesso dos investidores e 
das contrapartes da UE aos serviços prestados por empresas de países terceiros. Além disso, 
importa clarificar que uma empresa de um país terceiro pode fornecer informação ou 
material comercial a qualquer pessoa da UE, a pedido dessa pessoa. 

Alteração 328
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Considerando 74

Texto da Comissão Alteração

(74) As disposições da presente diretiva 
que regula a prestação de serviços por 
empresas de países terceiros na União não 

(74) As disposições da presente diretiva 
que regulam a prestação de serviços por 
empresas de países terceiros na União não 



AM\901763PT.doc 109/140 PE489.463v01-00

PT

deve afetar a possibilidade de as pessoas 
estabelecidas na União receberem serviços 
de investimento prestados por uma 
empresa de um país terceiro, unicamente
por sua iniciativa. Quando uma empresa de 
um país terceiro presta serviços 
unicamente por iniciativa de uma pessoa 
estabelecida na União, os serviços não 
devem ser considerados como prestados no 
território da União. Caso uma empresa de 
um país terceiro angarie clientes ou 
clientes potenciais na União ou promova 
ou faça publicidade aos serviços ou 
atividades de investimento, juntamente 
com serviços auxiliares, na União, não 
deve ser considerado um serviço prestado 
unicamente por iniciativa do cliente.

devem afetar a possibilidade de as pessoas 
estabelecidas na União usarem serviços de 
investimento prestados por uma empresa 
de um país terceiro, por sua iniciativa. 
Quando uma empresa de um país terceiro 
presta serviços por iniciativa de uma 
pessoa estabelecida na União, os serviços 
não devem ser considerados como 
prestados no território da União. Caso uma 
empresa de um país terceiro angarie 
clientes ou clientes potenciais na União ou 
promova ou faça publicidade aos serviços 
ou atividades de investimento, juntamente 
com serviços auxiliares, na União, exceto 
no decurso de uma relação existente, que 
requer um serviço continuado, prestado 
pela empresa ao seu cliente, não deve ser 
considerado um serviço prestado por 
iniciativa do cliente.

Or. en

Justificação

Muitos serviços e atividades de investimento são prestados no contexto de relações já 
existentes entre a empresa e o cliente. Se as empresas de países terceiros fossem efetivamente 
proibidas de fornecer informação e análises aos clientes que possuem, limitar-se-ia 
indevidamente o acesso dos investidores e das contrapartes da UE aos serviços prestados por 
empresas de países terceiros.

Alteração 329
Wolf Klinz

Proposta de diretiva
Considerando 74

Texto da Comissão Alteração

(74) As disposições da presente diretiva 
que regula a prestação de serviços por 
empresas de países terceiros na União não 
deve afetar a possibilidade de as pessoas 
estabelecidas na União receberem serviços 
de investimento prestados por uma 
empresa de um país terceiro, unicamente 
por sua iniciativa. Quando uma empresa de 

(74) As disposições da presente diretiva 
que regulam a prestação de serviços na 
União por empresas de países terceiros em 
que os critérios de equivalência não são 
respeitados não devem afetar a 
possibilidade de as pessoas estabelecidas 
na União receberem serviços de 
investimento prestados por uma empresa 
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um país terceiro presta serviços unicamente 
por iniciativa de uma pessoa estabelecida 
na União, os serviços não devem ser 
considerados como prestados no território 
da União. Caso uma empresa de um país 
terceiro angarie clientes ou clientes 
potenciais na União ou promova ou faça 
publicidade aos serviços ou atividades de 
investimento, juntamente com serviços 
auxiliares, na União, não deve ser 
considerado um serviço prestado 
unicamente por iniciativa do cliente.

de um país terceiro, unicamente por sua 
iniciativa. Quando uma empresa de um 
país terceiro presta serviços unicamente 
por iniciativa de um cliente não 
profissional estabelecido na União, os 
serviços não devem ser considerados como 
prestados no território da União. Caso uma 
empresa de um país terceiro angarie 
clientes ou clientes potenciais na União ou 
promova ou faça publicidade aos serviços 
ou atividades de investimento, juntamente 
com serviços auxiliares, na União, não 
deve ser considerado um serviço prestado 
unicamente por iniciativa do cliente.

Or. en

Alteração 330
Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Considerando 74-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(74-A) A determinação da equivalência 
efetiva dos regimes dos países terceiros 
dever-se-á limitar às disposições que 
foram aceites no âmbito das instâncias 
internacionais, como o G20. Não obstante 
as regras relativas à obrigação de 
negociação de derivados deverem ser o 
mais coordenadas possível, de acordo com 
o Regulamento (UE) n.º .../... [EMIR], 
muitos elementos desta diretiva 
extravasam os compromissos do G20 e a 
sua finalidade não é a estabilidade do 
sistema financeiro, pelo que pode não ser 
adequado que os países terceiros os 
adotem diretamente.

Or. en
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Alteração 331
Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Considerando 74-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(74-B) Ao proceder à avaliação da 
equivalência dos países terceiros, a 
Comissão deve assegurar que a 
abordagem seguida torne prioritários os 
parceiros com maior volume de 
transações com a UE, remetendo os países 
de que apenas um pequeno número de 
empresas acede aos mercados da UE para 
depois da avaliação dos mercados mais 
significativos.

Or. en

Justificação

Em articulação com a alteração do relator relativa às disposições transitórias a aplicar aos 
países terceiros, enquanto aguardam a avaliação quanto à equivalência.

Alteração 332
Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Considerando 74-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(74-C) Uma empresa de um país terceiro 
não deve estar sujeita a autorização ou a 
registo na UE, quando presta serviços por 
iniciativa de um cliente da UE, caso os 
serviços sejam prestados unicamente a 
empresas autorizadas nos termos da 
diretiva MiFID, ou o serviço seja prestado 
exclusivamente no exterior da UE. 

Or. en
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Justificação

Esta disposição é necessária para que as empresas da UE possam aceder aos mercados de 
países terceiros, visto que determinados países nunca atingirão níveis equivalentes ao regime 
da UE mas exigem que certas atividades sejam executadas por entidades locais.

Alteração 333
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Considerando 75

Texto da Comissão Alteração

(75) A autorização para operar um 
mercado regulamentado deve ser alargada 
a todas as atividades diretamente 
relacionadas com a afixação, 
processamento, execução, confirmação e 
comunicação das ordens, desde o momento 
em que essas ordens são recebidas pelo 
mercado regulamentado até ao momento 
em que são transmitidas para subsequente 
conclusão, bem como a todas as atividades 
relacionadas com a admissão de 
instrumentos financeiros à negociação. 
Deve incluir igualmente as transações 
concluídas por intermédio dos criadores de 
mercado designados pelo mercado 
regulamentado que sejam efetuadas no 
âmbito dos seus sistemas e de acordo com 
as regras que regem esses sistemas. Nem 
todas as operações concluídas por 
membros ou participantes dos mercados 
regulamentados, MTF ou OTF devem ser 
consideradas como concluídas dentro dos 
sistemas do mercado regulamentado, MTF 
ou OTF. As transações concluídas por 
membros ou participantes numa base 
bilateral e que não respeitem a totalidade 
das obrigações estabelecidas para os 
mercados regulamentados, os MTF ou os 
OTF ao abrigo da presente diretiva devem 
ser consideradas como transações 
concluídas fora de um mercado 
regulamentado, um MTF ou um OTF para 

(75) A autorização para operar um 
mercado regulamentado deve ser alargada 
a todas as atividades diretamente 
relacionadas com a afixação, 
processamento, execução, confirmação e 
comunicação das ordens, desde o momento 
em que essas ordens são recebidas pelo 
mercado regulamentado até ao momento 
em que são transmitidas para subsequente 
conclusão, bem como a todas as atividades 
relacionadas com a admissão de 
instrumentos financeiros à negociação. 
Deve incluir igualmente as transações 
concluídas por intermédio dos criadores de 
mercado designados pelo mercado 
regulamentado que sejam efetuadas no 
âmbito dos seus sistemas e de acordo com 
as regras que regem esses sistemas. Nem 
todas as operações concluídas por 
membros ou participantes dos mercados 
regulamentados ou MTF devem ser 
consideradas como concluídas dentro dos 
sistemas do mercado regulamentado ou
MTF. As transações concluídas por 
membros ou participantes numa base 
bilateral e que não respeitem a totalidade 
das obrigações estabelecidas para os 
mercados regulamentados ou os MTF ao 
abrigo da presente diretiva devem ser 
consideradas como transações concluídas 
fora de um mercado regulamentado ou de 
um MTF para efeitos da definição de 
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efeitos da definição de internalizador 
sistemático. Neste caso, a obrigação de as 
empresas de investimento tornarem 
públicas as ofertas de preços firmes deve 
aplicar-se se as condições estabelecidas na 
presente diretiva forem preenchidas.

internalizador sistemático. Neste caso, a 
obrigação de as empresas de investimento 
tornarem públicas as ofertas de preços 
firmes deve aplicar-se se as condições 
estabelecidas na presente diretiva forem 
preenchidas.

