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Alteração 641
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Artigo 20

Texto da Comissão Alteração

[…] Suprimido

Or. en

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 642
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 20

Texto da Comissão Alteração

[…] Suprimido

Or. en

Alteração 643
Wolf Klinz

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem exigir que 
as empresas de investimento e os 
operadores de mercado que operam um 
OTF adotem disposições que impeçam a 
execução de ordens de clientes num OTF 

1. Os Estados-Membros devem exigir que 
as empresas de investimento e os 
operadores de mercado que operam um 
OTF adotem disposições que impeçam a 
execução de ordens de clientes num OTF 
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com base no capital da empresa de 
investimento ou do operador de mercado 
que opera o OTF. A empresa de 
investimento não atua como um 
internalizados sistemático num OTF por si 
operado. Um OTF não deve estabelecer 
qualquer ligação com outro OTF de forma 
que permita a interação das ordens 
executadas em diferentes OTF.

com base no capital da empresa de 
investimento ou do operador de mercado 
que opera o OTF sem consentimento do 
cliente. O operador do OTF deve proceder 
à publicação periódica dos dados, em 
conformidade com o artigo 27.º, n.º 2, 
separando as ordens executadas com base 
no capital próprio do operador das ordens 
entre os interesses de compra e venda 
expressas por terceiros. A empresa de 
investimento não atua como um 
internalizador sistemático num OTF por si 
operado. Um OTF não deve estabelecer 
qualquer ligação com outro OTF de forma 
que permita a interação das ordens 
executadas em diferentes OTF, salvo se o 
operador do OTF puder demonstrar que 
respeita os requisitos da presente diretiva 
e do Regulamento (UE) n.º .../... [MiFIR] 
e que esse mecanismo operacional é 
compatível com os requisitos estabelecidos 
no artigo 27.º.

Or. en

Alteração 644
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem exigir que 
as empresas de investimento e os 
operadores de mercado que operam um 
OTF adotem disposições que impeçam 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. A empresa de 
investimento não atua como um 
internalizador sistemático num OTF por 
si operado. Um OTF não deve estabelecer 
qualquer ligação com outro OTF de forma 

1. Os Estados-Membros devem exigir que 
as empresas de investimento e os 
operadores de mercado que operam um 
OTF em ações, certificados de depósito, 
fundos de índices, certificados e outros e 
instrumentos financeiros similares adotem 
disposições que impeçam 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, 
exceto se tal se efetuar com base na 
integração em operações de compra e 
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que permita a interação das ordens 
executadas em diferentes OTF.

venda simultâneas ou com o 
consentimento do cliente. O operador do 
OTF deve proceder à publicação 
periódica dos dados, em conformidade 
com o artigo 27.º, n.º 2, separando as 
ordens executadas com base no capital 
próprio do operador das ordens entre os 
interesses de compra e venda expressas 
por terceiros. Um OTF não deve 
estabelecer qualquer ligação com outro 
OTF de forma que permita a interação das 
ordens executadas em diferentes OTF, 
salvo se o operador do OTF puder 
demonstrar que respeita os requisitos da 
presente diretiva e do Regulamento (UE) 
n.º .../... [MiFIR] e que esse mecanismo 
operacional é compatível com os 
requisitos estabelecidos no artigo 27.º.

Or. en

Justificação

Esta alteração visa garantir condições equitativas entre os mercados regulamentados, os 
MTF e os OTF em termos de conflitos de interesses, mediante a possibilidade de escolha 
proporcionada ao cliente. O operador de um OTF deve ser autorizado a executar ordens com 
base no seu próprio capital e com base na integração em operações de compra e venda 
simultâneas. Proibir a negociação por conta própria poderia reduzir a liquidez num mercado 
utilizado por investidores finais para a gestão dos riscos. O texto exige igualmente aos OTF 
que forneçam aos clientes dados que indiquem a qualidade da execução.

Alteração 645
Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem exigir que 
as empresas de investimento e os 
operadores de mercado que operam um 
OTF adotem disposições que impeçam a 
execução de ordens de clientes num OTF 
com base no capital da empresa de 
investimento ou do operador de mercado 

1. Os Estados-Membros devem exigir que 
as empresas de investimento e os 
operadores de mercado que operam um 
OTF não atuem como internalizadores 
sistemáticos num OTF por eles operado. 
Um OTF não deve estabelecer qualquer 
ligação com outro OTF de forma que 
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que opera o OTF. A empresa de 
investimento não atua como um 
internalizador sistemático num OTF por si
operado. Um OTF não deve estabelecer 
qualquer ligação com outro OTF de forma 
que permita a interação das ordens 
executadas em diferentes OTF.

permita a interação das ordens executadas 
em diferentes OTF.

As empresas de investimento e os 
operadores de mercado de um OTF devem 
permitir aos clientes escolher se as suas 
ordens são executadas com base no 
capital da empresa de investimento ou do 
operador de mercado.

Or. en

Justificação

Para que um OTF funcione, é necessário que uma empresa de investimento utilize os seus 
próprios capitais, uma vez que as empresas compradoras não pretendem tornar-se 
contrapartes umas das outras, pois tal acrescentaria um risco inaceitável ao processo. Por 
esta razão, o operador do OTF deve poder utilizar o seu próprio capital para facilitar as 
transações dos clientes e compensar adequadamente o risco incorrido com a execução por 
conta do cliente. No entanto, um cliente deve poder optar por que as suas ordens sejam 
executadas com base ou não no capital do operador.

Alteração 646
Diogo Feio

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem exigir que 
as empresas de investimento e os 
operadores de mercado que operam um 
OTF adotem disposições que impeçam 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. A empresa de 
investimento não atua como um 
internalizador sistemático num OTF por
si operado. Um OTF não deve estabelecer 
qualquer ligação com outro OTF de 

1. Os Estados-Membros devem exigir que 
as empresas de investimento e os 
operadores de mercado que operam um 
OTF adotem disposições que impeçam 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, salvo se o cliente em 
causa tiver comunicado por escrito que 
optava por disposições que permitam a 
execução das suas ordens nesse OTF com 
base em capital próprio da empresa de 
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forma que permita a interação das ordens 
executadas em diferentes OTF.

investimento ou do operador de mercado 
que opera o OTF em questão, a fim de 
facilitar as diligências do cliente. 

Or. en

Alteração 647
Corien Wortmann-Kool

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem exigir que 
as empresas de investimento e os 
operadores de mercado que operam um 
OTF adotem disposições que impeçam 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. A empresa de 
investimento não atua como um 
internalizador sistemático num OTF por si 
operado. Um OTF não deve estabelecer 
qualquer ligação com outro OTF de forma 
que permita a interação das ordens 
executadas em diferentes OTF.

1. Os Estados-Membros devem exigir que 
as empresas de investimento e os 
operadores de mercado que operam um 
OTF adotem disposições que impeçam 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, exceto nos casos em que 
os capitais próprios da empresa de 
investimento sejam utilizados para lhe 
permitir executar ordens formuladas por 
clientes, responder a um pedido de 
transação de um cliente ou proceder a 
uma execução nas melhores condições em 
nome do cliente; ou executar uma 
operação de cobertura para corrigir o 
risco decorrente de operações do cliente 
ou ter em conta interesses ou posições 
decorrentes de riscos acumulados devido 
às transações dos clientes. 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 como o seu capital 
próprio pode ser aplicado no OTF. A 
empresa de investimento que opera um 
OTF não atua como um internalizador 
sistemático num OTF por si operado. Um 
OTF não deve estabelecer qualquer ligação 
com outro OTF de forma que permita a 
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interação das ordens executadas em 
diferentes OTF.

Or. en

Alteração 648
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem exigir que 
as empresas de investimento e os 
operadores de mercado que operam um 
OTF adotem disposições que impeçam 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. A empresa de 
investimento não atua como um 
internalizador sistemático num OTF por si 
operado. Um OTF não deve estabelecer 
qualquer ligação com outro OTF de forma 
que permita a interação das ordens 
executadas em diferentes OTF.

1. Os Estados-Membros devem exigir que 
as empresas de investimento e os 
operadores de mercado que operam um 
OTF adotem disposições que impeçam 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 ou de uma entidade que 
faça parte do mesmo grupo de empresas 
e/ou entidade jurídica que a empresa de 
investimento e/ou o operador de mercado. 
A empresa de investimento ou o operador 
de mercado ou qualquer entidade que 
faça parte do mesmo grupo de empresas 
e/ou entidade jurídica que a empresa de 
investimento e/ou o operador de mercado
não atua como um internalizador 
sistemático num OTF por si operado, e 
nenhum OTF deve estabelecer uma 
ligação com um internalizador sistemático 
de molde a possibilitar uma interação 
entre as ordens num OTF e as ordens ou 
ofertas de preços num internalizador 
sistemático. Um OTF não deve estabelecer 
qualquer ligação com outro OTF de forma 
que permita a interação das ordens 
executadas em diferentes OTF.

Or. en
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Alteração 649
Alfredo Pallone

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem exigir que 
as empresas de investimento e os 
operadores de mercado que operam um 
OTF adotem disposições que impeçam 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. A empresa de 
investimento não atua como um 
internalizador sistemático num OTF por si 
operado. Um OTF não deve estabelecer 
qualquer ligação com outro OTF de forma 
que permita a interação das ordens 
executadas em diferentes OTF.

1. Os Estados-Membros devem exigir que 
as empresas de investimento e os 
operadores de mercado que operam um 
OTF adotem disposições que impeçam 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, salvo se obtiverem o 
consentimento prévio dos seus clientes 
antes de procederem à execução das suas 
ordens e ficando sujeitos à obrigação 
estabelecida no artigo 27.º, n.º 1. A 
empresa de investimento não atua como 
um internalizador sistemático num OTF 
por si operado. Um OTF não deve 
estabelecer qualquer ligação com outro 
OTF de forma que permita a interação das 
ordens executadas em diferentes OTF.

Or. en

Alteração 650
Anne E. Jensen

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem exigir que 
as empresas de investimento e os 
operadores de mercado que operam um 
OTF adotem disposições que impeçam 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. A empresa de 
investimento não atua como um 

1. Os Estados-Membros devem exigir que 
as empresas de investimento e os 
operadores de mercado que operam um 
OTF que proporcionem a execução 
organizada e a organização de 
negociações de instrumentos financeiros 
de ações adotem disposições que impeçam 
a execução de ordens de clientes num OTF 
com base no capital da empresa de 
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internalizador sistemático num OTF por si 
operado. Um OTF não deve estabelecer 
qualquer ligação com outro OTF de forma 
que permita a interação das ordens 
executadas em diferentes OTF.

investimento ou do operador de mercado 
que opera o OTF. A empresa de 
investimento não atua como um 
internalizador sistemático num OTF por si 
operado. Um OTF não deve estabelecer 
qualquer ligação com outro OTF de forma 
que permita a interação das ordens 
executadas em diferentes OTF.

Or. en

Alteração 651
Wolf Klinz

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. As empresas de investimento ou os 
operadores de mercado que operam um 
OTF devem ter liberdade quanto à forma 
como a transação é executada e como se 
processa a interação com os clientes.

Or. en

Alteração 652
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. As empresas de investimento ou os 
operadores de mercado que operam um 
OTF devem ter liberdade quanto à forma 
como a transação é executada e como se 
processa a interação com os clientes.

Or. en
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Justificação

Esta alteração clarifica a natureza do poder discricionário concedido aos OTF.

Alteração 653
Anne E. Jensen

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros velam por que 
as restrições de acesso impostas pelas 
empresas de investimento e pelos 
operadores de mercado que operam OTF 
que proporcionem uma execução 
organizada e uma organização de 
negociações de instrumentos financeiros 
de ações apenas restrinjam o acesso ao 
OTF aos clientes da empresa de 
investimento ou do operador.

Or. en

Alteração 654
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Os Estados-Membros devem exigir 
que as empresas de investimento e os 
operadores de mercado que operam um 
OFT para obrigações, produtos 
financeiros estruturados, licenças de 
emissão e instrumentos derivados adotem 
disposições para identificar claramente e 
gerir as consequências potencialmente 
negativas para o funcionamento do OTF 
ou para os seus participantes, decorrentes 



PE489.465v01-00 12/185 AM\901765PT.doc

PT

de qualquer conflito de interesses entre as 
exigências de um funcionamento correto 
do OTF e os seus próprios interesses ou 
os dos seus proprietários ou do seu 
operador.

Or. en

Justificação

É necessário um nível adequado de proteção do investidor em toda a União. As boas práticas 
deverão ser partilhadas pelos Estados-Membros.

Alteração 655
Anne E. Jensen

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Para efeitos do n.º 1-A, as entidades 
mencionadas no anexo II, secção I, ponto 
1, alíneas a) e b), não figuram entre os 
clientes.

Or. en

Alteração 656
Anne E. Jensen

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-C. Relativamente aos OTF que 
proporcionam uma execução organizada 
e uma organização de negociações de 
instrumentos financeiros de ações que 
tenham uma quota significativa de 
mercado, os Estados-Membros devem 
exigir que as disposições previstas no 
artigo 18.º, n.º 3, que regem o acesso a um 
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OTF, cumpram as condições 
estabelecidas no artigo 55.º, n.º 5.

Or. en

Alteração 657
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os pedidos de autorização a título de 
OTF devem incluir uma explicação 
pormenorizada da razão pela qual o 
sistema não corresponde a um mercado 
regulamentado, um MTF ou um 
internalizador sistemático, nem pode 
funcionar de acordo com um destes 
modelos.

2. Os pedidos de autorização a título de 
OTF devem incluir uma explicação 
pormenorizada da razão pela qual o 
sistema não corresponde a um mercado 
regulamentado, um MTF ou um 
internalizador sistemático, nem pode 
funcionar de acordo com um destes 
modelos. Esta explicação deve ser 
transmitida à AEVMM. A AEVMM 
deverá, no prazo de um mês, emitir um 
parecer indicando se considera que a 
explicação demonstra que o sistema não 
corresponde a um mercado 
regulamentado, um MTF ou um 
internalizador sistemático, nem pode 
funcionar de acordo com um destes 
modelos.

Or. en

Alteração 658
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Depois de receber o parecer da 



PE489.465v01-00 14/185 AM\901765PT.doc

PT

AEVMM, o Estado-Membro de origem do 
OTF apenas concede autorização para 
operar um OTF se a explicação fornecida 
demonstrar que o sistema não 
corresponde a um mercado 
regulamentado, um MTF ou um 
internalizador sistemático, nem pode 
funcionar de acordo com um destes 
modelos.

Or. en

Justificação

Um OTF não pode substituir as categorias existentes no âmbito da MiFID.

Alteração 659
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Sempre que uma autoridade 
competente discordar da avaliação do 
Estado-Membro de origem do OTF 
segundo a qual o sistema não corresponde 
a um mercado regulamentado, um MTF 
ou um internalizador sistemático, nem 
pode funcionar de acordo com um destes 
modelos, essa autoridade competente pode 
remeter o processo para a AEVMM, que 
pode agir de acordo com os poderes que 
lhe são conferidos nos termos do artigo 
19.º do Regulamento (UE) n.º 1095/2010.

Or. en

Justificação

Não poderão ser garantidas condições equitativas no mercado interno se não houver um 
mecanismo que permita evitar interpretações nacionais divergentes.
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Alteração 660
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Sempre que um instrumento 
financeiro se encontrar disponível num 
mercado regulamentado ou MTF, os 
Estados-Membros devem velar por que os 
OTF sejam unicamente autorizados a 
executar ordens de volume elevado 
emitidas por contrapartes elegíveis desse 
instrumento financeiro específico.

Or. en

Alteração 661
Sharon Bowles

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros exigem que, no 
caso de os OTF permitirem a realização 
da negociação algorítmica através dos 
seus sistemas, estes disponham de 
sistemas, procedimentos e mecanismos 
eficazes para assegurar o respeito das 
condições previstas no artigo 51.º.

4. Os Estados-Membros exigem que um 
OTF disponha de sistemas, procedimentos 
e mecanismos eficazes para assegurar o 
respeito das condições previstas no artigo 
51.º ou outros procedimentos e 
mecanismos pertinentes para o modelo de 
negociação do OTF.

Or. en

Justificação

Os requisitos para os MTF e OTF devem ser idênticos face à resistência dos sistemas, aos 
interruptores e à negociação eletrónica. Esta alteração visa garantir a coerência com a 
alteração relativa ao artigo 19.º, n.º 4.
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Alteração 662
Markus Ferber

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros exigem que, no 
caso de os OTF permitirem a realização 
da negociação algorítmica através dos 
seus sistemas, estes disponham de 
sistemas, procedimentos e mecanismos 
eficazes para assegurar o respeito das 
condições previstas no artigo 51.º.

4. Os Estados-Membros exigem que os 
OTF satisfaçam as condições 
estabelecidas nos artigos 51.º e 51.º-A e 
disponham de sistemas, procedimentos e 
mecanismos eficazes para este fim.

Or. en

Alteração 663
Diogo Feio

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros devem exigir 
que as empresas de investimento ou os 
operadores de mercado que operam um 
OTF tomem as medidas adequadas para 
identificar e gerir os conflitos de 
interesses ligados à supervisão e ao 
funcionamento do seu OTF.

Or. en

Justificação

As empresas de investimento e os operadores de mercado que operam um OTF devem ser 
obrigados a identificar e gerir os conflitos de interesses para que garantam um tratamento 
adequado das transações. Será, assim, possível garantir uma proteção suficiente dos clientes, 
nomeadamente nos casos em que os capitais próprios são utilizados para facilitar as 
diligências do cliente, o que era também o objetivo da proibição total da utilização de 
capitais próprios.
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Alteração 664
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Sempre que um OTF executar um 
volume de transações equivalente ao dos 
MTF ou mercados regulamentados 
concorrentes a título dos mesmos 
instrumentos financeiros ou executar um 
volume significativo de transações a título 
de um instrumento financeiro, os 
Estados-Membros devem exigir que esse 
OTF satisfaça todos os requisitos a que 
são submetidos os MTF.

Or. en

Justificação

Visa-se o objetivo de preservar condições equitativas entre as plataformas de negociação. 
Mesmo perfil, mesmas regras.

Alteração 665
Anne E. Jensen

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A AEVMM elabora projetos de 
normas técnicas de execução com vista a 
determinar em que caso se considera que 
um OTF tem uma quota significativa de 
mercado, tal como previsto no n.º 1-C.

Or. en
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Alteração 666
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A AEVMM deve efetuar avaliações 
pelos pares para identificar boas práticas 
relativas à supervisão contínua nos 
Estados-Membros e deve comunicar à 
Comissão até [...]* as medidas suscetíveis 
de garantir uma supervisão mais rigorosa 
entre os Estados-Membros.
__________________
* JO, inserir data correspondente a dois 
anos após a entrada em vigor da presente 
diretiva.

Or. en

Justificação

É necessário um nível adequado de proteção do investidor em toda a União. As boas práticas 
deverão ser partilhadas pelos Estados-Membros.

Alteração 667
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem exigir às 
empresas de investimento que tomem todas 
as medidas adequadas  para identificar 
possíveis conflitos de interesses entre elas 
próprias, incluindo os seus dirigentes, 
empregados e agentes vinculados ou
quaisquer pessoas com elas direta ou 
indiretamente ligadas através de controlo, e 

1. Os Estados-Membros devem exigir às 
empresas de investimento que tomem todas 
as medidas adequadas  para identificar 
todos os possíveis conflitos de interesses 
entre elas próprias, incluindo os seus 
dirigentes, empregados e agentes 
vinculados ou quaisquer pessoas com elas 
direta ou indiretamente ligadas através de 



AM\901765PT.doc 19/185 PE489.465v01-00

PT

os seus clientes, ou entre os próprios 
clientes, suscetíveis de surgir no quadro da 
prestação de quaisquer serviços de 
investimento e auxiliares, ou de 
combinações desses serviços.

controlo, e os seus clientes, ou entre os 
próprios clientes, suscetíveis de surgir no 
quadro da prestação de quaisquer serviços 
de investimento e auxiliares, ou os 
conflitos de interesses causados por 
incentivos, ou os conflitos que ocorram 
em empresas de investimentos que 
vendam os seus próprios produtos, ou de 
combinações desses serviços.

Or. en

Alteração 668
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem exigir às 
empresas de investimento que tomem todas 
as medidas adequadas  para identificar 
possíveis conflitos de interesses entre elas 
próprias, incluindo os seus dirigentes, 
empregados e agentes vinculados ou 
quaisquer pessoas com elas direta ou 
indiretamente ligadas através de controlo, e 
os seus clientes, ou entre os próprios 
clientes, suscetíveis de surgir no quadro da 
prestação de quaisquer serviços de 
investimento e auxiliares, ou de 
combinações desses serviços.

1. Os Estados-Membros devem exigir às 
empresas de investimento que tomem todas 
as medidas necessárias para identificar 
possíveis conflitos de interesses entre elas 
próprias, incluindo os seus dirigentes, 
empregados e agentes vinculados ou 
quaisquer pessoas com elas direta ou 
indiretamente ligadas através de controlo, e 
os seus clientes, ou entre os próprios 
clientes, suscetíveis de surgir no quadro da 
prestação de quaisquer serviços de 
investimento e auxiliares, ou de 
combinações desses serviços.

Or. en

Alteração 669
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 23 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Caso as medidas a nível organizativo ou 
administrativo, adotadas pela empresa de 
investimento nos termos do artigo  16.º, n.º 
3, para gerir conflitos de interesses, não 
sejam suficientes para garantir, com um 
grau de certeza razoável, que serão 
evitados os riscos de os interesses dos 
clientes serem prejudicados, a empresa de
investimento deve informar claramente o 
cliente, antes de efetuar uma operação em 
seu nome, da natureza genérica e/ou das 
fontes destes conflitos de interesses.

2. Caso as medidas a nível organizativo ou 
administrativo, adotadas pela empresa de 
investimento nos termos do artigo  16.º, n.º 
3, para gerir e evitar conflitos de interesses, 
não sejam suficientes para garantir, com 
um grau de certeza razoável, que serão 
evitados os riscos de os interesses dos 
clientes serem prejudicados, a empresa de 
investimento deve informar claramente o 
cliente, antes de efetuar uma operação em 
seu nome, da natureza genérica e/ou das 
fontes destes conflitos de interesses.

Or. en

Justificação

Há que evitar os conflitos de interesses entre os prestadores de serviços e os investidores.

Alteração 670
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Artigo 23 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Caso as medidas a nível organizativo 
ou administrativo, adotadas pela empresa 
de investimento nos termos do artigo  16.º, 
n.º 3, para gerir conflitos de interesses, 
não sejam suficientes para garantir, com 
um grau de certeza razoável, que serão 
evitados os riscos de os interesses dos 
clientes serem prejudicados, a empresa de 
investimento deve informar claramente o 
cliente, antes de efetuar uma operação em 
seu nome, da natureza genérica e/ou das 
fontes destes conflitos de interesses.

2. Os mecanismos adotados pelas 
empresas de investimento para avaliar, 
pagar, recompensar ou promover as 
pessoas a que se refere o n.º 1 não devem 
incentivá-las a agir em momento algum 
de modo não compatível com os interesses 
dos seus clientes. Em particular, esses 
mecanismos não devem incentivar 
qualquer pessoa, incluindo as próprias 
empresas, os seus dirigentes, empregados 
e agentes vinculados, ou qualquer pessoa 
direta ou indiretamente a eles ligados por 
uma relação de controlo, a recomendar 
aos seus clientes um instrumento 
financeiro específico ou uma categoria 
específica de instrumentos financeiros.
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Or. en

Alteração 671
Syed Kamall, Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Artigo 23 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem velar 
por que os rendimentos recebidos 
diretamente por um fundo sejam pagos 
líquidos de todos os custos diretos aos 
detentores do fundo. Sempre que estes 
custos diretos sejam estabelecidos por 
empresas associadas do grupo de gestão 
do fundo, devem ser proporcionais aos 
custos externos equivalentes e aprovados 
por diretores independentes.

Or. en

Justificação

Os custos diretos devem ser reembolsados aos detentores do fundo em questão a fim de 
limitar os eventuais conflitos de interesses.

Alteração 672
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 23 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Caso as medidas a nível organizativo ou 
administrativo, adotadas pela empresa de 
investimento nos termos do artigo  16.º, n.º 
3, para gerir conflitos de interesses, não 
sejam suficientes para garantir, com um 
grau de certeza razoável, que serão 
evitados os riscos de os interesses dos 
clientes serem prejudicados, a empresa de 

2. Caso as medidas a nível organizativo ou 
administrativo, adotadas pela empresa de 
investimento nos termos do artigo  16.º, n.º 
3, para gerir conflitos de interesses, não 
sejam suficientes para garantir, com um 
grau de certeza razoável, que serão 
evitados os riscos de os interesses dos 
clientes serem prejudicados, a empresa de 
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investimento deve informar claramente o 
cliente, antes de efetuar uma operação em 
seu nome, da natureza genérica e/ou das 
fontes destes conflitos de interesses.

investimento não deve efetuar operações
em seu nome.

Or. en

Alteração 673
Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 23 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Caso as medidas a nível organizativo ou 
administrativo, adotadas pela empresa de 
investimento nos termos do artigo  16.º, n.º 
3, para gerir conflitos de interesses, não 
sejam suficientes para garantir, com um 
grau de certeza razoável, que serão 
evitados os riscos de os interesses dos 
clientes serem prejudicados, a empresa de 
investimento deve informar claramente o 
cliente, antes de efetuar uma operação em 
seu nome, da natureza genérica e/ou das 
fontes destes conflitos de interesses.

2. Caso as medidas a nível organizativo ou 
administrativo, adotadas pela empresa de 
investimento nos termos do artigo  16.º, n.º 
3, para evitar conflitos de interesses, não 
sejam suficientes para garantir, com um 
grau de certeza razoável, que serão 
evitados os riscos de os interesses dos 
clientes serem prejudicados, a empresa de 
investimento deve informar claramente o 
cliente, antes de efetuar uma operação em 
seu nome, da natureza genérica e/ou das 
fontes destes conflitos de interesses.

Or. en

Alteração 674
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 23 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Devem ser conferidos à Comissão 
poderes para adotar com base em atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
94.º, medidas destinadas a:

3. A AEVMM elabora projetos de normas 
técnicas de regulamentação destinadas a:
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Or. en

Justificação

Trata-se de uma questão técnica e de um domínio e que a AEVMM já emitiu orientações, pelo 
que é mais adequado que os poderes sejam conferidos à AEVMM.

Alteração 675
Arlene McCarthy

Proposta de diretiva
Artigo 23 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Estabelecer critérios apropriados para 
determinar os tipos de conflitos de 
interesses cuja existência possa prejudicar 
os interesses dos clientes ou clientes 
potenciais da empresa de investimento.

(b) Estabelecer critérios apropriados para 
determinar os tipos de conflitos de 
interesses cuja existência possa prejudicar 
os interesses dos clientes ou clientes 
potenciais da empresa de investimento. Os 
domínios abrangidos devem incluir, pelo 
menos, a utilização de objetivos de vendas 
para os produtos de investimento, a 
remuneração, as recompensas ou os 
pagamentos em espécie efetuados aos seus 
empregados ou agentes que participem na 
venda de instrumentos financeiros a 
clientes não profissionais ou lhes prestem 
conselhos sobre esses produtos, e as 
avaliações de desempenho dos 
empregados ou agentes que comportem 
incentivos, a esses empregados ou 
agentes, a agir de forma que não seja no 
interesse de cada cliente não profissional.

Or. en

Alteração 676
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de diretiva
Artigo 23 – n.º 3 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) Estabelecer critérios apropriados para 
determinar os tipos de conflitos de 
interesses cuja existência possa prejudicar 
os interesses dos clientes ou clientes 
potenciais da empresa de investimento.

(b) Estabelecer critérios apropriados para 
determinar os tipos de conflitos de 
interesses cuja existência possa prejudicar 
os interesses dos clientes ou clientes 
potenciais da empresa de investimento.
Trata-se, nomeadamente, de um recurso 
desproporcionado a objetivos de venda 
para os produtos financeiros, que pode ser 
prejudicial à qualidade e objetividade da 
prestação de serviços de investimento.

Or. en

Justificação

Os empregados que desejam respeitar as disposições legais e agir de acordo com o seu 
profissionalismo e competências encontram-se, por vezes, em situações em que os pedidos de 
bons conselhos entram em conflito com os objetivos de venda. Os objetivos de venda, em si, 
não são nocivos, mas devem ser adequados e proporcionados e não entrar em conflito com a 
prestação de um aconselhamento de qualidade.

Alteração 677
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 23 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Estabelecer critérios apropriados para 
determinar os tipos de conflitos de 
interesses cuja existência possa prejudicar 
os interesses dos clientes ou clientes 
potenciais da empresa de investimento.

(b) Estabelecer critérios apropriados para 
determinar os tipos de conflitos de 
interesses cuja existência possa prejudicar 
os interesses dos clientes ou clientes 
potenciais da empresa de investimento, 
nomeadamente os conflitos de interesses 
causados por incentivos ou os conflitos 
que ocorram em empresas de 
investimentos que vendam os seus 
próprios produtos.

Or. en
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Alteração 678
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 23 – n.º 3 – parágrafos 1-A e 1-B (novos)

Texto da Comissão Alteração

A AEVMM apresenta à Comissão esses 
projetos de normas técnicas de 
regulamentação até [...]*.
É delegado na Comissão o poder de 
adotar as normas técnicas de 
regulamentação a que se refere o 
primeiro parágrafo, nos termos dos 
artigos 10.º a 14.º do Regulamento (UE) 
n.º 1095/2010.
_______________________
* JO, inserir a data …

Or. en

Justificação

Trata-se de uma questão técnica e de um domínio e que a AEVMM já emitiu orientações, pelo 
que é mais adequado que os poderes sejam conferidos à AEVMM.

Alteração 679
Pervenche Berès

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem exigir que 
as empresas de investimento, ao prestarem 
serviços de investimento ou, sendo o caso, 
serviços auxiliares aos clientes, atuem de 
forma honesta, equitativa e profissional, 
em função do interesse dos clientes, 
respeitando nomeadamente os princípios 

1. Os Estados-Membros devem exigir que 
as empresas de investimento, ao prestarem 
serviços de investimento ou, sendo o caso, 
serviços auxiliares aos clientes, atuem de 
forma honesta, equitativa e profissional, 
em função do interesse dos clientes, 
respeitando nomeadamente as disposições 
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enunciados no presente artigo e no artigo 
25.º.

do Regulamento (UE) .../...  relativo a 
pacotes de produtos de investimento de 
retalho e a Diretiva 2002/92/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 
de dezembro de 2002, relativa à mediação 
de seguros, e com os princípios enunciados 
no presente artigo e no artigo 25.º.

