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Alteração 945
Robert Goebbels

Proposta de diretiva
Artigo 42 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Uma empresa de um país terceiro que 
pretenda obter a autorização para a 
prestação de quaisquer serviços ou o 
exercício de atividades de investimento, 
em conjunto com a oferta de serviços 
auxiliares, no território de um Estado-
Membro deve fornecer à autoridade 
competente desse Estado-Membro as 
seguintes informações:

Uma empresa de investimento ou um 
operador de mercado de um país terceiro 
que pretenda obter a autorização para a 
prestação de quaisquer serviços, o 
exercício de atividades de investimento, 
em conjunto com a oferta de serviços 
auxiliares, ou a prestação de serviços de 
plataforma de negociação, no território de 
um Estado-Membro deve fornecer à 
autoridade competente desse Estado-
Membro as seguintes informações:

Or. en

Alteração 946
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 42 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Uma empresa de um país terceiro que 
pretenda obter a autorização para a 
prestação de quaisquer serviços ou o 
exercício de atividades de investimento, 
em conjunto com a oferta de serviços 
auxiliares, no território de um Estado-
Membro deve fornecer à autoridade 
competente desse Estado-Membro as 
seguintes informações:

Uma empresa de um país terceiro que 
pretenda obter a autorização para os 
efeitos previstos no artigo 41.º para a 
prestação ou o exercício de quaisquer 
serviços e/ou atividades de investimento, 
em conjunto com a oferta de serviços 
auxiliares, através de sucursais 
estabelecidas no território de um 
Estado-Membro deve fornecer à autoridade 
competente desse Estado-Membro as 
seguintes informações:

Or. en
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Justificação

As sucursais de empresas de países devem estar em condições de operar MTF e OFT, 
observando as mesmas normas aplicáveis às empresas da UE.

Alteração 947
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 42 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) informações sobre o capital inicial à 
plena disposição da sucursal.

Suprimido

Or. en

Justificação

As sucursais de empresas de países devem estar em condições de operar MTF e OFT, 
observando as mesmas normas aplicáveis às empresas da UE.

Alteração 948
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 43 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A autoridade competente do Estado-
Membro em que a empresa do país terceiro 
tenciona estabelecer a sua sucursal só deve 
conceder a autorização quando estiverem 
preenchidas as seguintes condições:

A autoridade competente do 
Estado-Membro em que a empresa do país 
terceiro estabeleceu ou tenciona 
estabelecer a sua sucursal só deve conceder 
a autorização, para os efeitos previstos no 
artigo 41.º, quando estiverem preenchidas 
as seguintes condições:

Or. en
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Justificação

As sucursais de empresas de países devem estar em condições de operar MTF e OFT, 
observando as mesmas normas aplicáveis às empresas da UE.

Alteração 949
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 43 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) a autoridade competente certificou-se 
de que as condições previstas no artigo 41.º 
estão preenchidas;

(Não se aplica à versão portuguesa).

Or. en

Alteração 950
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 43 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) a autoridade competente certificou-se 
de que a sucursal da empresa de um país 
terceiro será capaz de cumprir as 
disposições previstas no n.º 3.

(b) a autoridade competente certificou-se 
de que a sucursal da empresa de um país 
terceiro será capaz de cumprir as 
disposições previstas no n.º 2.

Or. en

Justificação

As sucursais de empresas de países devem estar em condições de operar MTF e OFT, 
observando as normas aplicáveis às empresas da UE.

Alteração 951
Markus Ferber
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Proposta de diretiva
Artigo 43 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) a autoridade competente certificou-se 
de que a sucursal da empresa de um país 
terceiro será capaz de cumprir as 
disposições previstas no n.º 3.

(b) a autoridade competente certificou-se 
de que a sucursal da empresa de um país 
terceiro será capaz de cumprir as 
disposições previstas no n.º 2.

Or. en

Alteração 952
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 43 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A sucursal da empresa de um país terceiro 
autorizada em conformidade com o n.º 1 
deve dar cumprimento às obrigações 
previstas nos artigos 16.º, 17.º, 23.º, 24.º, 
25.º, 27.º, 28.º, n.º1, e 30.º da presente 
diretiva e nos artigos 13.º a 23.º do 
Regulamento (UE) n.º …/…. [MiFIR] e 
nas medidas adotadas por força dessas 
disposições, devendo estar sujeita à 
supervisão da autoridade competente do 
Estado-Membro em que a autorização foi 
concedida.

A sucursal da empresa de um país terceiro 
autorizada em conformidade com o n.º 1 
deve dar cumprimento às obrigações 
previstas nos artigos 16.º, 17.º, 18.º, 19.º, 
20.º, 23.º, 24.º, 25.º, 27.º, 28.º e 30.º da 
presente diretiva e nos artigos 3.º a 23.º do 
Regulamento (UE) n.º …/…. [MiFIR] e 
nas medidas adotadas por força dessas 
disposições, devendo estar sujeita à 
supervisão da autoridade competente do 
Estado-Membro em que a autorização foi 
concedida.

Or. en

Justificação

As sucursais de empresas de países devem estar em condições de operar MTF e OFT, 
observando as normas aplicáveis às empresas da UE.

Alteração 953
Olle Schmidt
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em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 43 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros não devem impor 
quaisquer requisitos adicionais em matéria 
de organização e funcionamento da 
sucursal nos domínios abrangidos pela 
presente diretiva.

Os Estados-Membros não devem impor 
quaisquer requisitos adicionais em matéria 
de organização e funcionamento da 
sucursal nos domínios abrangidos pela 
presente diretiva ou pelo Regulamento 
(UE) n.º.../... [MiFIR].

Or. en

Justificação

As sucursais de empresas de países devem estar em condições de operar MTF e OFT, 
observando as normas aplicáveis às empresas da UE.

Alteração 954
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 44 – título

Texto da Comissão Alteração

Prestação de serviços noutros 
Estados-Membros

Prestação de serviços e exercício de 
atividades noutros Estados-Membros

Or. en

Alteração 955
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 44 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória



PE489.466v01-00 8/166 AM\901766PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

Uma empresa de um país terceiro 
autorizada em conformidade com o artigo 
43.° pode assegurar os serviços e as 
atividades abrangidos no âmbito da 
autorização noutros Estados-Membros da 
União, sem necessidade de criação de 
novas sucursais. Para o efeito, deve 
comunicar as seguintes informações à 
autoridade competente do Estado-Membro 
em que a sucursal está criada:

Uma empresa de um país terceiro 
autorizada em conformidade com o artigo 
43.° pode assegurar ou prestar os serviços 
e as atividades abrangidos no âmbito da 
autorização noutros Estados-Membros da 
União, sem necessidade de criação de 
novas sucursais. Para o efeito, deve 
comunicar as seguintes informações à 
autoridade competente do Estado-Membro 
em que a sucursal está criada:

Or. en

Alteração 956
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 45 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem registar as 
empresas autorizadas em conformidade 
com o artigo 41.º. O registo deve ser 
acessível ao público e conter informações 
sobre os serviços ou atividades que as 
empresas dos países terceiros estão 
autorizadas a prestar. Deve ser atualizado 
regularmente. Todas as autorizações devem 
ser notificadas à AEVMM.

Os Estados-Membros devem registar as 
empresas autorizadas em conformidade 
com o artigo 43.º. O registo deve ser 
acessível ao público e conter informações 
sobre os serviços ou atividades que as 
empresas dos países terceiros estão 
autorizadas a prestar. Deve ser atualizado 
regularmente. Todas as autorizações devem 
ser notificadas à AEVMM.

Or. en

Alteração 957
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 45 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

A AEVMM deve elaborar uma lista de 
todas as empresas dos países terceiros 
autorizadas a prestar serviços e a exercer 
atividades na União. Essa lista deve conter 
informações sobre os serviços ou 
atividades que a empresa de um país 
terceiro está autorizada a prestar e exercer, 
devendo ser atualizada regularmente. A 
AEVMM deve publicar e atualizar a lista 
no seu sítio Web.

A AEVMM deve elaborar uma lista de 
todas as empresas dos países terceiros 
autorizadas nos termos do artigo 43.º a 
prestar serviços e a exercer atividades na 
União. Essa lista deve conter informações 
sobre os serviços ou atividades que a 
empresa de um país terceiro está autorizada 
a prestar e exercer, devendo ser atualizada 
regularmente. A AEVMM deve publicar e 
atualizar a lista no seu sítio Web.

Or. en

Alteração 958
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 46 – título

Texto da Comissão Alteração

Revogação de autorizações Prestação de serviços e exercício de 
atividades sem passaporte

Or. en

Justificação

Tal permite aos Estados-Membros continuarem a autorizar sucursais de empresas de países 
terceiros que não desejem obter passaporte nos mesmos termos como atualmente permitido 
ao abrigo da Diretiva BCD e da Diretiva MiFID. O enunciado proposto baseia-se no artigo 
42.º da Diretiva relativa aos gestores de fundos de investimento e do n.º 1 do artigo 38.º da 
Diretiva BCD.

Alteração 959
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 46-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 46.°-A
Prestação de serviços e atividades de 

sucursais de empresas de países terceiros 
nos Estados-Membros sem passaporte

1. Sem prejuízo das secções 1 e 2 do 
presente capítulo, os Estados-Membros 
podem autorizar as empresas de países 
terceiros a prestarem serviços de 
investimento e a exercerem atividades de 
investimento e a proporem serviços 
auxiliares no seu território através de 
uma sucursal estabelecida no seu 
território, desde que não apliquem 
disposições que resultem num tratamento 
mais favorável do que o concedido às 
sucursais de empresas de investimento 
que tenham a sua sede na União. Velam, 
em particular, por que a sucursal da 
empresa do país terceiro respeite as 
obrigações previstas no artigo 43.º, n.º 2.
2. Os Estados-Membros podem impor 
normas mais rigorosas à empresa do país 
terceiro em relação à prestação ou ao 
exercício de serviços e/ou de atividades de 
investimento ou de serviços auxiliares 
para os efeitos previstos no presente 
artigo.

Or. en

Justificação

Tal permite aos Estados-Membros continuarem a autorizar sucursais de empresas de países 
terceiros que não desejem obter passaporte nos mesmos termos como atualmente permitido 
ao abrigo da Diretiva BCD e da Diretiva MiFID. O enunciado proposto baseia-se no artigo 
42.º da Diretiva relativa aos gestores de fundos de investimento e do n.º 1 do artigo 38.º da 
Diretiva BCD.

Alteração 960
Kay Swinburne
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Proposta de diretiva
Artigo 46-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 46.°-A
Prestação de serviços e exercício de 

atividades sem passaporte
1. Os Estados-Membros podem continuar 
a autorizar as empresas de países 
terceiros a prestarem serviços de 
investimento no seu próprio território 
através de sucursais.
2. As empresas autorizadas nos termos do 
n.º 1 não são elegíveis para efeitos de 
obtenção de um passaporte da UE caso 
não se registem junto da AEVMM.

Or. en

Justificação

Os sistemas nacionais deveriam ser prosseguidos de forma análoga ao procedimento 
mencionado na Diretiva relativa aos GFIA, ou seja, caso sejam autorizados desta forma não 
devem ser elegíveis para efeitos de obtenção de um passaporte da UE.

Alteração 961
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 46-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 46.°-B
Prestação de serviços transfronteiras por 
sucursais de empresas de países terceiros 

em Estados-Membros sem passaporte
Sem prejuízo das secções 1 e 2 do presente 
capítulo e do título VIII do Regulamento 
(UE) n.º.../...[MiFIR], os 
Estados-Membros podem autorizar 
empresas de países terceiros a prestarem 
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serviços de investimento, a exercerem 
atividades de investimento e a proporem 
serviços auxiliares no seu território, que 
não seja através de uma sucursal 
estabelecida no seu território ou através 
de uma sucursal estabelecida num 
Estado-Membro autorizada em virtude do 
artigo 43.º, sob reserva das condições que 
podem impor para este efeito.

Or. en

Justificação

Tal permite que os Estados-Membros continuem a aplicar os seus regimes nacionais em 
virtude dos quais autorizem empresas de países terceiros a prestar serviços transfronteiras a 
pessoas no seu território (com ou sem autorização). As Diretivas BCD (acesso à atividade 
dos estabelecimentos de crédito), ISD (serviços de investimentos) e MiFID não impõem neste 
domínio restrições ao tratamento de empresas de países terceiros.

Alteração 962
Kay Swinburne, Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 48 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem exigir que 
todos os membros do órgão de direção de 
qualquer operador de mercado sejam
sempre idóneos, possuam conhecimentos, 
competências e experiência suficientes e 
dediquem o tempo necessário ao exercício 
das suas funções. Os Estados-Membros 
devem assegurar que os membros do
órgão de direção cumprem, em especial, 
os seguintes requisitos:

1. Os membros do órgão de direção devem 
ser sempre suficientemente idóneos, 
possuir conhecimentos, competências e 
experiência suficientes e consagrar tempo 
suficiente ao desempenho das suas 
funções. O membro do órgão de direção 
de uma instituição, que tenciona ocupar 
um cargo no órgão de direção 
simultaneamente em várias instituições, 
deve ter em consideração as 
circunstâncias individuais e a natureza, o 
nível e a complexidade das atividades da 
instituição. Os membros do órgão de 
direção de instituições importantes, em 
termos de dimensão e organização 
interna, bem como no que se refere à
natureza, ao âmbito e à complexidade das 
suas atividades, não podem exercer 
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simultaneamente mais do que uma das 
seguintes funções, a menos que possam 
apresentar uma justificação para tal 
perante a autoridade competente 
relevante:

Or. en

Justificação

No respeitante à governação de empresas, afigura-se primordial introduzir as mesmas 
exigências na Diretiva MiFID do que na Diretiva DRC IV. Estas alterações são, por isso, 
idênticas às apresentadas pelo ECR às propostas DRC IV.