Or. en

Alteração 334
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Considerando 78

Texto da Comissão Alteração

(78) A introdução de uma solução 
comercial assente num sistema de 
publicação de informações financeiras em 
contínuo deve contribuir para a criação de 
um mercado europeu mais integrado, 
tornando mais fácil para os participantes no 
mercado o acesso a uma visão consolidada 
das informações disponíveis sobre a 
transparência da negociação. A solução 
prevista baseia-se na autorização dos 
prestadores que trabalham segundo 
parâmetros definidos previamente e 
controlados, que estão em concorrência 
entre si para obterem soluções inovadoras 
e tecnicamente muito sofisticadas, servindo 
assim o mercado na medida do possível.

(78) A introdução de uma solução 
comercial assente num sistema de 
publicação de informações financeiras em 
contínuo deve contribuir para a criação de 
um mercado europeu mais integrado, 
tornando mais fácil para os participantes no 
mercado o acesso a uma visão consolidada 
dos dados de mercado. A solução prevista 
baseia-se na autorização de modalidades 
de publicação aprovadas (APA), de modo 
a assegurar que os mercados 
regulamentados, MTF, OTF, 
internalizadores sistemáticos e empresas 
que negoceiam no mercado OTC 
forneçam dados de mercado consistentes e 
exatos aos utilizadores finais e aos 
prestadores comerciais de dados, que 
poderão então competir entre si para 
fornecerem soluções inovadoras e 
tecnicamente muito sofisticadas, servindo 
assim o mercado na medida do possível.

Or. en

Justificação

A solução comercial proposta relativamente aos dados de mercado só fornecerá dados 
consolidados exatos e a um preço acessível, se a AEVMM publicar normas comuns europeias 
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aplicáveis aos dados e se a qualidade e a consistência dos dados for a seguir assegurada 
pelas modalidades de publicação aprovadas reguladas que publicam os dados de mercado.

Alteração 335
Anne E. Jensen

Proposta de diretiva
Considerando 78

Texto da Comissão Alteração

(78) A introdução de uma solução 
comercial assente num sistema de 
publicação de informações financeiras em 
contínuo deve contribuir para a criação de 
um mercado europeu mais integrado, 
tornando mais fácil para os participantes no 
mercado o acesso a uma visão consolidada 
das informações disponíveis sobre a 
transparência da negociação. A solução 
prevista baseia-se na autorização dos 
prestadores que trabalham segundo 
parâmetros definidos previamente e 
controlados, que estão em concorrência 
entre si para obterem soluções inovadoras e 
tecnicamente muito sofisticadas, servindo 
assim o mercado na medida do possível.

(78) A introdução de um sistema de 
publicação de informações financeiras em 
contínuo deve contribuir para a criação de 
um mercado europeu mais integrado, 
tornando mais fácil para os participantes no 
mercado o acesso a uma visão consolidada 
das informações disponíveis sobre a 
transparência da negociação, a preços 
razoáveis em relação aos custos de 
produção. A solução prevista seria 
assegurada por uma única entidade. 
Todavia, esta entidade seria uma empresa 
comercial selecionada por concurso 
público, de três em três anos, com base no 
mérito da proposta apresentada à 
Comissão Europeia.

Or. en

Alteração 336
Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Considerando 78

Texto da Comissão Alteração

(78) A introdução de uma solução 
comercial assente num sistema de 
publicação de informações financeiras em 
contínuo deve contribuir para a criação de 
um mercado europeu mais integrado, 
tornando mais fácil para os participantes no 

(78) A introdução de uma solução global 
assente num sistema de publicação de 
informações financeiras em contínuo deve 
contribuir para a criação de um mercado 
europeu mais integrado, tornando mais 
fácil para os participantes no mercado o 
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mercado o acesso a uma visão consolidada 
das informações disponíveis sobre a 
transparência da negociação. A solução 
prevista baseia-se na autorização dos 
prestadores que trabalham segundo 
parâmetros definidos previamente e 
controlados, que estão em concorrência 
entre si para obterem soluções inovadoras e 
tecnicamente muito sofisticadas, servindo 
assim o mercado na medida do possível.

acesso a uma visão consolidada das 
informações disponíveis sobre a 
transparência da negociação. A solução 
prevista baseia-se na autorização dos 
prestadores que trabalham segundo 
parâmetros definidos previamente e 
controlados, que estão em concorrência 
entre si para obterem soluções inovadoras e 
tecnicamente muito sofisticadas, servindo 
assim o mercado na medida do possível.
Em virtude de todos os operadores de 
sistemas de publicação de informações 
financeiras em contínuo serem obrigados 
a consolidar os dados de todas as 
modalidades de publicação aprovadas, 
assegurar-se-á que a concorrência se faça 
através dos serviços aos clientes, não da 
amplitude dos dados abrangidos. 

Or. en

Alteração 337
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 78

Texto da Comissão Alteração

(78) A introdução de uma solução 
comercial assente num sistema de 
publicação de informações financeiras em 
contínuo deve contribuir para a criação de 
um mercado europeu mais integrado, 
tornando mais fácil para os participantes no 
mercado o acesso a uma visão consolidada 
das informações disponíveis sobre a 
transparência da negociação. A solução 
prevista baseia-se na autorização dos 
prestadores que trabalham segundo 
parâmetros definidos previamente e 
controlados, que estão em concorrência 
entre si para obterem soluções inovadoras e 
tecnicamente muito sofisticadas, servindo 

(78) A introdução de uma solução 
comercial assente num sistema de 
publicação de informações financeiras em 
contínuo deve contribuir para a criação de 
um mercado europeu mais integrado, 
tornando mais fácil para os participantes no 
mercado o acesso a uma visão consolidada 
das informações disponíveis sobre a 
transparência da negociação. A solução 
prevista baseia-se na autorização dos 
prestadores que trabalham segundo 
parâmetros definidos previamente e 
controlados, que estão em concorrência 
entre si para obterem soluções inovadoras e 
tecnicamente muito sofisticadas, servindo 
assim o mercado na medida do possível.
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assim o mercado na medida do possível. Caso as soluções comerciais não 
assegurem um sistema eficaz de 
publicação de informações financeiras em 
contínuo para instrumentos de capital 
próprio, a Comissão deve apresentar uma 
solução pública, tendente à instauração 
de um sistema de publicação de 
informações financeiras em contínuo 
para instrumentos de capital próprio, 
capaz de assegurar uma transparência 
pós-negociação efetiva.

Or. en

Alteração 338
Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Considerando 78-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(78-A) Dadas as implicações em termos de 
risco sistémico dos fundos sintéticos 
negociados em bolsa (ETF) em particular, 
e dado o uso destes fundos pelos clientes 
não profissionais, é dá máxima 
importância assegurar uma maior 
transparência aos investidores nestes 
produtos. As disposições relativas ao 
sistema de publicação de informações 
financeiras em contínuo devem ser 
também aplicáveis aos instrumentos afins 
dos instrumentos de capital próprio, 
particularmente os fundos ETF.