Or. fr

Alteração 680
Jean-Paul Gauzès

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem velar 
por que, sempre que as empresas de 
investimento concebam novos produtos de 
investimento ou depósitos estruturados 
para serem aconselhados a clientes 
profissionais ou não profissionais, estes 
produtos se destinem a satisfazer as 
necessidades de um mercado-alvo 
identificado na categoria de clientes 
(profissionais ou não profissionais) em 
causa, e por que a empresa de 
investimento tome medidas razoáveis com 
vista a assegurar que o produto de 
investimento seja comercializado e 
distribuído junto de clientes do mercado-
alvo.

Or. en

Alteração 681
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem velar 
por que, sempre que as empresas de 
investimento concebam novos produtos de 
investimento ou depósitos estruturados 
para serem aconselhados a clientes 
profissionais ou não profissionais, estes 
produtos se destinem a satisfazer as 
necessidades de um mercado-alvo 
identificado na categoria de clientes em 
causa, e por que a empresa de 
investimento tome medidas razoáveis para 
assegurar que (i) quando uma empresa de 
investimento ou as suas afiliadas realizem 
operações de marketing direto junto de 
investidores não profissionais, o produto 
de investimento seja comercializado e 
distribuído aos clientes dentro do grupo-
alvo e/ou (ii) que materiais adequados ao 
mercado-alvo sejam elaborados e 
disponibilizados pela empresa de 
investimento a terceiros que distribuam o 
produto de investimento ou depósito 
estruturado a clientes não profissionais.

Or. en

Justificação

É necessário desenvolver o texto para ter em conta o facto de que os criadores de produtos 
distribuem o seu produto através de diferentes canais, sobre os quais nem sempre podem 
exercer um controlo legal ou contratual. Por exemplo, acontece serem nomeados consultores 
que são frequentemente pagos pelo cliente final e não pertencem ao mesmo grupo de 
empresas que o criador de produtos. A empresa de investimento que concebe o produto não 
pode, neste caso, implementar o processo de venda de outra entidade numa base contratual.

Alteração 682
Leonardo Domenici

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem velar 
por que as empresas de investimento 
avaliem a coerência geral dos 
instrumentos financeiros distribuídos, 
especialmente quando são diretamente 
concebidos, tendo devidamente em conta 
as suas características, em função das 
características e das necessidades do 
potencial grupo-alvo de clientes ao qual 
esses instrumentos se destinam. 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

Justificação

Esta alteração visa clarificar o que incumbe às empresas de investimento para assegurar que 
todos os instrumentos financeiros distribuídos, especialmente quando são diretamente 
concebidos, sejam previamente avaliados para garantir que as suas características sejam 
compatíveis com as necessidades do potencial grupo-alvo de clientes. As empresas de 
investimento devem tomar medidas razoáveis para assegurar que a política de venda e de 
distribuição seja compatível com as regras de avaliação pertinentes e adequadas.

Alteração 683
Astrid Lulling

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem velar 
por que, sempre que as empresas de 
investimento concebam produtos de 
investimento ou depósitos estruturados 
para venda a clientes não profissionais, 
estes produtos se destinem a satisfazer as 
necessidades de um mercado-alvo 
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identificado na categoria de clientes em 
causa, e por que a empresa de 
investimento tome medidas razoáveis com 
vista a assegurar que o produto de 
investimento seja comercializado e 
distribuído junto de clientes do grupo-
alvo, salvo se o produto for concebido em 
conformidade com um pedido específico 
do cliente.

Or. en

Justificação

A divulgação é a pedra angular da informação do cliente e a prestação de informação 
transparente deve ter lugar ao nível e em tempo adequados; as proibições implicarão a 
exclusão de clientes do aconselhamento, em particular de clientes não profissionais.

Alteração 684
Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Em particular, os Estados-Membros 
devem velar por que as empresas de 
investimento avaliem a coerência geral 
dos instrumentos financeiros distribuídos, 
especialmente quando são diretamente 
concebidos, tendo devidamente em conta 
as suas características, em função das 
características e das necessidades do 
potencial grupo-alvo de clientes ao qual 
esses instrumentos se destinam. A 
avaliação deve ter em conta a proteção 
completa do consumidor proporcionada 
por um emitente coberto por um regime 
de proteção institucional, tal como 
definido no artigo 80.º, n.º 8, da Diretiva 
2006/48/CE. 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 
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pertinência e a adequação das regras de 
avaliação.

Or. en

Alteração 685
Herbert Dorfmann

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem velar 
por que as empresas de investimento 
avaliem a coerência geral dos 
instrumentos financeiros distribuídos, 
especialmente quando são diretamente 
concebidos, tendo devidamente em conta 
as suas características e baseando-se nas 
características e nas necessidades do 
potencial grupo-alvo de clientes ao qual 
esses instrumentos se destinam. A 
avaliação deve ter em conta a proteção 
completa do consumidor proporcionada 
por um emitente coberto por um regime 
de proteção institucional, tal como 
definido no artigo 80.º, n.º 8, da Diretiva 
2006/48/CE. 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 686
Syed Kamall, Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Todas as informações, incluindo as 
comunicações comerciais, enviadas pelas 
empresas de investimento aos seus clientes 
ou clientes potenciais devem ser corretas e 
claras e não induzir em erro. As 
comunicações comerciais devem ser 
claramente identificadas como tal.

2. Todas as informações, incluindo as 
comunicações publicitárias e comerciais, 
enviadas pelas empresas de investimento 
aos seus clientes ou clientes potenciais 
devem ser corretas e claras e não induzir 
em erro. As comunicações comerciais 
devem ser claramente identificadas como 
tal.

Todas as comunicações publicitárias e 
comerciais devem especificar claramente 
e de forma bem visível, no formato 
referido no anexo II-A:
a) o custo total para o fornecedor, no caso 
de um serviço de investimento ou de um 
instrumento financeiro promovidos por 
uma empresa de investimento;
b) o custo total do investimento, no caso 
de um serviço de investimento ou de um 
instrumento financeiro promovidos 
através de um canal de vendas que dê azo 
à aplicação de despesas suplementares ou 
descontos.

Or. en

Justificação

Um nível elevado de comunicação, que inclua o custo total para o fornecedor e o custo total 
do investimento, garantirá que os investidores disponham das informações necessárias para 
tomar decisões informadas em matéria de investimentos.

Alteração 687
Robert Goebbels

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Uma empresa de investimento deverá 
apenas estar autorizada a prestar ou 
consultoria de investimento não 
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independente, ou consultoria 
independente.

Or. en

Justificação

Autorizar as empresas de investimento a prestar simultaneamente consultoria não 
independente e consultoria independente poderá, potencialmente, induzir os clientes em erro.

Alteração 688
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem velar 
por que as empresas de investimento 
forneçam periodicamente às autoridades 
nacionais competentes:
– a sua gama de produtos,
– uma descrição dos seus mercados-alvo,
– uma descrição da estrutura da sua 
clientela,
– os objetivos de venda internos,
– as vendas reais,
– o código de conduta relativo aos 
incentivos internos.
Se o conjunto dos produtos vendidos por 
uma empresa de investimento ou os seus 
objetivos de venda não corresponderem à 
estrutura da sua clientela, os objetivos de 
venda devem ser revistos e o supervisor 
deverá ter a possibilidade de suspender a 
venda de determinados produtos.

Or. en
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Alteração 689
Astrid Lulling

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 3 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Devem ser prestadas informações 
adequadas aos clientes ou clientes 
potenciais acerca:

Devem ser prestadas informações 
adequadas de forma compreensível aos 
clientes ou clientes potenciais no momento 
mais adequado, em função das 
características do cliente, acerca:

Or. en

Alteração 690
Anne E. Jensen

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 3 – parágrafo 1 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– da empresa de investimento e dos 
respetivos serviços; quando é prestada 
consultoria de investimento, as 
informações devem especificar se é 
prestada numa base independente e se tem 
por base uma análise do mercado mais 
ampla ou mais limitada e indicar se a 
empresa de investimento apresenta ao 
cliente uma avaliação contínua da 
adequação dos instrumentos financeiros 
recomendados aos clientes,

– da empresa de investimento e dos 
respetivos serviços; quando é prestada 
consultoria de investimento, as 
informações devem especificar 
antecipadamente se é prestada com a 
aceitação ou receção de incentivos de 
terceiros e se tem por base uma análise do 
mercado mais ampla ou mais limitada e 
indicar se a empresa de investimento 
apresenta ao cliente uma avaliação 
periódica da adequação dos instrumentos 
financeiros recomendados aos clientes e se 
o informa sobre o custo total da 
consultoria de investimento prestada sob a 
forma de montante único, que inclua 
tanto os honorários pagos diretamente 
pelo cliente ao consultor financeiro como 
os eventuais incentivos pagos por 
terceiros. Estas informações devem ser 
fornecidas ao cliente antes da prestação 
da consultoria de investimento. 
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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 8-A], 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 ser seguidamente 
comunicado ao cliente logo que tal for 
possível. Sempre que a consultoria em 
investimento for prestada de forma 
contínua, as informações relativas ao 
custo e à consultoria devem ser fornecidas 
periodicamente, pelo menos uma vez por 
ano. O relatório periódico deve mencionar 
todos os incentivos pagos ou recebidos no 
período anterior.

Or. en

Alteração 691
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 3 – parágrafo 1 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– da empresa de investimento e dos 
respetivos serviços; quando é prestada 

– da empresa de investimento e dos 
respetivos serviços; quando é prestada 
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consultoria de investimento, as
informações devem especificar se é 
prestada numa base independente e se tem 
por base uma análise do mercado mais 
ampla ou mais limitada e indicar se a 
empresa de investimento apresenta ao 
cliente uma avaliação contínua da 
adequação dos instrumentos financeiros 
recomendados aos clientes,

consultoria de investimento, as 
informações devem especificar 
antecipadamente em que base é prestada, 
nomeadamente se tem por base uma 
análise do mercado mais ampla ou mais 
limitada e indicar se a empresa de 
investimento apresenta ou não ao cliente 
uma avaliação periódica da adequação dos 
instrumentos financeiros recomendados aos 
clientes e se o informa sobre o custo total 
da consultoria de investimento prestada 
sob a forma de montante único, que 
inclua tanto os honorários pagos 
diretamente pelo cliente ao consultor 
financeiro como os eventuais incentivos 
pagos por terceiros. Estas informações 
devem ser fornecidas ao cliente antes da 
prestação da consultoria de investimento.

Or. en

Justificação

Esta alteração suprime o termo "independente" por razões de interpretações divergentes 
entre os Estados-Membros. Os consultores não independentes também devem ter a obrigação 
de informar os clientes de que a consultoria em investimento não é prestada de forma 
independente. Esta alteração visa garantir que seja comunicado ao cliente se a consultoria se 
baseia na apreciação de instrumentos de todo o mercado ou de uma gama mais limitada de 
produtos.

Alteração 692
Astrid Lulling

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 3 – parágrafo 1 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– da empresa de investimento e dos 
respetivos serviços; quando é prestada 
consultoria de investimento, as 
informações devem especificar se é 
prestada numa base independente e se 
tem por base uma análise do mercado 
mais ampla ou mais limitada e indicar se 
a empresa de investimento apresenta ao 

– da empresa de investimento e dos 
respetivos serviços, bem como da eventual 
disponibilidade de informação mais 
pormenorizada e da forma de a obter,
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cliente uma avaliação contínua da 
adequação dos instrumentos financeiros 
recomendados aos clientes,

Or. en

Alteração 693
Burkhard Balz

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 3 – parágrafo 1 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– da empresa de investimento e dos 
respetivos serviços; quando é prestada
consultoria de investimento, as 
informações devem especificar se é 
prestada numa base independente e se 
tem por base uma análise do mercado mais 
ampla ou mais limitada e indicar se a 
empresa de investimento apresenta ao 
cliente uma avaliação contínua da 
adequação dos instrumentos financeiros 
recomendados aos clientes,

– da empresa de investimento e dos 
respetivos serviços; quando são prestados 
serviços de consultoria de investimento ou 
de gestão de carteiras, as informações 
devem especificar antecipadamente se 
esses serviços são prestados com a 
aceitação ou receção de incentivos de 
terceiros e se têm por base uma análise do 
mercado mais ampla ou mais limitada e 
indicar se a empresa de investimento 
apresenta ao cliente uma avaliação 
periódica da adequação dos instrumentos 
financeiros recomendados aos clientes,

Or. en

Alteração 694
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 3 – parágrafo 1 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– da empresa de investimento e dos 
respetivos serviços; quando é prestada 
consultoria de investimento, as 
informações devem especificar se é 
prestada numa base independente e se
tem por base uma análise do mercado mais 

– da empresa de investimento e dos 
respetivos serviços; quando é prestada 
consultoria de investimento, as 
informações devem especificar se tem por 
base uma análise do mercado mais ampla 
ou mais limitada e indicar se a empresa de 
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ampla ou mais limitada e indicar se a 
empresa de investimento apresenta ao 
cliente uma avaliação contínua da 
adequação dos instrumentos financeiros 
recomendados aos clientes,

investimento apresenta ao cliente uma 
avaliação periódica da adequação dos 
instrumentos financeiros recomendados aos 
clientes,

Or. en

Alteração 695
Wolf Klinz

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 3 – parágrafo 1 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– da empresa de investimento e dos 
respetivos serviços; quando é prestada 
consultoria de investimento, as 
informações devem especificar se é 
prestada numa base independente e se tem 
por base uma análise do mercado mais 
ampla ou mais limitada e indicar se a 
empresa de investimento apresenta ao 
cliente uma avaliação contínua da 
adequação dos instrumentos financeiros 
recomendados aos clientes,

– da empresa de investimento e dos 
respetivos serviços; quando é prestada 
consultoria de investimento, as 
informações devem especificar se é 
prestada com a aceitação ou receção de 
incentivos de terceiros e se tem por base 
uma análise do mercado mais ampla ou 
mais limitada e indicar se a empresa de 
investimento apresenta ao cliente uma 
avaliação periódica da adequação dos 
instrumentos financeiros recomendados aos 
clientes,

Or. en

Alteração 696
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 3 – parágrafo 1 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– da empresa de investimento e dos 
respetivos serviços; quando é prestada 
consultoria de investimento, as 
informações devem especificar se é 
prestada numa base independente e se tem 

– da empresa de investimento e dos 
respetivos serviços; quando é prestada 
consultoria de investimento, as 
informações devem especificar 
antecipadamente se é prestada com a 
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por base uma análise do mercado mais 
ampla ou mais limitada e indicar se a 
empresa de investimento apresenta ao 
cliente uma avaliação contínua da 
adequação dos instrumentos financeiros 
recomendados aos clientes, 

aceitação ou receção de incentivos de 
terceiros e se tem por base uma análise do 
mercado mais ampla ou mais limitada e 
indicar se a empresa de investimento 
apresenta ao cliente uma avaliação 
periódica da adequação dos instrumentos 
financeiros recomendados aos clientes,

Or. en

Alteração 697
Arlene McCarthy

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 3 – parágrafo 1 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– da empresa de investimento e dos 
respetivos serviços; quando é prestada 
consultoria de investimento, as 
informações devem especificar se é 
prestada numa base independente e se tem 
por base uma análise do mercado mais 
ampla ou mais limitada e indicar se a 
empresa de investimento apresenta ao 
cliente uma avaliação contínua da 
adequação dos instrumentos financeiros 
recomendados aos clientes,

– da empresa de investimento e dos 
respetivos serviços; quando é prestada 
consultoria de investimento, as 
informações devem especificar se é 
prestada antecipadamente numa base 
independente e se tem por base uma análise 
do mercado mais ampla ou mais limitada e 
indicar se a empresa de investimento 
apresenta ao cliente uma avaliação 
periódica da adequação dos instrumentos 
financeiros recomendados aos clientes,

Or. en

Alteração 698
Diogo Feio

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 3 – parágrafo 1 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– da empresa de investimento e dos 
respetivos serviços; quando é prestada 
consultoria de investimento, as 
informações devem especificar se é 

– da empresa de investimento e dos 
respetivos serviços; quando é prestada 
consultoria de investimento, as 
informações devem especificar que é 
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prestada numa base independente e se tem 
por base uma análise do mercado mais 
ampla ou mais limitada e indicar se a 
empresa de investimento apresenta ao 
cliente uma avaliação contínua da 
adequação dos instrumentos financeiros 
recomendados aos clientes,

prestada numa base independente e tem por 
base uma análise razoável do mercado que 
corresponde aos interesses do cliente e 
indicar a periodicidade com que a empresa 
de investimento apresenta ao cliente uma 
avaliação contínua da adequação dos 
instrumentos financeiros recomendados aos 
clientes,

Or. en

Alteração 699
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 3 – parágrafo 1 – travessão 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– da eventualidade de a consultoria de 
investimento dizer respeito à totalidade da 
carteira do cliente ou apenas a produtos 
específicos,

Or. en

Alteração 700
Astrid Lulling

Proposta de diretiva
Artigo 24 - n.º 3 – parágrafo 1 – travessão 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– da tipologia dos produtos propostos e se 
são geridos por uma entidade do mesmo 
grupo, caso em que os produtos devem ser 
especificados,

Or. en
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Alteração 701
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 3 – parágrafo 1 – travessão 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

– da eventualidade de a consultoria dizer 
respeito a uma única transação ou ser 
contínua,

Or. en

Alteração 702
Syed Kamall, Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 3 – parágrafo 1 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– dos instrumentos financeiros e estratégias 
de investimento propostas: tal deve incluir 
orientações adequadas e avisos sobre os 
riscos inerentes a investimentos nesses 
instrumentos ou no que respeita a 
determinadas estratégias de investimento,

– dos instrumentos financeiros e estratégias 
de investimento propostas: tal deve incluir 
a enumeração completa de todas as 
participações subjacentes detidas direta 
ou indiretamente, e o compromisso de 
fornecer uma repartição completa das 
percentagens, pelo menos numa base 
trimestral, com um prazo máximo de 
informação de 60 dias, bem como 
orientações adequadas e avisos sobre os 
riscos inerentes a investimentos nesses 
instrumentos ou no que respeita a 
determinadas estratégias de investimento,

Or. en

Justificação

Um nível elevado de comunicação, que inclua o custo total para o fornecedor e o custo total 
do investimento, garantirá que os investidores disponham das informações necessárias para 
tomar decisões informadas em matéria de investimentos.
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Alteração 703
Wolf Klinz

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 3 – parágrafo 1 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– dos instrumentos financeiros e estratégias 
de investimento propostas: tal deve incluir 
orientações adequadas e avisos sobre os 
riscos inerentes a investimentos nesses 
instrumentos ou no que respeita a 
determinadas estratégias de investimento,

– do mercado-alvo visado, dos 
instrumentos financeiros, sua estrutura e 
estratégias de investimento propostas; tal 
deve incluir orientações adequadas e avisos 
sobre os riscos inerentes a investimentos 
nesses instrumentos financeiros ou no que 
respeita a determinadas estratégias de 
investimento,

Or. en

Alteração 704
Astrid Lulling

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 3 – parágrafo 1 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– dos instrumentos financeiros e estratégias 
de investimento propostas: tal deve incluir 
orientações adequadas e avisos sobre os 
riscos inerentes a investimentos nesses 
instrumentos ou no que respeita a 
determinadas estratégias de investimento,

– dos instrumentos financeiros e estratégias 
de investimento propostas: tal deve incluir 
orientações adequadas e avisos sobre os 
riscos inerentes a investimentos nesses 
instrumentos ou no que respeita a 
determinadas estratégias de investimento, 
se o serviço ou o produto pode ser sujeito 
ao pagamento monetário ou não 
monetário de terceiros,

Or. en

Alteração 705
Arlene McCarthy

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 3 – parágrafo 1 – travessão 3
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Texto da Comissão Alteração

– das plataformas de negociação, das plataformas de negociação; quando as 
ordens dos clientes são encaminhadas 
para uma plataforma de negociação, as 
informações devem especificar as relações 
que a empresa de investimento mantém 
com essa plataforma de negociação, o que 
pode incluir, sem a tal se limitar, os 
mecanismos de encaminhamento, a 
possibilidade de obter descontos do 
criador, as participações e a propriedade,

Or. en

Justificação

The competition that MiFID 1 successfully created has been almost exclusively driven by 
user-sponsored entry into the execution business: almost a third of lit equity trading occurs 
on user-controlled execution venues. However, conflicts of interests arising from a 
combination of the status of owner, operator and user of an organised trading venue which 
may impact on investor protection, the overall efficiency of the price formation process and 
market surveillance need to be addressed. In particular, there should be an appropriate 
upfront disclosure regime to clients concerning the relationships between the execution venue 
and investment firm, covering routing arrangements, maker rebates as well as the operation / 
ownership of other execution venues.

Alteração 706
Astrid Lulling

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 3 – parágrafo 1 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– das plataformas de negociação, – das plataformas de negociação mais 
importantes, e

Or. en

Alteração 707
Syed Kamall, Kay Swinburne
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Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 3 – parágrafo 1 – travessão 4

Texto da Comissão Alteração

– dos custos e encargos associados. – dos custos e encargos associados, 
incluindo uma enumeração completa das 
despesas de gestão, de todos os custos ou 
encargos subjacentes, e:
a) o custo total para o fornecedor, no caso 
de um serviço de investimento ou de um 
instrumento financeiro promovidos por 
uma empresa de investimento junto de um 
cliente ou cliente potencial;
b) o custo total de investimento, no caso 
de um serviço de investimento ou de um 
instrumento financeiro promovidos junto 
de um cliente ou cliente potencial através 
de um canal de vendas.

Or. en

Justificação

Um nível elevado de comunicação, que inclua o custo total para o fornecedor e o custo total 
do investimento, garantirá que os investidores disponham das informações necessárias para 
tomar decisões informadas em matéria de investimentos.

Alteração 708
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 3 – parágrafo 1 – travessão 4

Texto da Comissão Alteração

– dos custos e encargos associados. – dos custos e encargos associados 
relacionados com os serviços de 
investimento e com os instrumentos 
financeiros recomendados aos clientes.

Or. en
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Justificação

Os custos e encargos associados podem dizer respeito tanto aos serviços como aos produtos.

Alteração 709
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 3 – parágrafo 1 – travessão 4

Texto da Comissão Alteração

– dos custos e encargos associados. – dos custos e encargos associados, 
incluindo o custo da consultoria e as 
possíveis modalidades de pagamento pelo 
cliente.

Or. en

Justificação

Esta alteração garante que o custo da consultoria é claramente apresentado ao cliente. Esta 
disposição permitirá aos consumidores avaliar o valor dos serviços que lhes são prestados e 
possibilitará uma maior concorrência, já que os consumidores poderão comparar os custos 
das empresas.

Alteração 710
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 3 – parágrafo 1 – travessão 4

Texto da Comissão Alteração

– dos custos e encargos associados. – dos custos e encargos associados 
apresentados de forma pormenorizada e 
separadamente para cada transação ou 
serviço, indicando uma percentagem e um 
montante total que inclua o custo da 
consultoria e o modo de cobertura desses 
custos.
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Or. en

Alteração 711
Arlene McCarthy

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 3 – parágrafo 1 – travessão 4

Texto da Comissão Alteração

– dos custos e encargos associados. – dos custos e encargos associados, 
incluindo o custo da consultoria e o modo 
de pagamento.

Or. en

Alteração 712
Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 3 – parágrafo 1 – travessão 4

Texto da Comissão Alteração

– dos custos e encargos associados. – dos custos e encargos associados,
incluindo o custo da consultoria e as 
possíveis modalidades de pagamento pelo 
cliente.

Or. en

Alteração 713
Astrid Lulling

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 3 – parágrafo 1 – travessão 4

Texto da Comissão Alteração

– dos custos e encargos associados. – dos custos e encargos associados, se for 
caso disso.
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Or. en

Alteração 714
Robert Goebbels

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As informações referidas no primeiro 
parágrafo devem ser fornecidas de modo 
compreensível de molde a que permitam 
razoavelmente aos clientes ou aos 
clientes potenciais compreender a natureza 
e os riscos inerentes ao serviço de 
investimento e ao tipo específico de 
instrumento financeiro que é oferecido e, 
por conseguinte, tomar decisões de 
investimento de forma informada. Estas 
informações podem ser fornecidas em 
formato normalizado.

As informações referidas no primeiro 
parágrafo devem ser fornecidas de modo 
compreensível de molde a que permitam 
razoavelmente aos clientes ou aos 
clientes potenciais compreender a natureza 
e os riscos inerentes ao serviço de 
investimento e ao tipo específico de 
instrumento financeiro que é oferecido e, 
por conseguinte, tomar decisões de 
investimento de forma informada. Os 
Estados-Membros podem exigir que estas 
informações sejam fornecidas em formato 
normalizado. 

Or. en

Justificação

É mais fácil para os consumidores comparar os serviços e os custos correspondentes 
disponíveis se os Estados-Membros exigirem que estas informações sejam fornecidas em 
formato normalizado.

Alteração 715
Arlene McCarthy

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As informações referidas no primeiro 
parágrafo devem ser fornecidas de modo 
compreensível de molde a que permitam 
razoavelmente aos clientes ou aos 
clientes potenciais compreender a natureza 

As informações referidas no primeiro 
parágrafo devem ser fornecidas de modo 
compreensível de molde a que permitam 
razoavelmente aos clientes ou aos 
clientes potenciais compreender a natureza 
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e os riscos inerentes ao serviço de 
investimento e ao tipo específico de 
instrumento financeiro que é oferecido e, 
por conseguinte, tomar decisões de 
investimento de forma informada. Estas 
informações podem ser fornecidas em 
formato normalizado.

e os riscos inerentes ao serviço de 
investimento e ao tipo específico de 
instrumento financeiro que é oferecido e, 
por conseguinte, tomar decisões de 
investimento de forma informada. Os 
Estados-Membros podem exigir que estas 
informações sejam fornecidas em formato 
normalizado.

Or. en

Alteração 716
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 3 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As informações sobre os custos e os 
encargos devem incluir todas as 
depreciações do investimento, que não são 
causadas pelo aparecimento de um risco 
subjacente.

Or. en

Alteração 717
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 3 – parágrafo 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

As informações devem ser apresentadas 
periodicamente, pelo menos uma vez por 
ano, e indicar montantes exatos.

Or. en
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Alteração 718
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Quaisquer honorários, comissões, 
prestações pecuniárias ou não 
pecuniárias pagas ou concedidas a 
terceiros ou por terceiros no âmbito da 
prestação de um serviço de investimento 
ou de um serviço auxiliar ao cliente 
devem ser afixadas de forma visível nas 
instalações da empresa de investimento e 
claramente comunicados ao cliente antes 
da prestação do serviço em causa, 
nomeadamente em qualquer suporte 
publicitário, e devem ser concebidas para 
melhorar a qualidade do serviço prestado 
ao cliente e não interferir na obrigação da 
empresa de agir no interesse do cliente. 
As informações devem incluir a
existência, a natureza e o montante dos 
honorários, comissões e outras 
prestações.
A AEVMM deve elaborar um projeto de 
normas técnicas de execução para 
especificar as condições em que as 
empresas de investimento devem cumprir 
os requisitos estabelecidos no presente 
número.
A AEVMM deve apresentar esses projetos 
de normas técnicas de execução à 
Comissão até [...].
São conferidos à Comissão poderes para 
adotar as normas técnicas de execução a 
que se refere o segundo parágrafo, nos 
termos do artigo 15.º do Regulamento 
(UE) n.º 1095/2010.
_________________
* JO, inserir a data: …

Or. en
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Alteração 719
Astrid Lulling

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Quando a empresa de investimento 
informa o cliente de que a consultoria de 
investimento é prestada numa base 
independente, a empresa:

Suprimido

(i) avalia um número suficientemente 
grande de instrumentos financeiros 
disponíveis no mercado. Os instrumentos 
financeiros devem ser diversificados 
quanto ao seu tipo e emitentes ou 
fornecedores de produtos e não devem 
estar limitados aos instrumentos 
financeiros emitidos ou fornecidos por 
entidades com relações estreitas com a 
empresa de investimento,
(ii) 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.

Or. en

Alteração 720
Anne E. Jensen

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Quando a empresa de investimento 
informa o cliente de que a consultoria de 
investimento é prestada numa base 
independente, a empresa:

Suprimido
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(i) avalia um número suficientemente 
grande de instrumentos financeiros 
disponíveis no mercado. Os instrumentos 
financeiros devem ser diversificados 
quanto ao seu tipo e emitentes ou 
fornecedores de produtos e não devem 
estar limitados aos instrumentos 
financeiros emitidos ou fornecidos por 
entidades com relações estreitas com a 
empresa de investimento,
(ii) 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.

Or. en

Alteração 721
Wolf Klinz

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

5. Quando a empresa de investimento 
informa o cliente de que a consultoria de 
investimento é prestada numa base 
independente, a empresa:

5. Quando a empresa de investimento 
fornece consultoria de investimento, a 
empresa:

Or. en

Alteração 722
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

5. Quando a empresa de investimento 5. Quando a empresa de investimento 
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informa o cliente de que a consultoria de 
investimento é prestada numa base 
independente, a empresa:

fornece consultoria de investimento, a 
empresa:

Or. en

Alteração 723
Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

5. Quando a empresa de investimento 
informa o cliente de que a consultoria de 
investimento é prestada numa base 
independente, a empresa:

5. A empresa de investimento comunica ao
cliente se a sua consultoria de investimento 
é prestada numa base independente ou de 
forma restrita e, em caso de consultoria 
independente, a empresa:

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 Diretiva 
MiFID.