Alteração 963
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 48 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem exigir que 
todos os membros do órgão de direção de 
qualquer operador de mercado sejam 
sempre idóneos, possuam conhecimentos, 
competências e experiência suficientes e 
dediquem o tempo necessário ao exercício 
das suas funções. Os Estados-Membros 
devem assegurar que os membros do 
órgão de direção cumprem, em especial, os 
seguintes requisitos:

Os Estados-Membros devem exigir que 
todos os membros do órgão de direção de 
qualquer operador de mercado sejam 
sempre idóneos, possuam conhecimentos, 
competências e experiência suficientes e 
dediquem o tempo necessário ao exercício 
das suas funções. Os membros do órgão de 
direção cumprem, em especial, os 
seguintes requisitos em entidades de 
interesse público:

Or. en

Justificação

Os condicionalismos quantitativos criarão problemas graves a nível de recrutamento de 
pessoal qualificado e suficientemente formado. Nos países mais pequenos, poderão surgir 
problemas materiais para satisfazer as exigências relativas à composição do órgão de 
direção apresentadas na proposta. As funções de direção, nomeadamente nas cooperativas 
de habitação e nas sociedades de responsabilidade limitada, não devem ser consideradas
como funções de direção no presente artigo. A denominação "entidades de interesse público" 
deve ser aditada ao texto.
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Alteração 964
Kay Swinburne, Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 48 – n.º 1 – alínea a) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(a) afetam o tempo suficiente ao 
desempenho das suas funções. Não
exercem em simultâneo mais do que uma 
das seguintes combinações de funções:

(a) não exercem em simultâneo mais do 
que uma das seguintes combinações de 
funções:

Or. en

Justificação

No respeitante à governação de empresas, afigura-se primordial introduzir as mesmas 
exigências na Diretiva MiFID do que na Diretiva DRC IV. Estas alterações são, por isso, 
idênticas às apresentadas pelo ECR às propostas DRC IV.

Alteração 965
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 48 – n.º 1 – alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) um cargo de direção executiva e dois
cargos de direção não executiva.

(i) um cargo de diretor executivo com três
cargos de diretor não executivo;

Or. en

Justificação

O número de mandatos que um membro do órgão de direção pode exercer simultaneamente 
deve ter em consideração as circunstâncias individuais e a natureza, nível e complexidade 
das atividades da instituição. Nesta perspetiva, uma formulação demasiado rígida pode 
causar dificuldades em mercados de menor dimensão, em especial para instituições de menor 
dimensão.



AM\901766PT.doc 15/166 PE489.466v01-00

PT

Alteração 966
Kay Swinburne, Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 48 – n.º 1 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) quatro cargos de direção não executiva. (ii) cinco mandatos de administrador não 
executivo.

Or. en

Justificação

No respeitante à governação de empresas, afigura-se primordial introduzir as mesmas 
exigências na Diretiva MiFID do que na Diretiva DRC IV. Estas alterações são, por isso, 
idênticas às apresentadas pelo ECR às propostas DRC IV.

Alteração 967
Kay Swinburne, Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 48 – n.° 1 – alínea a) – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os cargos de direção executiva ou não 
executiva dentro do mesmo grupo são 
considerados como um único cargo.

Os cargos de direção no órgão de direção 
dos estabelecimentos:

(i) que são membros dentro do mesmo 
grupo, ou 

(ii) que são membros do mesmo sistema 
de proteção institucional, se estiverem 
satisfeitas as condições enunciadas no 
artigo 108.º, n.º 7, ou 
(iii) em empresas (incluindo instituições 
não financeiras) em que a instituição 
detém uma participação qualificada 
devem ser considerados como um único 
cargo.

Or. en
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Justificação

No respeitante à governação de empresas, afigura-se primordial introduzir as mesmas 
exigências na Diretiva MiFID do que na Diretiva DRC IV. Estas alterações são, por isso, 
idênticas às apresentadas pelo ECR às propostas DRC IV.

Alteração 968
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 48 – n.° 1 – alínea a) – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os cargos de direção executiva ou não 
executiva dentro do mesmo grupo são 
considerados como um único cargo.

Os cargos de direção executiva ou não 
executiva dentro  

(i) do mesmo grupo consolidado ou 
(ii) de um grupo de empresas, quer se 
trate de filiais, de empresas associadas ou 
de participações da mesma empresa 
gestora de participações industriais
são considerados como um único cargo.

Or. en

Justificação

Trata-se de precisar que, não apenas os grupos consolidados, mas também os grupos de 
empresas detidas pelas mesmas empresas gestoras de participações industriais, estão sujeitos 
à mesma derrogação. Pretende-se assim velar por que este modelo de empresa de 
proprietários de tipo industrial não seja comprometido pela limitação imposta aos cargos de 
direção. O modelo empresarial das companhias industriais consiste em ser proprietário a 
longo prazo com uma representação no conselho de administração dos seus investimentos a 
longo prazo.

Alteração 969
Kay Swinburne, Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 48 – n.° 1 – alínea a) – parágrafo 4
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Texto da Comissão Alteração

As autoridades competentes podem 
autorizar um membro do órgão de direção 
de um operador de mercado a combinar 
mais cargos do que os permitidos ao 
abrigo do parágrafo anterior, tendo em 
conta as circunstâncias específicas e a 
natureza, a escala e a complexidade das 
atividades da empresa de investimento.

Suprimido

Or. en

Justificação

No respeitante à governação de empresas, afigura-se primordial introduzir as mesmas 
exigências na Diretiva MiFID do que na Diretiva DRC IV. Estas alterações são, por isso, 
idênticas às apresentadas pelo ECR às propostas DRC IV.

Alteração 970
Kay Swinburne, Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 48 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros exigem que os 
operadores de mercado tenham em conta 
a diversidade como um dos critérios de 
seleção dos membros do órgão de direção. 
Em especial, tendo em conta a dimensão 
do seu órgão de direção, os operadores de 
mercado devem instituir uma política de 
promoção da diversidade do órgão no 
plano do género, idade, nível educacional 
e experiência profissional e origem 
geográfica.

Suprimido

Or. en

Justificação

No respeitante à governação de empresas, afigura-se primordial introduzir as mesmas 
exigências na Diretiva MiFID do que na Diretiva DRC IV. Estas alterações são, por isso, 
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idênticas às apresentadas pelo ECR às propostas DRC IV.

Alteração 971
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 48 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros exigem que os
operadores de mercado tenham em conta a 
diversidade como um dos critérios de 
seleção dos membros do órgão de direção. 
Em especial, tendo em conta a dimensão 
do seu órgão de direção, os operadores de 
mercado devem instituir uma política de 
promoção da diversidade do órgão no 
plano do género, idade, nível educacional e 
experiência profissional e origem 
geográfica.

3. Os Estados-Membros exigem que as 
empresas de investimento e os respetivos 
comités de nomeação tenham em conta a 
diversidade como um dos critérios de 
seleção dos membros do órgão de direção. 
Em especial, tendo em conta a dimensão 
do seu órgão de direção, as empresas de 
investimento devem instituir uma política 
de promoção da diversidade do órgão de 
direção no plano do género, idade, nível 
educacional e experiência profissional e 
origem geográfica, e adotar medidas 
concretas para assegurar uma 
representação mais equilibrada no seio 
dos conselhos de administração. Essas 
medidas concretas podem, por exemplo, 
incluir a formação de comités de 
nomeação, a criação de listas de 
candidatos competentes e a introdução de 
um processo de nomeação no âmbito do 
qual é apresentado, pelo menos, um 
candidato de cada sexo.

Or. en

Justificação

A diversidade nos conselhos de administração garante uma competência mais alargada e 
perspetivas mais vastas. Recrutar apenas homens ou mulheres significa proceder a uma 
seleção mais limitada e correr o risco de perder candidatos potencialmente excecionais. Há 
uma falha sistemática no processo, no que se refere à seleção de mulheres. Os bancos devem 
ainda ser encorajados a implementar um plano a médio prazo de promoção das mulheres 
para cargos influentes, de modo a aumentar o número de mulheres nestes cargos.
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Alteração 972
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Artigo 48 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros exigem que os 
operadores de mercado tenham em conta a 
diversidade como um dos critérios de 
seleção dos membros do órgão de direção. 
Em especial, tendo em conta a dimensão 
do seu órgão de direção, os operadores de 
mercado devem instituir uma política de 
promoção da diversidade do órgão no 
plano do género, idade, nível educacional e 
experiência profissional e origem 
geográfica.

3. Os Estados-Membros exigem que os 
operadores de mercado tenham em conta a 
diversidade como um dos critérios de 
seleção dos membros do órgão de direção. 
Em especial, tendo em conta a dimensão 
do seu órgão de direção, os operadores de 
mercado devem instituir uma política de 
promoção da diversidade do órgão no 
plano do género, idade, nível educacional e 
experiência profissional e origem 
geográfica. A representação dos 
trabalhadores no órgão de direção deve 
ser também vista, ao incluir uma 
dimensão essencial e o conhecimento 
genuíno do funcionamento interno do 
operador, como uma forma positiva de 
reforçar a diversidade.

Or. en

Alteração 973
Kay Swinburne, Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 48 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A AEVMM elabora projetos de normas 
regulamentares para especificar:

Suprimido

(a) a noção de tempo suficiente 
consagrado por um membro do órgão de 
direção ao exercício das suas funções, em 
função das circunstâncias específicas e da 
natureza, escala e complexidade das 
atividades do operador de mercado, que as 
autoridades competentes devem ter em 
conta quando autorizam um membro do 
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órgão de direção a combinar mais cargos 
do que o permitido, tal como referido no 
n.º 1, alínea a);
(b) a noção de conhecimentos, 
competências e experiência coletivos 
adequados do órgão de direção, tal como 
referido no n.º 1, alínea b),
(c) as noções de honestidade, integridade 
e independência de espírito dos membros 
do órgão de direção, tal como referido no 
n.º 1, alínea c),
(d) a noção de recursos financeiros e 
humanos adequados afetados à 
integração e formação dos membros do 
órgão de direção,
(e) a noção de diversidade a ter em conta 
para efeitos de seleção dos membros do 
órgão de direção.
A AEVMM apresenta à Comissão esses 
projetos de normas técnicas de 
regulamentação até [31 de Dezembro de 
2014].
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.

Or. en

Justificação

No respeitante à governação de empresas, afigura-se primordial introduzir as mesmas 
exigências na Diretiva MiFID do que na Diretiva DRC IV. Estas alterações são, por isso, 
idênticas às apresentadas pelo ECR às propostas DRC IV.

Alteração 974
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Artigo 48 – n.º 7-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

7-A. Este artigo é aplicável sem prejuízo 
das disposições relativas à representação 
dos trabalhadores nos conselhos de 
administração da empresa, tal como 
previsto pela legislação ou prática 
nacional.

Or. en

Justificação

Afigura-se crucial que as regras nacionais aplicáveis à representação dos trabalhadores não 
sejam comprometidas nem dificultadas pelas disposições da presente diretiva.

Alteração 975
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 49 – título

Texto da Comissão Alteração

Requisitos relativos às pessoas que 
exercem uma influência significativa sobre 
a gestão do mercado regulamentado

Requisitos relativos às pessoas que 
exercem uma influência significativa sobre 
a gestão de um mercado regulamentado, de 
um MTF ou de um OTF

Or. en

Alteração 976
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 49 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem exigir que 
as pessoas que se encontram em posição de 

1. Os Estados-Membros devem exigir que 
as pessoas que se encontram em posição de 
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exercer, direta ou indiretamente, uma 
influência significativa sobre a gestão do
mercado regulamentado sejam idóneas.

exercer, direta ou indiretamente, uma 
influência significativa sobre a gestão de 
um mercado regulamentado, de um MTF 
ou de um OTF sejam idóneas.

Or. en

Alteração 977
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 49 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem exigir que 
o operador do mercado regulamentado:

2. Os Estados-Membros devem exigir que 
o operador de um mercado regulamentado, 
de um MTF ou de um OTF:

Or. en

Alteração 978
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 49 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Forneça à autoridade competente, e 
divulgue ao público, informações sobre a 
propriedade do mercado regulamentado 
e/ou do operador de mercado, 
nomeadamente a identidade e a dimensão 
dos interesses das pessoas que se 
encontrem em posição de exercer uma 
influência significativa sobre a gestão;

(a) Forneça à autoridade competente, e 
divulgue ao público, informações sobre a 
propriedade do mercado regulamentado 
e/ou do operador de mercado de um MTF 
ou de um OTF, nomeadamente a 
identidade e a dimensão dos interesses das 
pessoas que se encontrem em posição de 
exercer uma influência significativa sobre a 
gestão;

Or. en
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Alteração 979
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 49 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem exigir 
que os membros do mercado ou os 
participantes significativos do mercado 
não estejam em posição de exercer, direta 
ou indiretamente, uma influência 
significativa sobre a gestão do mercado 
regulamentado ou de um MTF.

Or. en

Alteração 980
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 49 – n.° 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Os Estados-Membros devem exigir 
que os membros do mercado ou os 
participantes significativos de um 
mercado regulamentado ou de um MTF 
não detenham, direta ou indiretamente, 
mais de 5% da propriedade desse mercado 
regulamentado ou MTF.