Or. en

Justificação

Não obstante as disposições relativas ao sistema de publicação de informações financeiras 
em contínuo se estendam aparentemente dos instrumentos de capital próprio aos 
instrumentos deles afins, este facto deve ser explícito, particularmente atendendo à grande 
aceitação que o uso de fundos negociados em bolsa (ETF) regista junto dos investidores não 
profissionais nos últimos anos.
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Alteração 339
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE
Wolf Klinz

Proposta de diretiva
Considerando 83

Texto da Comissão Alteração

(83) Na Cimeira do G-20, realizada em 
Pittsburgh, em 25 de setembro de 2009, 
acordou-se em melhorar a regulamentação, 
o funcionamento e a transparência dos 
mercados físicos e financeiros de 
mercadorias, a fim de reduzir a volatilidade 
excessiva dos preços das mercadorias. As 
Comunicações da Comissão de 28 de 
outubro de 2009: «Melhor funcionamento 
da cadeia de abastecimento alimentar na 
Europa» e de 2 de fevereiro de 2011: 
«Fazer face aos desafios nos mercados dos 
produtos de base e das matérias-primas» 
definem as medidas que devem ser 
tomadas no contexto da revisão da Diretiva 
2004/39/CE.

(83) Na Cimeira do G-20, realizada em 
Pittsburgh, em 25 de setembro de 2009, 
acordou-se em melhorar a regulamentação, 
o funcionamento e a transparência dos 
mercados físicos e financeiros de 
mercadorias, a fim de reduzir a volatilidade 
excessiva dos preços das mercadorias. As 
Comunicações da Comissão de 28 de 
outubro de 2009: «Melhor funcionamento 
da cadeia de abastecimento alimentar na 
Europa» e de 2 de fevereiro de 2011: 
«Fazer face aos desafios nos mercados dos 
produtos de base e das matérias-primas» 
definem as medidas que devem ser 
tomadas no contexto da revisão da Diretiva 
2004/39/CE. O relatório da IOSCO, de 
setembro de 2011, relativo aos Princípios 
sobre a Regulação e a Supervisão dos 
Mercados de Instrumentos Derivados 
sobre Mercadorias propôs-se ajudar a 
assegurar que os mercados de 
instrumentos derivados sobre mercadorias 
desempenhem as suas funções 
fundamentais de descoberta de preços e 
cobertura de risco, e que o seu
funcionamento seja isento de 
manipulações e mecanismos de 
negociação abusivos, e a IOSCO sublinha 
a importância essencial da transparência.

Or. en

Justificação

Dado que os mercados de mercadorias estão em certa medida globalmente interligados, é 
relevante ter em conta o trabalho e as recomendações da IOSCO. O presente relatório inclui 
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recomendações com vista a ajudar a assegurar que os mercados de instrumentos derivados 
sobre mercadorias desempenhem as suas funções fundamentais de descoberta de preços e 
cobertura de risco, e que o seu funcionamento seja isento de manipulação e de mecanismos 
de negociação abusivos. Os princípios em questão ajudam as autoridades a gizar uma 
abordagem reguladora e de supervisão adequada.

Alteração 340
Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Considerando 83-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(83-A) Em abril de 2011, no relatório 
apresentado formalmente ao Conselho de 
Estabilidade Financeira, o Grupo de 
Trabalho da IOSCO sobre Mercados de 
Futuros de Mercadorias afirmou: «Os 
poderes de intervenção deverão incluir 
poderes formalizados de gestão das 
posições, designadamente, se necessário, 
o estabelecimento de limites ex ante às 
posições, permitindo a adoção de medidas 
em relação às posições suscetíveis de 
prejudicar o funcionamento ordenado do 
mercado em qualquer fase do contrato; 
poderes de imposição de limites às 
variações de preços durante determinados 
períodos (por exemplo, variação 
intradiária); ou impor pausas na 
negociação ou períodos de reflexão, 
devendo todas as medidas ser 
cuidadosamente concebidas e aplicadas 
no contexto de cada mercado específico 
de futuros de mercadorias.» 

Or. en

Justificação

Tanto a IOSCO como o G20 desenvolveram um trabalho importante na área dos 
instrumentos derivados sobre mercadorias, um trabalho que deve ser reconhecido e incluído 
na diretiva MiFID, de modo a que a diretiva siga as recomendações dos especialistas na 
matéria e seja tão globalmente coordenada quanto possível.
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Alteração 341
Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Considerando 83-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(83-B) Esta abordagem foi formalmente 
aprovada pela declaração de Paris de 23 
de junho de 2011 dos ministros da 
Agricultura do G20: «Apoiamos os 
ministros das Finanças e os governadores 
dos bancos centrais do G20, que, na 
reunião de 14 e 15 de abril de 2011 em 
Washington, salientaram a necessidade de 
os intervenientes nos mercados de 
instrumentos derivados sobre mercadorias 
estarem sujeitos a uma regulação e 
supervisão adequadas, apelaram a uma 
maior transparência dos mercados à vista 
e de instrumentos derivados, como resulta 
das recomendações já emanadas da 
IOSCO, e manifestaram o seu interesse 
em que a IOSCO ultime até setembro de 
2011 as recomendações sobre a regulação 
e a supervisão neste domínio, 
especialmente com vista a lutar contra as 
manipulações e os abusos de mercado, 
por exemplo através de poderes 
formalizados de gestão das posições, 
incluindo, se necessário, o 
estabelecimento de limites ex ante às 
posições, entre outros poderes de 
intervenção.»

Or. en

Justificação

Tanto a IOSCO como o G20 desenvolveram um trabalho importante na área dos 
instrumentos derivados sobre mercadorias, um trabalho que deve ser reconhecido e incluído 
na diretiva MiFID, de modo a que a diretiva siga as recomendações dos especialistas na 
matéria e seja tão globalmente coordenada quanto possível.
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Alteração 342
Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Considerando 83-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(83-C) Em setembro de 2011, a IOSCO 
apresentou os Princípios sobre a 
Regulação e a Supervisão dos Mercados 
de Instrumentos Derivados, que englobam 
os aspetos seguintes: princípios aplicáveis 
à conceção dos contratos; princípios 
aplicáveis à fiscalização dos mercados de 
instrumentos derivados sobre 
mercadorias; princípios aplicáveis ao 
controlo do funcionamento desordenado 
dos mercados de instrumentos derivados 
sobre mercadorias, incluindo poderes de 
gestão das posições, nomeadamente o 
estabelecimento de limites às posições; 
princípios aplicáveis à imposição das 
regras e à partilha de informação; e 
princípios aplicáveis ao reforço da 
descoberta de preços nos mercados de 
instrumentos derivados sobre 
mercadorias.

Or. en

Justificação

Tanto a IOSCO como o G20 desenvolveram um trabalho importante na área dos 
instrumentos derivados sobre mercadorias, um trabalho que deve ser reconhecido e incluído 
na diretiva MiFID, de modo a que a diretiva siga as recomendações dos especialistas na 
matéria e seja tão globalmente coordenada quanto possível.

Alteração 343
Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Considerando 83-D (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(83-D) A cimeira do G20 de 4 de 
novembro de 2011 em Cannes, que fez 
seus os princípios da IOSCO, declarou 
que «no âmbito do nosso programa de 
regulação financeira, aprovamos as 
recomendações da IOSCO com vista à 
melhoria da regulação e da supervisão 
dos mercados de instrumentos derivados 
sobre mercadorias.  Reconhecemos que os 
reguladores de mercado deverão ser 
dotados de poderes de intervenção efetivos 
para impedir os abusos de mercado. Em
particular, os reguladores de mercado 
deverão dispor e fazer uso, entre outros 
poderes de intervenção, de poderes 
formais de gestão das posições, incluindo, 
se necessário, o estabelecimento de limites 
ex ante às posições.» 

Or. en

Justificação

Tanto a IOSCO como o G20 desenvolveram um trabalho importante na área dos 
instrumentos derivados sobre mercadorias, um trabalho que deve ser reconhecido e incluído 
na diretiva MiFID, de modo a que a diretiva siga as recomendações dos especialistas na 
matéria e seja tão globalmente coordenada quanto possível.