Alteração 724
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

5. Quando a empresa de investimento 
informa o cliente de que a consultoria de 
investimento é prestada numa base 
independente, a empresa:

5. Quando a empresa de investimento 
informa o cliente de que a consultoria de 
investimento é prestada a título oneroso, a 
empresa:

Or. en
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Alteração 725
Corien Wortmann-Kool

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

5. Quando a empresa de investimento 
informa o cliente de que a consultoria de 
investimento é prestada numa base 
independente, a empresa:

5. Quando a empresa de investimento 
informa o cliente de que a consultoria de 
investimento é prestada, a empresa deve 
igualmente informá-lo sobre se os 
instrumentos financeiros recomendados 
ficarão limitados aos instrumentos 
financeiros emitidos ou disponibilizados 
por entidades que mantenham relações 
estreitas com a empresa de investimento.
Quando a empresa de investimento 
informa o cliente de que a consultoria de 
investimento é prestada numa base 
independente, a empresa:

Or. en

Alteração 726
Burkhard Balz

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

5. Quando a empresa de investimento 
informa o cliente de que a consultoria de 
investimento é prestada numa base 
independente, a empresa:

5. Quando a empresa de investimento 
informa o cliente de que os serviços de
consultoria de investimento e de gestão de 
carteiras são prestados a título oneroso, a 
empresa deve igualmente informar o 
cliente sobre se os instrumentos 
financeiros recomendados ficarão 
limitados aos instrumentos financeiros 
emitidos ou disponibilizados por entidades 
que mantenham relações estreitas com a 
empresa de investimento.
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Or. en

Alteração 727
Burkhard Balz

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 5 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) avalia um número suficientemente 
grande de instrumentos financeiros 
disponíveis no mercado. Os instrumentos 
financeiros devem ser diversificados 
quanto ao seu tipo e emitentes ou 
fornecedores de produtos e não devem 
estar limitados aos instrumentos 
financeiros emitidos ou fornecidos por 
entidades com relações estreitas com a 
empresa de investimento,

Suprimida

Or. en

Alteração 728
Burkhard Balz

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 5 – alínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) 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.

Suprimida

Or. en

Alteração 729
Diogo Feio
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Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

5. Quando a empresa de investimento 
informa o cliente de que a consultoria de 
investimento é prestada numa base 
independente, a empresa:

5. Quando a empresa de investimento 
fornece consultoria de investimento, a 
empresa:

Or. en

Alteração 730
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 5 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) avalia um número suficientemente 
grande de instrumentos financeiros 
disponíveis no mercado. Os instrumentos 
financeiros devem ser diversificados 
quanto ao seu tipo e emitentes ou 
fornecedores de produtos e não devem 
estar limitados aos instrumentos 
financeiros emitidos ou fornecidos por 
entidades com relações estreitas com a 
empresa de investimento,

(i) comunica ao cliente se e em que 
medida aceitou ou recebeu honorários, 
comissões ou quaisquer prestações 
pecuniárias pagas ou concedidas por 
terceiros ou por uma pessoa que atue em 
nome de terceiros em relação à prestação 
do serviço aos clientes. Os honorários, 
comissões ou quaisquer prestações 
monetárias pagas ou concedidas por 
terceiros ou por uma pessoa que atue em 
nome de terceiros em relação à prestação 
do serviço aos clientes são deduzidos dos 
honorários, comissões ou prestações 
pecuniárias pagas pelo cliente a título de 
consultoria de investimento.

Or. en

Alteração 731
Wolf Klinz

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 5 – alínea i)
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Texto da Comissão Alteração

(i) avalia um número suficientemente 
grande de instrumentos financeiros 
disponíveis no mercado. Os instrumentos 
financeiros devem ser diversificados 
quanto ao seu tipo e emitentes ou 
fornecedores de produtos e não devem
estar limitados aos instrumentos 
financeiros emitidos ou fornecidos por 
entidades com relações estreitas com a 
empresa de investimento,

(i) diversifica a sua oferta no que se refere 
ao tipo de instrumento financeiro ou à 
estratégia de investimento. A oferta não 
deve estar limitada aos instrumentos 
financeiros emitidos ou fornecidos por 
entidades com relações estreitas com a 
empresa de investimento,

Or. en

Alteração 732
Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 5 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) avalia um número suficientemente 
grande de instrumentos financeiros 
disponíveis no mercado. Os instrumentos 
financeiros devem ser diversificados 
quanto ao seu tipo e emitentes ou 
fornecedores de produtos e não devem 
estar limitados aos instrumentos 
financeiros emitidos ou fornecidos por 
entidades com relações estreitas com a 
empresa de investimento,

(i) avalia uma gama completa de 
instrumentos financeiros disponíveis na 
globalidade do mercado em causa. Os 
instrumentos financeiros analisados devem 
ser diversificados tanto quanto ao seu tipo 
como aos emitentes ou fornecedores de 
produtos e não devem estar limitados aos 
instrumentos financeiros emitidos ou 
fornecidos por entidades com relações 
estreitas com a empresa de investimento,
As empresas que não puderem fornecer 
uma análise suficientemente ampla dos 
instrumentos financeiros na globalidade 
do mercado devem indicar claramente ao 
cliente que a sua consultoria não é 
independente.

Or. en

Justificação

O Reino Unido introduziu normas mais elevadas de proteção do consumidor sob a forma de 
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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 Diretiva 
MiFID.

Alteração 733
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 5 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) avalia um número suficientemente 
grande de instrumentos financeiros 
disponíveis no mercado. Os instrumentos 
financeiros devem ser diversificados 
quanto ao seu tipo e emitentes ou 
fornecedores de produtos e não devem 
estar limitados aos instrumentos 
financeiros emitidos ou fornecidos por 
entidades com relações estreitas com a 
empresa de investimento,

(i) avalia um número suficientemente 
grande de instrumentos financeiros 
disponíveis no mercado. Os instrumentos 
financeiros analisados devem ser 
diversificados quanto ao seu tipo e 
emitentes ou fornecedores de produtos e 
não devem estar limitados aos instrumentos 
financeiros emitidos ou fornecidos por 
entidades com relações estreitas com a 
empresa de investimento,

Or. en

Justificação

(Esta justificação não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 734
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 5 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) avalia um número suficientemente 
grande de instrumentos financeiros 
disponíveis no mercado. Os instrumentos 
financeiros devem ser diversificados 
quanto ao seu tipo e emitentes ou 

(i) procede a uma análise exaustiva e 
justa do mercado pertinente e fornece 
uma consultoria que não seja nem 
imparcial nem restrita. Os instrumentos 
financeiros devem ser diversificados 
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fornecedores de produtos e não devem 
estar limitados aos instrumentos 
financeiros emitidos ou fornecidos por 
entidades com relações estreitas com a 
empresa de investimento,

quanto ao seu tipo e emitentes ou 
fornecedores de produtos e não devem 
estar limitados aos instrumentos 
financeiros emitidos ou fornecidos por 
entidades com relações estreitas com a 
empresa de investimento.

Or. en

Justificação

Esta alteração é apresentada na sequência de uma proposta do BEUC.

Alteração 735
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 5 – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) avalia um número suficientemente 
grande de instrumentos financeiros
disponíveis no mercado. Os instrumentos 
financeiros devem ser diversificados 
quanto ao seu tipo e emitentes ou 
fornecedores de produtos e não devem 
estar limitados aos instrumentos 
financeiros emitidos ou fornecidos por 
entidades com relações estreitas com a 
empresa de investimento,

i) avalia integralmente o mercado em 
questão e presta aconselhamento 
imparcial e ilimitado a clientes.  Os 
instrumentos financeiros devem ser 
diversificados quanto ao seu tipo e 
emitentes ou fornecedores de produtos e 
não devem estar limitados aos instrumentos 
financeiros emitidos ou fornecidos por 
entidades com relações estreitas com a 
empresa de investimento,

Or. de

Alteração 736
Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 5 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) avalia um número suficientemente 
grande de instrumentos financeiros 

(i) procede a uma análise exaustiva e 
justa do mercado pertinente e fornece 
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disponíveis no mercado. Os instrumentos 
financeiros devem ser diversificados 
quanto ao seu tipo e emitentes ou 
fornecedores de produtos e não devem 
estar limitados aos instrumentos 
financeiros emitidos ou fornecidos por 
entidades com relações estreitas com a 
empresa de investimento,

uma consultoria que não seja nem 
imparcial nem restrita. Os instrumentos 
financeiros devem ser diversificados 
quanto ao seu tipo e emitentes ou 
fornecedores de produtos e não devem 
estar limitados aos instrumentos 
financeiros emitidos ou fornecidos por 
entidades com relações estreitas com a 
empresa de investimento,

Or. en

Alteração 737
Arlene McCarthy

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 5 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) avalia um número suficientemente 
grande de instrumentos financeiros 
disponíveis no mercado. Os instrumentos 
financeiros devem ser diversificados 
quanto ao seu tipo e emitentes ou 
fornecedores de produtos e não devem 
estar limitados aos instrumentos 
financeiros emitidos ou fornecidos por 
entidades com relações estreitas com a 
empresa de investimento,

(i) procede a uma análise exaustiva e 
justa do mercado pertinente e fornece 
uma consultoria que não seja nem 
imparcial nem restrita. Os instrumentos 
financeiros devem ser diversificados 
quanto ao seu tipo e emitentes ou 
fornecedores de produtos e não devem 
estar limitados aos instrumentos 
financeiros emitidos ou fornecidos por 
entidades com relações estreitas com a 
empresa de investimento,

Or. en

Justificação

Os critérios da Comissão em termos de consultoria de investimento independente não são 
suficientemente exigentes para garantir que os consultores independentes estudem a 
globalidade do mercado e prestem uma consultoria imparcial.

Alteração 738
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo
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Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 5 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) avalia um número suficientemente 
grande de instrumentos financeiros 
disponíveis no mercado. Os instrumentos 
financeiros devem ser diversificados 
quanto ao seu tipo e emitentes ou 
fornecedores de produtos e não devem 
estar limitados aos instrumentos 
financeiros emitidos ou fornecidos por 
entidades com relações estreitas com a 
empresa de investimento,

(i) avalia um número suficientemente 
grande de instrumentos financeiros 
disponíveis no mercado e fornece uma 
consultoria que não seja nem imparcial 
nem restrita. Os instrumentos financeiros 
devem ser diversificados quanto ao seu 
tipo e emitentes ou fornecedores de 
produtos e não devem estar limitados aos 
instrumentos financeiros emitidos ou 
fornecidos por entidades com relações 
estreitas com a empresa de investimento,

Or. en

Justificação

É importante velar por que os consultores de investimento independentes forneçam uma 
consultoria imparcial.

Alteração 739
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 5 – alínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) 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.

Suprimida

Or. en

Justificação

É necessário impedir a introdução da interdição de qualquer tipo de incentivos aquando da 
prestação de uma consultoria de investimento numa base independente.
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Alteração 740
Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 5 – alínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) 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.

Suprimida

Or. en

Justificação

As restrições aos honorários devem ser tratadas separadamente. 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 Diretiva MiFID.

Alteração 741
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 5 – alínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) 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.

(ii) não aceita incentivos 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, 
à exceção dos honorários, comissões ou 
prestações monetárias transferidos para o 
cliente.

As empresas de investimento também não 
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são autorizadas a propor serviços 
remunerados por honorários, comissões 
ou quaisquer prestações pagas ou 
fornecidas por uma instituição financeira 
ou uma pessoa que atue em nome de uma 
instituição financeira que emita produtos 
de investimento que aconselhe, a não ser 
que transfiram ou honorários, comissões 
ou outras prestações para o investidor.

Or. en

Alteração 742
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 5 – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) 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.

ii) o cliente deve dispor da possibilidade 
contratual de ser informado sobre
honorários, comissões ou quaisquer 
prestações monetárias pagas ou concedidas 
à empresa de investimento por qualquer 
terceiro ou por uma pessoa que atue em 
nome de um terceiro em relação à 
prestação do serviço aos clientes.

Or. nl

Alteração 743
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 5 – alínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) 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 

(ii) comunica ao cliente se e os 
instrumentos financeiros recomendados 
ficarão limitados aos instrumentos 
financeiros emitidos ou disponibilizados 
por entidades que mantenham relações 
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à prestação do serviço aos clientes. estreitas com a empresa de investimento.

Or. en

Alteração 744
Wolf Klinz

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 5 – alínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) 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.

(ii) informa o cliente, antes de concluir 
um acordo, sobre os honorários, comissões 
ou quaisquer prestações monetárias a 
pagar ou a conceder por qualquer terceiro 
ou por uma pessoa que atue em nome de 
um terceiro em relação à prestação do 
serviço aos clientes.

Or. en

Alteração 745
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 5 – alínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) 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.

(ii) não aceita nem recebe honorários, 
comissões, prestações ou outros incentivos 
pagos ou concedidos por qualquer terceiro 
ou por uma pessoa que atue em nome de 
um terceiro em relação à prestação do 
serviço aos clientes. 

Or. en

Alteração 746
Sylvie Goulard
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Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 5 – alínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) 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.

(ii) não 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 que ultrapassem a 
remuneração que deverá ser paga pelo 
cliente a título da consultoria de 
investimento.

Or. en

Alteração 747
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 5 – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) 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.

ii) não aceita nem recebe honorários, 
comissões, quaisquer prestações 
monetárias ou incentivos em género ou 
outros pagos ou concedidos por qualquer 
terceiro ou por uma pessoa que atue em 
nome de um terceiro ou por uma pessoa 
que mantenha uma relação estreita com a 
empresa de investimento, em relação à 
prestação do serviço aos clientes.

Or. de

Alteração 748
Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 5 – alínea ii)
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Texto da Comissão Alteração

(ii) 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.

(ii) 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. As 
empresas de investimento também não são 
autorizadas a propor serviços 
remunerados por honorários, comissões 
ou quaisquer prestações pagas ou 
fornecidas por uma instituição financeira 
ou uma pessoa que atue em nome de uma 
instituição financeira que emita produtos 
de investimento que aconselhe.

Or. en

Alteração 749
Arlene McCarthy

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 5 – alínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) 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.

(ii) 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, e será 
remunerada unicamente pelos encargos 
pagos pelo cliente ou em seu nome.

Or. en

Justificação

Os critérios da Comissão em termos de consultoria de investimento independente não são 
suficientemente exigentes para garantir que os consultores independentes estudem a 
globalidade do mercado e prestem uma consultoria imparcial.
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Alteração 750
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 5 – alínea ii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(ii-A) não recebe honorários, comissões 
ou quaisquer prestações monetárias 
excessivas decorrentes da rotação da 
carteira do seu cliente.

Or. en

Alteração 751
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 5 – alínea ii-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(ii-B) recebe honorários, comissões ou 
quaisquer prestações pecuniárias pagas 
por um terceiro ou por uma pessoa que 
atue em nome de um terceiro numa base 
contínua, unicamente se, durante o 
mesmo período de tempo, fornecer uma 
avaliação periódica, numa base contínua, 
dos instrumentos financeiros 
recomendados. Esta avaliação contínua 
deve incluir, pelo menos, a aplicação de 
um mecanismo de alerta para os produtos 
cujo comportamento divirja do que se 
poderia esperar em circunstâncias 
normais, ou cujas probabilidades de 
ganho se tenham fortemente alterado em 
relação às expectativas.

Or. en

Alteração 752
Sven Giegold
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em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 5 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros autorizam as 
empresas de investimento que não estejam 
autorizadas a conservar prestações 
pecuniárias pagas por terceiros, nos 
termos do presente artigo, a cobrar 
comissões sobre todos os processos de 
venda e a deduzir os incentivos 
transferidos para os investidores a título 
de honorários de consultoria.

Or. en

Alteração 753
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Quando a empresa de investimento 
fornece consultoria de investimento, a 
empresa:
(i) examina um número suficientemente 
grande de instrumentos financeiros 
dentro da gama de produtos da firma, e
(ii) recomenda um ou mais instrumentos 
financeiros em função das preferências, 
das necessidades e da situação financeira 
e pessoal do cliente.

Or. en

Justificação

Uma empresa de investimento deve sempre atuar no interesse do cliente.
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Alteração 754
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os Estados-Membros devem velar 
por que o modo como uma empresa de 
investimento remunera o seu pessoal, os 
seus representantes designados ou outras 
empresas de investimento não obste ao 
cumprimento da sua obrigação de atuar 
no interesse dos clientes. Os Estados-
Membros devem velar por que, sempre 
que o pessoal aconselhe ou venda 
instrumentos financeiros a clientes não 
profissionais, as estruturas de 
remuneração do pessoal em questão não 
prejudiquem a sua capacidade de fornecer 
uma recomendação objetiva, se for caso 
disso, ou de fornecer informações de 
forma justa, clara e não enganosa, 
nomeadamente assegurando que a 
remuneração não dependa unicamente 
dos objetivos de venda ou da rentabilidade 
dos instrumentos financeiros e não dê 
origem a conflitos de interesse excessivos.

Or. en

Alteração 755
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. A AEVMM deve elaborar projetos de 
normas técnicas de regulamentação para 
definir rácios aceitáveis de rotação de 
carteira e a indemnização correspondente. 
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A AEVMM apresenta esses projetos de 
normas técnicas de regulamentação à 
Comissão até 31 de dezembro de 2014.
São delegados na Comissão os poderes de 
adotar as normas técnicas de 
regulamentação a que se refere o 
primeiro parágrafo, nos termos dos 
artigos 10.º a 14.º do Regulamento (UE) 
n.º 1095/2012. 

Or. en

Alteração 756
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. O investidor deve receber 
informações pormenorizadas sobre todas 
as deduções, incluindo os honorários e os 
custos, elaboradas de forma cumulativa. 
Estas informações devem evidenciar a 
incidência a longo prazo nos rendimentos 
através de uma comparação direta entre o 
rendimento para o investidor e as 
deduções totais. Estas informações devem 
ser comunicadas 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

Justificação

O nível das deduções cumulativas sobre alguns investimentos significa que o rendimento 
efetivo é muito baixo. Este rendimento encontra-se dissimulado entre níveis de investimento 
ou não é percetível quando é indicado em pequenas percentagens, razão pela qual a 
incidência no rendimento deve ser mencionada.
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Alteração 757
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Uma empresa de investimento estará 
apta a acordar expressamente com cada 
um dos seus clientes ou clientes potenciais 
a não prestação de consultoria, desde que:
(i) o acordo seja inequívoco e 
adequadamente documentado nas etapas 
pré-contratuais e contratuais do 
investimento, e
(ii) os clientes ou clientes potenciais sejam 
devidamente informados das implicações 
e das consequências do facto de não lhes 
ser prestada consultoria de investimento.

Or. en

Justificação

The amendment aims set out the boundaries of what constitutes “investment advice”, and 
seeks to differentiate it from other investment services, such as non-personal 
recommendations or recommendations not presented as suitable, and from other non-
investment related services, such as marketing. If both the provider and receiver of the 
investment service are aware of the kind of service provided and the risks and consequences 
associated with it and, on that basis, agree to go ahead, the receiver will not be entitled to 
claim that it expected to receive a service other than that agreed on and the provider will not 
be entitled to breach the legal requirements in respect thereof, alleging lack of clarity. In 
order to bolster legal certainty in respect of the requirements the investment service must 
meet, the matter must be dealt with in the MiFID revision.

Alteração 758
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.° 5-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

5-B. Sempre que uma empresa de 
investimento prestar serviços de 
consultoria, de gestão de carteiras ou 
outros e que o cliente possa confiar 
razoavelmente no facto de que a empresa 
atuará no seu interesse, os Estados-
Membros velam por que as empresas não 
aceitem honorários, comissões ou 
prestações pecuniárias se estas forem 
suscetíveis de influenciar a consultoria ou 
as decisões tomadas em nome do cliente.

Or. en

Justificação

Deve ser lícito esperar que as empresas evitem receber pagamentos ou prestações de 
terceiros em situações em que tal possa prejudicar a obrigação da empresa de atuar no 
interesse dos seus clientes. No entanto, os Estados-Membros beneficiam assim de maior 
flexibilidade para estudar a melhor forma de salvaguardar os interesses dos clientes, 
baseando-se nas características do mercado nacional.

Alteração 759
Burkhard Balz

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. 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.

Suprimido

Or. en
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Alteração 760
Wolf Klinz

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. 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.

6. Quando presta serviços de gestão de 
carteiras a clientes profissionais ou não 
profissionais nos termos do artigo 4.º, n.º 
2, a empresa de investimento informa o 
cliente, antes da conclusão do acordo, 
sobre os honorários, comissões ou 
quaisquer prestações monetárias que 
deverão ser 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. O 
relatório periódico comunicado pela 
empresa de investimento de seis em seis 
meses indica todos os 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.

Or. en

Alteração 761
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. 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 

6. 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 
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aos clientes. aos clientes, salvo se:
a) o cliente tiver sido devidamente 
informado de tais honorários, comissões 
ou prestações monetárias antes da 
prestação do serviço em causa;
b) esses honorários, comissões ou 
prestações monetárias forem para 
benefício final do cliente.

Or. en

Justificação

Monetary inducements in the case of portfolio management should not be banned entirely. 
Non-monetary benefits such as soft commissions (broker research, financial analysis or 
pricing information systems) provide important assistance for asset managers in the process 
of taking investment decisions or transmitting orders for execution and are subject to MiFID 
Level 2 requirement that they enhance the quality of the service. Soft commissions should be 
allowed in relation to portfolio management, as they help to reduce fees to clients, and assist 
investment managers in providing a better service to their clients.

Alteração 762
Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. 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.

6. Uma empresa de investimento que 
preste serviços de consultoria de 
investimento ou de gestão de carteiras a 
um cliente não profissional, ou que venda 
um instrumento financeiro a um cliente 
não profissional sem consultoria, apenas 
deve receber remuneração do cliente para 
estes serviços e para serviços 
estreitamente ligados a estes. No que diz 
respeito a todos estes serviços, a empresa 
de investimento:
i) não aceita honorários, comissões ou 
quaisquer prestações monetárias ou não 
monetárias pagas ou concedidas por 
qualquer terceiro ou por uma pessoa que 
atue em nome de um terceiro, mesmo que 
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a empresa tencione reembolsar esses 
pagamentos ao cliente,

ii) indica claramente os seus encargos ao 
cliente não profissional sob a forma de 
um único montante ou de uma 
percentagem simples,
iii) quando procede à distribuição dos 
seus próprios produtos, não agrega os 
encargos de consultoria, de gestão de 
carteiras ou de distribuição aos encargos 
ligados aos produtos, devendo comunicar 
o custo destas atividades separadamente, 
com base no seu custo económico,
iv) não deve avaliar o desempenho dos 
seus empregados nem calcular a 
remuneração destes últimos de modo a 
fazê-la depender de forma significativa 
dos volumes de vendas ou dos lucros 
gerados pelo empregado para a empresa.

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 Diretiva 
MiFID.

Alteração 763
Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. 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 

6. Quando presta serviços de consultoria 
de investimento, de gestão de carteiras ou 
outros serviços relativamente aos quais o 
cliente profissional tem o direito de 
confiar nas decisões da empresa, a 
empresa de investimento:
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aos clientes.

a) é remunerada unicamente pelos 
encargos que deverão ser pagos pelo 
cliente ou em nome do cliente e não exige 
nem aceita outros pagamentos ou 
prestações em relação a estes serviços; e
b) não aceita nem recebe honorários, 
comissões ou quaisquer outras prestações 
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.

Or. en

Alteração 764
Thomas Mann

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. 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.

6. Quando presta serviços de gestão de 
carteiras a clientes não profissionais na 
aceção do artigo 4.º, n.º 2, pontos 9 e 10, a 
empresa de investimento deve, antes do 
acordo, informar o seu cliente sobre o 
nível previsto de incentivos. O relatório 
periódico deve mencionar todos os 
incentivos pagos ou recebidos no período 
anterior.

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 em relação às 
contrapartes elegíveis. Neste contexto, o âmbito do presente regulamento deve ser limitado a 
situações em que os serviços de gestão financeira de carteiras sejam prestados a clientes não 
profissionais e profissionais.
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Alteração 765
Robert Goebbels

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. 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.

6. Quando presta serviços de gestão de 
carteiras ou de consultoria de 
investimento, a empresa de investimento 
não aceita nem recebe honorários, 
comissões, prestações ou outros incentivos 
pagos ou concedidos por qualquer terceiro 
ou por uma pessoa que atue em nome de 
um terceiro em relação à prestação do 
serviço aos clientes.

Or. en

Justificação

Há que proibir as comissões sobre todas as consultorias de investimento, pois esta situação 
cria um grave conflito de interesses entre o consultor em matéria de investimento e o cliente.

Alteração 766
Philippe De Backer

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. 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.

6. Quando se prestam serviços de gestão 
de carteiras, o cliente deve dispor da 
possibilidade contratual de ser informado 
sobre honorários, comissões ou quaisquer 
prestações monetárias pagas ou concedidas 
à empresa de investimento por qualquer 
terceiro ou por uma pessoa que atue em 
nome de um terceiro.

Or. nl
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Alteração 767
Astrid Lulling

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. 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.

6. Quando presta serviços de gestão de 
carteiras, a empresa de investimento 
indica, de forma específica ou geral, 
quando pode receber honorários, 
comissões ou quaisquer prestações 
monetárias de terceiros e quando e de que 
forma os clientes podem obter 
informações pormenorizadas sobre este 
pagamento.

Or. en

Alteração 768
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. 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.

6. Quando presta serviços de gestão de 
carteiras, a empresa de investimento deve, 
antes do acordo, informar o seu cliente 
sobre o nível previsto de incentivos. O 
relatório periódico deve mencionar todos 
os incentivos pagos ou recebidos no 
período anterior.

Or. en

Alteração 769
Corien Wortmann-Kool
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Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. 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.

6. Quando presta serviços de gestão de 
carteiras, de consultoria de investimento 
ou outros, relativamente aos quais o 
cliente profissional tem o direito de 
confiar nas decisões da empresa, 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.

Or. en

Alteração 770
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. 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.

6. 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. Se estiver prevista uma 
prestação monetária de qualquer tipo, 
deverá ser a mesma ser transferida para o 
investidor.

Or. en

Alteração 771
Arlene McCarthy
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Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Quando presta serviços de 
consultoria de investimento ou de gestão 
de carteiras, a empresa ou quem quer que 
atue em nome da empresa de 
investimento, em relação a estes serviços:
(i) 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 e será 
remunerada unicamente pelos encargos 
pagos pelo cliente ou em seu nome;
(ii) apresenta claramente ao cliente a sua 
tabela de encargos e, sempre que a 
empresa propuser serviços em relação a 
um ou vários dos seus próprios 
instrumentos financeiros, vela por que os 
encargos sejam apresentados 
separadamente dos encargos relativos a 
qualquer instrumento financeiro;
(iii) vela por que nem a remuneração, as 
recompensas ou os pagamentos em 
espécie efetuados aos seus empregados ou 
agentes que participem na venda de 
instrumentos financeiros a clientes não 
profissionais ou lhes prestem conselhos 
sobre esses produtos, nem as avaliações 
de desempenho desses empregados ou 
agentes comportem incentivos, a esses 
empregados ou agentes, a agir de forma 
que não seja no interesse de cada cliente 
não profissional;
(iv) comunica ao cliente se os 
instrumentos financeiros recomendados 
ficarão limitados aos instrumentos 
financeiros emitidos ou disponibilizados 
por entidades que mantenham relações 
estreitas com a empresa de investimento.

Or. en
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Justificação

Há que proibir as comissões sobre todas as consultorias de investimento, pois esta situação 
cria um grave conflito de interesses entre o consultor em matéria de investimento e o cliente. 
O mesmo se aplica às práticas em matéria de remuneração (tanto para as consultorias como 
para as vendas); as proibições das comissões deve ser estendida a todos os tipos de 
consultoria.

Alteração 772
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Os Estados-Membros devem velar 
por que as políticas de remuneração das 
empresas de investimento em relação aos 
seus empregados, aos seus representantes 
ou a outras empresas de investimento 
associadas não interfiram na sua 
capacidade de atuar no interesse dos 
clientes. Relativamente aos empregados 
que prestam serviços de consultoria ou 
vendem instrumentos financeiros a 
clientes não profissionais, os Estados-
Membros devem assegurar que a sua 
remuneração por parte da empresa não 
afete a sua imparcialidade no que toca à 
formulação de recomendações adequadas, 
a vendas apropriadas ou 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

Este novo número permite aos Estados-Membros tomar medidas sobre as práticas de 
remuneração nas empresas para evitar os riscos de aconselhamento tendencioso no quadro 



PE489.465v01-00 80/185 AM\901765PT.doc

PT

da consultoria e das vendas de instrumentos financeiros. Os regimes remuneração, tais como 
os consideráveis prémios 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 773
Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Uma empresa de investimento não 
deve propor nem pagar honorários, 
comissões ou prestações monetárias ou 
não monetárias a outra empresa de 
investimento ou a terceiros em benefício 
de outra empresa, em relação a 
consultoria, venda, ou gestão de 
instrumentos financeiros para clientes 
não profissionais, ou qualquer outro 
serviço conexo.

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 Diretiva 
MiFID.

Alteração 774
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Uma empresa de investimento que 
preste consultoria sobre instrumentos 
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financeiros ou os venda a clientes não 
profissionais deve velar por que o seu 
pessoal não seja remunerado ou o seu 
desempenho avaliado de forma a entrar 
em conflito com a sua obrigação de atuar 
no interesse dos seus clientes. Em 
particular, não deverá tomar medidas 
relativas a remuneração ou de outro tipo 
suscetíveis de beneficiar os empregados, 
de modo a fazê-los sentir-se incentivados 
a recomendar um determinado 
instrumento financeiro a um cliente não 
profissional, quando a empresa poderia 
propor outro instrumento financeiro que 
melhor correspondesse às necessidades 
desse cliente.

Or. en

Justificação

Esta alteração é apresentada na sequência de uma proposta da ASF.

Alteração 775
Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Uma empresa de investimento que 
preste consultoria sobre instrumentos 
financeiros ou os venda a clientes não 
profissionais deve velar por que o seu 
pessoal não seja remunerado ou o seu 
desempenho avaliado de forma a entrar 
em conflito com a sua obrigação de atuar 
no interesse dos seus clientes. Em 
particular, não deverá tomar medidas 
relativas a remuneração ou de outro tipo 
suscetíveis de beneficiar os empregados, 
de modo a fazê-los sentir-se incentivados 
a recomendar um determinado 
instrumento financeiro a um cliente não 
profissional, quando a empresa poderia 
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propor outro instrumento financeiro que 
melhor correspondesse às necessidades 
desse cliente.

Or. en

Alteração 776
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Quando um serviço de investimento é 
oferecido juntamente com outro serviço 
ou produto como parte de um pacote ou 
como condição para a obtenção do acordo 
ou do pacote, a empresa de investimento 
deve informar o cliente se é possível 
adquirir separadamente os diferentes 
componentes e apresentar informações 
distintas sobre os custos e despesas de 
cada componente.