Or. en

Alteração 981
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 49 – n.º 2-C (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-C. Os Estados-Membros devem exigir 
que um mercado regulamentado, um 
MTF ou um OTF tornem pública a 
existência de qualquer acionista cuja 
propriedade nesse mercado 
regulamentado, MTF ou OTF ultrapasse 
5%.

Or. en

Alteração 982
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 49 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A autoridade competente deve recusar-
se a aprovar as alterações propostas para as 
posições de controlo do mercado 
regulamentado e/ou do operador do 
mercado quando existirem motivos 
objetivos e demonstráveis para se 
considerar que poderiam comprometer a 
gestão sã e prudente desse mercado.

3. A autoridade competente deve recusar-
se a aprovar as alterações propostas para as 
posições de controlo do mercado 
regulamentado e/ou do operador do 
mercado quando existirem motivos 
objetivos e demonstráveis para se 
considerar que poderiam comprometer a 
gestão sã e prudente desse mercado ou de 
um MTF ou que poderiam gerar 
importantes conflitos de interesse.

Or. en

Alteração 983
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 50 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem exigir que o
mercado regulamentado:

Os Estados-Membros devem exigir que um
mercado regulamentado ou um MTF:

Or. en

Alteração 984
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 50 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Preveja mecanismos para identificar 
claramente e gerir as possíveis 
consequências adversas, para o 
funcionamento do mercado regulamentado 
ou para os seus participantes, de quaisquer 
conflitos entre as exigências do seu bom 
funcionamento e os interesses do próprio 
mercado, dos seus proprietários ou do seu 
operador, nomeadamente no caso de esses 
conflitos de interesses se poderem revelar 
prejudiciais para o desempenho de 
quaisquer funções delegadas no mercado 
regulamentado pela autoridade competente;

(a) Preveja mecanismos para identificar 
claramente e gerir as possíveis 
consequências adversas, para o 
funcionamento do mercado regulamentado 
ou MTF ou para os seus participantes, de 
quaisquer conflitos entre as exigências do 
bom funcionamento do mercado 
regulamentado ou MTF e os interesses do 
próprio mercado ou do MTF, dos seus 
proprietários ou do seu operador, 
nomeadamente no caso de esses conflitos 
de interesses se poderem revelar 
prejudiciais para o desempenho de 
quaisquer funções delegadas no mercado 
regulamentado ou MTF pela autoridade 
competente;

Or. en

Alteração 985
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 50 – alínea d-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(d-A) Disponha de regras transparentes, 
baseadas em critérios objetivos, que 
regulem as categorias de fluxos de ordens 
às quais os utilizadores do sistema podem 
estar submetidos e com as quais possam 
interagir;

Or. en

Justificação

O presente artigo dá corpo ao disposto no considerando 12 relativo aos mercados 
regulamentados, oferecendo aos investidores maior escolha em relação ao tipo de 
contrapartes com as quais interagem.

Alteração 986
Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Artigo 51 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem exigir que 
os mercados regulamentados disponham de 
sistemas, procedimentos e mecanismos 
eficazes para garantir que os seus sistemas 
de negociação são resistentes, têm 
capacidade suficiente para lidarem com 
picos de ordens e mensagens, são capazes 
de assegurar a negociação ordenada em 
condições de tensão no mercado, estão 
plenamente testados para garantir o 
cumprimento dessas condições e são 
regidos por mecanismos de continuidade 
das atividades que asseguram a 
manutenção dos seus serviços, caso se 
verifique uma falha imprevista dos seus 
sistemas de negociação.

1. Os Estados-Membros devem exigir que 
os mercados regulamentados disponham de 
sistemas, procedimentos e mecanismos 
eficazes concebidos para garantir que os 
seus sistemas de negociação são 
resistentes, têm capacidade suficiente para 
lidarem com picos de ordens e mensagens, 
são capazes de assegurar a negociação 
ordenada em condições de tensão no 
mercado, estão plenamente testados para 
garantir o cumprimento dessas condições, 
mesmo em condições de extrema 
volatilidade de mercados, e são regidos por 
mecanismos de continuidade das atividades 
que asseguram a manutenção dos seus 
serviços, caso se verifique uma falha 
imprevista dos seus sistemas de 
negociação.

Or. en
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Justificação

Os testes realizados em plataformas de negociação devem alargar-se a períodos de extrema 
volatilidade dos mercados, da mesma forma como no caso do "flash crash". 

Alteração 987
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Proposta de diretiva
Artigo 51 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem exigir que 
os mercados regulamentados disponham de 
sistemas, procedimentos e mecanismos 
eficazes para garantir que os seus sistemas 
de negociação são resistentes, têm 
capacidade suficiente para lidarem com 
picos de ordens e mensagens, são capazes 
de assegurar a negociação ordenada em 
condições de tensão no mercado, estão 
plenamente testados para garantir o 
cumprimento dessas condições e são 
regidos por mecanismos de continuidade 
das atividades que asseguram a 
manutenção dos seus serviços, caso se 
verifique uma falha imprevista dos seus 
sistemas de negociação.

1. Os Estados-Membros devem exigir que 
os mercados regulamentados ou MTF 
disponham de sistemas, procedimentos e 
mecanismos eficazes para garantir que os 
seus sistemas de negociação são 
resistentes, têm capacidade suficiente para 
lidarem com picos de ordens e mensagens, 
são capazes de assegurar a negociação 
ordenada em condições de tensão no 
mercado, estão plenamente testados para 
garantir o cumprimento dessas condições e 
são regidos por mecanismos de 
continuidade das atividades que asseguram 
a manutenção dos seus serviços, caso se 
verifique uma falha imprevista dos seus 
sistemas de negociação.

(Esta modificação aplica-se à totalidade 
do artigo 51.º; a sua adoção impõe 
adaptações em todo o texto).

Or. en

Justificação

Estas disposições devem aplicar-se aos mercados regulamentados e MTF, a fim de tornar o 
mercado mais seguro e evitar qualquer vazio jurídico.

Alteração 988
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de diretiva
Artigo 51 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem exigir que 
os mercados regulamentados disponham 
de sistemas, procedimentos e mecanismos 
eficazes para garantir que os seus sistemas 
de negociação são resistentes, têm 
capacidade suficiente para lidarem com 
picos de ordens e mensagens, são capazes 
de assegurar a negociação ordenada em 
condições de tensão no mercado, estão 
plenamente testados para garantir o 
cumprimento dessas condições e são 
regidos por mecanismos de continuidade 
das atividades que asseguram a 
manutenção dos seus serviços, caso se 
verifique uma falha imprevista dos seus 
sistemas de negociação.

1. Os Estados-Membros devem exigir as 
plataformas de negociação disponham de 
sistemas, procedimentos e mecanismos 
eficazes para garantir que os seus sistemas 
de negociação são resistentes, têm 
capacidade suficiente para lidarem com 
picos de ordens e mensagens, são capazes 
de assegurar a negociação ordenada em 
condições de tensão no mercado, estão 
plenamente testados para garantir o 
cumprimento dessas condições e são 
regidos por mecanismos de continuidade 
das atividades que asseguram a 
manutenção dos seus serviços, caso se 
verifique uma falha imprevista dos seus 
sistemas de negociação.

Or. en

Alteração 989
Corien Wortmann-Kool

Proposta de diretiva
Artigo 51 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros exigem que um 
mercado regulamentado disponha de 
regimes de criação de mercado e que 
assegure que um número suficiente de 
empresas de investimento participe nestes 
regimes, que apresentarão cotações 
sólidas e competitivas com o objetivo de 
fornecer liquidez ao mercado numa base 
regular e contínua durante um mínimo de 
horas de negociação ininterruptas, tendo 
em conta as condições, as regras e os 
regulamentos prevalecentes no mercado, 
a menos que uma tal exigência não esteja 
adaptada nem ao tipo nem à escala das 
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negociações no mercado regulamentado. 
Os Estados-Membros exigem que um 
mercado regulamentado celebre um 
acordo escrito vinculativo entre o 
mercado e a empresa de investimento em 
relação às obrigações decorrentes da 
participação num tal regime, 
nomeadamente no que respeita ao 
fornecimento de liquidez. O mercado 
regulamentado é responsável por 
assegurar que as empresas de 
investimento sejam conformes às 
exigências destes acordos escritos 
vinculativos. O mercado regulamentado 
informa a sua autoridade competente 
sobre o conteúdo do acordo escrito 
vinculativo e assegura-a da conformidade 
com as exigências do presente número.
A AEVMM elabora orientações que as 
empresas de investimento são obrigadas a 
integrar no acordo escrito vinculativo a 
que se refere o presente número.

Or. en

Justificação

A presente alteração deve ler-se em conjunto com as alterações propostas por Corien 
Wortmann-Kool relativas ao artigo 17.º, n.º 3, e ao artigo 51.º, n.º 7.

Alteração 990
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 51 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros exigem aos 
mercados regulamentados que velem por 
que as mensagens enviadas aos seus 
sistemas de negociação através de um 
sistema de alta frequência ou de outras 
fontes de negociação automatizada sejam 
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claramente identificadas enquanto tais.

Or. en

Justificação

As ordens, as anulações e as modificações de estratégias automatizadas devem ser 
claramente assinaladas nas mensagens. Trata-se de um pressuposto para efeitos da 
supervisão requerida.

Alteração 991
Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 51 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem exigir às 
plataformas de negociação que 
disponham de sistemas, procedimentos e 
mecanismos eficazes para garantir que 
todas as ordens introduzidas no sistema 
por um membro ou participante sejam 
válidas por um período mínimo de 1 
segundo.

Or. en

Alteração 992
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 51 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem exigir 
aos mercados regulamentados que 
disponham de sistemas, procedimentos e 
mecanismos eficazes para garantir que 
todas as ordens introduzidas no sistema 
por um membro ou participante sejam 
válidas por um período mínimo de 5 
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segundos. Durante este prazo de 5 
segundos, não podem ser emitidas mais de 
duas ordens para o mesmo produto.

Or. de

Justificação

A prática atual pouco contribui para a liquidez e encerra riscos especulativos consideráveis.

Alteração 993
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 51 – n.° 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Os Estados-Membros devem exigir 
aos mercados regulamentados que 
disponham de sistemas, procedimentos e 
mecanismos eficazes para garantir que 
todas as ordens introduzidas no sistema 
por um membro ou participante tenham 
um período de latência mínimo de 1 
segundo.

Or. en

Justificação

As ordens com um período de latência mínimo de 1 segundo não são portadoras de liquidez e 
apenas são benéficas para os operadores da negociação de alta frequência.

Alteração 994
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 51– n.º 1-C (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-C. Os Estados-Membros devem exigir 
aos mercados regulamentados, MFT e 
OFT que disponham de sistemas, 
procedimentos e mecanismos eficazes 
para garantir que a latência da execução 
seja no mínimo de 100 milissegundos.

Or. en

Alteração 995
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 51 – n.° 1-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-D. Os Estados-Membros devem exigir 
às plataformas de negociação que 
disponham de sistemas eficazes para 
assegurar que as estratégias de 
negociação de alta frequência não 
representem mais de 20% das ordens na 
carteira de ordens num determinado 
momento.

Or. en

Alteração 996
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 51 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem exigir que 
os mercados regulamentados disponham de 
sistemas, procedimentos e mecanismos 

2. Os Estados-Membros devem exigir que 
os mercados regulamentados disponham de 
sistemas, procedimentos e mecanismos 
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eficazes para rejeitarem as ordens que 
excedem os limiares de volume e de preço 
pré-determinados ou se revelam 
manifestamente erradas e para interromper 
temporariamente a negociação se houver 
uma variação significativa de preços de um 
instrumento financeiro nesse mercado ou 
num mercado conexo durante um período 
curto, assim como, em casos excecionais, 
para poder suprimir, alterar ou corrigir
qualquer transação.

eficazes para rejeitarem as ordens que 
excedem os limiares de volume e de preço 
pré-determinados ou se revelam 
manifestamente erradas e para interromper 
temporariamente a negociação se houver 
ou existir o risco de haver uma execução 
que cause ou possa causar uma variação 
significativa de preços de um instrumento 
financeiro nesse mercado, assim como, em 
casos excecionais, para poder suprimir 
qualquer transação daí resultante. Os 
Estados-Membros devem exigir aos 
mercados regulamentados que garantam 
que os parâmetros de interrupção da 
negociação sejam calibrados de forma a 
ter em conta a liquidez das diferentes 
categorias e subcategorias de ativos, a 
natureza do modelo de mercado e as 
categorias de utilizadores, e sejam 
suficientes para evitar perturbações 
significativas no bom funcionamento da 
negociação. Os Estados-Membros devem 
garantir que os mercados regulamentados 
comuniquem os parâmetros de 
interrupção da negociação e eventuais 
alterações dos mesmos à autoridade 
competente que, por sua vez, deve 
comunicá-los à AEVMM.

Or. en

Justificação

Os mercados regulamentados e os MTF devem ter apenas competências para anular 
transações. As consequências jurídicas e de mercado que resultam de tentativas de 
modificação e de correção das transações são complexas e são suscetíveis de dar lugar a 
responsabilidades e os problemas que não poderão ser facilmente solucionados. Alguns 
interruptores são acionados antes de a execução ter lugar. O texto do nível I deveria 
viabilizar uma tal situação.