Alteração 344
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 84

Texto da Comissão Alteração

(84) As competências conferidas às 
autoridades competentes devem ser 
complementadas com poderes explícitos 
para exigir informações a qualquer pessoa 
no que diz respeito à dimensão e finalidade 
de uma posição em contratos de derivados 

(84) As competências conferidas às 
autoridades competentes devem ser 
complementadas com poderes explícitos 
para obter regularmente informações
junto de qualquer pessoa no que diz 
respeito à dimensão e finalidade de uma 
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relacionados com mercadorias e para 
solicitar à pessoa que tome medidas para 
reduzir a dimensão da posição nesses 
contratos.

posição em contratos de derivados 
relacionados com mercadorias e para 
solicitar à pessoa que tome medidas para 
reduzir a dimensão da posição nesses 
contratos.

Or. en

Alteração 345
Gunnar Hökmark

Proposta de diretiva
Considerando 85

Texto da Comissão Alteração

(85) Devem ser expressamente concedidos 
às autoridades competentes poderes para 
limitar a capacidade de qualquer pessoa 
ou categoria de pessoas celebrar contratos 
de derivados em relação a uma mercadoria. 
A aplicação de um limite deve ser possível 
tanto no caso de operações específicas 
como das posições acumuladas ao longo 
do tempo. Neste último caso, em especial,
as autoridades competentes devem 
assegurar que estes limites das posições 
não sejam discriminatórios, estejam 
definidos claramente, tomem devidamente 
em conta a especificidade do mercado em 
causa e sejam necessários para garantir a 
integridade e o funcionamento ordenado do 
mercado.

(85) Devem ser expressamente concedidos 
às autoridades competentes poderes para 
gerir as posições de qualquer pessoa ou 
categoria de pessoas em contratos de 
derivados em relação a uma mercadoria. 
As autoridades competentes devem 
assegurar que os poderes necessários a 
esta gestão das posições não sejam 
discriminatórios, estejam definidos 
claramente, tomem devidamente em conta 
a especificidade do mercado em causa e 
sejam necessários para garantir a 
integridade e o funcionamento ordenado do 
mercado. Os limites às posições devem ser 
usados apenas em função das 
necessidades e unicamente no mês da 
entrega, na medida em que podem ter 
efeitos negativos relevantes na liquidez.

Or. en

Alteração 346
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Considerando 85
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Texto da Comissão Alteração

(85) Devem ser expressamente concedidos 
às autoridades competentes poderes para 
limitar a capacidade de qualquer pessoa ou 
categoria de pessoas celebrar contratos de 
derivados em relação a uma mercadoria. A 
aplicação de um limite deve ser possível 
tanto no caso de operações específicas 
como das posições acumuladas ao longo do 
tempo. Neste último caso, em especial, as 
autoridades competentes devem assegurar 
que estes limites das posições não sejam 
discriminatórios, estejam definidos 
claramente, tomem devidamente em conta 
a especificidade do mercado em causa e
sejam necessários para garantir a 
integridade e o funcionamento ordenado do 
mercado.

(85) Devem ser expressamente concedidos 
às autoridades competentes poderes para 
limitar a capacidade de qualquer pessoa ou 
categoria de pessoas celebrar contratos de 
derivados em relação a uma mercadoria. A 
aplicação de um limite deve ser possível 
tanto no caso de operações específicas 
como das posições acumuladas ao longo do 
tempo. Neste último caso, em especial, as 
autoridades competentes devem assegurar 
que estes limites das posições não sejam 
discriminatórios, estejam definidos 
claramente, tomem devidamente em conta 
a especificidade do mercado em causa,
sejam necessários para garantir a 
integridade e o funcionamento ordenado do 
mercado e sejam justificados por uma 
situação definida através das normas 
técnicas regulamentares pela AEVMM.

Or. en

Justificação

Deverão ser conferidos poderes à AEVMM para atenuar a volatilidade dos mercados de 
mercadorias e evitar o funcionamento desordenado do mercado.

Alteração 347
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 85

Texto da Comissão Alteração

(85) Devem ser expressamente concedidos 
às autoridades competentes poderes para 
limitar a capacidade de qualquer pessoa ou 
categoria de pessoas celebrar contratos de 
derivados em relação a uma mercadoria. A 
aplicação de um limite deve ser possível 
tanto no caso de operações específicas 

(85) Devem ser expressamente concedidos 
às autoridades competentes poderes para 
limitar a capacidade de qualquer pessoa ou 
categoria de pessoas celebrar contratos de 
derivados em relação a uma mercadoria. A 
aplicação de um limite deve ser possível 
tanto no caso de operações específicas 
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como das posições acumuladas ao longo do 
tempo. Neste último caso, em especial, as 
autoridades competentes devem assegurar 
que estes limites das posições não sejam 
discriminatórios, estejam definidos 
claramente, tomem devidamente em conta 
a especificidade do mercado em causa e 
sejam necessários para garantir a 
integridade e o funcionamento ordenado do 
mercado.

como das posições acumuladas ao longo do 
tempo. Neste último caso, em especial, as 
autoridades competentes devem assegurar 
que estes limites das posições não sejam 
discriminatórios, estejam definidos 
claramente, tomem devidamente em conta 
a especificidade do mercado em causa e
sejam necessários para garantir a 
integridade e o funcionamento ordenado do 
mercado, bem como para eliminar a 
especulação excessiva.

Or. en

Alteração 348
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE
Wolf Klinz

Proposta de diretiva
Considerando 86

Texto da Comissão Alteração

(86) Todas as plataformas que propõem a 
negociação de instrumentos derivados 
sobre mercadorias devem dispor de limites 
adequados ou de mecanismos alternativos 
adequados, concebidos para apoiar a 
liquidez, evitar abusos de mercado e 
assegurar uma formação de preços e 
condições de liquidação ordenadas. A 
AEVMM deve manter e publicar uma lista 
contendo os resumos de todas essas 
medidas em vigor. Estes limites ou
mecanismos devem ser aplicados de modo 
coerente e ter em conta as características 
específicas do mercado em questão. 
Devem ser claramente definidos no que diz 
respeito a quem são aplicáveis e a 
quaisquer isenções, bem como aos limiares 
quantitativos relevantes que constituem os 
limites ou que podem implicar outras 
obrigações. Deve ser atribuída à Comissão 
competência para adotar atos delegados, 
nomeadamente a fim de evitar eventuais 

(86) Além dos poderes de imposição de 
limites às posições conferidos às 
autoridades competentes, todas as 
plataformas que propõem a negociação de 
instrumentos derivados sobre mercadorias 
devem dispor de mecanismos adequados de 
gestão das posições, concebidos para 
apoiar a liquidez, evitar abusos de mercado 
e assegurar uma formação de preços e 
condições de liquidação ordenadas. Esses 
mecanismos podem incluir, por exemplo, 
a identificação de uma acumulação de 
concentrações de posições elevadas, 
especialmente próximas da liquidação, o 
estabelecimento de limites às posições, o 
estabelecimento de limites à variação dos 
preços, ordens de liquidação ou de 
transferência de posições em aberto, a 
suspensão da negociação, a alteração dos 
termos ou condições de entrega, o 
cancelamento de negociações e a 
exigência das intenções de entrega. 
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efeitos divergentes dos limites ou
mecanismos aplicáveis a contratos 
comparáveis existentes em diferentes 
plataformas de negociação.

Importa reconhecer, contudo, que uma 
plataforma de negociação não consegue 
ter a visão das posições agregadas 
tomadas pelos seus membros ou pelos 
seus participantes em relação ao mercado 
global. A ESMA deve definir as 
características essenciais de um regime 
harmonizado de gestão das posições por 
meio de normas técnicas regulamentares 
e manter e publicar uma lista contendo os 
resumos de todas essas medidas em vigor. 
Estes mecanismos devem ser aplicados de 
modo coerente e ter em conta as 
características específicas do mercado em 
questão. Devem ser claramente definidos 
no que diz respeito a quem são aplicáveis e 
a quaisquer isenções, bem como aos 
limiares quantitativos relevantes que 
constituem os limites ou que podem 
implicar outras obrigações. Deve ser 
atribuída à Comissão competência para 
adotar atos delegados, nomeadamente a 
fim de evitar eventuais efeitos divergentes 
dos mecanismos aplicáveis a contratos 
comparáveis existentes em diferentes 
plataformas de negociação.