Suprimido

A AEVMM desenvolverá, até [], o mais 
tardar, e atualizará periodicamente, 
orientações para a avaliação e a 
supervisão das práticas de venda cruzada, 
indicando, nomeadamente, as situações 
em que estas práticas não são conformes 
com as obrigações estabelecidas pelo n.º 
1.

Or. de

Justificação

A transposição dos requisitos aplicáveis às orientações da AEVMM é muito complexa e, no 
tocante à relação custo/eficácia, é injustificadamente desproporcionada ao reforço esperado 
da transparência.

Alteração 777
Astrid Lulling
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Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Quando um serviço de investimento é 
oferecido juntamente com outro serviço 
ou produto como parte de um pacote ou 
como condição para a obtenção do acordo 
ou do pacote, a empresa de investimento 
deve informar o cliente se é possível 
adquirir separadamente os diferentes 
componentes e apresentar informações 
distintas sobre os custos e despesas de 
cada componente.

Suprimido

A AEVMM desenvolverá, até [], o mais 
tardar, e atualizará periodicamente, 
orientações para a avaliação e a 
supervisão das práticas de venda cruzada, 
indicando, nomeadamente, as situações 
em que estas práticas não são conformes 
com as obrigações estabelecidas pelo n.º 
1.

Or. en

Alteração 778
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Quando um serviço de investimento é 
oferecido juntamente com outro serviço ou 
produto como parte de um pacote ou como 
condição para a obtenção do acordo ou do 
pacote, a empresa de investimento deve 
informar o cliente se é possível adquirir 
separadamente os diferentes componentes 
e apresentar informações distintas sobre os 
custos e despesas de cada componente.

Quando um serviço de investimento é 
oferecido juntamente com outro serviço ou 
produto como parte de um pacote ou como 
condição para a obtenção do acordo ou do 
pacote, a empresa de investimento deve 
informar o cliente se é possível adquirir 
separadamente os diferentes componentes 
e apresentar informações distintas sobre os 
custos e despesas de cada componente. Os 
produtos de investimento não podem ser 
propostos no quadro de uma venda 
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condicionada a outros produtos de 
investimento, como depósitos ou serviços 
financeiros, exceto no que se refere à 
conta corrente ou à conta de títulos.

Or. en

Justificação

Esta alteração é apresentada na sequência de uma proposta do BEUC.

Alteração 779
Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Quando um serviço de investimento é 
oferecido juntamente com outro serviço ou 
produto como parte de um pacote ou como 
condição para a obtenção do acordo ou do 
pacote, a empresa de investimento deve 
informar o cliente se é possível adquirir 
separadamente os diferentes componentes 
e apresentar informações distintas sobre os 
custos e despesas de cada componente.

Quando um serviço de investimento é 
oferecido juntamente com outro serviço ou 
produto como parte de um pacote ou como 
condição para a obtenção do acordo ou do 
pacote, a empresa de investimento deve 
informar o cliente se é possível adquirir 
separadamente os diferentes componentes 
e apresentar informações distintas sobre os 
custos e despesas de cada componente. 
Não poderão ser propostos aos 
investidores não profissionais produtos 
que combinem serviços de investimento e 
serviços de poupança.

Or. en

Alteração 780
Robert Goebbels, Markus Ferber, Arlene McCarthy

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 7 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A AEVMM desenvolverá, até [], o mais A AEVMM, em cooperação com a ABE e 
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tardar, e atualizará periodicamente, 
orientações para a avaliação e a supervisão 
das práticas de venda cruzada, indicando, 
nomeadamente, as situações em que estas 
práticas não são conformes com as 
obrigações estabelecidas pelo n.º 1.

a AESPCR e através de um comité 
conjunto, desenvolverá, até [], o mais 
tardar, e atualizará periodicamente, 
orientações para a avaliação e a supervisão 
das práticas de venda cruzada, indicando, 
nomeadamente, as situações em que estas 
práticas não são conformes com as 
obrigações estabelecidas pelo n.º 1.

Or. en

Justificação

A cooperação entre as três ABE tendo em vista a elaboração de orientações reveste um 
grande interesse para a venda cruzada, uma vez que, nesta situação, há diferentes setores 
financeiros envolvidos, nomeadamente a banca e os seguros (sugestão do BCE).

Alteração 781
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 7 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A AEVMM desenvolverá, até [], o mais 
tardar, e atualizará periodicamente, 
orientações para a avaliação e a supervisão 
das práticas de venda cruzada, indicando, 
nomeadamente, as situações em que estas 
práticas não são conformes com as 
obrigações estabelecidas pelo n.º 1.

A AEVMM, em cooperação com a ABE e 
a AESPCR e através de um comité 
conjunto, desenvolverá, até [], o mais 
tardar, e atualizará periodicamente, 
orientações para a avaliação e a supervisão 
das práticas de venda cruzada, indicando, 
nomeadamente, as situações em que estas 
práticas não são conformes com as 
obrigações estabelecidas pelo n.º 1.

Or. en

Justificação

A cooperação entre as três ABE tendo em vista a elaboração de orientações reveste um 
grande interesse para a venda cruzada, uma vez que, nesta situação, há diferentes setores 
financeiros envolvidos, nomeadamente a banca e os seguros.
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Alteração 782
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 7 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A AEVMM desenvolverá, até [], o mais 
tardar, e atualizará periodicamente, 
orientações para a avaliação e a supervisão 
das práticas de venda cruzada, indicando, 
nomeadamente, as situações em que estas 
práticas não são conformes com as 
obrigações estabelecidas pelo n.º 1.

A AEVMM desenvolverá, até [], o mais 
tardar, e atualizará periodicamente, 
orientações para a avaliação e a supervisão 
das práticas de venda cruzada, indicando, 
nomeadamente, as situações em que estas 
práticas não são conformes com as 
obrigações estabelecidas pelo n.º 1 e pelo 
artigo 25.º.

Or. en

Justificação

Esta alteração é apresentada na sequência de uma proposta do BEUC.

Alteração 783
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. São conferidos poderes à Comissão 
para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 94.º, 
relativamente a medidas destinadas a 
assegurar que as empresas de 
investimento satisfazem os princípios nele 
estabelecidos aquando da prestação de 
serviços de investimento ou auxiliares aos 
seus clientes. Esses atos delegados devem 
ter em conta:

Suprimido

(a) A natureza do serviço ou serviços 
oferecidos ou prestados ao cliente ou 
cliente potencial, tendo em conta o tipo, 
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objeto, volume e frequência das 
transações;
(b) A natureza dos produtos oferecidos ou 
considerados, incluindo os diferentes tipos 
de instrumentos financeiros e de depósitos 
referidos no artigo 1.º, n.º 2;
(c) A natureza profissional ou não 
profissional do cliente ou cliente potencial 
ou, no caso do n.º 3, a sua classificação 
como contrapartes elegíveis.

Or. en

Justificação

Tendo em conta a diversidade dos serviços de investimento propostos em toda a UE, é mais 
adequado conceder uma certa flexibilidade aos Estados-Membros para que estes tomem em 
consideração as diferenças aquando da implementação da diretiva.  Esta medida não é, por 
conseguinte, necessária.

Alteração 784
Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-A. Os Estados-Membros devem exigir 
que as pessoas que prestam qualquer tipo 
de consultoria de investimento ou, se for 
caso disso, serviços auxiliares aos 
clientes, possuam um nível adequado de 
conhecimentos e competências com base 
em qualificações reconhecidas.

Or. en

Justificação

Cada Estado-Membro deve impor um nível mínimo de qualificação às pessoas que vendam 
produtos financeiros a clientes não profissionais; no entanto, este nível será específico a cada 
Estado-Membro, devido ao grande número de diferenças em matéria de conhecimentos e 
experiência dos investidores entre os Estados-Membros.



PE489.465v01-00 88/185 AM\901765PT.doc

PT

Alteração 785
Anne E. Jensen

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-A. Apenas um consultor que possua 
qualificações que correspondam a uma 
norma europeia mínima pode prestar 
consultoria financeira a investidores não 
profissionais. A AEVMM deve fornecer 
normas técnicas vinculativas que definam 
o conteúdo obrigatório dos programas de 
certificação e de formação subjacentes. A 
AEVMM deve determinar, em 
concertação com as autoridades nacionais 
competentes, quais de entre as 
qualificações existentes poderão ser 
consideradas como compatíveis com esta 
norma.

Or. en

Alteração 786
Jean-Paul Gauzès

Proposta de diretiva
Artigo 24-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 24.º-A
1. Os Estados-Membros devem exigir que 
qualquer empresa de investimento que 
utilize um sistema interno de negociação 
solicite à autoridade competente uma 
autorização prévia. Antes de conceder a 
referida autorização, a autoridade 
competente deve assegurar que o sistema:
(a) faça parte da política de execução nas 
melhores condições da empresa;
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(b) não atribua a nenhum tipo de 
participante quaisquer privilégios 
especiais em matéria de informação ou de
execução de ordens; 
(c) não esteja relacionado com qualquer 
outro sistema interno de negociação; 
(d) permita a cada participante escolher 
os tipos de contrapartes com os quais 
concorda em executar as suas ordens;
(e) seja especificamente identificado em 
matéria de obrigações de transparência 
pós-negociação.
Em ligação com a alínea b), quando 
necessário, deve ser tido um cuidado 
especial para assegurar que as ordens de 
conta própria são tratadas de forma 
exatamente igual à das ordens em nome 
de terceiras partes. 
A AEVMM deve elaborar projetos de 
normas técnicas de execução visando 
estabelecer os tipos de contrapartes que 
devem, como requisito mínimo, identificar 
sistemas internos de execução de ordens. 
A AEVMM apresenta à Comissão esses 
projetos de normas técnicas de execução o 
mais tardar até [...]*.
É atribuída à Comissão competência para 
adotar essas normas técnicas de 
execução, em conformidade com o 
artigo 15.º do Regulamento (UE) n.º 
1095/2010.
__________________
*JO: inserir a data.

Or. fr

Alteração 787
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 24-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 24.°-A
Os Estados-Membros devem velar por que 
as autoridades competentes sejam 
incumbidas da aplicação das disposições 
relativas à proteção dos investidores 
estabelecidas pela presente diretiva.

Or. en

Alteração 788
Jean-Paul Gauzès

Proposta de diretiva
Artigo 24-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 24.°-B
As autoridades competentes devem exigir 
que os sistemas internos de negociação 
responsáveis por uma percentagem do 
total de transações movimentadas por 
todos os sistemas de negociação superior 
a um determinado limite, sejam 
convertidos em MTF.
A AEVMM deve elaborar projetos de 
normas técnicas de execução visando 
estabelecer os procedimentos para 
calcular o referido limite.
A AEVMM apresenta à Comissão esses 
projetos de normas técnicas de execução o 
mais tardar até [...]*.
É atribuída à Comissão competência para 
adotar essas normas técnicas de 
execução, em conformidade com o 
artigo 15.º do Regulamento (UE) n.º 
1095/2010.
______________
*JO: inserir a data.
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Or. fr

Alteração 789
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 24-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 24.º-B
Os Estados-Membros podem criar, para 
além das suas autoridades competentes, 
organismos independentes encarregados 
de vigiar os mercados e de aprovar a 
adequação dos produtos para os 
investidores não profissionais.

Or. en

Alteração 790
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Ao prestar serviços de consultoria de 
investimento ou de gestão de carteiras, a 
empresa de investimento deve obter as 
informações necessárias relativas aos 
conhecimentos e experiência do cliente ou 
cliente potencial em matéria de 
investimento no que respeita ao tipo 
específico de produto ou serviço em 
questão, bem como as relativas à sua 
situação financeira e aos seus objetivos de 
investimento, de modo a permitir à 
empresa recomendar ao cliente ou cliente 
potencial os serviços de investimento e os 
instrumentos financeiros que lhe são mais 

1. Ao prestar informações sobre os 
produtos, serviços de consultoria para 
investimento ou de gestão de carteiras, a 
empresa de investimento deve obter as 
informações necessárias relativas aos 
conhecimentos e experiência do cliente ou 
cliente potencial em matéria de 
investimento no que respeita ao tipo 
específico de produto ou serviço em 
questão, bem como as relativas à sua 
situação financeira, incluindo as 
obrigações de crédito, a sua exposição ao 
risco do momento, a sua aceitação de 
perdas económicas, e aos seus objetivos de 
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adequados. investimento, de modo a permitir à 
empresa recomendar ao cliente ou cliente 
potencial os serviços de investimento e os 
instrumentos financeiros que lhe são mais 
adequados.

A ESMA deverá elaborar, até [...]*, 
orientações relativas à informação 
mínima a solicitar ao cliente e à avaliação 
da adequação do instrumento ou do 
serviço financeiro.
_________________
* JO, inserir a data: …

Or. en

Justificação

Esta alteração inspira-se numa proposta do BEUC.

Alteração 791
Jean-Paul Gauzès

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Ao prestar serviços de consultoria de 
investimento ou de gestão de carteiras, a 
empresa de investimento deve obter as 
informações necessárias relativas aos 
conhecimentos e experiência do cliente ou 
cliente potencial em matéria de 
investimento no que respeita ao tipo 
específico de produto ou serviço em 
questão, bem como as relativas à sua 
situação financeira e aos seus objetivos de 
investimento, de modo a permitir à 
empresa recomendar ao cliente ou cliente 
potencial os serviços de investimento e os 
instrumentos financeiros que lhe são mais 
adequados.

1. Ao prestar serviços de consultoria de 
investimento ou de gestão de carteiras, a 
empresa de investimento deve obter as 
informações necessárias relativas aos 
conhecimentos e experiência do cliente ou 
cliente potencial em matéria de 
investimento no que respeita ao tipo 
específico de produto ou serviço em 
questão, bem como as relativas à sua 
situação financeira e aos seus objetivos de 
investimento (incluindo a sua tolerância 
ao risco), de modo a permitir à empresa 
recomendar ao cliente ou cliente potencial 
os serviços de investimento e os 
instrumentos financeiros que lhe são mais 
adequados.

Or. en
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Alteração 792
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Quando fornece informações sobre 
produtos ou presta serviços de consultoria 
de investimento ou de gestão de carteiras, 
a empresa de investimento deve 
demonstrar que o produto vendido era o 
mais adequado da gama de produtos para 
responder às necessidades do cliente.

Or. en

Alteração 793
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Quando fornece informações sobre 
produtos ou presta serviços de consultoria 
de investimento ou de gestão de carteiras, 
a empresa de investimento deve avaliar se 
a realização de investimentos é oportuna 
para o cliente, nomeadamente quando o 
cliente tem passivos sob a forma de 
empréstimos. Se um investimento for 
considerado inoportuno num determinado 
momento, a empresa de investimento deve 
emitir uma advertência ao cliente.

Or. en
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Alteração 794
Wolf Klinz

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar 
que, ao prestarem serviços de investimento 
diferentes dos referidos no n.º 1, as 
empresas de investimento solicitam ao 
cliente ou potencial cliente que lhes 
forneça informações sobre os seus 
conhecimentos e experiência em matéria de 
investimento no que respeita ao tipo 
específico de produto ou serviço oferecido 
ou solicitado, de modo a permitir à 
empresa determinar se o produto ou o 
serviço de investimento considerado lhe é 
adequado.

Os Estados-Membros devem assegurar 
que, ao prestarem serviços de investimento 
diferentes dos referidos no n.º 1, as 
empresas de investimento solicitam ao 
cliente ou potencial cliente que lhes 
forneça informações sobre os seus 
conhecimentos e experiência em matéria de 
investimento no que respeita ao tipo 
específico de produto ou serviço oferecido 
ou solicitado, de modo a permitir à 
empresa determinar se o produto ou o 
serviço de investimento considerado lhe é 
adequado. Tal não se aplica ao serviço de 
custódia e administração de instrumentos 
financeiros, especificado no anexo I, 
secção A, ponto 9.

Or. en

Alteração 795
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.° 2 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A ESMA deverá elaborar, até [...]*, 
orientações relativas à informação 
mínima a solicitar no que se refere aos 
conhecimentos e experiência do cliente no 
domínio do investimento em relação ao 
tipo específico de produto ou de serviço 
proposto ou solicitado, bem como à 
avaliação da adequação do produto ou do 
serviço em função dos conhecimentos e 
experiência do cliente.
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___________________
* JO, inserir a data: …

Or. en

Alteração 796
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem velar 
por que as empresas de investimento que 
propõem produtos agrupados através de 
práticas de venda cruzada, nos termos do 
artigo 24.º, n.º 7, avaliem a adequação 
para o investidor de cada produto 
separadamente, bem como do conjunto.

Or. en

Alteração 797
Syed Kamall, Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 3 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem autorizar as 
empresas de investimento, quando prestam 
serviços de investimento que consistam 
exclusivamente na execução de ordens do 
cliente ou na sua receção e transmissão, 
com ou sem serviços auxiliares, com 
exceção do serviço auxiliar especificado 
na secção B, ponto 1, do anexo 1, a prestar 
esses serviços de investimento aos seus 
clientes sem necessidade de obter as 
informações ou efetuar a determinação a 
que se refere o n.º 2, sempre que sejam 

Os Estados-Membros devem autorizar as 
empresas de investimento, quando prestam 
serviços de investimento que consistam 
exclusivamente na execução de ordens do 
cliente ou na sua receção e transmissão, 
com ou sem serviços auxiliares, a prestar 
esses serviços de investimento aos seus 
clientes sem necessidade de obter as 
informações ou efetuar a determinação a 
que se refere o n.º 2, sempre que sejam 
preenchidas as seguintes condições:
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preenchidas as seguintes condições:

Or. en

Alteração 798
Astrid Lulling

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 3 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem autorizar as 
empresas de investimento, quando prestam 
serviços de investimento que consistam 
exclusivamente na execução de ordens do 
cliente ou na sua receção e transmissão, 
com ou sem serviços auxiliares, com 
exceção do serviço auxiliar especificado 
na secção B, ponto 1, do anexo 1, a prestar 
esses serviços de investimento aos seus 
clientes sem necessidade de obter as 
informações ou efetuar a determinação a 
que se refere o n.º 2, sempre que sejam 
preenchidas as seguintes condições:

Os Estados-Membros devem autorizar as 
empresas de investimento, quando prestam 
serviços de investimento que consistam 
exclusivamente na execução de ordens do 
cliente ou na sua receção e transmissão, 
com ou sem serviços auxiliares, a prestar 
esses serviços de investimento aos seus 
clientes sem necessidade de obter as 
informações ou efetuar a determinação a 
que se refere o n.º 2, sempre que sejam 
preenchidas as seguintes condições:

Or. en

Alteração 799
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 3 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem autorizar as 
empresas de investimento, quando prestam 
serviços de investimento que consistam 
exclusivamente na execução de ordens do 
cliente ou na sua receção e transmissão, 
com ou sem serviços auxiliares, com 
exceção do serviço auxiliar especificado 

Os Estados-Membros devem autorizar as 
empresas de investimento, quando prestam 
serviços de investimento que consistam 
exclusivamente na execução de ordens do 
cliente ou na sua receção e transmissão, 
com ou sem serviços auxiliares, a prestar 
esses serviços de investimento aos seus 
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na secção B, ponto 1, do anexo 1, a prestar 
esses serviços de investimento aos seus 
clientes sem necessidade de obter as 
informações ou efetuar a determinação a 
que se refere o n.º 2, sempre que sejam 
preenchidas as seguintes condições:

clientes sem necessidade de obter as 
informações ou efetuar a determinação a 
que se refere o n.º 2, sempre que sejam 
preenchidas as seguintes condições:

Or. en

Justificação

Esta alteração visa realizar o objetivo que consiste em garantir condições equitativas para a 
concessão de empréstimos ou de crédito. Segundo a proposta inicial, terceiros teriam a 
possibilidade de conceder crédito a clientes sem aplicar as obrigações constantes do presente 
artigo.

Alteração 800
Alfredo Pallone

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

a) os serviços referentes a qualquer dos
seguintes instrumentos financeiros:

a) os serviços não referentes a 
instrumentos financeiros que, pelo facto de 
incorporarem um instrumento derivado 
ou uma estrutura ou serem considerados 
ilíquidos, tornam difícil para o cliente 
compreender os riscos em que incorre.

Or. en

Alteração 801
Alfredo Pallone

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea (i)

Texto da Comissão Alteração

(i) ações admitidas à negociação num 
mercado regulamentado ou num mercado 
equivalente num país terceiro ou num 

Suprimido
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MTF, quando se tratarem de ações de 
empresas, e excluindo ações em 
organismos de investimento coletivo não 
OICVM e ações que integram um 
instrumento derivado;

Or. en

Alteração 802
Astrid Lulling

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea (i)

Texto da Comissão Alteração

(i) ações admitidas à negociação num 
mercado regulamentado ou num mercado 
equivalente num país terceiro ou num 
MTF, quando se tratarem de ações de 
empresas, e excluindo ações em 
organismos de investimento coletivo não 
OICVM e ações que integram um 
instrumento derivado;

1. ações admitidas à negociação num 
mercado regulamentado ou num mercado 
equivalente num país terceiro ou num 
MTF, quando se tratarem de ações de 
empresas;

Or. en

Justificação

Uma vez que os instrumentos cotados e negociados em mercados regulamentados estão 
sujeitos a regras comuns da UE, em matéria de publicação de informações e divulgação de 
elementos essenciais, ou a disposições específicas em termos de gestão do risco e de depósito 
(OICVM e FIA), estes produtos devem, de um modo geral, estar disponíveis para fins de 
execução pelos investidores.

Alteração 803
Syed Kamall, Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea (i)

Texto da Comissão Alteração

(i) ações admitidas à negociação num (i) ações admitidas à negociação num 
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mercado regulamentado ou num mercado 
equivalente num país terceiro ou num 
MTF, quando se tratarem de ações de 
empresas, e excluindo ações em 
organismos de investimento coletivo não 
OICVM e ações que integram um 
instrumento derivado;

mercado regulamentado ou num mercado 
equivalente num país terceiro ou num 
MTF, quando se tratarem de ações de 
empresas;

Or. en

Justificação

Os instrumentos cotados e negociados em mercados regulamentados já estão sujeitos à 
legislação da UE relativa à divulgação de elementos essenciais ou a disposições em matéria 
de gestão de risco, pelo que estes produtos devem estar disponíveis para fins de execução 
pelos investidores.

Alteração 804
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea (i)

Texto da Comissão Alteração

(i) ações admitidas à negociação num 
mercado regulamentado ou num mercado 
equivalente num país terceiro ou num 
MTF, quando se tratarem de ações de 
empresas, e excluindo ações em 
organismos de investimento coletivo não 
OICVM e ações que integram um 
instrumento derivado;

(i) ações admitidas à negociação num 
mercado regulamentado ou num mercado 
equivalente num país terceiro ou num 
MTF, quando se tratarem de ações de 
empresas, excluindo ações que integram 
um instrumento derivado;

Or. en

Alteração 805
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea (i)
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Texto da Comissão Alteração

(i) ações admitidas à negociação num 
mercado regulamentado ou num mercado 
equivalente num país terceiro ou num 
MTF, quando se tratarem de ações de 
empresas, e excluindo ações em 
organismos de investimento coletivo não 
OICVM e ações que integram um 
instrumento derivado;

(i) ações admitidas à negociação num 
mercado regulamentado ou num mercado 
equivalente num país terceiro ou num 
MTF, quando se tratarem de ações de 
empresas, e excluindo ações em 
organismos de investimento coletivo não 
OICVM e ações que integram um 
instrumento derivado, salvo se o 
instrumento derivado não aumentar o 
risco incorrido pelo investidor;

Or. en

Justificação

Esta alteração visa realizar o objetivo que consiste em garantir que o instrumento derivado 
não aumente o risco incorrido pelo investidor final.

Alteração 806
Alfredo Pallone

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea (ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) obrigações ou outras formas de dívida 
titularizada, admitidas à negociação num 
mercado regulamentado ou num mercado 
equivalente num país terceiro ou num 
MTF, com exclusão das que integram um 
instrumento derivado ou uma estrutura 
que torne difícil para o cliente 
compreender os riscos envolvidos;

Suprimido

Or. en

Alteração 807
Syed Kamall, Kay Swinburne
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Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea (ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) obrigações ou outras formas de dívida 
titularizada, admitidas à negociação num 
mercado regulamentado ou num mercado 
equivalente num país terceiro ou num 
MTF, com exclusão das que integram um 
instrumento derivado ou uma estrutura 
que torne difícil para o cliente 
compreender os riscos envolvidos;

(ii) obrigações ou outras formas de dívida 
titularizada, admitidas à negociação num 
mercado regulamentado ou num mercado 
equivalente num país terceiro ou num 
MTF;

Or. en

Justificação

Os instrumentos cotados e negociados em mercados regulamentados já estão sujeitos à 
legislação da UE relativa à divulgação de elementos essenciais ou a disposições em matéria 
de gestão de risco, pelo que estes produtos devem estar disponíveis para fins de execução 
pelos investidores.

Alteração 808
Astrid Lulling

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea (ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) obrigações ou outras formas de dívida 
titularizada, admitidas à negociação num 
mercado regulamentado ou num mercado 
equivalente num país terceiro ou num 
MTF, com exclusão das que integram um 
instrumento derivado ou uma estrutura 
que torne difícil para o cliente 
compreender os riscos envolvidos;

2. obrigações ou outras formas de dívida 
titularizada, admitidas à negociação num 
mercado regulamentado ou num mercado 
equivalente num país terceiro ou num 
MTF, sobre as quais foi publicado um 
prospeto;

Or. en

Justificação

Uma vez que os instrumentos cotados e negociados em mercados regulamentados estão 
sujeitos a regras comuns da UE, em matéria de publicação de informações e divulgação de 
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elementos essenciais, ou a disposições específicas em termos de gestão do risco e de depósito 
(OICVM e FIA), estes produtos devem, de um modo geral, estar disponíveis para fins de 
execução pelos investidores.

Alteração 809
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea (ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) obrigações ou outras formas de dívida 
titularizada, admitidas à negociação num 
mercado regulamentado ou num mercado 
equivalente num país terceiro ou num 
MTF, com exclusão das que integram um 
instrumento derivado ou uma estrutura que 
torne difícil para o cliente compreender os 
riscos envolvidos;

(ii) obrigações ou outras formas de dívida 
titularizada, admitidas à negociação num 
mercado regulamentado ou num mercado 
equivalente num país terceiro ou num 
MTF, com exclusão das que integram um 
instrumento derivado ou uma estrutura que 
possa tornar difícil para um cliente 
compreender os riscos envolvidos, salvo se 
o instrumento derivado não aumentar o 
risco incorrido pelo investidor;

Or. en

Justificação

Esta alteração visa realizar o objetivo que consiste em garantir que o instrumento derivado 
não aumente o risco incorrido pelo investidor final.

Alteração 810
Alfredo Pallone

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea (iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) instrumentos do mercado monetário, 
com exclusão dos  que incorporem 
derivados ou uma estrutura que torne 
difícil para o cliente compreender os 
riscos envolvidos;

Suprimido
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Or. en

Alteração 811
Astrid Lulling

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea (iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) instrumentos do mercado monetário, 
com exclusão dos  que incorporem 
derivados ou uma estrutura que torne 
difícil para o cliente compreender os 
riscos envolvidos;

3. instrumentos do mercado monetário;

Or. en

Justificação

Uma vez que os instrumentos cotados e negociados em mercados regulamentados estão 
sujeitos a regras comuns da UE, em matéria de publicação de informações e divulgação de 
elementos essenciais, ou a disposições específicas em termos de gestão do risco e de depósito 
(OICVM e FIA), estes produtos devem, de um modo geral, estar disponíveis para fins de 
execução pelos investidores.

Alteração 812
Syed Kamall, Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea (iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) instrumentos do mercado monetário, 
com exclusão dos  que incorporem 
derivados ou uma estrutura que torne 
difícil para o cliente compreender os 
riscos envolvidos;

(iii) instrumentos do mercado monetário;

Or. en

Justificação

Os instrumentos cotados e negociados em mercados regulamentados já estão sujeitos à 
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legislação da UE relativa à divulgação de elementos essenciais ou a disposições em matéria 
de gestão de risco, pelo que estes produtos devem estar disponíveis para fins de execução 
pelos investidores.

Alteração 813
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea (iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) instrumentos do mercado monetário, 
com exclusão dos que incorporem 
derivados ou uma estrutura que torne
difícil para o cliente compreender os riscos 
envolvidos;

(iii) instrumentos do mercado monetário, 
com exclusão dos que incorporem 
derivados ou uma estrutura que possa 
tornar difícil para um cliente compreender
os riscos envolvidos, salvo se o 
instrumento derivado não aumentar o 
risco incorrido pelo investidor;

Or. en

Justificação

Esta alteração visa realizar o objetivo que consiste em garantir que o instrumento derivado 
não aumente o risco incorrido pelo investidor final.

Alteração 814
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea (iv)

Texto da Comissão Alteração

(iv) ações ou unidades de participação dos 
OICVM, com exclusão dos OICVM 
estruturados referidos no artigo 36.º, n.º 
1, segundo parágrafo, do Regulamento n.º 
583/2010 da Comissão;

Suprimido

Or. en
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Justificação

Enquanto não for tomada uma decisão jurídica sobre a adequação de determinados produtos 
OICVM para os investidores não profissionais, a isenção da avaliação da adequação deverá 
ser incluída no artigo 25.º, n.º 3, subalínea v). Cumpre-nos encontrar uma definição dos 
OICVM no âmbito da revisão da respetiva diretiva, que garante a adequação de todos os 
OICVM para os investidores não profissionais.

Alteração 815
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea (iv)

Texto da Comissão Alteração

(iv) ações ou unidades de participação dos 
OICVM, com exclusão dos OICVM 
estruturados referidos no artigo 36.º, n.º 
1, segundo parágrafo, do Regulamento n.º 
583/2010 da Comissão;

Suprimido

Or. en

Justificação

O conceito de produtos complexos/não complexos não é consentâneo com a realidade dos 
OICVM.