Alteração 997
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 51 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem exigir que 
os mercados regulamentados disponham 
de sistemas, procedimentos e mecanismos 
eficazes para rejeitarem as ordens que 
excedem os limiares de volume e de preço 
pré-determinados ou se revelam 
manifestamente erradas e para interromper
temporariamente a negociação se houver 
uma variação significativa de preços de um 
instrumento financeiro nesse mercado ou 
num mercado conexo durante um período 
curto, assim como, em casos excecionais,
para poder suprimir, alterar ou corrigir 
qualquer transação.

2. Os Estados-Membros devem exigir que 
as plataformas de negociação e quaisquer 
mecanismos de negociação disponham de 
sistemas, procedimentos e mecanismos 
eficazes para rejeitarem as ordens que 
excedem os limiares de volume e de preço 
pré-determinados ou se revelam 
manifestamente erradas e para interromper 
temporariamente a negociação se houver 
uma variação significativa de preços de um 
instrumento financeiro nesse mercado ou 
num mercado conexo durante um período 
curto, em comparação com o valor de 
fecho desse instrumento financeiro na 
plataforma com o maior volume de 
negócios desse instrumento, assim como 
para poder suprimir, alterar ou corrigir 
qualquer transação. Estes sistemas 
conduzem a uma suspensão simultânea 
da negociação em todas as plataformas de 
negociação que negoceiam os mesmos 
instrumentos financeiros em caso de 
variação significativa de preços de um 
instrumento financeiro nesse mercado ou 
num mercado conexo durante um período 
curto. Se houver uma variação 
significativa de preços, todas as ordens 
executadas após a suspensão da 
negociação pela plataforma cujo volume 
de negócios é o mais elevado nesse 
instrumento financeiro serão anuladas.
Os Estados-Membros devem exigir que as 
plataformas de negociação assegurem que 
os parâmetros de suspensão da 
negociação sejam consentâneos com as 
condições referidas na alínea b) do n.º 7.
A AEVMM deve publicar estes 
parâmetros no seu sítio na Internet.

Or. en

Justificação

Importa garantir a transparência nos interruptores. É, além disso, essencial que os mesmos 
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sejam uniformes em toda a União.

Alteração 998
Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Artigo 51 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem exigir que 
os mercados regulamentados disponham de 
sistemas, procedimentos e mecanismos 
eficazes para rejeitarem as ordens que 
excedem os limiares de volume e de preço 
pré-determinados ou se revelam 
manifestamente erradas e para interromper 
temporariamente a negociação se houver 
uma variação significativa de preços de um 
instrumento financeiro nesse mercado ou 
num mercado conexo durante um período 
curto, assim como, em casos excecionais, 
para poder suprimir, alterar ou corrigir 
qualquer transação.

2. Os Estados-Membros devem exigir que 
os mercados regulamentados disponham de 
sistemas, procedimentos e mecanismos 
eficazes para rejeitarem as ordens que 
excedem os limiares de volume e de preço 
pré-determinados ou se revelam 
manifestamente erradas e para interromper 
temporariamente a negociação se houver 
uma variação significativa de preços de um 
instrumento financeiro nesse mercado ou 
num mercado conexo se for informado de 
uma tal variação por um operador de 
mercado conexo.

Or. en

Justificação

As suspensões das negociações devem ser coordenadas em todas as plataformas, ainda que 
seja mais adequado, a nível tecnológico, coordenar estas ações do que tentar automatizá-las 
mercê de uma harmonização total. Dado que algumas interrupções temporárias ou variações 
de preços são específicas de uma única plataforma de negociação, a suspensão do conjunto 
do mercado não estaria garantida.

Alteração 999
Robert Goebbels

Proposta de diretiva
Artigo 51 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem exigir 
aos mercados regulamentados ou MTF 
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que disponham de sistemas, 
procedimentos e mecanismos eficazes 
para garantir que todas as ordens 
introduzidas no sistema por um membro 
ou participante sejam válidas por um 
período mínimo de 500 milissegundos 
durante o qual a ordem não pode ser 
anulada ou modificada.

Or. en

Alteração 1000
Markus Ferber

Proposta de diretiva
Artigo 51 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem exigir 
aos mercados regulamentados que 
possam interromper temporariamente a 
negociação se houver uma variação 
significativa de preços de um instrumento 
financeiro nesse mercado ou num 
mercado conexo durante um período 
curto, assim como, em casos excecionais, 
para poder suprimir, alterar ou corrigir 
qualquer transação. Os Estados-Membros 
devem exigir aos mercados 
regulamentados que garantam que os 
parâmetros de interrupção da negociação 
sejam calibrados de forma a ter em conta 
a liquidez das diferentes categorias e 
subcategorias de ativos, e sejam 
suficientes para evitar perturbações 
significativas na ordem da negociação. Os 
Estados-Membros devem garantir que os 
mercados regulamentados comuniquem 
os parâmetros de interrupção da 
negociação e eventuais alterações dos 
mesmos à autoridade competente que, por 
sua vez, deve comunicá-los à AEVMM. A 
AEVMM deve publicar estes parâmetros 
no seu sítio na Internet. Os Estados-
Membros exigem que, quando um 
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mercado regulamentado que seja 
importante em termos de liquidez [nesse 
instrumento] suspende a negociação, em 
qualquer Estado-Membro, as outras 
plataformas nas quais o instrumento é 
negociado são igualmente chamadas a 
suspender a negociação até que a 
negociação seja retomada no mercado 
inicial.

Or. en

Alteração 1001
Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Artigo 51 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros exigem aos 
mercados regulamentados que 
comuniquem a todas as outras 
plataformas pertinentes a existência 
eventual das circunstâncias enunciadas 
no n.º 2, a fim de coordenar uma resposta 
a nível de todo o mercado.

Or. en

Justificação

Embora possa não ser ainda possível harmonizar os interruptores em toda a UE, as 
plataformas devem coordenar as suas respostas para fazer face a condições de mercado 
excecionais, a fim de adotar, se necessário, uma única abordagem.

Alteração 1002
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 51 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem exigir que 
os mercados regulamentados disponham de 
sistemas, procedimentos e mecanismos 
eficazes para assegurar que os sistemas de 
negociação algorítmica não criam nem 
contribuem para a perturbação da 
negociação no mercado, incluindo
sistemas que limitem o rácio de ordens não 
executadas face às transações que podem 
ser introduzidas no sistema por um 
membro ou participante, a fim de poder 
abrandar o fluxo de ordens se se verificar o 
risco de ser atingida a capacidade máxima 
do sistema e de limitar a variação mínima 
da cotação (tick) que pode ser executada no 
mercado.

3. Os Estados-Membros devem exigir que 
os mercados regulamentados disponham de 
sistemas, procedimentos e mecanismos 
eficazes para gerir os sistemas de 
negociação que perturbam o mercado. A 
AEVMM desenvolve normas técnicas de 
regulamentação nas quais especifica os 
critérios que estes sistemas, 
procedimentos e mecanismos têm em 
conta e que podem incluir os sistemas que 
limitem o rácio de ordens não executadas 
face às transações que podem ser 
introduzidas no sistema por um membro ou 
participante, a fim de poder abrandar o 
fluxo de ordens se se verificar o risco de 
ser atingida a capacidade máxima do 
sistema e de limitar a variação mínima da 
cotação (tick) que pode ser executada no 
mercado.

Or. en

Justificação

Embora as plataformas possam gerir eventuais anomalias nas negociações, não podem 
garantir que os sistemas algorítmicos não criem perturbações. A AEVMM deve ser 
responsável por definir a composição destes sistemas e destes procedimentos.

Alteração 1003
Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Artigo 51 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem exigir que 
os mercados regulamentados disponham de 
sistemas, procedimentos e mecanismos 
eficazes para assegurar que os sistemas de 
negociação algorítmica não criam nem 
contribuem para a perturbação da 
negociação no mercado, incluindo sistemas 

3. Os Estados-Membros devem exigir que 
os mercados regulamentados disponham de 
sistemas, procedimentos e mecanismos 
eficazes para permitir a identificação de 
ordens na sequência de estratégias de 
negociação algorítmica ou de estratégias 
de negociação de alta frequência e 
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que limitem o rácio de ordens não 
executadas face às transações que podem 
ser introduzidas no sistema por um 
membro ou participante, a fim de poder 
abrandar o fluxo de ordens se se verificar o 
risco de ser atingida a capacidade máxima 
do sistema e de limitar a variação mínima 
da cotação (tick) que pode ser executada no 
mercado.

continuar a assegurar que os sistemas de 
negociação algorítmica ou de alta 
frequência não criam nem contribuem para 
a perturbação da negociação no mercado, 
incluindo sistemas que limitem o rácio de 
ordens não executadas face às transações 
que podem ser introduzidas no sistema por 
um membro ou participante, a fim de poder 
abrandar o fluxo de ordens se se verificar o 
risco de ser atingida a capacidade máxima 
do sistema e de limitar a variação mínima 
da cotação (tick) que pode ser executada no 
mercado.

Or. en

Alteração 1004
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 51 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem exigir que 
os mercados regulamentados disponham 
de sistemas, procedimentos e mecanismos 
eficazes para assegurar que os sistemas de 
negociação algorítmica não criam nem 
contribuem para a perturbação da 
negociação no mercado, incluindo
sistemas que limitem o rácio de ordens não 
executadas face às transações que podem 
ser introduzidas no sistema por um 
membro ou participante, a fim de poder
abrandar o fluxo de ordens se se verificar 
o risco de ser atingida a capacidade 
máxima do sistema e de limitar a variação 
mínima da cotação (tick) que pode ser 
executada no mercado.

3. Os Estados-Membros devem exigir que 
as plataformas de negociação disponham 
de sistemas, procedimentos e mecanismos 
eficazes para assegurar que os sistemas de 
negociação algorítmica não criam nem 
contribuem para a perturbação da 
negociação no mercado. Os 
Estados-Membros exigem às plataformas 
de negociação que disponham de sistemas 

(a) que limitem a 50 para 1 o rácio de 
ordens não executadas face às transações 
que podem ser introduzidas no sistema por 
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um membro ou participante,
(b) que abrandem o fluxo de ordens se se 
verificar o risco de ser atingida a 
capacidade máxima do sistema e 

(c) que limitem a variação mínima da 
cotação (tick) que pode ser executada no 
mercado, por forma a que uma cotação 
esteja próxima do diferencial (spread) 
médio em relação a esse instrumento 
financeiro.

Or. en

Alteração 1005
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Proposta de diretiva
Artigo 51 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem exigir que 
os mercados regulamentados disponham de 
sistemas, procedimentos e mecanismos 
eficazes para assegurar que os sistemas de 
negociação algorítmica não criam nem 
contribuem para a perturbação da 
negociação no mercado, incluindo sistemas 
que limitem o rácio de ordens não 
executadas face às transações que podem 
ser introduzidas no sistema por um 
membro ou participante, a fim de poder 
abrandar o fluxo de ordens se se verificar o 
risco de ser atingida a capacidade máxima 
do sistema e de limitar a variação mínima 
da cotação (tick) que pode ser executada no 
mercado.

3. Os Estados-Membros devem exigir que 
os mercados regulamentados ou MTF 
disponham de sistemas, procedimentos e 
mecanismos eficazes para permitir a 
identificação de ordens na sequência de 
uma estratégia de negociação algorítmica 
ou de ordens na sequência de uma 
estratégia de negociação de alta 
frequência aquando da colocação de uma 
tal ordem e assegurar que os sistemas de 
negociação algorítmica ou de alta 
frequência não criam nem contribuem para 
a perturbação da negociação no mercado, 
incluindo sistemas que limitem o rácio de 
ordens não executadas face às transações 
que podem ser introduzidas no sistema por 
um membro ou participante, a fim de poder 
abrandar o fluxo de ordens se se verificar o 
risco de ser atingida a capacidade máxima 
do sistema e de limitar a variação mínima 
da cotação (tick) que pode ser executada no 
mercado. Mais especificamente, os 
Estados-Membros devem proibir os 
mercados regulamentados ou MTF de 



AM\901766PT.doc 41/166 PE489.466v01-00

PT

autorizarem os seus membros a conceder 
o acesso eletrónico direto.

Or. en

Justificação

There is currently a lack of official, centralised evidence on HFT. It is vital for regulators to 
be able to identify orders placed by HFT to build an improved understanding of their trading 
patterns and impact on markets. Algorithmic trading should be identified separately, to avoid 
confusion between the two.The practice of Direct Electronic Access (DEA) poses a number of 
problems related to proper control and risk management, as identified by IOSCO in their 
report of October 2011. Additionally, it contributes to damaging the regulatory transparency 
of trading activity, as the firm paying the trading venue member to obtain DEA will trade 
using the venue member’s ID. Any market participant granted direct access to a trading 
venue should become a member of such trading venue, complying with all the relevant rules.

Alteração 1006
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 51 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem exigir que 
os mercados regulamentados disponham de 
sistemas, procedimentos e mecanismos 
eficazes para assegurar que os sistemas de 
negociação algorítmica não criam nem 
contribuem para a perturbação da 
negociação no mercado, incluindo sistemas 
que limitem o rácio de ordens não 
executadas face às transações que podem 
ser introduzidas no sistema por um 
membro ou participante, a fim de poder 
abrandar o fluxo de ordens se se verificar o 
risco de ser atingida a capacidade máxima 
do sistema e de limitar a variação mínima 
da cotação (tick) que pode ser executada no 
mercado.