Or. en

Justificação

Convém clarificar o facto de que a diretiva MiFID II propõe a atribuição de poderes que 
permitem às autoridades competentes impor limites às posições, assim como algumas 
medidas a tomar pelas plataformas de negociação. Estas medidas deverão ser 
complementares, não uma duplicação. As plataformas de negociação têm ao seu alcance 
numerosas maneiras que lhes permitem tomar, como tomam, medidas para assegurar o 
funcionamento ordenado dos mercados. Convém reconhecer este facto, e os limites às 
posições deverão constituir um exemplo das medidas que as plataformas de negociação 
aplicarão, mas não deverão ser obrigatórios. 

Alteração 349
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 86
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Texto da Comissão Alteração

(86) Todas as plataformas que propõem a 
negociação de instrumentos derivados 
sobre mercadorias devem dispor de limites 
adequados ou de mecanismos alternativos
adequados, concebidos para apoiar a 
liquidez, evitar abusos de mercado e 
assegurar uma formação de preços e 
condições de liquidação ordenadas. A 
AEVMM deve manter e publicar uma lista 
contendo os resumos de todas essas 
medidas em vigor. Estes limites ou
mecanismos devem ser aplicados de modo 
coerente e ter em conta as características 
específicas do mercado em questão. 
Devem ser claramente definidos no que diz 
respeito a quem são aplicáveis e a 
quaisquer isenções, bem como aos limiares 
quantitativos relevantes que constituem os 
limites ou que podem implicar outras 
obrigações. Deve ser atribuída à Comissão 
competência para adotar atos delegados, 
nomeadamente a fim de evitar eventuais 
efeitos divergentes dos limites ou
mecanismos aplicáveis a contratos 
comparáveis existentes em diferentes 
plataformas de negociação.

(86) Todas as plataformas que propõem a 
negociação de instrumentos derivados 
sobre mercadorias devem dispor de limites 
adequados e de mecanismos adicionais
adequados, concebidos para apoiar a 
liquidez, evitar abusos de mercado e 
assegurar uma função de descoberta de 
preços e condições de liquidação 
ordenadas, assim como para eliminar a 
especulação excessiva. A AEVMM deve 
manter e publicar uma lista contendo os 
resumos de todas essas medidas em vigor. 
Estes limites e mecanismos devem ser 
aplicados de modo coerente e ter em conta 
as características específicas do mercado 
em questão. Devem ser claramente 
definidos no que diz respeito a quem são 
aplicáveis e a quaisquer isenções, bem 
como aos limiares quantitativos e 
qualitativos relevantes que constituem os 
limites ou que podem implicar outras 
obrigações. Deve ser atribuída à Comissão 
competência para adotar normas técnicas 
regulamentares, nomeadamente a fim de 
evitar eventuais efeitos divergentes dos 
limites e mecanismos aplicáveis a contratos 
comparáveis existentes em diferentes 
plataformas de negociação.

Or. en

Alteração 350
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 87

Texto da Comissão Alteração

(87) As plataformas de negociação em que 
são negociados os instrumentos derivados 
sobre mercadorias com maior liquidez 

(87) As plataformas de negociação em que 
são negociados os instrumentos derivados 
sobre mercadorias com maior liquidez 
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devem publicar uma repartição semanal 
agregada das posições detidas pelos 
diferentes tipos de participantes no 
mercado, incluindo os clientes das partes
que não negoceiam em seu próprio nome. 
Deve ser colocado à disposição da
autoridade competente, a pedido desta,
uma repartição global e pormenorizada por 
tipo e identidade dos participantes no 
mercado.

devem publicar uma repartição semanal 
agregada das posições detidas pelos 
diferentes tipos de participantes no 
mercado, incluindo os clientes das partes 
que não negoceiam em seu próprio nome. 
Deve ser regularmente notificada à 
autoridade competente uma repartição 
global e pormenorizada por tipo e 
identidade dos participantes no mercado.

Or. en

Alteração 351
Robert Goebbels, Markus Ferber

Proposta de diretiva
Considerando 88

Texto da Comissão Alteração

(88) Tendo em conta o comunicado dos 
ministros das finanças e governadores dos 
bancos centrais no quadro do G20, de 15 
de abril de 2011, no sentido de assegurar 
que os participantes nos mercados de 
instrumentos derivados sobre mercadorias 
devem estar sujeitos a uma 
regulamentação e supervisão adequadas, 
as isenções da Diretiva 2004/39/CE 
relativas a vários participantes ativos em 
mercados de derivados sobre mercadorias 
devem ser alteradas para assegurar que 
continuam a ser aplicáveis às atividades 
das empresas, que não fazem parte de um 
grupo financeiro e que impliquem a 
cobertura de riscos referentes à produção 
e a outros riscos, bem como a prestação a 
título acessório de serviços de 
investimento no domínio dos instrumentos 
derivados sobre mercadorias ou produtos 
exóticos aos clientes da atividade 
principal, sendo todavia as empresas que 
se especializam em negociação de 
mercadorias e de instrumentos derivados 
sobre mercadorias abrangidas pela 

Suprimido
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presente diretiva.

Or. en

Justificação

Este considerando não respeita as isenções estritas previstas no artigo 2.º e constitui um fator 
de ambiguidade.

Alteração 352
Werner Langen

Proposta de diretiva
Considerando 88

Texto da Comissão Alteração

(88) Tendo em conta o comunicado dos 
ministros das finanças e governadores dos 
bancos centrais no quadro do G20, de 15 
de abril de 2011, no sentido de assegurar 
que os participantes nos mercados de 
instrumentos derivados sobre mercadorias 
devem estar sujeitos a uma regulamentação 
e supervisão adequadas, as isenções da 
Diretiva 2004/39/CE relativas a vários 
participantes ativos em mercados de 
derivados sobre mercadorias devem ser 
alteradas para assegurar que continuam a 
ser aplicáveis às atividades das empresas, 
que não fazem parte de um grupo 
financeiro e que impliquem a cobertura de 
riscos referentes à produção e a outros 
riscos, bem como a prestação a título 
acessório de serviços de investimento no 
domínio dos instrumentos derivados sobre 
mercadorias ou produtos exóticos aos 
clientes da atividade principal, sendo 
todavia as empresas que se especializam 
em negociação de mercadorias e de 
instrumentos derivados sobre mercadorias 
abrangidas pela presente diretiva.

(88) Tendo em conta o comunicado dos 
ministros das finanças e governadores dos 
bancos centrais no quadro do G20, de 15 
de abril de 2011, no sentido de assegurar 
que os participantes nos mercados de 
instrumentos derivados sobre mercadorias 
devem estar sujeitos a uma regulamentação 
e supervisão adequadas, as isenções da 
Diretiva 2004/39/CE relativas a vários 
participantes ativos em mercados de 
derivados sobre mercadorias devem ser 
alteradas para assegurar que continuam a 
ser aplicáveis às atividades das empresas, 
que não fazem parte de um grupo 
financeiro e que impliquem a cobertura de 
riscos referentes à produção e a outros 
riscos, bem como a prestação a título 
acessório de serviços de investimento no 
domínio dos instrumentos derivados sobre 
mercadorias ou produtos exóticos aos 
clientes da atividade principal. Há que ter 
em conta que as empresas cuja atividade 
principal consiste na produção ou no 
fornecimento de mercadorias e que 
negoceiam instrumentos derivados sobre 
mercadorias por conta própria a título de 
atividade acessória já estão sujeitas, por 
exemplo, nos termos de regras setoriais 
específicas, a uma supervisão 
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regulamentar adaptada e a obrigações 
regulamentares de prestação de 
informações relativas, especificamente, às 
operações à vista e às operações a prazo 
com entrega física, por força do 
Regulamento 2011/1227/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 
de outubro de 2011, relativo à integridade 
e à transparência nos mercados grossistas 
da energia (REMIT), e estão sujeitas a 
obrigações regulamentares de prestação 
de informações sobre operações relativas 
a instrumentos financeiros derivados 
normalizados e a uma supervisão 
regulamentar por força do Regulamento 
(UE) n.º …/… (EMIR). As empresas que 
se especializam em negociação de 
mercadorias e de instrumentos derivados 
sobre mercadorias devem, todavia, ser 
abrangidas pela presente diretiva.