Alteração 816
Alfredo Pallone

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea (iv)

Texto da Comissão Alteração

(iv) ações ou unidades de participação dos 
OICVM, com exclusão dos OICVM 
estruturados referidos no artigo 36.º, n.º 
1, segundo parágrafo, do Regulamento n.º 
583/2010 da Comissão;

Suprimido

Or. en
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Alteração 817
Wolf Klinz

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea (iv)

Texto da Comissão Alteração

(iv) ações ou unidades de participação dos 
OICVM, com exclusão dos OICVM 
estruturados referidos no artigo 36.º, n.º 
1, segundo parágrafo, do Regulamento n.º 
583/2010 da Comissão;

(iv) ações ou unidades de participação dos 
OICVM;

Or. en

Alteração 818
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea (iv)

Texto da Comissão Alteração

(iv) ações ou unidades de participação dos 
OICVM, com exclusão dos OICVM 
estruturados referidos no artigo 36.º, n.º 
1, segundo parágrafo, do Regulamento n.º 
583/2010 da Comissão;

(iv) ações ou unidades de participação dos 
OICVM;

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 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.
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Alteração 819
Jean-Paul Gauzès, Burkhard Balz

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea (iv)

Texto da Comissão Alteração

(iv) ações ou unidades de participação dos 
OICVM, com exclusão dos OICVM 
estruturados referidos no artigo 36.º, n.º 
1, segundo parágrafo, do Regulamento n.º 
583/2010 da Comissão;

(iv) ações ou unidades de participação dos 
OICVM;

Or. en

Alteração 820
Robert Goebbels, Elisa Ferreira

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea (iv)

Texto da Comissão Alteração

(iv) ações ou unidades de participação dos 
OICVM, com exclusão dos OICVM 
estruturados referidos no artigo 36.º, n.º 
1, segundo parágrafo, do Regulamento n.º 
583/2010 da Comissão;

(iv) ações ou unidades de participação dos 
OICVM;

Or. en

Justificação

A definição de categorias de OICVM levantaria dúvidas quanto à solidez do quadro relativo 
aos OICVM. A complexidade, que decorre da inovação na gestão dos ativos, não implica 
necessariamente riscos mais elevados do ponto de vista dos resultados do investimento. Por 
conseguinte, a tónica não deve ser colocada na complexidade enquanto tal, mas na 
dificuldade que representa para os clientes a compreensão dos riscos envolvidos. Este 
problema deve ser resolvido no quadro que rege atualmente os OICVM e não a nível da 
diretiva MiFID.

Alteração 821
Syed Kamall, Kay Swinburne
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Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea (iv)

Texto da Comissão Alteração

(iv) ações ou unidades de participação dos 
OICVM, com exclusão dos OICVM 
estruturados referidos no artigo 36.º, n.º 
1, segundo parágrafo, do Regulamento n.º 
583/2010 da Comissão;

(iv) ações ou unidades de participação dos 
OICVM;

Or. en

Justificação

Os instrumentos cotados e negociados em mercados regulamentados já estão sujeitos à 
legislação da UE relativa à divulgação de elementos essenciais ou a disposições em matéria 
de gestão de risco, pelo que estes produtos devem estar disponíveis para fins de execução 
pelos investidores.

Alteração 822
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

iv) ações ou unidades de participação dos 
OICVM, com exclusão dos OICVM 
estruturados referidos no artigo 36.º, n.º 
1, segundo parágrafo, do Regulamento n.º 
583/2010 da Comissão;

iv) ações ou unidades de participação dos 
OICVM;

Or. de

Justificação

Os OICVM são, por definição, instrumentos financeiros simples. Cumprem todos os 
requisitos necessários em consonância com a definição atual prevista no artigo 38.º da 
Diretiva de execução relativa aos mercados de instrumentos financeiros (DMIF) e contêm 
“informações fundamentais para o investidor” destinadas a conceder-lhes uma melhor 
proteção. Toda e qualquer diferenciação entre fundos provoca um encargo administrativo 
desnecessário e dilui a imagem de marca dos OICVM sem garantir melhorias da proteção do 
investidor.
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Alteração 823
Astrid Lulling

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea (iv)

Texto da Comissão Alteração

(iv) ações ou unidades de participação dos 
OICVM, com exclusão dos OICVM 
estruturados referidos no artigo 36.º, n.º 
1, segundo parágrafo, do Regulamento n.º 
583/2010 da Comissão;

4. ações ou unidades de participação dos 
OICVM ou dos FIA, tal como definido na
Diretiva 2011/61/UE, sempre que forem 
propostos a investidores não profissionais;

Or. en

Justificação

Uma vez que os instrumentos cotados e negociados em mercados regulamentados estão 
sujeitos a regras comuns da UE, em matéria de publicação de informações e divulgação de 
elementos essenciais, ou a disposições específicas em termos de gestão do risco e de depósito 
(OICVM e FIA), estes produtos devem, de um modo geral, estar disponíveis para fins de 
execução pelos investidores.

Alteração 824
Diogo Feio

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea (iv)

Texto da Comissão Alteração

(iv) ações ou unidades de participação dos 
OICVM, com exclusão dos OICVM 
estruturados referidos no artigo 36.º, n.º 1, 
segundo parágrafo, do Regulamento n.º 
583/2010 da Comissão;

(iv) ações ou unidades de participação dos 
OICVM, com exclusão dos OICVM 
estruturados referidos no artigo 36.º, n.º 1, 
segundo parágrafo, do Regulamento n.º 
583/2010 da Comissão, e de outros 
OICVM baseados em técnicas complexas 
de gestão de carteiras;

Or. en

Justificação

É oportuno considerar como instrumentos financeiros complexos, para além dos OICVM 
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estruturados, os OICVM baseados em técnicas complexas de gestão de carteiras, uma vez que 
o regime que rege os OICVM lhes permite serem materialmente complexos, como outros 
instrumentos estruturados.

Alteração 825
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea (iv)

Texto da Comissão Alteração

(iv) ações ou unidades de participação dos 
OICVM, com exclusão dos OICVM 
estruturados referidos no artigo 36.º, n.º 1, 
segundo parágrafo, do Regulamento n.º 
583/2010 da Comissão;

(iv) ações ou unidades de participação dos 
OICVM, com exclusão dos OICVM 
estruturados referidos no artigo 36.º, n.º 1, 
segundo parágrafo, do Regulamento (UE)
n.º 583/2010 da Comissão que não 
satisfaçam os requisitos estabelecidos no 
artigo 38.º da Diretiva 2006/73/CE da 
Comissão;

Or. en

Alteração 826
Alfredo Pallone

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea (v)

Texto da Comissão Alteração

(v) outros instrumentos financeiros não 
complexos para efeitos do presente 
número.

Suprimido

Or. en

Alteração 827
Astrid Lulling

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea (v)
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Texto da Comissão Alteração

(v) outros instrumentos financeiros não 
complexos para efeitos do presente 
número.

5. outros instrumentos financeiros 
similares cotados e negociados num 
mercado regulamentado ou num MTF 
sobre os quais foi publicado um prospeto, 
para efeitos do presente número.

Or. en

Justificação

Uma vez que os instrumentos cotados e negociados em mercados regulamentados estão 
sujeitos a regras comuns da UE, em matéria de publicação de informações e divulgação de 
elementos essenciais, ou a disposições específicas em termos de gestão do risco e de depósito 
(OICVM e FIA), estes produtos devem, de um modo geral, estar disponíveis para fins de 
execução pelos investidores.

Alteração 828
Syed Kamall, Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea (v)

Texto da Comissão Alteração

(v) outros instrumentos financeiros não 
complexos para efeitos do presente 
número.

(v) outros instrumentos financeiros, 
incluindo OICVM estruturados e ações 
em organismos não OICVM, que sejam 
avaliados por uma empresa de 
investimento como não complexos.

Or. en

Justificação

Seria oportuno avaliar a complexidade dos instrumentos financeiros caso a caso em vez de 
considerar que são todos complexos.

Alteração 829
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. A empresa de investimento deve criar 
um registo que inclua o documento ou os 
documentos acordados entre a empresa e 
o cliente nos quais se enunciam os 
direitos e obrigações de ambas as partes, 
bem como as demais condições em que a 
empresa prestará serviços ao cliente. Os 
direitos e obrigações das partes no 
contrato podem ser incluídos por 
referência a outros documentos ou 
diplomas legais.

4. Quando o serviço de investimento diz 
respeito a uma consultoria de 
investimento relativa a um produto 
complexo referido no n.º 3, alínea a), 
subscrito por um cliente, a empresa de 
investimento deve fornecer ao cliente uma 
avaliação periódica, numa base contínua, 
da oportunidade ou adequação do 
instrumento financeiro em questão.

Or. en

Alteração 830
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O cliente deve receber da empresa de 
investimento relatórios adequados sobre o 
serviço prestado aos seus clientes. Esses 
relatórios devem conter comunicações 
periódicas aos clientes, tendo em conta o 
tipo e a complexidade dos instrumentos 
financeiros envolvidos e a natureza dos 
serviços prestados ao cliente e devem 
incluir, sempre que aplicável, os custos das 
transações e serviços executados em nome 
do cliente. Ao prestar consultoria de 
investimento, a empresa de investimento 
especifica o modo como o aconselhamento 
prestado corresponde às características 
pessoais do cliente.

5. O cliente deve receber da empresa de 
investimento relatórios adequados sobre o 
serviço prestado aos seus clientes. No caso 
da gestão de carteiras ou se uma empresa 
de investimento propuser e vender um 
serviço desse tipo aos seus clientes, esses 
relatórios devem conter comunicações 
periódicas aos clientes sobre os resultados
dos instrumentos financeiros relevantes e 
uma avaliação periódica da adequação 
dos instrumentos financeiros 
recomendados. Esses relatórios devem 
incluir, sempre que aplicável, os custos das 
transações e serviços executados em nome 
do cliente. Ao prestar consultoria de 
investimento, nos termos do artigo 24.º, 
n.º 3, a empresa de investimento especifica 
o modo como o aconselhamento prestado 
corresponde às preferências, necessidades 
e outras características pessoais do cliente.
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Or. en

Justificação

Este texto especifica claramente que este serviço deve ser fornecido em caso de gestão de 
carteiras ou de consultoria de investimento, se for proposto pela empresa de investimento aos 
seus clientes e expressamente acordado com eles. As empresas de investimento, quando 
prestam consultoria de investimento, devem especificar o modo como o aconselhamento 
prestado corresponde às características do cliente. É oportuno clarificar o texto, incluindo 
também as preferências e as necessidades do cliente.

Alteração 831
Burkhard Balz

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O cliente deve receber da empresa de 
investimento relatórios adequados sobre o 
serviço prestado aos seus clientes. Esses 
relatórios devem conter comunicações 
periódicas aos clientes, tendo em conta o 
tipo e a complexidade dos instrumentos 
financeiros envolvidos e a natureza dos 
serviços prestados ao cliente e devem 
incluir, sempre que aplicável, os custos das 
transações e serviços executados em nome 
do cliente. Ao prestar consultoria de 
investimento, a empresa de investimento 
especifica o modo como o aconselhamento 
prestado corresponde às características 
pessoais do cliente. 

5. O cliente deve receber da empresa de 
investimento relatórios adequados sobre o 
serviço prestado aos seus clientes. Se 
forem prestados serviços de consultoria de 
forma periódica, as empresas devem 
informar os clientes da periodicidade das 
comunicações. Esses relatórios devem 
incluir, sempre que aplicável, os custos das 
transações e serviços executados em nome 
do cliente. Ao prestar consultoria de 
investimento nos termos do artigo 24.º, n.º 
3, a empresa de investimento especifica o 
modo como o aconselhamento prestado 
corresponde às características pessoais do 
cliente.

Or. en

Alteração 832
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

5. O cliente deve receber da empresa de 
investimento relatórios adequados sobre o 
serviço prestado aos seus clientes. Esses 
relatórios devem conter comunicações 
periódicas aos clientes, tendo em conta o 
tipo e a complexidade dos instrumentos 
financeiros envolvidos e a natureza dos 
serviços prestados ao cliente e devem 
incluir, sempre que aplicável, os custos das 
transações e serviços executados em nome 
do cliente. Ao prestar consultoria de 
investimento, a empresa de investimento 
especifica o modo como o aconselhamento 
prestado corresponde às características 
pessoais do cliente. 

5. O cliente deve receber da empresa de 
investimento relatórios adequados, por 
escrito ou em suporte duradouro, sobre o 
serviço prestado aos seus clientes. Esses 
relatórios devem conter comunicações 
periódicas aos clientes, tendo em conta o 
tipo e a complexidade dos instrumentos 
financeiros envolvidos e a natureza dos 
serviços prestados ao cliente e devem 
incluir, sempre que aplicável, os custos das 
transações e serviços executados em nome 
do cliente. Se estes serviços 
compreenderem a conclusão de vendas, o 
relatório deve especificar se estas últimas 
se processaram em conformidade com os 
objetivos de venda internos da empresa de 
investimento. Ao prestar consultoria de 
investimento, a empresa de investimento 
especifica o modo como o aconselhamento 
prestado corresponde às características 
pessoais do cliente.

A ESMA deverá elaborar, até [...]*, 
orientações relativas ao conteúdo e à 
apresentação dos relatórios pertinentes a 
fornecer aos clientes.
_________________
* JO, inserir a data: …

Or. en

Alteração 833
Gay Mitchell

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O cliente deve receber da empresa de 
investimento relatórios adequados sobre o 
serviço prestado aos seus clientes. Esses 
relatórios devem conter comunicações 

5. O cliente deve receber da empresa de 
investimento relatórios adequados, por 
escrito, sobre o serviço prestado aos seus 
clientes. Esses relatórios devem conter 
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periódicas aos clientes, tendo em conta o 
tipo e a complexidade dos instrumentos 
financeiros envolvidos e a natureza dos 
serviços prestados ao cliente e devem 
incluir, sempre que aplicável, os custos das 
transações e serviços executados em nome 
do cliente. Ao prestar consultoria de 
investimento, a empresa de investimento 
especifica o modo como o aconselhamento 
prestado corresponde às características 
pessoais do cliente. 

comunicações periódicas aos clientes, 
tendo em conta o tipo e a complexidade 
dos instrumentos financeiros envolvidos e 
a natureza dos serviços prestados ao cliente 
e devem incluir, sempre que aplicável, os 
custos das transações e serviços executados 
em nome do cliente. Ao prestar consultoria 
de investimento, a empresa de 
investimento especifica o modo como o 
aconselhamento prestado corresponde às 
características pessoais do cliente.

Or. en

Alteração 834
Herbert Dorfmann

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Tendo em conta o tipo e a 
complexidade dos instrumentos 
financeiros e a natureza do serviço em 
questão, os Estados-Membros devem 
autorizar as empresas de investimento a 
fornecer comunicações anuais aos 
clientes de forma normalizada.

Or. en

Alteração 835
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 6 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

6. São conferidos à Comissão poderes 
para adotar, com base em atos delegados 
em conformidade com o artigo 94.º,

6. A AEVMM deve elaborar projetos de 
normas técnicas de regulamentação para 
definir medidas destinadas a assegurar que 
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medidas destinadas a garantir que as 
empresas de investimento respeitam os 
princípios acima enunciados ao prestarem 
serviços de investimento ou auxiliares aos 
seus clientes.

as empresas de investimento respeitam os 
princípios acima enunciados ao prestarem 
serviços de investimento ou auxiliares aos 
seus clientes.

A AEVMM apresenta à Comissão esses 
projetos de normas técnicas de 
regulamentação até [...]*.
É delegado na Comissão o poder de 
adotar as normas técnicas de 
regulamentação a que se refere o 
primeiro parágrafo, nos termos dos 
artigos 10.º a 14.º do Regulamento (UE) 
n.º 1095/2010.
___________________
* JO, inserir a data: …

Or. en

Justificação

Trata-se de uma questão técnica que deve, portanto, ser tratada pela AEVMM.

Alteração 836
Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Quando é prestada consultoria de 
investimento a um cliente e é fornecido ao 
consultor um incentivo de qualquer tipo 
relacionado com a consultoria prestada, o 
consultor deve informar regularmente 
cada cliente, pelo menos uma vez por ano, 
da natureza e do volume do incentivo que 
recebeu para a consultoria de 
investimento e para as ordens relativas a 
cada cliente.

Or. en



AM\901765PT.doc 117/185 PE489.465v01-00

PT

Alteração 837
Astrid Lulling

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A AEVMM elaborará, até [], o mais 
tardar, e atualizará periodicamente, 
orientações para a avaliação dos 
instrumentos financeiros que integram uma 
estrutura que torna difícil para o cliente 
compreender os riscos envolvidos em 
conformidade com o n.º 3, alínea a).

7. A AEVMM elaborará, até [18 meses], o 
mais tardar, e atualizará periodicamente, 
normas técnicas para a avaliação dos 
instrumentos financeiros a que se refere o 
n.º 3, que integram um instrumento 
derivado ou uma estrutura que torna a sua 
compreensão muito difícil para um 
investidor não profissional, a fim de 
determinar quais desses produtos 
poderiam ser abrangidos pelo âmbito de 
aplicação do regime previsto no referido 
número, com exceção dos OICVM. Na 
sua avaliação, a AEVMM determinará se 
a complexidade de cada um desses 
produtos reduz os riscos para os 
investidores, em comparação com os 
produtos referidos no n.º 3.

Or. en

Justificação

A AEVMM deve poder atualizar, de forma adequada, a lista dos produtos referidos no artigo 
25.º, n.º 3, tendo em conta o critério de risco. Os produtos supracitados são submetidos a 
regulamentações específicas da União. As modificações efetuadas ao regulamento OICVM 
devem ser introduzidas a título do seu regime específico, que será objeto de revisão em breve. 
Além disso, a complexidade não comporta necessariamente um aumento dos riscos.

Alteração 838
Alfredo Pallone

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 7
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Texto da Comissão Alteração

7. A AEVMM elaborará, até [], o mais 
tardar, e atualizará periodicamente, 
orientações para a avaliação dos 
instrumentos financeiros que integram uma 
estrutura que torna difícil para o cliente 
compreender os riscos envolvidos em 
conformidade com o n.º 3, alínea a).

7. A AEVMM elaborará, até [], o mais 
tardar, e atualizará periodicamente, normas 
técnicas para a avaliação dos instrumentos 
financeiros que integram um instrumento 
derivado ou uma estrutura ou são 
ilíquidos, a fim de determinar quais desses 
produtos poderiam ser abrangidos pelo 
âmbito de aplicação do n.º 3. Na sua 
avaliação, a AEVMM determinará se a 
complexidade e/ou a iliquidez de cada um 
desses produtos tornam difícil para o 
cliente compreender os riscos envolvidos 
em conformidade com o n.º 3, alínea a).

Or. en

Alteração 839
Diogo Feio

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A AEVMM elaborará, até [], o mais 
tardar, e atualizará periodicamente, 
orientações para a avaliação dos 
instrumentos financeiros que integram uma 
estrutura que torna difícil para o cliente 
compreender os riscos envolvidos em 
conformidade com o n.º 3, alínea a).

7. A ESMA elaborará, até [], o mais tardar, 
e atualizará periodicamente, orientações 
para a avaliação dos instrumentos 
financeiros que integram uma estrutura que 
torna difícil para o cliente compreender os 
riscos envolvidos em conformidade com o 
n.º 3, alínea a), e dos OICVM baseados em 
técnicas complexas de gestão de carteiras.

Or. en

Alteração 840
Pervenche Berès

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 7-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

7-A. As empresas de investimento devem 
respeitar as disposições do regulamento 
relativo a pacotes de produtos de 
investimento de retalho.

Or. fr

Alteração 841
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Artigo 25-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 25.º-A
Políticas de recrutamento e condições de 

trabalho dos empregados da linha da 
frente

A fim de garantir que as disposições 
relativas à proteção dos investidores 
previstas nos artigos 24.º e 25.º da 
presente diretiva sejam respeitadas, os 
Estados-Membros devem exigir que as 
empresas de investimento mantenham 
políticas de recrutamento e condições de 
trabalho adequadas para os empregados 
que prestam consultoria e serviços e 
vendem produtos financeiros aos clientes. 
Estes empregados:
a) devem possuir qualificações e 
conhecimentos de um nível consentâneo 
com os serviços e produtos que propõem;
b) devem beneficiar de formação 
adequada e contínua e informação 
atualizada sobre os novos serviços e 
produtos;
c) devem dispor do tempo e dos recursos 
necessários para prestar consultoria 
equilibrada e completa e fornecer 
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informações pertinentes aos clientes;
d) não devem ser submetidos a estratégias 
de vendas tendenciosas, assentes, por 
exemplo, em objetivos de vendas 
excessivos ou em instruções de vendas 
orientadas para um determinado serviço 
ou produto, o que induz a que não sejam 
feitas recomendações justas e honestas, de 
acordo com o interesse dos clientes.

Or. en

Alteração 842
Pervenche Berès

Proposta de diretiva
Artigo 26 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As empresas de investimento devem 
respeitar as disposições do Regulamento 
(UE) n.º .../...  relativo a pacotes de 
produtos de investimento de retalho.

Or. fr

Alteração 843
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 26.º-A
Requisitos mínimos de competência
1. Os Estados-Membros devem velar por 
que os empregados das empresas de 
investimento possuam um nível adequado 
de conhecimentos e competências no 
domínio dos serviços de investimento ou, 
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se for caso disso, dos serviços auxiliares, a 
fim de satisfazer os requisitos 
estabelecidos no artigo 24.º da presente 
diretiva.
2. Os Estados-Membros devem velar por 
que o nível apropriado de conhecimentos 
e competências seja determinado com 
base em habilitações reconhecidas ou em 
experiência.
3. Os Estados-Membros devem velar por 
que as empresas de investimento 
forneçam ao seu pessoal formação 
adequada a fim de garantir o 
cumprimento das presentes disposições.
4. Os Estados-Membros devem publicar 
os critérios que eles próprios 
estabeleceram para garantir que o pessoal 
das empresas de investimento cumpra os 
seus requisitos de competência. Estes 
critérios devem incluir uma lista das 
qualificações por eles reconhecidas.
5. São conferidos poderes à Comissão 
para adotar, por meios de atos delegados, 
nos termos do artigo 94.º, medidas que 
visem especificar os requisitos 
estabelecidos nos n.ºs 1 e 2 e, em 
particular, os requisitos necessários 
relativos aos conhecimentos e 
competências adequados.

Or. en

Justificação

É oportuno garantir um nível adequado de qualificações ao pessoal que presta serviços de 
investimento. Deve caber à empresa assegurar uma formação contínua e o desenvolvimento 
das competências. A proposta da Comissão de uma diretiva relativa aos contratos de crédito 
para imóveis de habitação (2011/0062(COD)) contém uma sugestão similar. Perante a 
complexidade dos produtos de investimento, a introdução de requisitos em matéria de 
qualificações é ainda mais pertinente na Diretiva MiFID.

Alteração 844
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem exigir às 
empresas de investimento que tomem todas 
as medidas razoáveis para obter, na 
execução das ordens, o melhor resultado 
possível em termos de preço, custos, 
rapidez, probabilidade de execução e 
liquidação, volume, natureza ou qualquer 
outra consideração relevante para a 
execução da ordem. Em todo o caso, 
sempre que haja uma instrução específica 
do cliente, a empresa de investimento deve 
executar a ordem de acordo com a 
instrução específica.

1. Os Estados-Membros devem exigir às 
empresas de investimento que obtenham, 
aquando da execução das ordens, os 
melhores preços possíveis. No entanto, 
sempre que haja uma instrução específica 
do cliente, as empresas de investimento 
devem tomar todas as medidas necessárias
para obter, na execução das ordens, o
melhor resultado possível em termos de 
preço, custos, rapidez, probabilidade de 
execução e liquidação, volume, natureza ou 
qualquer outra consideração relevante para 
a execução da ordem, tendo em 
consideração a instrução específica.

Or. en

Justificação

O princípio da melhor execução foi extremamente ineficaz até à data.

Alteração 845
Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem exigir às 
empresas de investimento que tomem todas 
as medidas razoáveis para obter, na 
execução das ordens, o melhor resultado 
possível em termos de preço, custos, 
rapidez, probabilidade de execução e 
liquidação, volume, natureza ou qualquer 
outra consideração relevante para a 
execução da ordem. Em todo o caso, 
sempre que haja uma instrução específica 
do cliente, a empresa de investimento deve 

1. Os Estados-Membros devem exigir às 
empresas de investimento que tomem todas 
as medidas razoáveis para obter, na 
execução das ordens, o melhor resultado 
possível em termos de preço, custos, 
rapidez, probabilidade de execução e 
liquidação, volume, natureza ou qualquer 
outra consideração relevante para a 
execução da ordem. Em todo o caso, 
sempre que haja uma instrução específica 
do cliente, a empresa de investimento deve 
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executar a ordem de acordo com a 
instrução específica.

executar a ordem de acordo com a 
instrução específica. Após a execução de 
uma transação em nome de um cliente, a 
empresa de investimento deve 
disponibilizar, mediante pedido, 
informações sobre o modo como a ordem 
foi executada e em que plataforma.

Or. en

Justificação

A fim de tornar os requisitos de melhor execução mais interessantes para os investidores, é 
importante que lhes seja comunicado, a seu pedido, de que modo em que plataforma as suas 
transações foram executadas.

Alteração 846
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem requerer 
que cada plataforma de negociação coloque 
à disposição do público, sem quaisquer 
encargos, os dados relativos à qualidade da 
execução das transações nessa plataforma, 
pelo menos numa base anual. Os relatórios 
periódicos devem incluir informações 
sobre preços, rapidez de execução e 
probabilidade de execução para 
instrumentos financeiros específicos.

2. Os Estados-Membros devem requerer 
que cada plataforma de negociação coloque 
à disposição do público, a pedido, os dados 
relativos à qualidade da execução das 
transações nessa plataforma, pelo menos 
numa base anual. Os relatórios periódicos 
devem incluir informações sobre preços, 
rapidez de execução e probabilidade de 
execução para instrumentos financeiros 
específicos.

Or. en

Justificação

É necessário ter cuidadosamente em conta a relação entre os custos da publicação dos dados 
e as vantagens desta publicação para os clientes. A plataforma deve poder faturar a 
disponibilização dos dados aos clientes que a solicitarem.
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Alteração 847
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Uma empresa de investimento não 
deve receber qualquer remuneração ou 
prestação para encaminhar ordens para 
uma plataforma específica ou qualquer 
outro sistema de negociação e não deve 
criar qualquer mecanismo de que resulte 
o encaminhamento sistemático de fluxos 
para determinadas plataformas ou outros 
sistemas de negociação.

Or. en

Justificação

A remuneração dos fluxos de ordens opõe-se totalmente ao princípio da melhor execução.

Alteração 848
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem exigir que, 
caso a política de execução de ordens 
preveja a possibilidade de as ordens do 
cliente poderem ser executadas fora de um 
mercado regulamentado, MTF ou OTF, a 
empresa de investimentos informe, em 
particular, os seus clientes ou clientes 
potenciais sobre essa possibilidade. Os 
Estados-Membros devem exigir que as 
empresas de investimento obtenham o 
consentimento expresso dos seus clientes 
antes de darem execução às suas ordens 

Os Estados-Membros devem exigir que, 
caso a política de execução de ordens 
preveja a possibilidade de as ordens do 
cliente poderem ser executadas fora de um 
mercado regulamentado, MTF ou OTF, a 
empresa de investimentos informe, em 
particular, os seus clientes ou clientes 
potenciais sobre essa possibilidade. Os 
Estados-Membros devem exigir que as 
empresas de investimento obtenham o 
consentimento expresso dos seus clientes 
antes de darem execução às suas ordens 
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fora de um mercado regulamentado, MTF 
ou OTF. As empresas de investimento 
podem obter esse assentimento sob a 
forma de um acordo geral ou em relação 
a cada transação.

fora de um mercado regulamentado, MTF 
ou OTF. As empresas de investimento 
devem obter esse assentimento para cada 
transação. Quando executa ordens fora de 
um mercado regulamentado ou de um 
MTF, uma empresa de investimento deve 
obter o melhor preço possível para os seus 
clientes.

Or. en

Alteração 849
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem exigir que, 
caso a política de execução de ordens 
preveja a possibilidade de as ordens do 
cliente poderem ser executadas fora de um 
mercado regulamentado, MTF ou OTF, a 
empresa de investimentos informe, em 
particular, os seus clientes ou clientes 
potenciais sobre essa possibilidade. Os 
Estados-Membros devem exigir que as 
empresas de investimento obtenham o 
consentimento expresso dos seus clientes 
antes de darem execução às suas ordens 
fora de um mercado regulamentado, MTF 
ou OTF. As empresas de investimento 
podem obter esse assentimento sob a forma 
de um acordo geral ou em relação a cada 
transação.

Os Estados-Membros devem exigir que, 
caso a política de execução de ordens 
preveja a possibilidade de as ordens do 
cliente poderem ser executadas fora de um 
mercado regulamentado ou de um MTF, a 
empresa de investimentos informe, em 
particular, os seus clientes ou clientes 
potenciais sobre essa possibilidade. Os 
Estados-Membros devem exigir que as 
empresas de investimento obtenham o 
consentimento expresso dos seus clientes 
antes de darem execução às suas ordens 
fora de um mercado regulamentado ou de 
um MTF. As empresas de investimento 
podem obter esse assentimento sob a forma 
de um acordo geral ou em relação a cada 
transação.

Or. en

Alteração 850
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem exigir às 
empresas de investimento que controlem a 
eficácia dos seus mecanismos de execução 
de ordens e da sua política de execução de 
ordens, por forma a identificar e, se 
necessário, corrigir eventuais deficiências. 
Em particular, devem avaliar 
periodicamente se as plataformas de 
negociação incluídas na política de 
execução de ordens proporcionam o 
melhor resultado possível para o cliente ou 
se devem fazer alterações aos seus 
mecanismos de execução. Os Estados-
Membros devem exigir que as empresas de 
investimento notifiquem os seus clientes de 
quaisquer alterações de fundo dos seus 
mecanismos de execução de ordens ou da 
sua política de execução de ordens.