3. Os Estados-Membros devem exigir que 
os mercados regulamentados disponham de 
sistemas, procedimentos e mecanismos 
eficazes para assegurar que os sistemas de 
negociação algorítmica não criam nem 
contribuem para a perturbação da 
negociação no mercado, incluindo sistemas 
que limitem o rácio de ordens não 
executadas face às transações que podem 
ser introduzidas no sistema por um 
membro ou participante, a fim de poder 
abrandar o fluxo de ordens se se verificar o 
risco de ser atingida a capacidade máxima 
do sistema e de aplicar a variação mínima 
da cotação (tick) que pode ser executada no 
mercado, tal como existe na plataforma 
aplicável a este instrumento financeiro. 
Mais especificamente, os 
Estados-Membros devem proibir os 
mercados regulamentados de fornecerem 
aos seus membros acesso eletrónico 



PE489.466v01-00 42/166 AM\901766PT.doc

PT

"livre" ou "não filtrado".

Or. en

Justificação

Uma empresa de investimento que oferece acesso, quer se trate de acesso eletrónico direto ou 
de acesso patrocinado, deve dispor de controlos adequados de pré-negociação e de 
exigências em termos de organização, a fim de garantir a integridade dos mercados e o seu 
funcionamento eficaz.

Alteração 1007
Sharon Bowles

Proposta de diretiva
Artigo 51 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem exigir que 
os mercados regulamentados disponham de 
sistemas, procedimentos e mecanismos 
eficazes para assegurar que os sistemas de 
negociação algorítmica não criam nem 
contribuem para a perturbação da 
negociação no mercado, incluindo sistemas
que limitem o rácio de ordens não 
executadas face às transações que podem 
ser introduzidas no sistema por um 
membro ou participante, a fim de poder 
abrandar o fluxo de ordens se se verificar o 
risco de ser atingida a capacidade máxima 
do sistema e de limitar a variação mínima 
da cotação (tick) que pode ser executada no 
mercado.

3. Os Estados-Membros devem exigir que 
os mercados regulamentados disponham de 
sistemas, procedimentos e mecanismos 
eficazes para assegurar que os sistemas de 
negociação algorítmica ou de alta 
frequência não criam nem contribuem para 
a perturbação da negociação no mercado, 
incluindo acordos sob a forma de custos 
de negociação, a fim de favorecer um 
menor rácio de mensagens do sistema 
para as transações executadas que podem 
ser introduzidas no sistema por um 
membro ou participante, a fim de poder 
abrandar o fluxo de ordens se se verificar o 
risco de ser atingida a capacidade máxima 
do sistema e de limitar a variação mínima 
da cotação (tick) que pode ser executada no 
mercado.

Or. en

Justificação

As estruturas tarifárias têm à sua disposição diferentes métodos para desencorajar as 
anulações excessivas, nomeadamente encargos adicionais que ultrapassem um determinado 
limiar ou rácio, para que as ordens e as anuladas sejam cobradas da mesma forma que as 
transações. Atendendo aos vários ensaios em curso, convém não dar excessivas indicações 
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em relação à estrutura.

Alteração 1008
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 51 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem exigir que 
os mercados regulamentados disponham de 
sistemas, procedimentos e mecanismos 
eficazes para assegurar que os sistemas de 
negociação algorítmica não criam nem 
contribuem para a perturbação da 
negociação no mercado, incluindo sistemas 
que limitem o rácio de ordens não 
executadas face às transações que podem 
ser introduzidas no sistema por um 
membro ou participante, a fim de poder 
abrandar o fluxo de ordens se se verificar o 
risco de ser atingida a capacidade máxima 
do sistema e de limitar a variação mínima 
da cotação (tick) que pode ser executada no 
mercado.

3. Os Estados-Membros devem exigir que 
os mercados regulamentados disponham de 
sistemas, procedimentos e mecanismos 
eficazes para permitir a identificação de 
ordens na sequência de uma estratégia de 
negociação algorítmica ou de ordens na 
sequência de uma estratégia de 
negociação de alta frequência aquando da 
colocação de uma tal ordem e assegurar 
que os sistemas de negociação algorítmica 
ou de alta frequência não criam nem 
contribuem para a perturbação da 
negociação no mercado, incluindo sistemas 
que limitem o rácio de ordens não 
executadas face às transações que podem 
ser introduzidas no sistema por um 
membro ou participante, a fim de poder 
abrandar o fluxo de ordens se se verificar o 
risco de ser atingida a capacidade máxima 
do sistema e de limitar a variação mínima 
da cotação (tick) que pode ser executada no 
mercado.

Or. en

Alteração 1009
Robert Goebbels

Proposta de diretiva
Artigo 51 – nº 3 – parágrafos 1-A, 1-B e 1-C (novos)

Texto da Comissão Alteração

A AEVMM elabora projetos de normas 
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técnicas de regulamentação para definir o 
formato de identificação referido no n.º 3, 
a fim de garantir coerência nos mercados 
regulamentares e MTF e nos 
Estados-Membros e uma consolidação 
significativa dos dados a nível europeu.
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 segundo 
parágrafo, nos termos dos artigos 10.º a 
14.º do Regulamento (UE) n.º 1095/2010.
______________
* JO, inserir a data: 12 meses após a data 
de entrada em vigor da presente diretiva.

Or. en

Alteração 1010
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 51 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros asseguram que 
uma plataforma de negociação elabore 
procedimentos de autorização para o 
tratamento de pedidos de conexão dos 
sistemas de negociação automatizados 
novos ou modificados aos sistemas do 
mercado.
Tais procedimentos incluem os testes 
referidos no n.º [3-B].
Tais procedimentos implicam que a 
plataforma de negociação fornece por 
escrito os motivos detalhados do 
deferimento ou indeferimento de um 
pedido.
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Or. en

Justificação

Importa dispor de um processo formal de aceitação/rejeição de um pedido de conexão de um 
sistema de negociação automatizado aos sistemas de um mercado regulamentado nos termos 
do qual o operador de mercado assume a responsabilidade pela prossecução das suas 
atividades.

Alteração 1011
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 51 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A AEVMM elabora projetos de 
normas técnicas vinculativas para definir 
o formato de identificação, a fim de 
garantir coerência nas plataformas de 
negociação e nos Estados-Membros e 
uma consolidação significativa dos dados 
a nível europeu.

Or. en

Alteração 1012
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 51 – n.° 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Os Estados-Membros exigem que 
uma plataforma de negociação elabore 
procedimentos de teste de aprovação 
rigorosos e vinculativos e um 
enquadramento para os testes que 
permitam avaliar algoritmos de 
negociação automatizada. As informações 
detalhadas dos procedimentos de teste são 
colocadas à disposição das empresas de 
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investimento que pretendam utilizar tais 
algoritmos ou de outras partes que 
pretendam proceder ao seu 
desenvolvimento. Os procedimentos de 
teste incluem a análise do código fonte e 
das descrições detalhadas da conceção de 
um algoritmo. O enquadramento dos 
testes engloba fluxos de ordens realistas 
baseadas nos dados históricos para os 
mercados sujeitos a tensão e não sujeitos 
a tensão, bem como simulações calibradas 
sobre dados históricos representativos e 
cenários de situações de crise concebidos 
por especialistas.
Os procedimentos e o enquadramento dos 
testes são regularmente atualizados, a fim 
de responder à evolução das práticas dos 
mercados e à evolução tecnológica.

Or. en

Justificação

Uma vez que mau funcionamento de um "software" poderia causar danos importantes na 
infraestrutura essencial do mercado, o mesmo deve constituir objeto de testes sistemáticos e 
rigorosos no contexto de cenários "normais" e de crise, bem como "históricos//prospetivos" 
dos fluxos das ordens. Convém confiar a responsabilidade destes testes às plataformas 
porquanto dispõem dos dados e dos conhecimentos do próprio sistema de negociação.

Alteração 1013
Gay Swinburne

Proposta de diretiva
Artigo 51 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem exigir que os 
mercados regulamentados que permitem o 
acesso eletrónico direto disponham de 
sistemas, procedimentos e mecanismos 
eficazes para garantir que os membros ou 
participantes só são autorizadas a prestar 
esses serviços se os mesmos forem uma 
empresa de investimento autorizada nos 
termos da presente diretiva, que são 

Os Estados-Membros devem exigir que os 
mercados regulamentados que permitem o 
acesso direto ao mercado disponham de 
sistemas, procedimentos e mecanismos 
eficazes para garantir que os membros ou 
participantes só são autorizadas a prestar 
esses serviços se os mesmos forem uma 
empresa de investimento autorizada nos 
termos da presente diretiva, que são 
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estabelecidos e aplicados critérios 
adequados para apreciar a adequação das 
pessoas a quem esse acesso pode ser 
prestado e que o membro ou participante se 
mantém responsável pelas ordens e 
transações executadas com base nesse 
serviço.

estabelecidos e aplicados critérios 
adequados para apreciar a adequação das 
pessoas a quem esse acesso pode ser 
prestado e que o membro ou participante se 
mantém responsável pelas ordens e 
transações executadas com base nesse 
serviço.

Or. en

Justificação

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

Alteração 1014
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 51 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem exigir que os 
mercados regulamentados que permitem o 
acesso eletrónico direto disponham de 
sistemas, procedimentos e mecanismos 
eficazes para garantir que os membros ou 
participantes só são autorizadas a prestar 
esses serviços se os mesmos forem uma 
empresa de investimento autorizada nos 
termos da presente diretiva, que são 
estabelecidos e aplicados critérios 
adequados para apreciar a adequação das 
pessoas a quem esse acesso pode ser 
prestado e que o membro ou participante se 
mantém responsável pelas ordens e 
transações executadas com base nesse 
serviço.

A fim de estabelecerem um quadro 
regulamentar para o acesso eletrónico 
direto e de se alicerçarem nas orientações 
existentes publicadas pela AEVMM, os
Estados-Membros devem exigir que os 
mercados regulamentados que permitem o 
acesso eletrónico direto disponham de 
sistemas, procedimentos e mecanismos 
eficazes para garantir que os membros ou 
participantes só são autorizadas a prestar 
esses serviços se os mesmos forem uma 
empresa de investimento autorizada nos 
termos da presente diretiva, que são 
estabelecidos e aplicados critérios 
adequados para apreciar a adequação das 
pessoas a quem esse acesso pode ser 
prestado e que o membro ou participante se 
mantém responsável pelas ordens e 
transações executadas com base nesse 
serviço, e que não existem disposições 
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relativas a um acesso "livre" ou "não 
filtrado" sem controlos de pré-
negociação.

Or. en

Justificação

O acesso autorizado a uma plataforma deve ser fornecido assegurando o mais alto nível de 
eficácia e de integridade do mercado. Em consequência, importa proibir toda e qualquer 
forma de acesso eletrónico a uma plataforma quando a mesma é oferecida a uma empresa de 
investimento que não garante um nível suficiente de responsabilidade aos que acedem à 
plataforma, ou seja um acesso "livre" e "não filtrado".

Alteração 1015
Markus Ferber

Proposta de diretiva
Artigo 51 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem exigir que os 
mercados regulamentados que permitem o 
acesso eletrónico direto disponham de 
sistemas, procedimentos e mecanismos 
eficazes para garantir que os membros ou 
participantes só são autorizadas a prestar 
esses serviços se os mesmos forem uma 
empresa de investimento autorizada nos 
termos da presente diretiva, que são 
estabelecidos e aplicados critérios 
adequados para apreciar a adequação das 
pessoas a quem esse acesso pode ser 
prestado e que o membro ou participante se 
mantém responsável pelas ordens e 
transações executadas com base nesse 
serviço.

Os Estados-Membros devem exigir aos 
mercados regulamentados que proíbam 
aos membros ou aos participantes o 
fornecimento de um acesso patrocinado.
Os Estados-Membros devem exigir que os 
mercados regulamentados que permitem o 
acesso direto ao mercado disponham de 
sistemas, procedimentos e mecanismos 
eficazes para garantir que os membros ou 
participantes só são autorizadas a prestar 
esses serviços se os mesmos forem uma 
empresa de investimento autorizada nos 
termos da presente diretiva, que são 
estabelecidos e aplicados critérios 
adequados para apreciar a adequação das 
pessoas a quem esse acesso pode ser 
prestado e que o membro ou participante se 
mantém responsável pelas ordens e 
transações executadas com base nesse 
serviço.

Or. en
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Alteração 1016
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 51 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem exigir que os 
mercados regulamentados que permitem o 
acesso eletrónico direto disponham de 
sistemas, procedimentos e mecanismos 
eficazes para garantir que os membros ou 
participantes só são autorizadas a prestar 
esses serviços se os mesmos forem uma 
empresa de investimento autorizada nos 
termos da presente diretiva, que são 
estabelecidos e aplicados critérios 
adequados para apreciar a adequação das 
pessoas a quem esse acesso pode ser 
prestado e que o membro ou participante se 
mantém responsável pelas ordens e 
transações executadas com base nesse 
serviço.

Os Estados-Membros devem exigir que os 
mercados regulamentados que permitem o 
acesso disponham de sistemas, 
procedimentos e mecanismos eficazes para 
garantir que os membros ou participantes 
só são autorizadas a prestar esses serviços 
se os mesmos forem uma empresa de 
investimento autorizada nos termos da 
presente diretiva, que são estabelecidos e 
aplicados critérios adequados para apreciar 
a adequação das pessoas a quem esse 
acesso pode ser prestado e que o membro 
ou participante se mantém responsável 
pelas ordens e transações executadas com 
base nesse serviço, e que seja posto termo 
à prática das empresas de investimento 
que oferecem um acesso "livre" ou "não 
filtrado".