Or. de

Justificação

Unternehmen, die bereits unter die EMIR-Verordnung und sektorspezifische Regulierungen 
(wie z.B. die Verordnung 2011/1227/EG, REMIT) fallen, sollten vom Anwendungsbereich der 
MiFID ausgenommen werden, soweit ihre Aktivitäten eine Nebentätigkeit zu ihrer 3 
Haupttätigkeit darstellen. Die REMIT-Verordnung sieht eine effektive und angemessene 
Marktüberwachung sowie Transaktionsmeldepflichten vor, die sich ausdrücklich auf 
Transaktionen beziehen, die nicht in den Anwendungsbereich der MiFID fallen. Zudem wird 
die EMIR-Verordnung u.a. einen Rahmen für die Meldung von Transaktionen, zentrales 
Clearing sowie weitere Anforderungen an das Risikomanagement enthalten.

Alteração 353
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 88

Texto da Comissão Alteração

(88) Tendo em conta o comunicado dos 
ministros das finanças e governadores dos 
bancos centrais no quadro do G20, de 15 

(88) Tendo em conta o comunicado dos 
ministros das finanças e governadores dos 
bancos centrais no quadro do G20, de 15 
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de abril de 2011, no sentido de assegurar 
que os participantes nos mercados de 
instrumentos derivados sobre mercadorias 
devem estar sujeitos a uma regulamentação 
e supervisão adequadas, as isenções da 
Diretiva 2004/39/CE relativas a vários 
participantes ativos em mercados de 
derivados sobre mercadorias devem ser 
alteradas para assegurar que continuam a 
ser aplicáveis às atividades das empresas, 
que não fazem parte de um grupo 
financeiro e que impliquem a cobertura de 
riscos referentes à produção e a outros 
riscos, bem como a prestação a título 
acessório de serviços de investimento no 
domínio dos instrumentos derivados sobre 
mercadorias ou produtos exóticos aos 
clientes da atividade principal, sendo 
todavia as empresas que se especializam 
em negociação de mercadorias e de 
instrumentos derivados sobre mercadorias 
abrangidas pela presente diretiva.

de abril de 2011, no sentido de assegurar 
que os participantes nos mercados de 
instrumentos derivados sobre mercadorias 
devem estar sujeitos a uma regulamentação 
e supervisão adequadas, as isenções da 
Diretiva 2004/39/CE relativas a vários 
participantes ativos em mercados de 
derivados sobre mercadorias devem ser 
alteradas para assegurar que continuam a 
ser aplicáveis às atividades das empresas, 
que não fazem parte de um grupo 
financeiro e que impliquem a cobertura de 
riscos referentes à produção e a outros 
riscos, bem como a prestação a título 
acessório de serviços de investimento no 
domínio dos instrumentos derivados sobre 
mercadorias ou produtos exóticos aos 
clientes da atividade principal, desde que 
as referidas atividades não tenham uma 
dimensão ou um impacto significativo 
nesse mercado, sendo todavia as empresas 
que se especializam em negociação de 
mercadorias e de instrumentos derivados 
sobre mercadorias abrangidas pela presente 
diretiva.

Or. en

Alteração 354
Werner Langen

Proposta de diretiva
Considerando 88-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(88-A) De acordo com o comunicado do 
G20, e tendo em vista promover uma 
harmonização global e evitar a 
arbitragem regulamentar, a definição de 
instrumento financeiro derivado deve ser 
mais clara quanto à exclusão de todos os 
contratos de venda de mercadorias para 
entrega futura ou remessa diferida, desde 
que a operação não tenha as 
características de outros instrumentos 
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financeiros derivados.

Or. en

Justificação

É necessário excluir explicitamente os produtos que são objeto de entrega física futura, a fim 
de clarificar definitivamente o facto de que esses produtos não pertencem à categoria 
denominada «outros instrumentos financeiros derivados», independentemente do lugar de 
execução. A nossa proposta harmoniza a legislação da UE com a definição norte-americana 
de «Swaps» prevista pela lei Dodd-Frank, em que os contratos que têm subjacente uma 
entrega futura de mercadorias não pertencem à categoria intitulada «swaps».

Alteração 355
Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Considerando 89

Texto da Comissão Alteração

(89) É desejável facilitar o acesso ao 
capital por parte das pequenas e médias 
empresas, assim como o desenvolvimento 
de mercados especializados que visam 
satisfazer as necessidades dos pequenos e 
médios emitentes. Esses mercados, que 
operam normalmente ao abrigo da presente 
diretiva enquanto MTF, são geralmente 
conhecidos como mercados das PME, 
mercados de crescimento ou mercados 
«júnior». A criação no quadro da categoria 
MTF de uma nova subcategoria de 
mercado das PME em crescimento e o 
registo destes mercados devem aumentar a 
sua visibilidade e importância e apoiar o 
desenvolvimento de normas 
regulamentares comuns a nível europeu 
para esses mercados.

(89) É desejável facilitar o acesso ao 
capital por parte das pequenas e médias 
empresas, assim como o desenvolvimento 
de mercados especializados que visam 
satisfazer as necessidades dos pequenos e 
médios emitentes. Esses mercados, que 
operam normalmente ao abrigo da presente 
diretiva enquanto MTF, são geralmente 
conhecidos como mercados das PME, 
mercados de crescimento ou mercados 
«júnior». A criação no quadro da categoria 
MTF de uma nova subcategoria de 
mercado das PME em crescimento e o 
registo destes mercados devem aumentar a 
sua visibilidade e importância e apoiar o 
desenvolvimento de normas 
regulamentares comuns a nível europeu 
para esses mercados. Há que dirigir a 
atenção para a criação de legislação 
futura que permita ir mais longe em 
termos do favorecimento e da promoção 
do uso deste mercado, representando uma 
nova classe de ativos com atrativos para 
os investidores. Toda a restante 
regulamentação de mercados da UE 
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deverá ser atualizada de modo a 
assegurar a diminuição da carga 
administrativa e a proporcionar 
incentivos adicionais à cotação das PME 
nos mercados das PME em crescimento.

Or. en

Alteração 356
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Considerando 94

Texto da Comissão Alteração

(94) Tendo em conta o peso e a quota de 
mercado importantes dos diversos MTF, é 
conveniente assegurar que sejam 
estabelecidas disposições adequadas em 
matéria de cooperação entre as autoridades 
competentes do MTF e as da jurisdição em 
que presta serviços. A fim de antecipar 
eventuais desenvolvimentos semelhantes, 
estas disposições devem ser alargadas aos 
OTF.

(94) Tendo em conta o peso e a quota de 
mercado importantes dos diversos MTF, é 
conveniente assegurar que sejam 
estabelecidas disposições adequadas em 
matéria de cooperação entre as autoridades 
competentes do MTF e as da jurisdição em 
que presta serviços.

Or. en

Alteração 357
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Considerando 99

Texto da Comissão Alteração

(99) A fim de detetar infrações potenciais, 
as autoridades competentes devem dispor 
dos poderes de investigação necessários e 
criar mecanismos eficazes para incentivar a 
comunicação de infrações potenciais ou 
reais. Estes mecanismos não devem 
prejudicar as garantias adequadas das 

(99) A fim de detetar infrações potenciais, 
as autoridades competentes devem dispor 
dos poderes de investigação necessários e 
criar mecanismos eficazes e fiáveis para 
incentivar a comunicação de infrações 
potenciais ou reais. Os trabalhadores que 
comuniquem infrações cometidas nas 
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pessoas acusadas. Devem ser estabelecidos 
procedimentos adequados para garantir o 
direito de defesa da pessoa acusada e para 
que seja ouvida antes da adoção de uma 
decisão final que lhe diga respeito, bem 
como o direito de recurso perante um 
tribunal contra uma decisão que lhe diga 
respeito.

suas próprias instituições deverão 
beneficiar de uma boa proteção e de um 
total anonimato. Estes mecanismos não 
devem prejudicar as garantias adequadas 
das pessoas acusadas. Devem ser 
estabelecidos procedimentos adequados 
para garantir o direito de defesa da pessoa 
acusada e para que seja ouvida antes da 
adoção de uma decisão final que lhe diga 
respeito, bem como o direito de recurso 
perante um tribunal contra uma decisão 
que lhe diga respeito.