Os Estados-Membros devem exigir às 
empresas de investimento que controlem a 
eficácia dos seus mecanismos de execução 
de ordens e da sua política de execução de 
ordens, por forma a identificar e, se 
necessário, corrigir eventuais deficiências, 
e que transmitam os resultados desse 
controlo à autoridade competente, pelo 
menos de três em três meses. Em 
particular, devem avaliar periodicamente se 
as plataformas de negociação incluídas na 
política de execução de ordens 
proporcionam o melhor resultado possível 
para o cliente ou se devem fazer alterações 
aos seus mecanismos de execução. Os 
Estados-Membros devem exigir que as 
empresas de investimento notifiquem os 
seus clientes de quaisquer alterações de 
fundo dos seus mecanismos de execução 
de ordens ou da sua política de execução 
de ordens. Os Estados-Membros devem 
revogar a autorização das empresas de 
investimento cuja política de execução de 
ordens não garanta o melhor resultado 
possível aos seus clientes, de uma forma 
regular e altamente significativa, na 
execução de ordens fora de um mercado 
regulamentado ou de um MTF.

Or. en

Alteração 851
Arlene McCarthy

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem requerer às 
empresas de investimento que sintetizem e

Os Estados-Membros devem requerer às 
empresas de investimento que publiquem, 
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publiquem, numa base anual e para cada 
classe de instrumentos financeiros, as cinco 
melhores plataformas de negociação onde 
executaram ordens dos clientes no ano 
anterior.

numa base mensal e para cada classe de 
instrumentos financeiros, as cinco 
melhores plataformas de negociação em 
termos de volume de transações enviadas
onde executaram ordens dos clientes nos 
últimos meses, indicando a qualidade da 
execução e as potenciais reduções de 
preços concedidas para a execução das 
ordens dos clientes nessas plataformas de 
negociação. Estes dados devem ser 
calculados por terceiros independentes.

Or. en

Justificação

É importante que as empresas de investimento disponham de regimes de comunicação para 
que publiquem, para cada classe de instrumentos financeiros, as cinco principais plataformas 
de execução onde executam as ordens dos seus clientes, e que esses regimes sejam reforçados 
em termos de frequência e dos dados relativos à qualidade da execução.

Alteração 852
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem requerer às 
empresas de investimento que sintetizem e 
publiquem, numa base anual e para cada 
classe de instrumentos financeiros, as cinco 
melhores plataformas de negociação onde 
executaram ordens dos clientes no ano 
anterior.

Os Estados-Membros devem requerer às 
empresas de investimento que sintetizem e 
publiquem, numa base mensal e para cada 
classe de instrumentos financeiros, as cinco 
melhores plataformas de negociação onde 
executaram ordens dos clientes no ano 
anterior. Essas sínteses devem 
compreender os critérios de seleção das 
plataformas e informações 
pormenorizadas sobre a eficácia dos seus 
mecanismos de execução de ordens e das 
suas políticas nesta matéria, a fim de 
assegurar a execução nas melhores 
condições aos seus clientes.

Or. en
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Justificação

Uma síntese anual não é pertinente para os investidores. Devem ser disponibilizadas 
informações pormenorizadas para que os investidores possam comparar a qualidade da 
execução proposta por diferentes empresas de investimento.

Alteração 853
Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem requerer às 
empresas de investimento que sintetizem e 
publiquem, numa base anual e para cada 
classe de instrumentos financeiros, as cinco 
melhores plataformas de negociação onde 
executaram ordens dos clientes no ano 
anterior. 

Os Estados-Membros devem requerer às 
empresas de investimento que sintetizem e 
publiquem, numa base anual e para cada 
classe de instrumentos financeiros, as cinco 
melhores plataformas de negociação onde 
executaram ordens dos clientes no ano 
anterior, a não ser que tenham optado, no 
âmbito da sua política de execução nas 
melhores condições, por executar as 
ordens dos clientes unicamente no 
mercado primário.

Or. en

Justificação

É necessário especificar que continua a ser possível executar as ordens unicamente no 
mercado primário, a fim de não impor encargos adicionais aos pequenos intermediários.

Alteração 854
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem requerer às 
empresas de investimento que sintetizem e 
publiquem, numa base anual e para cada 

Os Estados-Membros devem requerer às 
empresas de investimento que sintetizem e 
publiquem, a pedido e para cada classe de 
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classe de instrumentos financeiros, as cinco 
melhores plataformas de negociação onde 
executaram ordens dos clientes no ano 
anterior.

instrumentos financeiros, as cinco 
melhores plataformas de negociação onde 
executaram ordens dos clientes no ano 
anterior.

Or. en

Justificação

É necessário ter cuidadosamente em conta a relação entre os custos da publicação dos dados 
e as vantagens desta publicação para os clientes. A empresa de investimento deve poder 
faturar a disponibilização dos dados aos clientes que a solicitarem.

Alteração 855
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros devem exigir das 
empresas de investimento que possam 
demonstrar aos seus clientes, a pedido 
destes, que executaram as suas ordens em 
conformidade com a política de execução 
da empresa.

6. Os Estados-Membros devem exigir das 
empresas de investimento que possam 
demonstrar aos seus clientes, a pedido 
destes, que executaram as suas ordens em 
conformidade com a política de execução 
da empresa e com o disposto na presente 
diretiva. As empresas de investimento 
devem comunicar aos clientes, a pedido 
destes, a identidade da plataforma para a 
qual foram encaminhadas as ordens de 
execução formuladas nos seis meses 
anteriores ao pedido e o momento em que 
ocorreram as transações, se tal foi o caso, 
que resultaram dessas ordens, bem como 
o preço e o volume das outras transações 
executadas no mesmo período.

Or. en

Justificação

Os clientes devem estar aptos a controlar efetivamente a qualidade da execução das suas 
ordens pela empresa de investimento.
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Alteração 856
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 7 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

7. São conferidos à Comissão poderes 
para adotar, com base em atos delegados 
em conformidade com o artigo 94.º, 
relativamente:

7. A AEVMM deve elaborar projetos de 
normas técnicas de regulamentação 
destinadas a especificar:

Or. en

Justificação

É inútil que a Comissão e a AEVMM tratem de questões similares.  Dado que este assunto é 
mais técnico que político, deve ser a AEVMM a realizar o trabalho.

Alteração 857
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 27-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 27.º-A
Os Estados-Membros devem velar por que 
as autoridades nacionais competentes 
controlem o cumprimento, pelas empresas 
de investimento, das disposições relativas 
à execução nas melhores condições 
previstas na presente diretiva.

Or. en

Alteração 858
Sharon Bowles
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Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. São conferidos à Comissão poderes para 
adotar com base em atos delegados, em 
conformidade com o artigo 94.º, medidas 
que definam nomeadamente:

3. A fim de assegurar que as medidas 
destinadas à proteção dos investidores e 
ao funcionamento equitativo e ordenado 
dos mercados tenham em conta a 
evolução técnica dos mercados 
financeiros e uma aplicação uniforme dos 
n.ºs 1 e 2, são conferidos à Comissão 
poderes para adotar com base em atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
94.º, medidas que definam nomeadamente:

Or. en

Justificação

É reposta a formulação inicial proposta pela Comissão na Diretiva MiFID, pois constitui um 
elemento essencial da diretiva.

Alteração 859
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. São conferidos à Comissão poderes 
para adotar com base em atos delegados, 
em conformidade com o artigo 94.º, 
medidas que definam nomeadamente:

3. A AEVMM deve elaborar projetos de 
normas técnicas de regulamentação 
destinadas a especificar:

Or. en

Justificação

Tratando-se de uma questão técnica, a AEVMM está mais apta a apresentar propostas sobre 
o assunto.
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Alteração 860
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 3 – parágrafos 1-A e 1-B (novos)

Texto da Comissão Alteração

A AEVMM apresenta à Comissão esses 
projetos de normas técnicas de 
regulamentação até [...]*.
É delegado na Comissão o poder de 
adotar as normas técnicas de 
regulamentação a que se refere o 
primeiro parágrafo, nos termos dos 
artigos 10.º a 14.º do Regulamento (UE) 
n.º 1095/2010.
________________
* JO, inserir a data: …

Or. en

Alteração 861
Ildikó Gáll-Pelcz, Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 29 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros proíbem os agentes 
vinculados registados no seu território de 
processar numerário e/ou instrumentos 
financeiros dos clientes.

Nos termos do artigo 16.º, n.ºs 6, 8 e 9, os 
Estados-Membros podem autorizar os 
agentes vinculados registados no seu 
território a processar numerário e/ou 
instrumentos financeiros dos clientes em 
nome e sob plena responsabilidade da 
empresa de investimento para a qual 
atuam no respetivo território ou, em caso 
de operações transfronteiras, no território 
do Estado-Membro que autoriza o agente 
vinculado a processar numerário dos 
clientes, desde que a empresa de 
investimento em nome da qual o agente 
vinculado atua esteja autorizada a 
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processar numerário dos clientes.

Or. en

Justificação

A Diretiva MiFID concedeu aos Estados-Membros a possibilidade de autorizar os agentes 
vinculados no seu território a processar numerário e/ou instrumentos financeiros dos clientes, 
desde que os agentes estejam sob a plena responsabilidade da empresa de investimento em 
nome da qual atuam. Contudo, na presente proposta a Comissão propôs a supressão desta 
opção. Muitos Estados-Membros recorreram a esta margem para os agentes vinculados das 
empresas de investimento que também processavam numerário dos clientes, e não tiveram 
más experiências nem registaram queixas.

Alteração 862
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 29 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Os agentes vinculados devem ser 
inscritos no registo público do Estado-
Membro em que estão estabelecidos. A 
AEVMM deve publicar no seu sítio Web 
referências ou hiperligações aos registos 
públicos constituídos nos termos do 
presente artigo pelos Estados-Membros 
que permitem que as empresas de 
investimento nomeiem agentes vinculados.

3. Os agentes vinculados devem ser 
inscritos no registo público do Estado-
Membro. A AEVMM deve publicar no seu 
sítio Web referências ou hiperligações aos 
registos públicos constituídos nos termos 
do presente artigo pelos Estados-Membros 
que permitem que as empresas de 
investimento nomeiem agentes vinculados.

Or. en

Alteração 863
Robert Goebbels

Proposta de diretiva
Artigo 29 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que Os Estados-Membros devem assegurar que 
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os agentes vinculados só são admitidos a 
esse registo público quando tiverem 
demonstrado que têm suficiente 
idoneidade e possuem os conhecimentos 
gerais, comerciais e profissionais 
adequados, que lhes permitam comunicar 
de forma precisa todas as informações 
relevantes relativas ao serviço proposto ao 
cliente ou ao cliente potencial.

os agentes vinculados só são admitidos a 
esse registo público quando tiverem 
demonstrado, com base em qualificações 
reconhecidas, que possuem um nível de 
conhecimentos e competências adequado, 
que lhes permita comunicar de forma 
precisa todas as informações relevantes 
relativas ao serviço proposto ao cliente ou 
ao cliente potencial.

Or. en

Justificação

A consultoria em investimento tem um enorme impacto na vida dos cidadãos. Assim, os 
agentes vinculados devem possuir um nível adequado de qualificações para aconselhar os 
clientes sobre a forma de investir os seus fundos.

Alteração 864
Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Artigo 29 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os agentes vinculados só são admitidos a 
esse registo público quando tiverem 
demonstrado que têm suficiente idoneidade 
e possuem os conhecimentos gerais, 
comerciais e profissionais adequados, que 
lhes permitam comunicar de forma precisa 
todas as informações relevantes relativas 
ao serviço proposto ao cliente ou ao cliente 
potencial.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os agentes vinculados só sejam admitidos a 
esse registo público quando tiverem 
demonstrado que têm suficiente idoneidade 
e possuem um nível adequado de 
conhecimentos e competências, baseados 
em qualificações reconhecidas, que lhes 
permita comunicar de forma precisa todas 
as informações relevantes sobre o serviço 
proposto ao cliente ou potencial cliente.

Or. en

Justificação

Cada Estado-Membro deve impor um nível mínimo de qualificação às pessoas que vendam 
produtos financeiros a clientes não profissionais; no entanto, este nível será específico a cada 
Estado-Membro, devido ao grande número de diferenças em matéria de conhecimentos e 
experiência dos investidores entre os Estados-Membros.
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Alteração 865
Arlene McCarthy

Proposta de diretiva
Artigo 29 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os agentes vinculados só são admitidos a 
esse registo público quando tiverem
demonstrado que têm suficiente idoneidade 
e possuem os conhecimentos gerais, 
comerciais e profissionais adequados, que 
lhes permitam comunicar de forma precisa 
todas as informações relevantes relativas 
ao serviço proposto ao cliente ou ao cliente 
potencial.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os agentes vinculados só são admitidos a 
esse registo público depois de terem
demonstrado que têm suficiente idoneidade 
e possuem um nível adequado de 
conhecimentos e competências, baseados 
em qualificações reconhecidas, que lhes 
permita comunicar de forma precisa todas 
as informações relevantes relativas ao 
serviço proposto ao cliente ou ao cliente 
potencial. Será exigido aos agentes que 
sigam uma formação profissional 
contínua a fim de atualizar e validar os 
respetivos conhecimentos e competências.

Or. en

Justificação

A consultoria em investimento tem um enorme impacto na vida dos cidadãos. Assim, os 
agentes vinculados devem possuir um nível adequado de qualificações para aconselhar os 
clientes sobre a forma de investir os seus fundos.

Alteração 866
Antolín Sánchez Presedo

Proposta de diretiva
Artigo 29 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os agentes vinculados só são admitidos a 
esse registo público quando tiverem
demonstrado que têm suficiente idoneidade 
e possuem os conhecimentos gerais, 

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os agentes vinculados só são admitidos a 
esse registo público depois de terem
demonstrado que têm suficiente idoneidade 
e possuem um nível adequado de 
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comerciais e profissionais adequados, que 
lhes permitam comunicar de forma precisa 
todas as informações relevantes relativas 
ao serviço proposto ao cliente ou ao cliente 
potencial.

conhecimentos e competências, baseados 
em qualificações reconhecidas, que lhes 
permita comunicar de forma precisa todas 
as informações relevantes relativas ao 
serviço proposto ao cliente ou ao cliente 
potencial.

Or. en

Alteração 867
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 29 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os agentes vinculados só são admitidos a 
esse registo público quando tiverem 
demonstrado que têm suficiente 
idoneidade e possuem os conhecimentos 
gerais, comerciais e profissionais 
adequados, que lhes permitam comunicar 
de forma precisa todas as informações 
relevantes relativas ao serviço proposto ao 
cliente ou ao cliente potencial.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os agentes vinculados têm suficiente 
idoneidade e possuem os conhecimentos 
gerais, comerciais e profissionais 
adequados, que lhes permitam comunicar 
de forma precisa todas as informações 
relevantes relativas ao serviço proposto ao 
cliente ou ao cliente potencial.

Or. en

Alteração 868
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 29 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem decidir que as 
empresas de investimento possam verificar
se os agentes vinculados que nomearam 
são pessoas que têm a idoneidade 

Os Estados-Membros devem assegurar
que as empresas de investimento verificam
se os agentes vinculados que nomearam 
são pessoas que têm a idoneidade 
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suficiente e possuem os conhecimentos 
referidos no terceiro parágrafo.

suficiente e possuem os conhecimentos 
referidos no terceiro parágrafo.

Or. en

Alteração 869
Syed Kamall, Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Artigo 29 – n.º 5 – parágrafos 1-A e 1-B (novos)

Texto da Comissão Alteração

As empresas de investimento devem 
fornecer informações completas sobre os 
seus serviços de investimento e 
instrumentos financeiros aos agentes 
vinculados, atualizá-los numa base, pelo 
menos, trimestral, e respeitar um prazo de 
transmissão de informações de 60 dias, no 
máximo.
Será exigido aos agentes que forneçam 
estas informações aos clientes ou aos 
clientes potenciais antes de receber ordens 
ou proceder à colocação de instrumentos 
financeiros.

Or. en

Justificação

A fim de garantir que os investidores sejam plenamente informados sobre os potenciais 
conflitos de interesses, é primordial que as empresas de investimento e os agentes vinculados 
sejam completamente transparentes quanto às relações entre os prestadores de serviços e os 
agentes.

Alteração 870
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 30 – n.º 1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar-se 
de que as empresas de investimento 
autorizadas a executar ordens em nome de 
clientes e/ou a negociar por conta própria 
e/ou a receber e transmitir ordens possam 
suscitar ou efetuar transações com 
contrapartes elegíveis sem serem obrigadas 
a cumprir, no que diz respeito a essas 
transações ou a serviços auxiliares 
diretamente relacionados com essas 
transações, as obrigações previstas no 
artigo 24.º (com exceção do n.º 3), artigo
25.º (com exceção do n.º 5), artigo 27.º e 
artigo 28.º, n.º 1.

Os Estados-Membros devem assegurar-se 
de que as empresas de investimento 
autorizadas a executar ordens em nome de 
clientes e/ou a negociar por conta própria 
e/ou a receber e transmitir ordens possam 
suscitar ou efetuar transações com 
contrapartes elegíveis sem serem obrigadas 
a cumprir, no que diz respeito a essas 
transações ou a serviços auxiliares 
diretamente relacionados com essas 
transações, as obrigações previstas nos 
artigos 24.º, 25.º e 27.º e no artigo 28.º, n.º 
1.

Or. en

Justificação

A proposta alarga o âmbito de aplicação das informações que devem ser fornecidas às 
contrapartes elegíveis (artigo 24.º, n.º 3, e artigo 25.º, n.º 5). Os clientes não profissionais 
devem beneficiar do mais elevado nível de proteção, enquanto contrapartes elegíveis aptas a 
velar pelos seus próprios interesses, por exemplo, decidir quais as informações que desejam; 
as referências aos artigos 24.º e 25.º deverão ser suprimidas do artigo 30.º (o que significa 
que a mesma supressão deve ser feita no artigo 25.º, n.º 6, alínea c)).

Alteração 871
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de diretiva
Artigo 30 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar-se 
de que as empresas de investimento 
autorizadas a executar ordens em nome de 
clientes e/ou a negociar por conta própria 
e/ou a receber e transmitir ordens possam 
suscitar ou efetuar transações com 
contrapartes elegíveis sem serem obrigadas 
a cumprir, no que diz respeito a essas 
transações ou a serviços auxiliares 

Os Estados-Membros devem assegurar-se 
de que as empresas de investimento 
autorizadas a executar ordens em nome de 
clientes e/ou a negociar por conta própria 
e/ou a receber e transmitir ordens possam 
suscitar ou efetuar transações com 
contrapartes elegíveis sem serem obrigadas 
a cumprir, no que diz respeito a essas 
transações ou a serviços auxiliares 
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diretamente relacionados com essas 
transações, as obrigações previstas no 
artigo 24.º (com exceção do n.º 3), artigo
25.º (com exceção do n.º 5), artigo 27.º e 
artigo 28.º, n.º 1.

diretamente relacionados com essas 
transações, as obrigações previstas nos 
artigos 24.º, 25.º e 27.º e no artigo 28.º, n.º 
1.

Or. en

Justificação

Eligible counterparties are authorised to sell (or invest on behalf of third parties) and give 
financial advice by virtue of their knowledge, experience and skills, which have been 
previously assessed by their supervisors in order to give such authorisation. Therefore, it is 
completely unreasonable to require the provision of the information under Articles 24.3 and 
30 when ECPs are dealing with other ECPs. Moreover, if ECPs consider that they need such 
information to “understand the nature and risks of the investment service and of the specific 
type of financial instrument that is being offered”, they are perfectly aware of their right to 
request to be treated as retail investors.

Alteração 872
Sven Giegold
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 30 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar-se 
de que as empresas de investimento 
autorizadas a executar ordens em nome de 
clientes e/ou a negociar por conta própria 
e/ou a receber e transmitir ordens possam 
suscitar ou efetuar transações com 
contrapartes elegíveis sem serem obrigadas 
a cumprir, no que diz respeito a essas 
transações ou a serviços auxiliares 
diretamente relacionados com essas 
transações, as obrigações previstas no 
artigo 24.º (com exceção do n.º 3), artigo 
25.º (com exceção do n.º 5), artigo 27.º e 
artigo 28.º, n.º 1.

Os Estados-Membros devem assegurar-se 
de que as empresas de investimento 
autorizadas a executar ordens em nome de 
clientes e/ou a negociar por conta própria 
e/ou a receber e transmitir ordens possam 
suscitar ou efetuar transações com 
contrapartes elegíveis sem serem obrigadas 
a cumprir, no que diz respeito a essas 
transações ou a serviços auxiliares 
diretamente relacionados com essas 
transações, as obrigações previstas no 
artigo 24.º (com exceção dos n.ºs 3, 5, 6 e 
7), artigo 25.º (com exceção do n.º 5), 
artigo 27.º e artigo 28.º, n.º 1.

Or. en
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Alteração 873
Thomas Mann

Proposta de diretiva
Artigo 30 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar-se 
de que as empresas de investimento 
autorizadas a executar ordens em nome de 
clientes e/ou a negociar por conta própria 
e/ou a receber e transmitir ordens possam 
suscitar ou efetuar transações com 
contrapartes elegíveis sem serem obrigadas 
a cumprir, no que diz respeito a essas 
transações ou a serviços auxiliares 
diretamente relacionados com essas 
transações, as obrigações previstas no 
artigo 24.º (com exceção do n.º 3), artigo 
25.º (com exceção do n.º 5), artigo 27.º e 
artigo 28.º, n.º 1.

Os Estados-Membros devem assegurar-se 
de que as empresas de investimento 
autorizadas a executar ordens em nome de 
clientes e/ou a negociar por conta própria 
e/ou a receber e transmitir ordens e/ou 
prestar serviços de gestão de carteiras
possam suscitar ou efetuar transações com 
contrapartes elegíveis sem serem obrigadas 
a cumprir, no que diz respeito a essas 
transações ou a serviços auxiliares 
diretamente relacionados com essas 
transações, as obrigações previstas no 
artigo 24.º (com exceção do n.º 3), artigo 
25.º (com exceção do n.º 5), artigo 27.º e 
artigo 28.º, n.º 1.

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 em relação às 
contrapartes elegíveis. Neste contexto, o âmbito do presente regulamento deve ser limitado a 
situações em que os serviços de gestão financeira de carteiras sejam prestados a clientes não 
profissionais e profissionais.

Alteração 874
Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 30 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem reconhecer 
como contrapartes elegíveis, para efeitos 

Os Estados-Membros devem reconhecer 
como contrapartes elegíveis, para efeitos 
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do presente artigo, as empresas de 
investimento, as instituições de crédito, as 
empresas de seguros, os OICVM e as 
respetivas sociedades gestoras, os fundos 
de pensões e as respetivas sociedades 
gestoras, outras instituições financeiras 
autorizadas ou regidas pela legislação da 
União ou pela legislação nacional de um 
Estado-Membro, as empresas isentas da 
aplicação da presente diretiva nos termos 
do artigo 2.º, n.º 1, alínea k), os governos 
nacionais e os serviços correspondentes, 
incluindo os organismos públicos que 
administram a dívida pública a nível 
nacional, os bancos centrais e as 
organizações supranacionais.

do presente artigo, as empresas de 
investimento, as instituições de crédito, as 
empresas de seguros, os OICVM e as 
respetivas sociedades gestoras, os fundos 
de pensões e as respetivas sociedades 
gestoras, outras instituições financeiras 
autorizadas ou regidas pela legislação da 
União ou pela legislação nacional de um 
Estado-Membro, as empresas isentas da 
aplicação da presente diretiva nos termos 
do artigo 2.º, n.º 1, alínea k), os governos 
nacionais e os serviços correspondentes, 
incluindo os organismos públicos que 
administram a dívida pública a nível 
nacional, os bancos centrais e as 
organizações supranacionais. Ficam, 
contudo, isentas as autoridades 
municipais e as autoridades 
administrativas regionais.

Or. en

Alteração 875
Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Artigo 30 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A classificação como contraparte elegível 
nos termos do primeiro parágrafo não 
prejudica o direito de essas entidades 
serem tratadas, a seu pedido, quer no 
quadro de um acordo geral, quer em 
relação a cada transação, como clientes 
cujas relações com a empresa de 
investimento se regem pelos artigos 24.º, 
25.º,  27.º e 28.º.

A classificação como contraparte elegível 
nos termos do primeiro parágrafo não 
prejudica o direito de essas entidades 
notificarem o seu intermediário, quer no 
quadro de um acordo geral, quer em 
relação a cada transação, o direito de 
serem tratadas como clientes cujas 
relações com a empresa de investimento se 
regem pelos artigos 24.º, 25.º,  27.º e 28.º.

Or. en

Justificação

When an institutional investor is acting on behalf of one of their clients, they are required to 
offer their clients best execution etc, yet as they are eligible counterparties the broker they are 



PE489.465v01-00 142/185 AM\901765PT.doc

PT

acting through does not have any obligation to provide them with best execution, meaning 
they cannot fulfil their obligation to their client. MiFID I allowed for a request to be treated 
as a professional client instead of an eligible counterparty, but this has not been a successful 
approach as the requests have not been taken into account in many circumstances. As such, 
this should be changed to a notification procedure.

Alteração 876
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 30 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. São conferidos à Comissão poderes 
para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 94.º a fim de 
especificar as  medidas que definam:

Suprimido

(a) Os procedimentos para requerer 
tratamento como clientes nos termos do 
n.º 2;
(b) Os procedimentos para obtenção da 
confirmação expressa das contrapartes 
potenciais nos termos do n.º 3;
(c) Os requisitos proporcionados 
estabelecidos previamente, incluindo os 
limiares quantitativos que permitirão 
considerar uma empresa como 
contraparte elegível ao abrigo do n.º 3.

Or. en

Justificação

Não é necessário especificar os procedimentos que permitem satisfazer as obrigações 
estabelecidas na legislação da União. É oportuno deixar uma certa margem de aplicação aos 
Estados-Membros para que possam responder às necessidades específicas nacionais.

Alteração 877
Kay Swinburne
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Proposta de diretiva
Artigo 30 – n.º 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Os procedimentos para requerer 
tratamento como clientes nos termos do 
n.º 2;

(a) Os procedimentos para notificar a um 
intermediário o seu direito de serem 
tratadas como clientes nos termos do n.º 2;

Or. en

Justificação

When an institutional investor is acting on behalf of one of their clients, they are required to 
offer their clients best execution etc, yet as they are eligible counterparties the broker they are 
acting through does not have any obligation to provide them with best execution, meaning 
they cannot fulfil their obligation to their client. MiFID I allowed for a request to be treated 
as a professional client instead of an eligible counterparty, but this has not been a successful 
approach as the requests have not been taken into account in many circumstances. As such, 
this should be changed to a notification procedure.

Alteração 878
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Artigo 31 – título

Texto da Comissão Alteração

Controlo do cumprimento das regras do 
MTF ou do OTF  e de outras obrigações 
legais

Controlo do cumprimento das regras do 
MTF e de outras obrigações legais

Or. en

Alteração 879
Astrid Lulling

Proposta de diretiva
Artigo 31 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem exigir que 1. Os Estados-Membros devem exigir que 
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as empresas de investimento e operadores 
de mercado que operam um MTF ou 
OTF  instituam e mantenham mecanismos 
e procedimentos eficazes, relevantes para o 
MTF ou OTF, para o controlo regular do 
cumprimento das suas regras pelos seus 
utilizadores ou clientes. As empresas de 
investimento e os operadores de mercado 
que operam um MTF ou OTF devem 
controlar as transações efetuadas pelos 
seus utilizadores ou clientes  através dos 
seus sistemas, por forma a identificar 
violações a essas regras, condições de 
negociação suscetíveis de perturbar os 
mercados ou comportamentos suscetíveis 
de envolver abuso de mercado.

as empresas de investimento ou os
operadores de mercado que operam um 
MTF ou um OTF instituam e mantenham 
mecanismos e procedimentos, relevantes 
para o MTF ou OTF, para o controlo 
regular do cumprimento das suas regras 
pelos seus utilizadores ou clientes. As 
empresas de investimento e os operadores 
de mercado que operam um MTF ou um
OTF devem controlar as ordens 
formuladas e as transações executadas e 
as ordens anuladas pelos seus utilizadores 
ou clientes através dos seus sistemas, por 
forma a identificar violações a essas regras, 
condições de negociação suscetíveis de 
perturbar os mercados ou comportamentos 
suscetíveis de envolver abuso de mercado.

Or. en

Justificação

Esta alteração visa garantir que, para além dos mercados regulamentados (artigo 51.º, n.º 3) 
os operadores que operam um MTF ou um OTF controlem igualmente o rácio de ordens 
executadas e anuladas. O local mais apropriado para definir um rácio será o regulamento 
relativo aos abusos de mercado, aditando um novo travessão ao artigo 8.º, n.º 3, alínea c): "–
a anulação das ordens acima de uma percentagem diária de 30% das ordens executadas em 
relação às ordens formuladas, salvo se for transmitida uma explicação por escrito à 
autoridade".

Alteração 880
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 31 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem exigir que 
as empresas de investimento e operadores 
de mercado que operam um MTF ou 
OTF  instituam e mantenham mecanismos 
e procedimentos eficazes, relevantes para o 
MTF ou OTF, para o controlo regular do 
cumprimento das suas regras pelos seus 

1. Os Estados-Membros devem exigir que 
as empresas de investimento e operadores 
de mercado que operam um MTF ou 
OTF  instituam e mantenham mecanismos 
e procedimentos eficazes, relevantes para o 
MTF ou OTF, para o controlo regular do 
cumprimento das suas regras pelos seus 
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utilizadores ou clientes. As empresas de 
investimento e os operadores de mercado 
que operam um MTF ou OTF  devem 
controlar as transações efetuadas pelos seus 
utilizadores ou clientes  através dos seus 
sistemas, por forma a identificar violações 
a essas regras, condições de negociação 
suscetíveis de perturbar os mercados ou 
comportamentos suscetíveis de envolver 
abuso de mercado.

utilizadores ou clientes. As empresas de 
investimento e os operadores de mercado 
que operam um MTF ou OTF  devem 
controlar as transações efetuadas pelos seus 
utilizadores ou clientes  através dos seus 
sistemas, por forma a identificar violações 
a essas regras, condições de negociação 
suscetíveis de perturbar os mercados ou 
comportamentos suscetíveis de envolver 
abuso de mercado. Os Estados-Membros 
devem velar por que os operadores de 
mercado que operam um MTF ou um 
OTF disponham de recursos suficientes 
para realizar um controlo eficaz.