Or. en

Justificação

Uma empresa de investimento que oferece acesso, quer se trate de acesso eletrónico direto ou 
de acesso patrocinado, deve dispor de controlos adequados de pré-negociação e de 
exigências em termos de organização, a fim de garantir a integridade dos mercados e o seu 
funcionamento eficaz.

Alteração 1017
Burkhard Balz

Proposta de diretiva
Artigo 51 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem exigir que os 
mercados regulamentados que permitem o 

Os Estados-Membros devem exigir que os 
mercados regulamentados que permitem o 
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acesso eletrónico direto disponham de 
sistemas, procedimentos e mecanismos 
eficazes para garantir que os membros ou 
participantes só são autorizadas a prestar 
esses serviços se os mesmos forem uma 
empresa de investimento autorizada nos 
termos da presente diretiva, que são 
estabelecidos e aplicados critérios 
adequados para apreciar a adequação das 
pessoas a quem esse acesso pode ser 
prestado e que o membro ou participante se 
mantém responsável pelas ordens e 
transações executadas com base nesse 
serviço.

acesso direto ao mercado disponham de 
sistemas, procedimentos e mecanismos 
eficazes para garantir que os membros ou 
participantes só são autorizadas a prestar 
esses serviços se os mesmos forem uma 
empresa de investimento autorizada nos 
termos da presente diretiva, que são 
estabelecidos e aplicados critérios 
adequados para apreciar a adequação das 
pessoas a quem esse acesso pode ser 
prestado e que o membro ou participante se 
mantém responsável pelas ordens e 
transações executadas com base nesse 
serviço.

Or. en

Alteração 1018
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 51 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem exigir que os 
mercados regulamentados que permitem o 
acesso eletrónico direto disponham de 
sistemas, procedimentos e mecanismos 
eficazes para garantir que os membros ou 
participantes só são autorizadas a prestar 
esses serviços se os mesmos forem uma 
empresa de investimento autorizada nos 
termos da presente diretiva, que são 
estabelecidos e aplicados critérios 
adequados para apreciar a adequação das 
pessoas a quem esse acesso pode ser 
prestado e que o membro ou participante 
se mantém responsável pelas ordens e 
transações executadas com base nesse 
serviço.

Os Estados-Membros devem exigir que as 
plataformas de negociação não autorizem 
a ninguém o acesso eletrónico direto.

Or. en
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Alteração 1019
Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Artigo 51 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem também 
exigir que os mercados regulamentados 
estabeleçam normas adequadas em matéria 
de controlos de risco e de limiares de 
negociação através desse acesso e possam 
distinguir e, se for caso disso, interromper 
ordens ou a negociação por uma pessoa 
que utiliza um acesso eletrónico direto 
separadamente das ordens ou negociação 
do membro ou participante.

Os Estados-Membros devem também 
exigir que os mercados regulamentados 
estabeleçam normas adequadas em matéria 
de controlos de risco e de limiares de 
negociação através desse acesso e possam 
distinguir e, se for caso disso, interromper 
ordens ou a negociação por uma pessoa 
que utiliza um acesso direto ao mercado 
separadamente das ordens ou negociação 
do membro ou participante.

Or. en

Justificação

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

Alteração 1020
Markus Ferber

Proposta de diretiva
Artigo 51 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem também 
exigir que os mercados regulamentados 
estabeleçam normas adequadas em matéria 
de controlos de risco e de limiares de 
negociação através desse acesso e possam 
distinguir e, se for caso disso, interromper 
ordens ou a negociação por uma pessoa 
que utiliza um acesso eletrónico direto 
separadamente das ordens ou negociação 
do membro ou participante.

Os Estados-Membros devem também 
exigir que os mercados regulamentados 
estabeleçam normas adequadas em matéria 
de controlos de risco e de limiares de 
negociação através desse acesso e possam 
distinguir e, se for caso disso, interromper 
ordens ou a negociação por uma pessoa 
que utiliza um acesso direto ao mercado 
separadamente das ordens ou negociação 
do membro ou participante.
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Or. en

Alteração 1021
Burkhard Balz

Proposta de diretiva
Artigo 51 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem também 
exigir que os mercados regulamentados 
estabeleçam normas adequadas em matéria 
de controlos de risco e de limiares de 
negociação através desse acesso e possam 
distinguir e, se for caso disso, interromper 
ordens ou a negociação por uma pessoa 
que utiliza um acesso eletrónico direto 
separadamente das ordens ou negociação 
do membro ou participante.

Os Estados-Membros devem também 
exigir que os mercados regulamentados 
estabeleçam normas adequadas em matéria 
de controlos de risco e de limiares de 
negociação através desse acesso.

Or. en

Alteração 1022
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Proposta de diretiva
Artigo 51 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros exigem que os 
mercados regulamentados e MTF criem 
limiares que circunscrevam a quota de 
ordens introduzidas por um membro do 
mercado em comparação com a carteira 
de ordens global.

Or. en

Justificação

A presente disposição destina-se a evitar as situações em que um único participante no 
mercado introduz um número considerável de ordens na carteira de ordens que lesaria a 
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formação justa e eficaz dos preços.

Alteração 1023
Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 51 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros exigem que 
cada plataforma de negociação conserve 
as ordens nas carteiras de ordens durante 
pelo menos 24 horas.

Or. en

Justificação

A fim de evitar a influência perniciosa da negociação de alta frequência e de garantir uma 
maior transparência, cada ordem deve poder ser revista durante, pelo menos, 24 horas.

Alteração 1024
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 51 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros devem exigir que 
os mercados regulamentados garantam que 
as suas regras em matéria de serviços de 
colocalização e de estruturas de tarifação 
sejam transparentes, equitativas e não 
discriminatórias.

5. Os Estados-Membros devem exigir que 
os mercados regulamentados garantam que 
as suas estruturas de tarifação são 
transparentes, equitativas e não 
discriminatórias e não criam incentivos à 
anulação de um nível anormalmente 
elevado de ordens que contribua para 
perturbar a negociação ou para situações 
de abuso de mercado. Em particular, um 
mercado regulamentado deve impor uma 
tarifa aos participantes que coloquem um 
elevado rácio de ordens anuladas/ordens 
executadas, de modo a ter em conta as 
especificidades do mercado ou do produto 
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na medida necessária para refletir a carga 
adicional sobre a capacidade do sistema. 
Um mercado regulamentado pode adaptar 
as suas tarifas no caso das ordens 
anuladas que excedam o rácio 
predefinido.

Or. en

Justificação

A presente formulação visa refletir a situação atual do mercado em que algumas plataformas 
de negociação dispõem de tais tarifas. Ainda que estas estruturas tarifárias possam ser 
impostas às plataformas de negociação, é essencial que estas plataformas sejam autorizadas 
a fixar o nível de rácio para cada instrumento individual negociado nessa plataforma. Estes 
rácios devem ser calculados com base na liquidez, nas especificidades do mercado e na 
natureza dos participantes no mercado.

Alteração 1025
Jean-Paul Gauzès

Proposta de diretiva
Artigo 51 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os Estados-Membros, sob a 
coordenação do AEVMM, devem exigir 
que um mercado regulamentado garanta 
que as suas estruturas de tarifação sejam 
transparentes, equitativas e não 
discriminatórias e não criem incentivos à 
colocação, modificação ou anulação de 
ordens ou a uma execução de transações 
que contribua para perturbar a 
negociação ou para situações de abuso de 
mercado. Mais especificamente, os 
Estados-Membros, sob a coordenação do 
AEVMM, devem exigir aos mercados 
regulamentados que imponham uma 
tarifa mais elevada à colocação de uma 
ordem que seja posteriormente anulada 
do que a uma ordem que seja executada e 
devem impor uma tarifa mais elevada aos 
participantes que coloquem um elevado 
rácio de ordens anuladas/ordens 
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executadas, de modo a refletir a carga 
adicional sobre a capacidade do sistema. 
Os Estados-Membros, sob a coordenação 
do AEVMM, devem permitir que os 
mercados regulamentados ajustem a 
tarifação imposta às ordens anuladas em 
função do período de tempo de 
manutenção da ordem.
A AEVMM adota normas técnicas 
vinculativas, a fim de harmonizar as 
estruturas tarifárias entre os diferentes 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 1026
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Proposta de diretiva
Artigo 51 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros devem exigir que 
os mercados regulamentados garantam que 
as suas regras em matéria de serviços de 
colocalização e de estruturas de tarifação 
sejam transparentes, equitativas e não 
discriminatórias.

5. Os Estados-Membros devem exigir que 
os mercados regulamentados ou MTF 
garantam que as suas regras em matéria de 
serviços de colocalização e de estruturas de 
tarifação sejam transparentes, equitativas e 
não discriminatórias. A estrutura tarifária 
não deve criar incentivos à colocação de 
ordens ou a uma execução de transações 
que contribua para perturbar a 
negociação ou para situações de abuso de 
mercado.
A fim de refletir a carga adicional na 
capacidade do sistema, os 
Estados-Membros exigem a um mercado 
regulamentado ou MTF que imponha 
uma tarifa mais elevada aos participantes 
que coloquem um rácio de ordens 
anuladas/ordens executadas que exceda 
4:1.

Or. en
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Alteração 1027
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 51 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros devem exigir que 
os mercados regulamentados garantam que 
as suas regras em matéria de serviços de 
colocalização e de estruturas de tarifação 
sejam transparentes, equitativas e não 
discriminatórias.

5. Os Estados-Membros devem exigir que 
os mercados regulamentados garantam que 
as suas regras em matéria de serviços de 
colocalização e de estruturas de tarifação 
sejam transparentes, equitativas e não 
discriminatórias e não criem incentivos à 
colocação, modificação ou anulação de 
ordens ou a uma execução de transações 
que contribuam, de forma efetiva ou 
potencial, para perturbar a negociação ou 
para situações de abuso de mercado, ou 
que sejam perniciosas para os interesses 
da maior parte dos intervenientes deste 
mercado. Em particular, os Estados-
Membros exigem que um mercado 
regulamentado imponha uma tarifa de 
base mínima para todas as mensagens 
que repercutam o custo da infraestrutura 
em relação aos clientes que utilizam esta 
infraestrutura.
Os Estados-Membros exigem que a 
estrutura tarifária seja não 
discriminatória independentemente do 
facto de se considerar que o participante 
originário adita ou retira liquidez ao 
mercado. Os Estados-Membros devem 
exigir que qualquer estrutura tarifária 
que favoreça estratégias de alta 
frequência seja proibida de impor uma 
tarifa adicional aos participantes que 
coloquem um elevado rácio de ordens 
anuladas/ordens executadas, de modo a 
refletir a carga adicional sobre a 
capacidade do sistema. Esta tarifa deve 
ser majorada ulteriormente, para que as 
ordens com reduzida latência sejam mais 
oneradas do que as ordens com períodos 
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de latência mais longos.

Or. en

Alteração 1028
Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Artigo 51 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os Estados-Membros devem exigir 
que os mercados regulamentados 
garantam que as suas estruturas de 
tarifação, incluindo tarifas de execução, 
tarifas auxiliares e quaisquer 
abatimentos, sejam transparentes, 
equitativas e não discriminatórias e não 
criam incentivos à colocação, modificação 
ou anulação de ordens ou a uma 
execução de transações que contribua 
para perturbar a negociação ou para 
situações de abuso de mercado. Em 
particular, os Estados-Membros devem 
exigir que o mercado regulamentado:
(i) imponha obrigações de criação de 
mercado no quadro de ações individuais 
ou de um cabaz adequado de ações, em 
troca de quaisquer abatimentos 
concedidos,
(ii) imponha uma tarifa mais elevada à 
colocação de uma ordem que seja 
posteriormente anulada do que a uma 
ordem que seja executada e imponha uma 
tarifa mais elevada aos participantes que 
coloquem um elevado rácio de ordens 
anuladas/ordens executadas, de modo a 
refletir a carga adicional sobre a 
capacidade do sistema.
Os Estados-Membros devem permitir que 
os mercados regulamentados ajustem a 
tarifação imposta às ordens anuladas em 
função do período de tempo em que a 
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ordem foi mantida.

Or. en

Justificação

Para além das propostas apresentadas pelo relator em matéria de estruturas tarifárias, 
convém integrar igualmente uma referência às melhorias que será necessário introduzir na 
estrutura da tarifa "maker-taker" (fornecedor/comprador de liquidez), tal como adotada pelo 
Parlamento no relatório Swinburne.

Alteração 1029
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 51 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os Estados-Membros devem exigir 
que os mercados regulamentados 
disponham de estruturas tarifárias 
transparentes, equitativas e não 
discriminatórias que desencorajem a 
anulação de ordens. Estas estruturas são 
fixadas por cada mercado regulamentado 
e calibradas em função de cada título a 
que se aplicam.

Or. en

Alteração 1030
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 51 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Os Estados-Membros exigem que os 
mercados regulamentados apresentem 
relatórios regulares, pelo menos uma vez 
por ano, sobre o volume e os instrumentos 
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sujeitos à negociação algorítmica e, em 
particular, à negociação de alta 
frequência, e as repercussões desta forma 
de negociação na determinação do preço, 
na liquidez, nos custos de transação e 
noutros aspetos pertinentes do 
funcionamento do mercado no qual 
operam.

Or. en

Justificação

A fim de garantir um controlo contínuo do impacto da negociação de alta frequência e de 
outras estratégias de negociação automatizadas, é importante que os mercados 
regulamentados apresentem relatórios regulares sobre estas atividades.