Or. en

Alteração 358
Robert Goebbels

Proposta de diretiva
Considerando 101

Texto da Comissão Alteração

(101) A presente diretiva não deve 
prejudicar as disposições da legislação dos 
Estados-Membros relativas às sanções 
penais.

(101) A presente diretiva não prejudica as 
disposições da legislação dos 
Estados-Membros relativas às sanções 
penais.

Or. en

Justificação

Uma redação mais precisa.

Alteração 359
Robert Goebbels, Markus Ferber, Arlene McCarthy, Antolín Sánchez Presedo

Proposta de diretiva
Considerando 108

Texto da Comissão Alteração

(108) A adoção de normas técnicas no 
domínio dos serviços financeiros deve 

(108) A adoção de normas técnicas no 
domínio dos serviços financeiros deve 
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garantir uma harmonização coerente e uma 
proteção adequada dos depositantes, 
investidores e consumidores em toda a 
União. Enquanto organismo altamente 
especializado, será eficiente e adequado 
encarregar a AEVMM da elaboração dos 
projetos das normas técnicas de execução e 
de regulamentação que não envolvem 
decisões políticas, para efeitos de 
apresentação à Comissão.

garantir uma harmonização coerente e uma 
proteção adequada dos depositantes, 
investidores e consumidores em toda a 
União. Enquanto organismo altamente 
especializado, será eficiente e adequado 
encarregar a AEVMM da elaboração dos 
projetos das normas técnicas de execução e 
de regulamentação que não envolvem 
decisões políticas, para efeitos de 
apresentação à Comissão. Tendo em vista 
assegurar uma proteção consistente dos 
investidores e dos consumidores, 
transversal aos setores dos serviços 
financeiros, a AEVMM deve 
desempenhar as suas atribuições, tanto 
quanto possível, em estreita cooperação 
com as duas outras autoridades europeias 
de supervisão no âmbito do Comité 
Conjunto.

Or. en

Justificação

Tendo em vista assegurar uma proteção consistente dos investidores e dos consumidores, 
transversal aos setores dos serviços financeiros, a AEVMM deverá, tanto quanto possível, 
cooperar estreitamente com as duas outras autoridades europeias de supervisão no âmbito 
do Comité Conjunto. (Sugestão do BCE)

Alteração 360
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Considerando 108

Texto da Comissão Alteração

(108) A adoção de normas técnicas no 
domínio dos serviços financeiros deve 
garantir uma harmonização coerente e uma 
proteção adequada dos depositantes, 
investidores e consumidores em toda a 
União. Enquanto organismo altamente 
especializado, será eficiente e adequado 
encarregar a AEVMM da elaboração dos 
projetos das normas técnicas de execução e 

(108) A adoção de normas técnicas no 
domínio dos serviços financeiros deve 
garantir uma harmonização coerente e uma 
proteção adequada dos depositantes, 
investidores e consumidores em toda a 
União. Enquanto organismo altamente 
especializado, será eficiente e adequado 
encarregar a AEVMM da elaboração dos 
projetos das normas técnicas de execução e 
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de regulamentação que não envolvem 
decisões políticas, para efeitos de 
apresentação à Comissão.

de regulamentação que não envolvem 
decisões políticas, para efeitos de 
apresentação à Comissão. Tendo em vista 
assegurar uma proteção consistente dos 
investidores e dos consumidores, 
transversal aos setores dos serviços 
financeiros, a AEVMM deve 
desempenhar as suas atribuições, tanto 
quanto possível, em estreita cooperação 
com as duas outras autoridades europeias 
de supervisão no âmbito do Comité 
Conjunto.

Or. en

Justificação

Tendo em vista assegurar uma proteção consistente dos investidores e dos consumidores, 
transversal aos setores dos serviços financeiros, a AEVMM deverá, tanto quanto possível, 
cooperar estreitamente com as duas outras autoridades europeias de supervisão no âmbito 
do Comité Conjunto.

Alteração 361
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE
Wolf Klinz

Proposta de diretiva
Considerando 109

Texto da Comissão Alteração

(109) A Comissão deve adotar o projeto de 
normas técnicas de regulamentação 
desenvolvidas pela AEVMM no artigo 7.º
no que diz respeito aos processos de 
concessão ou recusa de pedidos de 
autorização das empresas de investimento, 
nos artigos 9.° e 48.º em matéria de 
requisitos para os órgãos de direção, no 
artigo 12.º no que diz respeito à aquisição 
de participações qualificadas, no artigo 27.º 
no que diz respeito à obrigação de executar 
as ordens nas condições mais favoráveis 
para o cliente, nos artigos 34.° e 54.º no 
que diz respeito à cooperação e 

(109) A Comissão deve adotar o projeto de 
normas técnicas de regulamentação
desenvolvidas pela AEVMM no artigo 7.º 
no que diz respeito aos processos de 
concessão ou recusa de pedidos de 
autorização das empresas de investimento, 
nos artigos 9.° e 48.º em matéria de 
requisitos para os órgãos de direção, no 
artigo 12.º no que diz respeito à aquisição 
de participações qualificadas, no artigo 27.º 
no que diz respeito à obrigação de executar 
as ordens nas condições mais favoráveis 
para o cliente, nos artigos 34.° e 54.º no 
que diz respeito à cooperação e 
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intercâmbio de informações, no artigo 36.º 
em matéria de liberdade de prestação de 
serviços e atividades de investimento, no 
artigo 37.º no que diz respeito ao 
estabelecimento de uma sucursal, no artigo 
44.º no que diz respeito à prestação de 
serviços por empresas de países terceiros, 
no artigo 63.º no que diz respeito aos 
processos de concessão ou recusa de 
pedidos de autorização dos prestadores de 
serviços de comunicação de dados, nos 
artigos 66.º e 67.º no que diz respeito aos 
requisitos em matéria de organização para 
APA (Approved Publication Arrangements 
– modalidades de publicação aprovadas) e 
CTP (Consolidated Tape Providers –
operadores de sistemas de publicação de 
informações financeiras em contínuo) e no 
artigo 84.º no que diz respeito à cooperação 
entre as autoridades competentes. A 
Comissão deve adotar esses projetos de 
normas técnicas de regulamentação por 
meio de atos delegados nos termos do 
artigo 290.º do TFUE e em conformidade 
com os artigos 10.º a 14.º do Regulamento
(UE) n.º 1093/2010.

intercâmbio de informações, no artigo 36.º 
em matéria de liberdade de prestação de 
serviços e atividades de investimento, no 
artigo 37.º no que diz respeito ao 
estabelecimento de uma sucursal, no artigo 
44.º no que diz respeito à prestação de 
serviços por empresas de países terceiros, 
no artigo 59.º no que diz respeito à 
aplicação da gestão das posições nos 
mercados de instrumentos derivados sobre 
mercadorias, no artigo 63.º no que diz 
respeito aos processos de concessão ou 
recusa de pedidos de autorização dos 
prestadores de serviços de comunicação de 
dados, nos artigos 66.º e 67.º no que diz 
respeito aos requisitos em matéria de 
organização para APA (Approved 
Publication Arrangements – modalidades 
de publicação aprovadas) e CTP
(Consolidated Tape Providers – operadores 
de sistemas de publicação de informações 
financeiras em contínuo) e no artigo 84.º 
no que diz respeito à cooperação entre as 
autoridades competentes. A Comissão deve 
adotar esses projetos de normas técnicas de 
regulamentação por meio de atos delegados 
nos termos do artigo 290.º do TFUE e em 
conformidade com os artigos 10.º a 14.º do 
Regulamento (UE) n.º 1093/2010.