Or. en

Alteração 881
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Artigo 31 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem exigir que 
as empresas de investimento e operadores 
de mercado que operam um MTF ou OTF
instituam e mantenham mecanismos e 
procedimentos eficazes, relevantes para o 
MTF ou OTF, para o controlo regular do 
cumprimento das suas regras pelos seus 
utilizadores ou clientes. As empresas de 
investimento e os operadores de mercado 
que operam um MTF ou OTF devem 
controlar as transações efetuadas pelos seus 
utilizadores ou clientes  através dos seus 
sistemas, por forma a identificar violações 
a essas regras, condições de negociação 
suscetíveis de perturbar os mercados ou 
comportamentos suscetíveis de envolver 
abuso de mercado.

1. Os Estados-Membros devem exigir que 
as empresas de investimento e operadores 
de mercado que operam um MTF instituam 
e mantenham mecanismos e procedimentos 
eficazes, relevantes para o MTF, para o 
controlo regular do cumprimento das suas 
regras pelos seus utilizadores ou clientes. 
As empresas de investimento e os 
operadores de mercado que operam um 
MTF devem controlar as transações 
efetuadas pelos seus utilizadores ou 
clientes através dos seus sistemas, por 
forma a identificar violações a essas regras, 
condições de negociação suscetíveis de 
perturbar os mercados ou comportamentos 
suscetíveis de envolver abuso de mercado.

Or. en
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Alteração 882
Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 31 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem velar 
por que as empresas de investimento e os 
operadores de mercado que operam uma 
plataforma de negociação registem as 
suas transações para garantir a 
identificação do cliente ("marcação das 
negociações").

Or. en

Alteração 883
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem exigir que 
as empresas de investimento e operadores 
de mercado que operam um MTF ou 
OTF notifiquem à autoridade competente 
violações significativas das suas regras ou 
condições de negociação suscetíveis de 
perturbar os mercados ou comportamentos 
suscetíveis de envolver abuso de mercado. 
Os Estados-Membros devem exigir 
também que as empresas de investimento e 
operadores de mercado que operam um 
MTF ou OTF forneçam sem demora as 
informações relevantes à autoridade 
competente para a investigação e a ação 
penal contra os abusos de mercados e lhe 
prestem toda a assistência na investigação 
e a ação penal contra os abusos de 
mercados ocorridos nos ou por intermédio 
dos seus sistemas.

2. Os Estados-Membros devem exigir que 
as empresas de investimento e operadores 
de mercado que operam um MTF 
notifiquem à autoridade competente 
violações significativas das suas regras ou 
condições de negociação suscetíveis de 
perturbar os mercados ou comportamentos 
suscetíveis de envolver abuso de mercado. 
Os Estados-Membros devem exigir 
também que as empresas de investimento e 
operadores de mercado que operam um
MTF forneçam sem demora as informações 
relevantes à autoridade competente para a 
investigação e a ação penal contra os 
abusos de mercados e lhe prestem toda a 
assistência na investigação e a ação penal 
contra os abusos de mercados ocorridos 
nos ou por intermédio dos seus sistemas.
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Or. en

Alteração 884
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 31 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A AEVMM elabora projetos de 
normas técnicas de regulamentação para 
determinar quais os recursos necessários 
para garantir um controlo eficaz de um 
MTF ou de um OTF.
A AEVMM apresenta à Comissão esses 
projetos de normas técnicas de 
regulamentação até [...]*.
É delegado na Comissão o poder de 
adotar as normas técnicas de 
regulamentação a que se refere o 
primeiro parágrafo, nos termos do 
procedimento previsto nos artigos 10.º 
a 14.º do Regulamento (UE) 
n.º 1095/2010.
_____________
* JO, inserir a data: …

Or. en

Justificação

Para instaurar um controlo eficaz, é primordial que não haja concorrência entre os 
mercados a este respeito.

Alteração 885
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 32 – título
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Texto da Comissão Alteração

Suspensão e retirada de instrumentos da 
negociação num MTF

Suspensão e retirada de instrumentos da 
negociação num MTF ou num OTF

Or. en

Alteração 886
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem exigir que 
as empresas de investimento ou os 
operadores de mercado que operam um 
MTF, que suspendam ou retirem da 
negociação um instrumento financeiro, 
tornem pública a sua decisão, a 
comuniquem aos mercados 
regulamentados, MTF e OTF que 
negoceiam o mesmo instrumento 
financeiro e transmitam as informações 
relevantes à autoridade competente. Esta 
autoridade informa as autoridades 
competentes dos demais Estados-
Membros. Os Estados-Membros devem 
exigir que os outros mercados 
regulamentados, MTF e OTF que
negoceiam o mesmo instrumento 
financeiro suspendam ou retirem 
igualmente esse instrumento da 
negociação, nos casos em que a 
suspensão ou retirada é devida à não 
divulgação de informações sobre o 
emitente ou o instrumento financeiro, 
exceto quando tal puder causar prejuízos 
significativos aos interesses dos 
investidores ou ao funcionamento 
ordenado do mercado. Os Estados-
Membros devem exigir que os outros 
mercados regulamentados, MTF e OTF
comuniquem a sua decisão às autoridades 

1. Os Estados-Membros devem exigir que 
as empresas de investimento ou os 
operadores de mercado que operam um 
MTF, que suspendam ou retirem da 
negociação um instrumento financeiro na 
sequência de uma decisão do mercado 
regulamentado no qual o instrumento foi 
inicialmente admitido a negociação e nos 
casos em que o motivo de suspensão seja 
de natureza global, tornem pública a sua 
decisão, a comuniquem aos mercados 
regulamentados, MTF e OTF que 
negoceiam o mesmo instrumento 
financeiro e transmitam as informações 
relevantes à autoridade competente. Esta 
autoridade informa as autoridades 
competentes dos demais Estados-
Membros. Os Estados-Membros devem 
exigir que os outros mercados 
regulamentados, MTF e OTF comuniquem 
a sua decisão de não suspender ou retirar 
o instrumento da negociação às 
autoridades competentes e a todos os 
mercados regulamentados, MTF e OTF 
que negoceiam o mesmo instrumento 
financeiro, incluindo uma explicação do 
motivo que levou à não suspensão ou 
retirada do instrumento financeiro da 
negociação.
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competentes e a todos os mercados 
regulamentados, MTF e OTF que 
negoceiam o mesmo instrumento 
financeiro, incluindo uma explicação, no 
caso de optarem por não suspender ou 
retirar o instrumento financeiro da 
negociação.

Or. en

Justificação

Tendo em conta as disposições equilibradas da Diretiva "Transparência", a Diretiva MiFID 
não deve prever obrigações explícitas em matéria de informação em detrimento dos emitentes 
que também sejam negociados em MTF ou OTF. Atendendo às disposições da Diretiva 
"Transparência", "a não divulgação de informações sobre o emitente" não pode ser avaliada 
pelos MTF ou OTF na medida em que não se destinam a ser recetores das informações 
divulgadas pelas empresas.

Alteração 887
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem exigir que 
as empresas de investimento ou os 
operadores de mercado que operam um 
MTF, que suspendam ou retirem da 
negociação um instrumento financeiro, 
tornem pública a sua decisão, a 
comuniquem aos mercados 
regulamentados, MTF e OTF que 
negoceiam o mesmo instrumento 
financeiro e transmitam as informações 
relevantes à autoridade competente. Esta 
autoridade informa as autoridades 
competentes dos demais 
Estados-Membros. Os Estados-Membros
devem exigir que os outros mercados 
regulamentados, MTF e OTF que 
negoceiam o mesmo instrumento 
financeiro suspendam ou retirem 

1. Sem prejuízo do direito de a autoridade 
competente, nos termos do artigo 72.º, n.º 
1, alíneas d) e e), requerer a suspensão ou 
retirada de um instrumento da 
negociação, o operador do mercado 
regulamentado, um MTF ou um OTF, 
pode suspender ou retirar da negociação 
um instrumento financeiro que tenha 
deixado de satisfazer as regras do 
mercado regulamentado, um MTF ou um 
OTF, a menos que tal medida seja 
suscetível de causar prejuízos 
significativos aos interesses dos 
investidores e ao funcionamento 
ordenado do mercado.
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igualmente esse instrumento da 
negociação, nos casos em que a suspensão 
ou retirada é devida à não divulgação de 
informações sobre o emitente ou o 
instrumento financeiro, exceto quando tal 
puder causar prejuízos significativos aos 
interesses dos investidores ou ao 
funcionamento ordenado do mercado. Os 
Estados-Membros devem exigir que os 
outros mercados regulamentados, MTF e 
OTF comuniquem a sua decisão às 
autoridades competentes e a todos os 
mercados regulamentados, MTF e OTF 
que negoceiam o mesmo instrumento 
financeiro, incluindo uma explicação, no 
caso de optarem por não suspender ou 
retirar o instrumento financeiro da 
negociação.

Os Estados-Membros devem exigir que as 
empresas de investimento ou os operadores 
de mercado que operam um mercado 
regulamentado, um MTF ou um OTF, que 
suspendam ou retirem da negociação um 
instrumento financeiro, tornem pública a 
sua decisão, a comuniquem aos mercados 
regulamentados, MTF e OTF que 
negoceiam o mesmo instrumento 
financeiro e transmitam as informações 
relevantes à autoridade competente. Esta 
autoridade informa as autoridades 
competentes dos demais 
Estados-Membros. Se a suspensão ou 
retirada é devida à não divulgação de 
informações sobre o emitente ou o 
instrumento financeiro, a autoridade 
competente, nos termos do artigo 2.º, n.º 
7, do Regulamento (CE) n.º 1287/2006 da 
Comissão, deve exigir que os outros 
mercados regulamentados, MTF e OTF ou 
qualquer outro mecanismo de negociação
do mesmo instrumento financeiro também 
suspendam ou retirem imediatamente o 
instrumento financeiro da negociação. Os 
Estados-Membros devem exigir que os 
outros mercados regulamentados, MTF e 
OTF comuniquem a sua decisão às 
autoridades competentes e a todos os 
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mercados regulamentados, MTF e OTF 
que negoceiam o mesmo instrumento 
financeiro, incluindo uma explicação, no 
caso de optarem por não suspender ou 
retirar o instrumento financeiro da 
negociação.

Or. en

Justificação

Não se justifica regras diferentes para mercados regulamentados, MTF ou OTF. As 
autoridades competentes pertinentes em relação ao instrumento financeiro devem dispor do 
poder de suspender ou retirar o instrumento financeiro da negociação em todas as 
plataformas de negociação.

Alteração 888
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem exigir que 
as empresas de investimento ou os 
operadores de mercado que operam um 
MTF, que suspendam ou retirem da 
negociação um instrumento financeiro, 
tornem pública a sua decisão, a 
comuniquem aos mercados 
regulamentados, MTF e OTF que 
negoceiam o mesmo instrumento 
financeiro e transmitam as informações 
relevantes à autoridade competente. Esta 
autoridade informa as autoridades 
competentes dos demais 
Estados-Membros. Os Estados-Membros 
devem exigir que os outros mercados 
regulamentados, MTF e OTF que 
negoceiam o mesmo instrumento 
financeiro suspendam ou retirem 
igualmente esse instrumento da 
negociação, nos casos em que a suspensão 
ou retirada é devida à não divulgação de 
informações sobre o emitente ou o 

1. Os Estados-Membros devem exigir que 
as empresas de investimento ou os 
operadores de mercado que operam um 
MTF, que suspendam ou retirem da 
negociação um instrumento financeiro, 
tornem pública a sua decisão, a 
comuniquem aos mercados 
regulamentados, MTF que negoceiam o 
mesmo instrumento financeiro e 
transmitam as informações relevantes à 
autoridade competente. Esta autoridade 
informa as autoridades competentes dos 
demais Estados-Membros. Os Estados-
Membros devem exigir que os outros 
mercados regulamentados, MTF que 
negoceiam o mesmo instrumento 
financeiro suspendam ou retirem 
igualmente esse instrumento da 
negociação, nos casos em que a suspensão 
ou retirada é devida à não divulgação de 
informações sobre o emitente ou o 
instrumento financeiro, exceto quando tal 
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instrumento financeiro, exceto quando tal 
puder causar prejuízos significativos aos 
interesses dos investidores ou ao 
funcionamento ordenado do mercado. Os 
Estados-Membros devem exigir que os 
outros mercados regulamentados, MTF e 
OTF comuniquem a sua decisão às 
autoridades competentes e a todos os 
mercados regulamentados, MTF e OTF
que negoceiam o mesmo instrumento 
financeiro, incluindo uma explicação, no 
caso de optarem por não suspender ou 
retirar o instrumento financeiro da 
negociação.

puder causar prejuízos significativos aos 
interesses dos investidores ou ao 
funcionamento ordenado do mercado. Os 
Estados-Membros devem exigir que os 
outros mercados regulamentados, MTF 
comuniquem a sua decisão às autoridades 
competentes e a todos os mercados 
regulamentados, MTF que negoceiam o 
mesmo instrumento financeiro, incluindo 
uma explicação, no caso de optarem por 
não suspender ou retirar o instrumento 
financeiro da negociação.

Or. en

Alteração 889
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 32 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A AEVMM elabora projetos de normas 
técnicas de execução com vista a 
determinar o formato e o calendário das 
comunicações e a publicação referida no 
n.º 1.

Suprimido

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

Or. en

Justificação

Tendo em conta o volume de trabalho da AEVMM devem ser estabelecidas prioridades.  Não 
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aparenta ser necessário definir normas quanto ao formato e o calendário das comunicações.

Alteração 890
Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Artigo 32 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. São conferidos à Comissão poderes 
para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 94.º, para 
elaborar uma lista das situações específicas 
que impliquem prejuízos significativos 
para os interesses dos investidores e o 
funcionamento ordenado do mercado 
interno a que se referem os n.ºs 1 e 2 e para 
determinar as questões relativas à não 
divulgação de informações sobre o 
emitente ou o instrumento financeiro a que 
se refere o n.º 1.

3. A AEVMM deve preparar projetos de 
normas técnicas de regulamentação para 
elaborar uma lista das situações específicas 
que impliquem prejuízos significativos 
para os interesses dos investidores e o 
funcionamento ordenado do mercado 
interno a que se referem os n.ºs 1 e 2 e para 
determinar as questões relativas à não
divulgação de informações sobre o 
emitente ou o instrumento financeiro a que 
se refere o n.º 1.

A AEVMM deve apresentar à Comissão 
esses projetos de normas técnicas de 
regulamentação até […]*.
É delegado na Comissão o poder de 
adotar as normas técnicas de 
regulamentação a que se refere o 
primeiro parágrafo, nos termos dos 
artigos 10.º a 14.º do Regulamento (UE) 
n.º 1095/2010.
__________________

*JO: por favor, inserir data de 12 meses 
após a entrada em vigor da presente 
diretiva.

Or. en

Alteração 891
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE
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Proposta de diretiva
Artigo 32 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. São conferidos à Comissão poderes 
para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 94.º, para 
elaborar uma lista das situações específicas 
que impliquem prejuízos significativos 
para os interesses dos investidores e o
funcionamento ordenado do mercado 
interno a que se referem os n.ºs 1 e 2 e para 
determinar as questões relativas à não 
divulgação de informações sobre o 
emitente ou o instrumento financeiro a que 
se refere o n.º 1.

3. A AEVMM deve preparar projetos de 
normas técnicas de regulamentação para 
elaborar uma lista das situações específicas 
que impliquem prejuízos significativos 
para os interesses dos investidores e o 
funcionamento ordenado do mercado 
interno a que se referem os n.ºs 1 e 2 e para 
determinar as questões relativas à não 
divulgação de informações sobre o 
emitente ou o instrumento financeiro a que 
se refere o n.º 1.

A AEVMM deve apresentar à Comissão 
esses projetos de normas técnicas de 
regulamentação até […]*.
É delegado na Comissão o poder de 
adotar as normas técnicas de 
regulamentação a que se refere o 
primeiro parágrafo, nos termos dos 
artigos 10.º a 14.º do Regulamento (UE) 
n.º 1095/2010.
__________________

* JO, inserir a data: …

Or. en

Justificação

A questão de saber que situações específicas podem prejudicar os interesses dos investidores 
é, em larga medida, uma questão técnica e, por conseguinte, a AEVMM está mais apta a 
apresentar propostas sobre o assunto.

Alteração 892
Pervenche Berès

Proposta de diretiva
Artigo 32 – n.° 3 – parágrafo 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

No prazo de um mês após receber a 
notificação a que se refere o artigo 32.º, 
n.º 3, do Regulamento (UE) n.º .../... 
(MiFIR), a AEVMM pode adotar decisões 
específicas exigindo que as autoridades 
competentes tomem as medidas 
necessárias para responder às evoluções 
adversas que possam pôr em risco o 
funcionamento ordenado e a integridade 
dos mercados financeiros, ou a 
estabilidade do conjunto ou possam 
constituir uma séria ameaça à proteção 
do investidor no que respeita à 
competência da AEVMM em situações de 
emergência. Além disso, a AEVMM pode 
alargar a aplicação das decisões 
específicas a outras autoridades 
competentes a nível nacional.

Or. en

Alteração 893
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Artigo 33

Texto da Comissão Alteração

[…] Suprimido

Or. en

Alteração 894
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 33 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. A AEVMM elabora projetos de normas 
técnicas de execução com vista a 
determinar o formato e o calendário das 
comunicações e a publicação referida no 
n.º 1.

Suprimido

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

Or. en

Justificação

Tendo em conta o volume de trabalho da AEVMM devem ser estabelecidas prioridades.  Não 
aparenta ser necessário definir normas quanto ao formato e o calendário das comunicações.

Alteração 895
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Artigo 34 – título

Texto da Comissão Alteração

Cooperação e intercâmbio de informações 
respeitantes aos MTF e OTF

Cooperação e intercâmbio de informações 
aos MTF 

Or. en

Alteração 896
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Artigo 34 – n.º 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem exigir que 
as empresas de investimento ou os 
operadores de mercado que operam um 
MTF ou OTF informem imediatamente as 
empresas de investimento e os operadores 
de mercado de outros MTF, OTF e 
mercados regulamentados do seguinte:

1. Os Estados-Membros devem exigir que 
as empresas de investimento ou os 
operadores de mercado que operam um 
MTF informem imediatamente as empresas 
de investimento e os operadores de 
mercado de outros MTF e mercados 
regulamentados do seguinte:

Or. en

Alteração 897
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 34 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem exigir 
que as empresas de investimento ou os 
operadores de mercado que operam um 
mercado regulamentado, um MTF ou um 
OTF, cooperem com o mercado 
regulamentado em que um valor 
mobiliário está admitido à negociação, 
designado para efetuar a supervisão 
transversal dos mercados, nos termos do 
artigo 11.º [Regulamento sobre o abuso de 
mercado].

Or. en

Justificação

Face à multiplicação das novas possibilidades de abuso e de manipulação abertas pela 
fragmentação dos mercados, graças 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. Os mercados secundários devem ser chamados a 
cooperar.
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Alteração 898
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 34 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem exigir 
que as empresas de investimento ou os 
operadores de mercado que operam um 
mercado regulamentado ou de um MTF 
cooperem com as autoridades 
competentes designadas ou com uma 
terceira parte na qual tenha sido delegada 
a tarefa de supervisão geral em tempo 
real, para que possam cumprir as suas 
obrigações nos termos do [artigo 17.º -A 
(novo) do Regulamento relativo ao abuso 
de mercado].

Or. en

Justificação

Face à multiplicação das novas possibilidades de abuso e de manipulação abertas pela 
fragmentação dos mercados, graças a estratégias transversais em vários mercados, as 
autoridades competentes e as entidades responsáveis pela supervisão destes mercados devem 
cooperar, de molde a garantir que tais estratégias transversais são detetadas. Os mercados 
secundários devem ser chamados a cooperar.

Alteração 899
Gunnar Hökmark

Proposta de diretiva
Artigo 34 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem exigir 
que as empresas de investimento ou os 
operadores de mercado que operam um 
mercado regulamentado, MTF ou OTF, 
que constituem a plataforma secundária 
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de uma ação específica, cooperem com a 
plataforma primária desta ação, para que 
possam cumprir as suas obrigações nos 
termos do [artigo 11.º do Regulamento 
relativo ao abuso de mercado].

Or. en

Justificação

Face à fragmentação dos mercados decorrente da implementação da DMIF, 
multiplicaram-se as possibilidades de abuso e de manipulação dos mercados, graças 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 900
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 34 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A AEVMM elabora projetos de normas 
técnicas de regulamentação com vista a 
determinar as circunstâncias específicas 
que desencadeiam um requisito de 
apresentação de informações, tal como 
referido no n.º 1.

A AEVMM elabora projetos de normas 
técnicas de regulamentação com vista a 
determinar as circunstâncias específicas 
que desencadeiam um requisito de 
apresentação de informações, tal como 
referido no n.º 1, bem como as condições e 
requisitos específicos para a cooperação 
entre plataformas de cotação primária e 
secundária referidas no n.º 1-A.

Or. en

Justificação

A AEVMM deverá elaborar orientações relativas às medidas de execução em matéria de 
cooperação a nível do controlo entre as diferentes plataformas de negociação.
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Alteração 901
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 34 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A AEVMM elabora projetos de normas 
técnicas de regulamentação com vista a 
determinar as circunstâncias específicas 
que desencadeiam um requisito de 
apresentação de informações, tal como 
referido no n.º 1.

A AEVMM elabora projetos de normas 
técnicas de regulamentação com vista a 
determinar as circunstâncias específicas 
que desencadeiam um requisito de 
apresentação de informações, tal como 
referido no n.º 1, bem como as condições e 
requisitos específicos para a cooperação 
referida no n.º 1-A.

Or. en

Justificação

Face à multiplicação das novas possibilidades de abuso e de manipulação abertas pela 
fragmentação dos mercados, graças a estratégias transversais em vários mercados, as 
autoridades competentes e as entidades responsáveis pela supervisão destes mercados devem 
cooperar, de molde a garantir que tais estratégias transversais são detetadas. Os mercados 
secundários devem ser chamados a cooperar. A AEVMM constitui o meio mais adequado 
para proceder à elaboração detalhada destas normas.

Alteração 902
Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 35 – n.° 3 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) a maioria dos produtos financeiros 
negociados no mercado é constituída por 
produtos que financiam diretamente as 
pequenas e médias empresas, em que não 
se incluem as instituições financeiras.

Or. en
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Justificação

A não exclusão das instituições financeiras dos mercados das PME pode criar uma lacuna 
que prejudique o regulamento MTF. 

Alteração 903
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Proposta de diretiva
Artigo 35 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os Estados-Membros exigem que, no 
caso de um instrumento financeiro de um 
emitente ser admitido à negociação num 
mercado das PME em crescimento, o 
instrumento financeiro pode ser 
igualmente negociado noutro mercado das 
PME em crescimento sem necessidade do
consentimento do emitente. Neste caso, no 
entanto, o emitente não fica sujeito a 
qualquer obrigação no que diz respeito ao 
governo da sociedade ou à publicação 
inicial, contínua ou ad hoc relativamente 
ao último mercado das PME em 
crescimento.

7. Os Estados-Membros exigem que, no 
caso de um instrumento financeiro de um 
emitente ser admitido à negociação num 
mercado das PME em crescimento, o 
instrumento financeiro pode apenas ser 
negociado noutro mercado das PME em 
crescimento com o consentimento do 
emitente.

Or. en

Justificação

A decisão sobre o mercado onde os respetivos instrumentos são negociados deve continuar a 
ser uma decisão exclusiva da PME.

Alteração 904
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Artigo 35 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os Estados-Membros exigem que, no 
caso de um instrumento financeiro de um 

7. Os Estados-Membros exigem que, no 
caso de um instrumento financeiro de um 
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emitente ser admitido à negociação num 
mercado das PME em crescimento, o 
instrumento financeiro pode ser igualmente 
negociado noutro mercado das PME em 
crescimento sem necessidade do
consentimento do emitente. Neste caso, no 
entanto, o emitente não fica sujeito a 
qualquer obrigação no que diz respeito ao 
governo da sociedade ou à publicação 
inicial, contínua ou ad hoc relativamente ao 
último mercado das PME em crescimento.

emitente ser admitido à negociação num 
mercado das PME em crescimento, o 
instrumento financeiro pode ser igualmente 
negociado noutro mercado das PME em 
crescimento, mas só com o consentimento 
explícito do emitente. Neste caso, no 
entanto, o emitente não fica sujeito a 
qualquer obrigação no que diz respeito ao 
governo da sociedade ou à publicação 
inicial, contínua ou ad hoc relativamente ao 
último mercado das PME em crescimento.

Or. en

Justificação

Existem vários efeitos negativos que podem ocorrer ao permitir que as ações de uma empresa 
cotada num mercado de PME em crescimento possam ser negociadas noutros mercados. 
Estes efeitos incluem a fragmentação da liquidez das suas ações causando preços divergentes, 
um controlo e uma visibilidade mais difíceis da PME sobre a sua estrutura acionista e a 
possível diminuição da confiança do investidor. Por conseguinte, é fundamental que as PME 
mantenham a possibilidade de decidir se querem ou não ver as suas ações negociadas em 
outros mercados de PME em crescimento.

Alteração 905
Pervenche Berès

Proposta de diretiva
Artigo 35 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os Estados-Membros exigem que, no 
caso de um instrumento financeiro de um 
emitente ser admitido à negociação num 
mercado das PME em crescimento, o 
instrumento financeiro pode ser 
igualmente negociado noutro mercado das 
PME em crescimento sem necessidade do
consentimento do emitente. Neste caso, no 
entanto, o emitente não fica sujeito a 
qualquer obrigação no que diz respeito ao 
governo da sociedade ou à publicação 
inicial, contínua ou ad hoc relativamente ao 
último mercado das PME em crescimento.

7. Os Estados-Membros exigem que, no 
caso de um instrumento financeiro de um 
emitente ser admitido à negociação num 
mercado das PME em crescimento, o 
instrumento financeiro só pode ser 
negociado noutro mercado das PME em 
crescimento com o consentimento explícito
do emitente. Neste caso, no entanto, o 
emitente não fica sujeito a qualquer 
obrigação no que diz respeito ao governo 
da sociedade ou à publicação inicial, 
contínua ou ad hoc relativamente ao último 
mercado das PME em crescimento.
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Or. en

Justificação

Allowing the shares of companies listed on SME Growth Markets to be traded on other SME 
Growth Markets without the explicit consent of the issuer will reduce liquidity, impact 
investor confidence and diminish SME issuers’ control over where their stock is traded. It will 
lead to a fragmentation in the liquidity of SME stocks (which often already suffer from low 
liquidity), producing price discrepancies across venues and resulting in a loss of investor 
confidence in price formation. This will be compounded by the strong ‘home bias’ of investors 
in SMEs, where the proximity of the investor to the issuer is key. The trading of SME stock on 
other SME Growth Markets should only occur with the explicit consent of the SME issuer.

Alteração 906
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 37 – n.º 8 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A autoridade competente do Estado-
Membro onde se situa a sucursal deve 
assumir a responsabilidade por garantir que 
os serviços fornecidos pela sucursal no seu 
território respeitam as obrigações 
estabelecidas nos artigos 24.º, 25.º, , 27.º e 
28.º da presente diretiva e nos artigos 13.º a 
23.º do Regulamento (UE) n.º …/… 
[MiFIR], bem como nas medidas adotadas 
em conformidade com estas disposições.

A autoridade competente do Estado-
Membro onde se situa a sucursal deve 
assumir a responsabilidade por garantir que 
os serviços fornecidos pela sucursal no seu 
território respeitam as obrigações 
estabelecidas nos artigos 24.º, 25.º, 26.º-A, 
27.º e 28.º da presente diretiva e nos artigos 
13.º a 23.º do Regulamento (UE) n.º …/… 
[MiFIR], bem como nas medidas adotadas 
em conformidade com estas disposições.

Or. en

Justificação

Neste contexto, a fim de permitir que sejam previstos novos e mais pormenorizados requisitos 
sobre conhecimentos e qualificações, como definido na alteração anterior relativa ao artigo 
26.º, as competências devem residir nos Estados-Membros de acolhimento.

Alteração 907
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE



PE489.465v01-00 164/185 AM\901765PT.doc

PT

Proposta de diretiva
Artigo 37 – n.º 8 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A autoridade competente do Estado-
Membro onde se situa a sucursal tem o 
direito de verificar os procedimentos 
adotados pela sucursal e de exigir as 
alterações estritamente necessárias para 
permitir à autoridade competente aplicar as 
obrigações impostas nos artigos 24.º, 
25.º,  27.º e 28.º da presente diretiva e nos 
artigos 13.º a 23.º do Regulamento (UE) n.º 
…/… [MiFIR], bem como as medidas 
adotadas em conformidade com estas 
disposições em relação aos serviços 
prestados e/ou às atividades exercidas pela 
sucursal no seu território.

A autoridade competente do Estado-
Membro onde se situa a sucursal tem o 
direito de verificar os procedimentos 
adotados pela sucursal e de exigir as 
alterações estritamente necessárias para 
permitir à autoridade competente aplicar as 
obrigações impostas nos artigos 24.º, 
25.º, 26.º-A, 27.º e 28.º da presente diretiva 
e nos artigos 13.º a 23.º do Regulamento 
(UE) n.º …/… [MiFIR], bem como as 
medidas adotadas em conformidade com 
estas disposições em relação aos serviços 
prestados e/ou às atividades exercidas pela 
sucursal no seu território.

Or. en

Justificação

Neste contexto, a fim de permitir que sejam previstos novos e mais pormenorizados requisitos 
sobre conhecimentos e qualificações, como definido na alteração anterior, as competências 
devem residir nos Estados-Membros de acolhimento.

Alteração 908
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Artigo 39 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem exigir que o 
acesso das referidas empresas de 
investimento a esses sistemas seja sujeito 
aos mesmos critérios não discriminatórios, 
transparentes e objetivos que se aplicam 
aos participantes locais. Os Estados-
Membros não devem restringir a utilização 
desses sistemas à compensação e 
liquidação de transações em instrumentos 
financeiros, efetuadas num mercado 

Os Estados-Membros devem exigir que o 
acesso das referidas empresas de 
investimento a esses sistemas seja sujeito 
aos mesmos critérios não discriminatórios, 
transparentes e objetivos que se aplicam 
aos participantes locais. Os Estados-
Membros não devem restringir a utilização 
desses sistemas à compensação e 
liquidação de transações em instrumentos 
financeiros, efetuadas num mercado 
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regulamentado, MTF ou OTF  situado no 
seu território.

regulamentado ou MTF situado no seu 
território.