Alteração 1031
Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Artigo 51 – n.º 7 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

7. São conferidos à Comissão poderes 
para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 94.º,
relativamente aos requisitos estabelecidos 
no presente artigo, nomeadamente:

7. A AEVMM elabora projetos de normas 
técnicas de regulamentação relativamente 
aos requisitos estabelecidos no presente 
artigo, nomeadamente:

Or. en

Alteração 1032
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 51 – n.º 7 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

7. São conferidos à Comissão poderes 
para adotar atos delegados, em 

7. A AEVMM elabora projetos de 
normas técnicas de regulamentação 
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conformidade com o artigo 94.º, 
relativamente aos requisitos estabelecidos 
no presente artigo, nomeadamente:

com vista a especificar:

Or. en

Justificação

Trata-se de uma questão técnica a que a AEVMM está mais habilitada a responder.

Alteração 1033
Jean-Paul Gauzès

Proposta de diretiva
Artigo 51 – n.º 7 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

7. São conferidos à Comissão poderes para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 94.º, relativamente aos 
requisitos estabelecidos no presente artigo, 
nomeadamente:

7. São conferidos à Comissão poderes para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 94.º, e são conferidos poderes 
à AEVMM para elaborar projetos de 
normas técnicas de execução, 
relativamente aos requisitos estabelecidos 
no presente artigo, nomeadamente:

Or. en

Alteração 1034
Corien Wortmann-Kool

Proposta de diretiva
Artigo 51 – n.º 7 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

7. São conferidos à Comissão poderes para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 94.º, relativamente aos 
requisitos estabelecidos no presente artigo, 
nomeadamente:

7. São conferidos à Comissão poderes para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 94.º, e após consulta da 
AEVMM, relativamente aos requisitos 
estabelecidos no presente artigo, 
nomeadamente:

Or. en
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Justificação

A presente alteração deve ler-se em conjunto com as alterações propostas por Corien 
Wortmann-Kool sobre o artigo 17.º, n.º 3, e artigo 51.º, n.º 1-A (novo).

Alteração 1035
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 51 – n.° 7 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) para assegurar que os 
procedimentos e sistemas destinados a 
testar os sistemas de negociação 
automatizados concebidos para a conexão 
aos sistemas de negociação dos mercados 
regulamentados sejam eficazes; 

Or. en

Alteração 1036
Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Artigo 51 – n.º 7 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) para estabelecer as condições em que a 
negociação deve ser suspensa, caso se 
verifique uma variação significativa dos 
preços de um instrumento financeiro nesse 
mercado ou num mercado conexo durante 
um período curto;

(b) para estabelecer as condições em que a 
negociação deve ser suspensa, seja 
autorizada para as disposições 
alternativas no âmbito dos quais sejam 
fixados limites específicos entre as 
negociações que devem ser restritas, a fim 
de evitar uma variação significativa dos 
preços de um instrumento financeiro nesse 
mercado ou num mercado conexo durante 
um período curto.

Or. en
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Justificação

Esta disposição deve permitir uma suspensão completa quando as circunstâncias justifiquem 
uma tal medida ou autorizar uma interrupção análoga ao do sistema vigente no Estados 
Unidos de "limit up, limit down" introduzido no contexto do "flash crash".

Alteração 1037
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 51 – n.º 7 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) para estabelecer as condições em que a 
negociação deve ser suspensa, caso se 
verifique uma variação significativa dos 
preços de um instrumento financeiro nesse 
mercado ou num mercado conexo durante 
um período curto;

(b) para estabelecer as condições ou 
princípios gerais em que a negociação 
deve ser suspensa numa plataforma de 
negociação aplicável, caso se verifique ou 
possa vir a verificar-se uma variação 
significativa dos preços de um instrumento 
financeiro nesta plataforma de 
negociação;

Or. en

Justificação

Os interruptores devem ser aplicados numa plataforma em função das transações segundo 
orientações gerais que reflitam a diversidade dos modelos de mercado, os utilizadores e os 
instrumentos financeiros negociados, estabelecidos numa base geral pela AEVMM.

Alteração 1038
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 51 – n.º 7 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) para estabelecer as condições em que a 
negociação deve ser suspensa, caso se 
verifique uma variação significativa dos 
preços de um instrumento financeiro nesse 

(b) para definir, para cada tipo de 
instrumento financeiro, o que se entende 
por variação importante dos preços e um 
preço comum de referência para efeitos 
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mercado ou num mercado conexo durante 
um período curto;

de cálculo uniforme desta variação de 
preços e estabelecer as condições em que a 
negociação deve ser suspensa, caso se 
verifique uma variação significativa dos 
preços de um instrumento financeiro nesse 
mercado ou num mercado conexo durante 
um período curto e estabelecer as 
condições em que os mercados devem 
suprimir, alterar ou corrigir qualquer 
transação.

Or. en

Alteração 1039
Jean-Paul Gauzès

Proposta de diretiva
Artigo 51 – n.º 7 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) para estabelecer as condições em que a 
negociação deve ser suspensa, caso se 
verifique uma variação significativa dos 
preços de um instrumento financeiro nesse 
mercado ou num mercado conexo durante 
um período curto;

(b) para estabelecer os limites em que a 
negociação deve ser restrita, a fim de 
evitar uma variação significativa dos 
preços de um instrumento financeiro nesse 
mercado ou num mercado conexo durante 
um período curto;

Or. en

Alteração 1040
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 51 – n.° 7 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) para estabelecer os rácios máximo e 
mínimo de ordens não executadas 
relativamente às transações que podem ser 
adotados pelos mercados regulamentados e 
a variação mínima da cotação (tick) que 

(c) para estabelecer o rácio máximo de 
ordens não executadas relativamente às 
transações que podem ser adotados pelos 
mercados regulamentados alicerçando-os 
na liquidez do instrumento financeiro e 
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deve ser adotada; velar por que uma variação mínima da 
cotação (tick), tal como estabelecido pela 
Comissão, seja criada em cada plataforma 
de negociação que negoceia este 
instrumento;

Or. en

Justificação

A presente formulação visa refletir a situação atual do mercado em que algumas plataformas 
de negociação dispõem de tais tarifas. Ainda que estas estruturas tarifárias possam ser 
impostas às plataformas de negociação, é essencial que estas plataformas sejam autorizadas 
a fixar o nível de rácio para cada instrumento individual negociado nessa plataforma. Os 
membros ou os participantes não deveriam ser obrigados a anular ordens para respeitar uma 
ordem mínima específica em relação à transação.

Alteração 1041
Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Artigo 51 – n.° 7 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) para estabelecer os rácios máximo e 
mínimo de ordens não executadas 
relativamente às transações que podem ser 
adotados pelos mercados regulamentados e 
a variação mínima da cotação (tick) que 
deve ser adotada;

(c) para estabelecer as orientações para os 
rácios máximos de ordens não executadas 
relativamente às transações que podem ser 
adotados pelos mercados regulamentados e 
a variação mínima da cotação (tick) que 
deve ser adotada para ações individuais no 
quadro das plataformas de negociação a 
acordar entre os mercados 
regulamentados e outras plataformas de 
negociação;

Or. en

Justificação

A variação mínima da cotação (tick) deve ser específica a cada ação e não pode ser 
estabelecida como norma fixa. Assim, as orientações neste domínio são mais apropriadas 
uma vez que podem ser adaptadas, se for caso disso, a cada ação e aplicadas em todas as 
plataformas.
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Alteração 1042
Jean-Paul Gauzès

Proposta de diretiva
Artigo 51 – n.° 7 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) para estabelecer os rácios máximo e 
mínimo de ordens não executadas 
relativamente às transações que podem ser 
adotados pelos mercados regulamentados e 
a variação mínima da cotação (tick) que 
deve ser adotada;

(c) para estabelecer os rácios máximos de 
ordens não executadas relativamente às 
transações que podem ser adotados pelos 
mercados regulamentados e os quadros de
variação mínima da cotação (tick) que deve 
ser adotada, bem como um mecanismo 
para afetar cada instrumento a um único 
quadro;

Or. en

Alteração 1043
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 51 – n.° 7 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) para estabelecer os rácios máximo e 
mínimo de ordens não executadas 
relativamente às transações que podem ser 
adotados pelos mercados regulamentados e 
a variação mínima da cotação (tick) que 
deve ser adotada;

(c) para estabelecer os rácios máximos de 
ordens não executadas relativamente às 
transações que podem ser adotados pelos 
mercados regulamentados alicerçando-os 
na liquidez do instrumento financeiro e 
velar por que uma variação mínima da 
cotação (tick), tal como estabelecido pela 
Comissão, seja criada em cada plataforma 
de negociação que negoceia este 
instrumento;

Or. en

Alteração 1044
Markus Ferber
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Proposta de diretiva
Artigo 51 – n.° 7 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) para estabelecer os rácios máximo e 
mínimo de ordens não executadas 
relativamente às transações que podem ser 
adotados pelos mercados regulamentados e 
a variação mínima da cotação (tick) que 
deve ser adotada;

(c) para estabelecer os rácios máximos de 
ordens não executadas relativamente às 
transações que podem ser adotados pelos 
mercados regulamentados;

Or. en

Alteração 1045
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 51 – n.° 7 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) para estabelecer os rácios máximo e 
mínimo de ordens não executadas 
relativamente às transações que podem ser 
adotados pelos mercados regulamentados e 
a variação mínima da cotação (tick) que 
deve ser adotada;

(c) para estabelecer os rácios máximo e 
mínimo de ordens não executadas 
relativamente às transações que podem ser 
adotados pelos mercados regulamentados e 
a variação mínima da cotação (tick) que 
deve ser adotada, tendo em conta o 
diferencial médio neste instrumento 
financeiro e o objetivo de aumentar a 
profundidade da carteira de ordens e de 
limitar as variações não significativas de 
preços;

Or. en

Alteração 1046
Robert Goebbels, Markus Ferber

Proposta de diretiva
Artigo 51 – n.° 7 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

(c) para estabelecer os rácios máximo e 
mínimo de ordens não executadas 
relativamente às transações que podem ser 
adotados pelos mercados regulamentados e 
a variação mínima da cotação (tick) que 
deve ser adotada;

(c) para estabelecer os rácios máximos de 
ordens não executadas relativamente às 
transações que podem ser adotados pelos 
mercados regulamentados e a variação 
mínima da cotação (tick) que deve ser 
adotada;

Or. en

Justificação

Não existe justificação económica evidente para os rácios mínimos de ordens não executadas 
em relação às transações. (Sugestão do BCE)

Alteração 1047
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 51 – n.º 7 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) para estabelecer controlos relativos ao 
acesso eletrónico direto;

Suprimido

Or. en

Alteração 1048
Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Artigo 51 – n.º 7 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) para estabelecer controlos relativos ao 
acesso eletrónico direto;

(d) para estabelecer controlos relativos ao 
acesso direto ao mercado;

Or. en
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Alteração 1049
Markus Ferber

Proposta de diretiva
Artigo 51 – n.º 7 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) para estabelecer controlos relativos ao 
acesso eletrónico direto;

(d) para identificar as situações em que 
poderia ser conveniente abrandar o fluxo 
de ordens;

Or. en

Alteração 1050
Burkhard Balz

Proposta de diretiva
Artigo 51 – n.º 7 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) para estabelecer controlos relativos ao 
acesso eletrónico direto;

(d) para estabelecer controlos relativos ao 
acesso direto ao mercado;

Or. en

Alteração 1051
Corien Wortmann-Kool

Proposta de diretiva
Artigo 51 – parágrafo 7 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) para definir condições claras em 
virtude das quais um mercado 
regulamentado vela por que as empresas 
de investimento participem num sistema 
de criação de mercado;

Or. en
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Justificação

A presente alteração deve ler-se em conjunto com as alterações propostas por Corien 
Wortmann-Kool sobre o artigo 17.º, n.º 3, e artigo 51.º, n.º 1-A (novo).

Alteração 1052
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 51 – parágrafo 7 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) para garantir um controlo e uma 
comunicação eficazes da negociação 
algorítmica;

Or. en

Alteração 1053
Sharon Bowles

Proposta de diretiva
Artigo 51 – parágrafo 7 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) para elaborar outros procedimentos 
e mecanismos para os modelos de 
negociação MTF em que os controlos 
enunciados nos n.ºs 1 a 3 não são 
aplicáveis;

Or. en

Alteração 1054
Markus Ferber

Proposta de diretiva
Artigo 51 – parágrafo 7 – alínea e-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(e-A) para determinar se um mercado 
regulamentado é relevante em termos de 
liquidez [nesse instrumento];

Or. en

Alteração 1055
Corien Wortmann-Kool

Proposta de diretiva
Artigo 51 – n.º 7 – alínea e-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-B) para assegurar que os sistemas de 
criação de mercado sejam justos e não 
discriminatórios e para estabelecer 
obrigações mínimas de criação de 
mercado que os mercados regulamentares 
devem subscrever no contexto da 
conceção de um sistema de criação de 
mercado, bem como as condições em que 
as exigências relativas à existência de um 
sistema de criação de mercado não sejam 
apropriadas;

Or. en

Justificação

A presente alteração deve ler-se em conjunto com as alterações propostas por Corien 
Wortmann-Kool sobre o artigo 17.º, n.º 3, e artigo 51.º, n.º 1-A (novo).

Alteração 1056
Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Artigo 51 – n.º 7 – parágrafos 1-A e 1-B (novos)
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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 presente 
número, nos termos dos artigos 10.º a 14.º 
do Regulamento (UE) n.º 1095/2010.
__________________
* JO, inserir a data: 12 meses após a data 
de entrada em vigor da presente diretiva.