Or. en

Alteração 362
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Considerando 110

Texto da Comissão Alteração

(110) A Comissão deve ter poderes para 
adotar esses projetos de normas técnicas de 
regulamentação por meio de atos delegados 
nos termos do artigo 291.º do TFUE e em 
conformidade com os artigos 15.º a 14.º do 
Regulamento (UE) n.º 1095/2010. Deve ser 

(110) A Comissão deve ter poderes para 
adotar esses projetos de normas técnicas de 
regulamentação por meio de atos delegados 
nos termos do artigo 291.º do TFUE e em 
conformidade com os artigos 15.º a 14.º do 
Regulamento (UE) n.º 1095/2010. Deve ser 
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confiada à AEVMM a elaboração de 
normas técnicas de execução para 
apresentação à Comissão em relação ao 
artigo 7.º, no que diz respeito aos processos 
de concessão ou recusa de pedidos de 
autorização das empresas de investimento, 
ao artigo 12.º, no que diz respeito à 
aquisição de participações qualificadas, ao 
artigo 18.º, no que diz respeito ao processo 
de negociação e conclusão de transações 
em MTF e OTF, aos artigos 32.º, 33.º e 
53.º, no que diz respeito à suspensão ou 
retirada de instrumentos da negociação, ao 
artigo 36.º, no que diz respeito à liberdade 
de prestação de serviços e atividades de 
investimento, ao artigo 37.º, no que diz 
respeito ao estabelecimento de uma 
sucursal, ao artigo 44.º, no que diz respeito 
à prestação de serviços por empresas de 
países terceiros, ao artigo 60.º, no que diz 
respeito à comunicação das posições por 
categorias de operadores, ao artigo 78.º, no 
que diz respeito à apresentação de 
informações à AEVMM, ao artigo 83.º, no 
que diz respeito à obrigação de cooperação, 
ao artigo 84.º, no que diz respeito à 
cooperação entre as autoridades 
competentes, ao artigo 85.º, no que diz 
respeita ao intercâmbio de informações, e 
ao artigo 88.º, no que diz respeito à 
consulta prévia à concessão de uma 
autorização.

confiada à AEVMM a elaboração de 
normas técnicas de execução para 
apresentação à Comissão em relação ao 
artigo 7.º, no que diz respeito aos processos 
de concessão ou recusa de pedidos de 
autorização das empresas de investimento, 
ao artigo 12.º, no que diz respeito à 
aquisição de participações qualificadas, ao 
artigo 18.º, no que diz respeito ao processo 
de negociação e conclusão de transações 
em MTF, aos artigos 32.º, 33.º e 53.º, no 
que diz respeito à suspensão ou retirada de 
instrumentos da negociação, ao artigo 36.º, 
no que diz respeito à liberdade de prestação 
de serviços e atividades de investimento, 
ao artigo 37.º, no que diz respeito ao 
estabelecimento de uma sucursal, ao artigo 
44.º, no que diz respeito à prestação de 
serviços por empresas de países terceiros, 
ao artigo 60.º, no que diz respeito à 
comunicação das posições por categorias 
de operadores, ao artigo 78.º, no que diz 
respeito à apresentação de informações à 
AEVMM, ao artigo 83.º, no que diz 
respeito à obrigação de cooperação, ao 
artigo 84.º, no que diz respeito à 
cooperação entre as autoridades 
competentes, ao artigo 85.º, no que diz 
respeita ao intercâmbio de informações, e 
ao artigo 88.º, no que diz respeito à 
consulta prévia à concessão de uma 
autorização.

Or. en

Alteração 363
Anne E. Jensen

Proposta de diretiva
Considerando 111

Texto da Comissão Alteração

(111) A Comissão deve apresentar um 
relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho sobre a avaliação do 

(111) A Comissão deve apresentar um 
relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho sobre a avaliação do 



PE489.463v01-00 138/140 AM\901763PT.doc

PT

funcionamento dos sistemas de negociação 
organizada, o funcionamento dos mercados 
das PME em crescimento, o impacto das 
exigências em matéria de negociação 
automatizada e de alta frequência, a 
experiência com o mecanismo de proibição 
de certos produtos ou práticas e o impacto 
das medidas referentes aos mercados de 
instrumentos derivados sobre mercadorias.

funcionamento dos sistemas de negociação 
organizada, o funcionamento dos mercados 
das PME em crescimento, o impacto das 
exigências em matéria de negociação 
automatizada e de alta frequência, a 
experiência com o mecanismo de proibição 
de certos produtos ou práticas, o impacto 
da introdução de um sistema de 
publicação de informações financeiras em 
contínuo para instrumentos de capital 
próprio, incluindo a evolução do preço 
dos dados de mercado em geral, e o 
impacto das medidas referentes aos 
mercados de instrumentos derivados sobre 
mercadorias.

Or. en

Alteração 364
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 113

Texto da Comissão Alteração

(113) Uma vez que é mais difícil instituir 
um sistema de publicação de informações 
financeiras em contínuo para instrumentos 
que não de capital próprio do que para 
instrumentos de capital próprio, os 
prestadores potenciais devem adquirir 
experiência com este último antes de 
implantar o primeiro. A fim de facilitar a 
prestação correta de informações 
financeiras em contínuo para instrumentos 
financeiros com exclusão dos de capital 
próprio, considera-se, por conseguinte, 
conveniente prorrogar a data de aplicação 
das disposições nacionais de transposição 
das disposições pertinentes.

(113) Uma vez que é mais difícil instituir 
um sistema de publicação de informações 
financeiras em contínuo para instrumentos 
que não de capital próprio do que para 
instrumentos de capital próprio, os 
prestadores potenciais devem adquirir 
experiência com este último antes de 
implantar o primeiro. A fim de facilitar a 
prestação correta de informações 
financeiras em contínuo para instrumentos 
financeiros com exclusão dos de capital 
próprio, considera-se, por conseguinte, 
conveniente prorrogar a data de aplicação 
das disposições nacionais de transposição 
das disposições pertinentes. Caso as 
soluções comerciais não assegurem um 
sistema eficaz de publicação de 
informações financeiras em contínuo 
para instrumentos que não de capital 
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próprio, a Comissão Europeia deve 
apresentar uma solução pública, tendente 
à instauração de um sistema de 
publicação de informações financeiras em 
contínuo para instrumentos que não de 
capital próprio, capaz de assegurar uma 
transparência pós-negociação efetiva.

Or. en

Alteração 365
Jean-Paul Gauzès

Proposta de diretiva
Considerando 113-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(113-A) No futuro Regulamento relativo à 
lei dos valores mobiliários, a Comissão 
Europeia deverá apresentar propostas 
legislativas concretas sobre a definição de 
serviço de «custódia e administração de 
instrumentos financeiros», que figura na 
lista do Anexo I, Secção B, ponto (1), o 
tipo de entidades da UE e não-UE que 
pode ser licenciado para a prestação deste 
serviço e os direitos e as obrigações destas 
entidades para garantir a integridade dos 
valores mobiliários, a transparência 
absoluta e a proteção dos direitos do 
investidor final.

Or. en

Alteração 366
Sharon Bowles

Proposta de diretiva
Considerando 113-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(113-A) Para a estabilidade a longo prazo, 
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o exercício da supervisão e a 
compreensão dos fluxos financeiros 
agregados, é desejável maximizar o 
mapeamento das transações em tempo 
real ou tempo quase real e os 
procedimentos automatizados de análise. 
Para este efeito, deverá ser promovida a 
normalização dos identificadores e de 
certos segmentos das mensagens de 
dados, havendo que aplicar disposições 
equitativas, razoáveis e não 
discriminatórias quanto aos eventuais 
direitos de propriedade intelectual. 

Or. en

Alteração 367
Sharon Bowles

Proposta de diretiva
Considerando 113-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(113-B) A Comissão, em articulação com 
a AEVMM, a ABE e o CERS, deve 
promover o trabalho na elaboração de 
identificadores que indiquem a natureza, 
o tipo de ativos contidos e o grau de 
complexidade dos produtos estruturados e 
complexos.

Or. en

Justificação

Deverá ser possível, através dos identificadores, indicar, por exemplo, se um produto contém 
instrumentos derivados ou se contém acordos de recompra («repos»).