Or. en

Alteração 909
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Artigo 39 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Esta apreciação da autoridade competente 
do mercado regulamentado não prejudica 
as competências dos bancos centrais 
nacionais enquanto responsáveis pela 
superintendência dos sistemas de 
liquidação ou de outras autoridades 
supervisoras desses sistemas. A autoridade 
competente deve ter em conta a 
superintendência/supervisão já exercida 
por essas instituições por forma a evitar 
uma duplicação desnecessária do controlo.

Esta apreciação da autoridade competente 
do mercado regulamentado não prejudica 
as competências dos bancos centrais 
pertinentes enquanto responsáveis pela 
superintendência dos sistemas de 
liquidação ou de outras autoridades 
supervisoras desses sistemas. A autoridade 
competente deve ter em conta a 
superintendência/supervisão já exercida 
por essas instituições por forma a evitar 
uma duplicação desnecessária do controlo.

Or. en

Justificação

Os bancos centrais que fiscalizam os sistemas de compensação e liquidação podem também 
ser o BCE e não apenas um banco central nacional.

Alteração 910
Sławomir Witold Nitras

Proposta de diretiva
Artigo 39 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os direitos das empresas de 
investimento nos termos dos n.ºs 1 e 2 
aplicam-se sem prejuízo do direito dos 
operadores de sistemas centrais de 
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contraparte, de compensação ou de 
liquidação a recusar, com base em 
argumentos comerciais legítimos, 
disponibilizar os serviços solicitados 
nomeadamente o direito a recusar 
celebrar acordos com entidades que não 
satisfaçam determinados requisitos de 
interoperabilidade.

Or. pl

Alteração 911
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. 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 utilizarem 
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
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Justificação

A proposta de considerando 17 da DMIF permite que as contrapartes elegíveis utilizem 
serviços de investimento prestados por uma empresa de país terceiro apenas por sua 
iniciativa. Deve ficar claro que este regime de comercialização passiva se aplica a todos os 
clientes europeus e que lhes permite beneficiar de serviços financeiros prestados por 
empresas de países terceiros. A inclusão do considerando 74 da DMIF no artigo 40.º-A 
(novo) torna esta disposição claramente vinculativa.

Alteração 912
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Artigo 40 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Tendo em vista evitar uma duplicação 
desnecessária dos controlos, a autoridade 
competente terá em conta a 
superintendência e supervisão do sistema 
de compensação e liquidação já exercida 
pelos bancos centrais nacionais enquanto 
responsáveis pela superintendência dos 
sistemas de compensação e de liquidação, 
ou por outras autoridades supervisoras com 
competência sobre esses sistemas.

Tendo em vista evitar uma duplicação 
desnecessária dos controlos, a autoridade 
competente terá em conta a 
superintendência e supervisão do sistema 
de compensação e liquidação já exercida 
pelos bancos centrais pertinentes enquanto 
responsáveis pela superintendência dos 
sistemas de compensação e de liquidação, 
ou por outras autoridades supervisoras com 
competência sobre esses sistemas.

Or. en

Justificação

Os bancos centrais que fiscalizam os sistemas de compensação e liquidação podem também 
ser o BCE e não apenas um banco central nacional.

Alteração 913
Jean-Paul Gauzès

Proposta de diretiva
Capítulo 4 

Texto da Comissão Alteração

[…] Capítulo suprimido
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Or. en

Alteração 914
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Capítulo 4

Texto da Comissão Alteração

[...] Capítulo suprimido

Or. en

Justificação

Todo este capítulo deve integrar o regulamento.

Alteração 915
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Capítulo 4 – título

Texto da Comissão Alteração

Prestação de serviços por empresas de 
países terceiros

Prestação de serviços ou atividades por 
empresas de países terceiros

Or. en

Alteração 916
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Capítulo IV – secção 1 – título

Texto da Comissão Alteração

Prestação de serviços mediante o Prestação de serviços ou atividades
mediante o estabelecimento de uma 
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estabelecimento de uma sucursal sucursal com passaporte

Or. en

Alteração 917
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 41 – título

Texto da Comissão Alteração

Estabelecimento de uma sucursal Estabelecimento de uma sucursal com 
passaporte

Or. en

Alteração 918
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 41 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem exigir que 
uma empresa de um país terceiro, que
pretende prestar serviços ou exercer 
atividades de investimento, em conjunto 
com a oferta de serviços auxiliares, no seu 
território, através de uma sucursal, obtenha 
uma autorização prévia das autoridades 
competentes desses Estados-Membros, em 
conformidade com as seguintes 
disposições:

1. Os Estados-Membros devem assegurar
que uma empresa de um país terceiro, 
possa prestar serviços ou exercer 
atividades de investimento, em conjunto 
com a oferta de serviços auxiliares, no seu 
território, através de uma sucursal criada 
no seu território ou em outro 
Estado-Membro onde a sucursal tenha 
sido autorizada pelas autoridades 
competentes desse Estado-Membro onde a 
sucursal foi criada, em conformidade com 
as seguintes disposições:

Or. en
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Justificação

O texto estabelece as condições segundo as quais uma empresa de um país terceiro pode 
criar uma sucursal num Estado-Membro que beneficie de passaporte para negociar em 
outros Estados-Membros. Este aspeto não deve impedir os Estados-Membros de continuarem 
a autorizar a criação de sucursais de empresas de países terceiros que não beneficiem de 
passaporte. As disposições não devem constituir um requisito para o capital da sucursal.

Alteração 919
Robert Goebbels

Proposta de diretiva
Artigo 41 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem exigir que 
uma empresa de um país terceiro, que 
pretende prestar serviços ou exercer 
atividades de investimento, em conjunto 
com a oferta de serviços auxiliares, no seu 
território, através de uma sucursal, obtenha
uma autorização prévia das autoridades 
competentes desses Estados-Membros, em 
conformidade com as seguintes 
disposições:

1. Os Estados-Membros devem exigir que 
uma empresa de investimento de um país 
terceiro ou um operador de mercado, que 
pretendam prestar serviços, exercer 
atividades, em conjunto com a oferta de 
serviços auxiliares ou de serviços de 
plataformas de negociação, no seu 
território, através de uma sucursal, 
obtenham uma autorização prévia das 
autoridades competentes desses 
Estados-Membros, em conformidade com 
as seguintes disposições:

Or. en

Alteração 920
Wolf Klinz

Proposta de diretiva
Artigo 41 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem exigir que 
uma empresa de um país terceiro, que 
pretende prestar serviços ou exercer 
atividades de investimento, em conjunto 
com a oferta de serviços auxiliares, no seu 

1. Os Estados-Membros devem exigir que 
uma empresa de um país terceiro, que 
pretende prestar serviços ou exercer 
atividades de investimento, em conjunto 
com a oferta de serviços auxiliares a 
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território, através de uma sucursal, obtenha 
uma autorização prévia das autoridades 
competentes desses Estados-Membros, em 
conformidade com as seguintes 
disposições:

clientes não profissionais, no seu 
território, através de uma sucursal, obtenha 
uma autorização prévia das autoridades 
competentes desses Estados-Membros, em 
conformidade com as seguintes 
disposições:

Or. en

Alteração 921
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 41 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem exigir que 
uma empresa de um país terceiro, que 
pretende prestar serviços ou exercer 
atividades de investimento, em conjunto 
com a oferta de serviços auxiliares, no seu 
território, através de uma sucursal, obtenha 
uma autorização prévia das autoridades 
competentes desses Estados-Membros, em 
conformidade com as seguintes 
disposições:

1. Os Estados-Membros devem exigir que 
uma empresa de um país terceiro, que 
pretende prestar serviços ou exercer 
atividades de investimento, em conjunto 
com a oferta de serviços auxiliares, no seu 
território, através de uma sucursal a 
clientes profissionais, obtenha uma 
autorização prévia da AEVMM, em 
conformidade com as seguintes 
disposições:

Or. en

Alteração 922
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 41 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) a Comissão adotou uma decisão em
conformidade com o n.º 3;

(a) a Comissão adotou uma decisão em 
conformidade com o n.º 3, reconhecendo 
que o quadro prudencial do país terceiro é 
equivalente;
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Or. en

Justificação

O texto estabelece as condições segundo as quais uma empresa de um país terceiro pode 
criar uma sucursal num Estado-Membro que beneficie de passaporte para negociar em 
outros Estados-Membros. Este aspeto não deve impedir os Estados-Membros de continuarem 
a autorizar a criação de sucursais de empresas de países terceiros que não beneficiem de 
passaporte. As disposições não devem constituir um requisito para o capital da sucursal.

Alteração 923
Wolf Klinz

Proposta de diretiva
Artigo 41 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) a Comissão adotou uma decisão em 
conformidade com o n.º 3;

(a) este requisito aplica-se apenas se a 
Comissão tiver adotado uma decisão de 
equivalência negativa em conformidade 
com o n.º 3;

Or. en

Alteração 924
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 41 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) a prestação dos serviços para os quais a 
empresa do país terceiro solicita 
autorização está sujeita a autorização e 
supervisão no país terceiro em que a 
empresa está estabelecida e a empresa 
requerente está devidamente autorizada. O 
país terceiro onde está estabelecida a 
empresa desse país não deve estar incluído 
na lista dos países e territórios não 
cooperantes do Grupo de Ação Financeira 
contra o branqueamento de capitais e o 

(b) a prestação dos serviços para os quais a 
empresa do país terceiro solicita 
autorização está sujeita a autorização e 
supervisão no país terceiro em que a sede 
estatutária da empresa está estabelecida e 
a empresa de um país terceiro está 
devidamente autorizada nesse país. O país 
terceiro onde está estabelecida a sede 
estatutária da empresa desse país não deve 
estar incluído na lista dos países e 
territórios não cooperantes do Grupo de 



AM\901765PT.doc 173/185 PE489.465v01-00

PT

financiamento do terrorismo; Ação Financeira contra o branqueamento 
de capitais e o financiamento do 
terrorismo;

Or. en

Justificação

O texto estabelece as condições segundo as quais uma empresa de um país terceiro pode 
criar uma sucursal num Estado-Membro que beneficie de passaporte para negociar em 
outros Estados-Membros. Este aspeto não deve impedir os Estados-Membros de continuarem 
a autorizar a criação de sucursais de empresas de países terceiros que não beneficiem de 
passaporte. As disposições não devem constituir um requisito para o capital da sucursal.

Alteração 925
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 41 – n.° 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) aplicação de modalidades de 
cooperação, que incluem disposições que 
regem a troca de informações a fim de 
preservar a integridade do mercado e 
proteger os investidores, entre as 
autoridades competentes do Estado-
Membro em causa e as autoridades de 
supervisão competentes do país terceiro em 
que a empresa está estabelecida;

(c) aplicação de modalidades de 
cooperação, que incluem disposições que 
regem a troca de informações a fim de 
preservar a integridade do mercado e 
proteger os investidores, entre as 
autoridades competentes do 
Estado-Membro onde a sucursal foi criada 
e as autoridades de supervisão competentes 
do país terceiro em que a sede estatutária 
da empresa do país terceiro está 
estabelecida;

Or. en

Justificação

O texto estabelece as condições segundo as quais uma empresa de um país terceiro pode 
criar uma sucursal num Estado-Membro que beneficie de passaporte para negociar em 
outros Estados-Membros. Este aspeto não deve impedir os Estados-Membros de continuarem 
a autorizar a criação de sucursais de empresas de países terceiros que não beneficiem de 
passaporte. As disposições não devem constituir um requisito para o capital da sucursal.
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Alteração 926
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 41 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) um capital inicial suficiente à livre 
disposição da sucursal;

Suprimida

Or. en

Justificação

O texto estabelece as condições segundo as quais uma empresa de um país terceiro pode 
criar uma sucursal num Estado-Membro que beneficie de passaporte para negociar em 
outros Estados-Membros. Este aspeto não deve impedir os Estados-Membros de continuarem 
a autorizar a criação de sucursais de empresas de países terceiros que não beneficiem de 
passaporte. As disposições não devem constituir um requisito para o capital da sucursal.

Alteração 927
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 41 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) o país terceiro em que a empresa do país 
terceiro está estabelecida assinou um 
acordo com o Estado-Membro em que a 
sucursal deve ser criada, que respeita 
inteiramente as normas definidas no artigo 
26.º do Modelo de Convenção Fiscal sobre 
o Rendimento e o Património da OCDE e 
garante um intercâmbio efetivo de 
informações em matéria fiscal, incluindo, 
se for caso disso, acordos fiscais 
multilaterais;

(f) o país terceiro em que a sede estatutária 
da empresa do país terceiro está 
estabelecida assinou um acordo com o 
Estado-Membro em que a sucursal é 
criada, que respeita inteiramente as normas 
definidas no artigo 26.º do Modelo de 
Convenção Fiscal sobre o Rendimento e o 
Património da OCDE e garante um 
intercâmbio efetivo de informações em 
matéria fiscal, incluindo, se for caso disso, 
acordos fiscais multilaterais;

Or. en
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Justificação

O texto estabelece as condições segundo as quais uma empresa de um país terceiro pode 
criar uma sucursal num Estado-Membro que beneficie de passaporte para negociar em 
outros Estados-Membros. Este aspeto não deve impedir os Estados-Membros de continuarem 
a autorizar a criação de sucursais de empresas de países terceiros que não beneficiem de 
passaporte. As disposições não devem constituir um requisito para o capital da sucursal.

Alteração 928
Robert Goebbels, Markus Ferber

Proposta de diretiva
Artigo 41 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) a empresa solicitou a adesão a um 
sistema de indemnização dos investidores 
autorizado ou reconhecido em 
conformidade com a Diretiva 97/9/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 
de março de 1997, relativa aos sistemas de 
indemnização dos investidores.

(g) a empresa faz parte de um sistema de 
indemnização dos investidores autorizado 
ou reconhecido em conformidade com a 
Diretiva 97/9/CE do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 3 de março de 1997, 
relativa aos sistemas de indemnização dos 
investidores, no momento da autorização.

Or. en

Justificação

To provide effective protection of retail clients, membership and not a mere request should be 
the precondition to authorisation, according to the provision concerning investment firms 
established in the Union (see Article 14 of the proposed MiFID and Article 2(1) of Directive 
97/9/EC referred to therein). Moreover, the ECB underlines the need to ensure the 
consistency of this regime under the proposed MiFID with Article 11 of Directive 97/9/EC 
which provides Member States with the discretion to evaluate the equivalence between Union 
cover and the cover provided in the third country where the branch has its head office. (ECB 
suggestion)

Alteração 929
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 41 – n.º 1 – alínea g)
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Texto da Comissão Alteração

(g) a empresa solicitou a adesão a um 
sistema de indemnização dos investidores 
autorizado ou reconhecido em 
conformidade com a Diretiva 97/9/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 
de março de 1997, relativa aos sistemas de 
indemnização dos investidores.

(g) a empresa solicitou a adesão a um 
sistema de indemnização dos investidores 
autorizado ou reconhecido no 
Estado-Membro em que a sucursal foi 
criada, em conformidade com a Diretiva 
97/9/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 3 de março de 1997, relativa 
aos sistemas de indemnização dos 
investidores, exceto se a empresa não 
efetuar transações de investimento com 
investidores abrangidos por um qualquer 
sistema desse tipo.

Or. en

Justificação

O texto estabelece as condições segundo as quais uma empresa de um país terceiro pode 
criar uma sucursal num Estado-Membro que beneficie de passaporte para negociar em 
outros Estados-Membros. Este aspeto não deve impedir os Estados-Membros de continuarem 
a autorizar a criação de sucursais de empresas de países terceiros que não beneficiem de 
passaporte. As disposições não devem constituir um requisito para o capital da sucursal.

Alteração 930
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 41 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem exigir que 
as empresas de países terceiros que 
pretendam prestar serviços ou exercer 
atividades de investimento, em conjunto 
com a oferta de serviços auxiliares, aos 
clientes não profissionais no território 
desses Estados-Membros devem 
estabelecer uma sucursal na União.

2. Sem prejuízo do disposto nos artigos 
46.º-A e 46.º-B, os Estados-Membros 
devem exigir que as empresas de países 
terceiros que pretendam prestar serviços ou 
exercer atividades de investimento, em 
conjunto com a oferta de serviços 
auxiliares, aos clientes não profissionais no 
território desses Estados-Membros devem 
estabelecer uma sucursal na União, exceto 
se os referidos serviços forem prestados 
por iniciativa exclusiva da pessoa a quem 
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o serviço é prestado ou então forem 
prestados fora da União.

Or. en

Justificação

A restrição relativa à prestação de serviços por empresas de países terceiros a clientes não 
profissionais é incoerente com a liberdade de os Estados-Membros manterem as suas atuais 
disposições quanto à autorização de empresas de países terceiros que não pretendam ter 
acesso a passaporte. É também incoerente com o considerando 74 uma vez que pareceria 
impedir os investidores não profissionais de terem acesso a empresas de países terceiros, por 
sua iniciativa exclusiva (ou, por exemplo, se utilizarem serviços de investimento ao viajarem 
fora da UE).

Alteração 931
Robert Goebbels

Proposta de diretiva
Artigo 41 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem exigir que 
as empresas de países terceiros que 
pretendam prestar serviços ou exercer 
atividades de investimento, em conjunto 
com a oferta de serviços auxiliares, aos 
clientes não profissionais no território 
desses Estados-Membros devem 
estabelecer uma sucursal na União.

2. Os Estados-Membros devem exigir que 
as empresas de países terceiros que 
pretendam prestar serviços ou exercer 
atividades de investimento, em conjunto 
com a oferta de serviços auxiliares, aos 
clientes não profissionais e/ou 
profissionais no território desses Estados-
Membros devem estabelecer uma sucursal 
na União.

Or. en

Justificação

O objetivo implícito da Comissão é aplicar as mesmas disposições em matéria de sucursais e 
autorizações quer a clientes não profissionais quer a clientes profissionais. No entanto, para 
evitar lacunas jurídicas, é necessário que este objetivo seja explícito no texto. 

Alteração 932
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de diretiva
Artigo 41 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem exigir que 
as empresas de países terceiros que 
pretendam prestar serviços ou exercer 
atividades de investimento, em conjunto 
com a oferta de serviços auxiliares, aos 
clientes não profissionais no território 
desses Estados-Membros devem 
estabelecer uma sucursal na União.

2. Os Estados-Membros devem exigir que 
as empresas de países terceiros que 
pretendam prestar serviços ou exercer 
atividades de investimento, em conjunto 
com a oferta de serviços auxiliares, aos 
clientes não profissionais no território 
desses Estados-Membros devem 
estabelecer uma empresa filial na União.

Or. en

Alteração 933
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 41 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode adotar uma decisão em 
conformidade com o procedimento 
previsto no artigo 95.º em relação a um 
país terceiro, se o regime jurídico e de 
supervisão desse país terceiro assegurar 
que as empresas nele autorizadas cumprem 
requisitos juridicamente vinculativos com 
efeito equivalente aos requisitos 
estabelecidos na presente diretiva, no 
Regulamento (UE) n.º …/…. [MiFIR] e na 
Diretiva 2006/49/CE [Diretiva relativa à 
adequação dos fundos próprios] e nas suas 
medidas de execução e se esse país terceiro 
prevê o reconhecimento recíproco
equivalente do quadro prudencial aplicável 
a empresas de investimento autorizadas em 
conformidade com a presente diretiva.

A Comissão pode adotar uma decisão em 
conformidade com o procedimento 
previsto no artigo 95.º em relação a um 
país terceiro, se o regime jurídico e de 
supervisão desse país terceiro assegurar 
que as empresas nele autorizadas cumprem 
requisitos juridicamente vinculativos 
relativamente a questões prudenciais com 
efeito equivalente aos requisitos 
relativamente a questões prudenciais
estabelecidos na presente diretiva, no 
Regulamento (UE) n.º …/…. [MiFIR] e na 
Diretiva 2006/49/CE [Diretiva relativa à 
adequação dos fundos próprios] e nas suas 
medidas de execução e se esse país terceiro 
prevê o reconhecimento eficaz equivalente 
do quadro prudencial aplicável a empresas 
de investimento autorizadas em 
conformidade com a presente diretiva.
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Or. en

Justificação

A exigência de um "direito recíproco equivalente" do quadro prudencial pode ser usada 
contra as empresas da UE. O texto deve estar em consonância com o Regulamento EMIR. 
Nas disposições correspondentes do Regulamento EMIR, não constam referências explícitas 
a "reciprocidade", ver o artigo 23.º, n.º 3 ("reconhecimento … efetivamente equivalente"), o 
artigo 3.º, n.º 2, e o artigo 23.º, n.º 2.

Alteração 934
Robert Goebbels

Proposta de diretiva
Artigo 41 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode adotar uma decisão em 
conformidade com o procedimento 
previsto no artigo 95.º em relação a um 
país terceiro, se o regime jurídico e de 
supervisão desse país terceiro assegurar 
que as empresas nele autorizadas cumprem 
requisitos juridicamente vinculativos com 
efeito equivalente aos requisitos 
estabelecidos na presente diretiva, no 
Regulamento (UE) n.º …/…. [MiFIR] e na 
Diretiva 2006/49/CE [Diretiva relativa à 
adequação dos fundos próprios] e nas suas 
medidas de execução e se esse país terceiro 
prevê o reconhecimento recíproco 
equivalente do quadro prudencial aplicável 
a empresas de investimento autorizadas em 
conformidade com a presente diretiva.

A Comissão adota uma decisão em 
conformidade com o procedimento 
previsto no artigo 95.º em relação a um 
país terceiro, se o regime jurídico e de 
supervisão desse país terceiro assegurar 
que as empresas nele autorizadas cumprem 
requisitos juridicamente vinculativos com 
efeito equivalente aos requisitos 
estabelecidos na presente diretiva, no 
Regulamento (UE) n.º …/…. [MiFIR] e na 
Diretiva 2006/49/CE [Diretiva relativa à 
adequação dos fundos próprios] e nas suas 
medidas de execução e se esse país terceiro 
prevê o reconhecimento recíproco 
equivalente do quadro prudencial aplicável 
a empresas de investimento autorizadas em 
conformidade com a presente diretiva.

Or. en

Alteração 935
Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Artigo 41 – n.º 3 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode adotar uma decisão em 
conformidade com o procedimento 
previsto no artigo 95.º em relação a um 
país terceiro, se o regime jurídico e de 
supervisão desse país terceiro assegurar 
que as empresas nele autorizadas cumprem 
requisitos juridicamente vinculativos com 
efeito equivalente aos requisitos 
estabelecidos na presente diretiva, no 
Regulamento (UE) n.º …/…. [MiFIR] e na 
Diretiva 2006/49/CE [Diretiva relativa à 
adequação dos fundos próprios] e nas suas 
medidas de execução e se esse país 
terceiro prevê o reconhecimento recíproco 
equivalente do quadro prudencial 
aplicável a empresas de investimento 
autorizadas em conformidade com a 
presente diretiva.

A Comissão pode adotar uma decisão em 
conformidade com o procedimento 
previsto no artigo 95.º em relação a um 
país terceiro, se o regime jurídico e de 
supervisão desse país terceiro assegurar 
que as empresas nele autorizadas cumprem 
requisitos juridicamente vinculativos com 
efeito equivalente aos requisitos 
estabelecidos na presente diretiva, no 
Regulamento (UE) n.º …/…. [MiFIR] e na 
Diretiva 2006/49/CE [Diretiva relativa à 
adequação dos fundos próprios] e nas suas 
medidas de execução.

Or. en

Justificação

A reciprocidade não está garantida e é contrária às disposições da OMC. Num momento em 
que é necessário investimento externo na UE, não faz sentido erguer barreiras comerciais.

Alteração 936
Wolf Klinz

Proposta de diretiva
Artigo 41 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode adotar uma decisão em 
conformidade com o procedimento 
previsto no artigo 95.º em relação a um 
país terceiro, se o regime jurídico e de 
supervisão desse país terceiro assegurar
que as empresas nele autorizadas cumprem 
requisitos juridicamente vinculativos com 
efeito equivalente aos requisitos 
estabelecidos na presente diretiva, no 

A Comissão adota até 31 de dezembro de 
2014 uma decisão em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 95.º em 
relação a um país terceiro, se o regime 
jurídico e de supervisão desse país terceiro 
assegurar que as empresas nele autorizadas 
cumprem requisitos juridicamente 
vinculativos com efeito equivalente aos 
requisitos estabelecidos na presente 
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Regulamento (UE) n.º …/…. [MiFIR] e na 
Diretiva 2006/49/CE [Diretiva relativa à 
adequação dos fundos próprios] e nas suas 
medidas de execução e se esse país terceiro 
prevê o reconhecimento recíproco 
equivalente do quadro prudencial aplicável 
a empresas de investimento autorizadas em 
conformidade com a presente diretiva.

diretiva, no Regulamento (UE) n.º …/…. 
[MiFIR] e na Diretiva 2006/49/CE 
[Diretiva relativa à adequação dos fundos 
próprios] e nas suas medidas de execução e 
se esse país terceiro prevê o 
reconhecimento recíproco equivalente do 
quadro prudencial aplicável a empresas de 
investimento autorizadas em conformidade 
com a presente diretiva.

Or. en

Alteração 937
Gunnar Hökmark

Proposta de diretiva
Artigo 41 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode adotar uma decisão em 
conformidade com o procedimento 
previsto no artigo 95.º em relação a um 
país terceiro, se o regime jurídico e de 
supervisão desse país terceiro assegurar 
que as empresas nele autorizadas cumprem 
requisitos juridicamente vinculativos com 
efeito equivalente aos requisitos
estabelecidos na presente diretiva, no 
Regulamento (UE) n.º …/…. [MiFIR] e na 
Diretiva 2006/49/CE [Diretiva relativa à 
adequação dos fundos próprios] e nas suas 
medidas de execução e se esse país 
terceiro prevê o reconhecimento recíproco 
equivalente do quadro prudencial 
aplicável a empresas de investimento 
autorizadas em conformidade com a 
presente diretiva.

A Comissão pode adotar uma decisão em 
conformidade com o procedimento 
previsto no artigo 95.º em relação a um 
país terceiro, se o regime jurídico e de 
supervisão desse país terceiro assegurar 
que as empresas nele autorizadas cumprem 
requisitos juridicamente vinculativos 
estabelecidos na presente diretiva, no 
Regulamento (UE) n.º …/…. [MiFIR] e na 
Diretiva 2006/49/CE [Diretiva relativa à 
adequação dos fundos próprios] e nas suas 
medidas de execução.

Or. en

Alteração 938
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE
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Proposta de diretiva
Artigo 41 – n.º 3 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O quadro prudencial de um país terceiro 
pode ser considerado equivalente se 
satisfizer cumulativamente as seguintes 
condições:

O quadro prudencial de um país terceiro é
considerado equivalente se satisfizer 
cumulativamente as seguintes condições:

Or. en

Alteração 939
Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Artigo 41 – n.º 3 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O quadro prudencial de um país terceiro 
pode ser considerado equivalente se 
satisfizer cumulativamente as seguintes 
condições:

O quadro prudencial e de supervisão de um 
país terceiro pode ser considerado como 
produzindo um efeito equivalente caso 
satisfaça todas as seguintes condições:

Or. en

Justificação

A redação em consonância com o Regulamento EMIR.

Alteração 940
Gunnar Hökmark

Proposta de diretiva
Artigo 41 – n.º 3 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O quadro prudencial de um país terceiro 
pode ser considerado equivalente se 
satisfizer cumulativamente as seguintes 
condições:

O quadro prudencial e de supervisão de um 
país terceiro pode ser considerado como 
produzindo um efeito equivalente caso 
satisfaça todas as seguintes condições:



AM\901765PT.doc 183/185 PE489.465v01-00

PT

Or. en

Alteração 941
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 41 – n.º 3 – parágrafo 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) O país terceiro aplica condições de 
acesso recíproco para as empresas de 
investimento estabelecidas na UE e foi 
aplicado um regime de reconhecimento 
mútuo nesse país terceiro.

Or. en

Alteração 942
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 41 – n.° 3 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Uma decisão da Comissão ao abrigo do 
presente número pode ser limitada a uma 
ou várias categorias de empresas. Neste 
caso, uma empresa de um país terceiro 
pode ser autorizada, para efeitos do n.º 1, 
se pertencer a uma categoria abrangida 
pela decisão da Comissão.

Or. en

Justificação

Um requisito em matéria de reciprocidade compromete a eficácia do sistema proposto. Pode 
suceder que o quadro prudencial só seja equivalente em relação a algumas empresas mas 
não a todas (por exemplo, por que alguns serviços de investimento não serem passíveis de 
licenciamento no país terceiro).
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Alteração 943
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Proposta de diretiva
Artigo 41 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Pode considerar-se que o país 
terceiro atribui o reconhecimento 
recíproco equivalente quando estiverem 
reunidas todas as seguintes condições:
(a) o reconhecimento é relativo ao 
conjunto do quadro da UE e é permitido o 
acesso em condições de igualdade a todos 
os países da UE;
(b) os direitos e as obrigações relativos às 
empresas são semelhantes na UE e no 
país terceiro.

Or. en

Justificação

Um reconhecimento recíproco equivalente implica que todas as empresas de investimento e 
operadores de mercado da UE estejam sujeitos às mesmas condições de acesso ao mercado 
do país terceiro, aplicando-se o mesmo a empresas de países terceiros que pretendam ter 
acesso à UE.

Alteração 944
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 41 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A empresa do país terceiro referida no 
n.° 1 deve apresentar o seu pedido à 
autoridade competente do Estado-Membro 
em que pretende estabelecer uma sucursal 
após a adoção pela Comissão da decisão 
que determina que o enquadramento 

4. A empresa do país terceiro referida no 
n.° 1 deve apresentar o seu pedido à 
autoridade competente do Estado-Membro 
no qual é ou será criada uma sucursal 
após a adoção pela Comissão da decisão 
que determina que o enquadramento 
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jurídico e de supervisão do país terceiro em 
que a empresa desse país está autorizada é 
equivalente aos requisitos constantes no n.º 
3.

jurídico e de supervisão do país terceiro em 
que a empresa desse país está autorizada 
relativamente a questões prudenciais é 
equivalente aos requisitos constantes no n.º 
3.

Or. en

Justificação

As empresas de países terceiros que já tenham criado uma sucursal num Estado-Membro 
devem poder candidatar-se a uma autorização, nos termos do n.º 1, a fim de terem acesso ao 
passaporte caso possam satisfazer as respetivas condições exigidas.