Or. en

Alteração 1057
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 51 – n.º 7 – 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
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Alteração 1058
Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 51 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. Os Estados-Membros exigem que 
qualquer oferta colocada numa 
plataforma de negociação no que respeita 
à aquisição ou venda de um produto seja 
vinculativa e deva ser executada.

Or. en

Justificação

Se só forem introduzidas ofertas vinculativas, é possível fazer face à liquidez virtual criada 
pela anulação de ordens, nomeadamente pelos operadores de alta frequência, e que distorce 
a formação de preços.

Alteração 1059
Markus Ferber

Proposta de diretiva
Artigo 51-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 51.°-A
Variação da cotação (tick)

1. Os Estados-membros exigem que os 
mercados regulamentares adotem regimes 
de variação da cotação (tick) a nível de 
ações, certificados de depósito, fundos de 
índices, certificados e outros instrumentos 
financeiros análogos.
2. Os regimes de variação de cotação 
(tick) referidos no n.º 1:
a) sejam calibrados para refletir o perfil 
de liquidez do instrumento financeiro e o 
diferencial médio entre vendedor e 
comprador, tendo em conta o interesse de 
dispor de preços relativamente estáveis 
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sem limitar de forma excessiva a redução 
progressiva dos diferenciais;
(b) adaptam a variação da cotação (tick) 
para cada instrumento financeiro de 
forma adaptada ao preço, bem com à 
variação da cotação em termos absolutos.
3. A AEVMM elabora projetos de normas 
técnicas de regulamentação para 
especificar a variação mínima da cotação 
(tick) ou os regimes de variação da 
cotação para instrumentos financeiros 
específicos quando tal seja necessário 
para garantir o bom funcionamento dos 
mercados, em conformidade com os 
fatores enunciados no n.º 2.
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: 12 meses após a data 
de entrada em vigor da presente diretiva

Or. en

Alteração 1060
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 52 – n.º 6 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão adota com base em atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
94.º, medidas que:

6. A AEVMM elabora projetos de normas 
técnicas de regulamentação com vista a 
especificar:
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Or. en

Alteração 1061
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 52 – n.º 6 – 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 1062
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 53 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem exigir que o 
operador de um mercado regulamentado 
que suspenda ou retire da negociação um 
instrumento financeiro torne pública a sua 
decisão e a comunique aos demais 
mercados regulamentados, MTF e OTF 
que negoceiam o mesmo instrumento 
financeiro,  transmitindo as informações 
relevantes à autoridade competente. A 

Os Estados-Membros devem exigir que o
operador de um mercado regulamentado 
que suspenda ou retire da negociação um 
instrumento financeiro torne pública a sua 
decisão e a comunique aos demais 
mercados regulamentados, MTF e OTF 
que negoceiam o mesmo instrumento 
financeiro,  transmitindo as informações 
relevantes à autoridade competente. A 
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autoridade competente deve informar as 
autoridades competentes dos demais 
Estados-Membros do facto. 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 
financeiro 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 à sua 
autoridade competente e a todos os 
mercados regulamentados, MTF e OTF 
que negoceiam o mesmo instrumento 
financeiro, incluindo uma explicação 
caso tenha sido decidido não suspender 
ou retirar o instrumento financeiro da 
negociação. 

autoridade competente deve informar as 
autoridades competentes dos demais 
Estados-Membros do facto. Se a suspensão 
ou retirada é devida à não divulgação de 
informações sobre o emitente ou o 
instrumento financeiro, a autoridade 
competente de um instrumento financeiro, 
nos termos do artigo 2.º, ponto 7, do 
Regulamento (CE) n.º 1287/2006 da 
Comissão, exige 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.

Or. en

Alteração 1063
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Artigo 53 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem exigir que o 
operador de um mercado regulamentado 
que suspenda ou retire da negociação um 
instrumento financeiro torne pública a sua 
decisão e a comunique aos demais 
mercados regulamentados, MTF e OTF
que negoceiam o mesmo instrumento 
financeiro,  transmitindo as informações 
relevantes à autoridade competente. A 

Os Estados-Membros devem exigir que o 
operador de um mercado regulamentado 
que suspenda ou retire da negociação um 
instrumento financeiro torne pública a sua 
decisão e a comunique aos demais 
mercados regulamentados e MTF que 
negoceiam o mesmo instrumento 
financeiro,  transmitindo as informações 
relevantes à autoridade competente. A 
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autoridade competente deve informar as 
autoridades competentes dos demais 
Estados-Membros do facto. 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 financeiro 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 à sua 
autoridade competente e a todos os 
mercados regulamentados, MTF e OTF
que negoceiam o mesmo instrumento 
financeiro, incluindo uma explicação caso 
tenha sido decidido não suspender ou 
retirar o instrumento financeiro da 
negociação.

autoridade competente deve informar as 
autoridades competentes dos demais 
Estados-Membros do facto. Os Estados-
Membros devem exigir que os outros 
mercados regulamentados e MTF que 
negoceiam o mesmo instrumento 
financeiro suspendam ou retirem 
igualmente esse instrumento financeiro 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 e MTF 
comuniquem a sua decisão à sua 
autoridade competente e a todos os 
mercados regulamentados e MTF que 
negoceiam o mesmo instrumento 
financeiro, incluindo uma explicação caso 
tenha sido decidido não suspender ou 
retirar o instrumento financeiro da 
negociação.

Or. en

Alteração 1064
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Artigo 53 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Uma autoridade competente que solicite 
a suspensão ou a retirada da negociação de 
um instrumento financeiro em um ou mais 
mercados regulamentados, MTF ou 
OTF  deve tornar de imediato pública essa 
sua decisão e informar a AEVMM e as 
autoridades competentes dos demais 
Estados-Membros. Exceto quando tal possa 
causar prejuízos significativos aos 

2. Uma autoridade competente que solicite 
a suspensão ou a retirada da negociação de 
um instrumento financeiro em um ou mais 
mercados regulamentados ou MTF deve 
tornar de imediato pública essa sua decisão 
e informar a AEVMM e as autoridades 
competentes dos demais Estados-
Membros. Exceto quando tal possa causar 
prejuízos significativos aos interesses dos 
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interesses dos investidores ou ao 
funcionamento ordenado do mercado 
interno, as autoridades competentes dos 
demais Estados-Membros devem pedir a 
suspensão ou a retirada da negociação do 
referido instrumento financeiro nos 
mercados regulamentados, MTF e 
OTF  que funcionam sob a sua supervisão.

investidores ou ao funcionamento 
ordenado do mercado interno, as 
autoridades competentes dos demais 
Estados-Membros devem pedir a 
suspensão ou a retirada da negociação do 
referido instrumento financeiro nos 
mercados regulamentados e MTF que 
funcionam sob a sua supervisão.

Or. en

Alteração 1065
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 53 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. São conferidos à Comissão poderes 
para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 94.º, a fim de 
identificar as 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 de 
determinar as questões relativas à não 
divulgação de informações sobre o 
emitente ou o instrumento financeiro, tal 
como referido no n.º 1.

4. A AEVMM elabora projetos de normas 
técnicas de regulamentação, a fim de 
identificar as 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 de 
determinar as questões relativas à não 
divulgação de informações sobre o 
emitente ou o instrumento financeiro, tal 
como referido no n.º 1.

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: …
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Or. en

Justificação

Trata-se de uma questão técnica a que a AEVMM está mais habilitada a responder.

Alteração 1066
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem exigir que, 
relativamente a um instrumento financeiro, 
o operador de um mercado regulamentado 
informe imediatamente os operadores de 
outros mercados regulamentados, MTF e 
OTF nos seguintes casos:

1. Os Estados-Membros devem exigir que, 
relativamente a um instrumento financeiro, 
o operador de um mercado regulamentado 
informe imediatamente os operadores de 
outros mercados regulamentados, MTF e 
OTF, bem como a autoridade competente
nos seguintes casos:

Or. en

Justificação

As autoridades competentes deveriam igualmente ser informadas (cf. artigo 53.º).

Alteração 1067
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem exigir que, 
relativamente a um instrumento financeiro, 
o operador de um mercado regulamentado 
informe imediatamente os operadores de 
outros mercados regulamentados, MTF e 
OTF nos seguintes casos:

1. Os Estados-Membros devem exigir que, 
relativamente a um instrumento financeiro, 
o operador de um mercado regulamentado 
informe imediatamente os operadores de 
outros mercados regulamentados e MTF 
nos seguintes casos:

Or. en
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Alteração 1068
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem exigir 
que, relativamente a um título, o operador 
de um mercado regulamentado coopere 
com os operadores de outros mercados 
regulamentados, MTF e OTF, 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 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 sejam 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. O mercado regulamentado deve ser chamado a 
cooperar.

Alteração 1069
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem exigir 
que, relativamente a um instrumento 
financeiro, o operador de um mercado 
regulamentado coopere com as 
autoridades competentes e os operadores 
de outros mercados regulamentados e 
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MTF, para que possam cumprir as suas 
obrigações nos termos do artigo 17.º -A 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 funções de supervisão destes mercados devem cooperar, de 
molde a garantir que tais estratégias transversais são também detetadas. Todas as 
plataformas de negociação devem ser chamadas a cooperar.

Alteração 1070
Gunnar Hökmark

Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem exigir 
que, relativamente a uma ação, um 
operador de um mercado regulamentado 
que representa a plataforma primária 
desta ação, coopere com os operadores de 
outros mercados regulamentados, MTF e 
OTF, que constituem a plataforma 
secundária 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.
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Alteração 1071
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 54 – 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.

Alteração 1072
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 54 – 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 aplicáveis à 
cooperação referidos no n.º 1-A.

Or. en
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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 funções de supervisão destes mercados devem cooperar, de 
molde a garantir que tais estratégias transversais são também detetadas. Os mercados 
secundários devem ser chamados a cooperar. A AEVMM constitui o meio mais adequado 
para proceder à elaboração detalhada destas normas.

Alteração 1073
Gunnar Hökmark

Proposta de diretiva
Artigo 54 – 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 aplicáveis à 
cooperação referidos no n.º 1-A, 
incluindo a partilha de custos.

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 1074
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 55 – título
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Texto da Comissão Alteração

Acesso ao mercado regulamentado Acesso ao mercado regulamentado e MTF

Or. en

Alteração 1075
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 55 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem exigir ao 
mercado regulamentado que estabeleça e 
mantenha regras transparentes e não 
discriminatórias, baseadas em critérios
objetivos, que regulem o acesso ao próprio 
mercado ou à qualidade de membro.

1. Os Estados-Membros devem exigir ao 
mercado regulamentado e MTF que 
estabeleça e mantenha regras transparentes 
e não discriminatórias, baseadas em 
critérios objetivos, que regulem o acesso ao 
próprio mercado ou à qualidade de 
membro.

Or. en

Alteração 1076
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 55 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Da constituição e administração do 
mercado regulamentado;

(a) Da constituição e administração do 
mercado regulamentado e MTF;

Or. en

Alteração 1077
Pascal Canfin
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em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 55 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Das normas e procedimentos para a 
compensação e liquidação das transações 
concluídas no mercado regulamentado.

(e) Das normas e procedimentos para a 
compensação e liquidação das transações 
concluídas no mercado regulamentado ou 
MTF.

Or. en

Alteração 1078
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 55 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Os mercados regulamentados podem 
admitir como membros ou participantes 
empresas de investimento, instituições de 
crédito autorizadas nos termos da 
Diretiva  2006/48/CE  e outras pessoas 
que:

3. Os mercados regulamentados e MTF 
podem admitir como membros ou 
participantes empresas de investimento, 
instituições de crédito autorizadas nos 
termos da Diretiva  2006/48/CE  e outras
pessoas que:

Or. en

Alteração 1079
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 55 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, para efeitos das transações concluídas 
num mercado regulamentado, os respetivos 

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, para efeitos das transações concluídas 
num mercado regulamentado ou MTF, os 



AM\901766PT.doc 85/166 PE489.466v01-00

PT

membros e participantes não sejam 
obrigados a aplicar entre si as obrigações 
previstas nos artigos 24.º, 25.º,  27.º e 28.º. 
Todavia, os membros ou participantes do 
mercado regulamentado devem aplicar as 
obrigações previstas nos artigos 24.º, 25.º, 
27.º e 28.º no que respeita aos seus clientes, 
sempre que, agindo em nome destes 
clientes, executem as suas ordens num 
mercado regulamentado.

respetivos membros e participantes não 
sejam obrigados a aplicar entre si as 
obrigações previstas nos artigos 24.º, 
25.º,  27.º e 28.º. Todavia, os membros ou 
participantes do mercado regulamentado 
devem aplicar as obrigações previstas nos 
artigos 24.º, 25.º, 27.º e 28.º no que respeita 
aos seus clientes, sempre que, agindo em 
nome destes clientes, executem as suas 
ordens num mercado regulamentado.

Or. en

Alteração 1080
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 55 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as regras respeitantes ao acesso ao 
mercado regulamentado ou à aquisição da 
qualidade de membro prevejam a 
possibilidade de participação direta ou 
remota de empresas de investimento e 
instituições de crédito.

5. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as regras respeitantes ao acesso ao 
mercado regulamentado ou MTF ou à 
aquisição da qualidade de membro 
prevejam a possibilidade de participação 
direta ou remota de empresas de 
investimento e instituições de crédito.

Or. en

Alteração 1081
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 55 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem autorizar, sem 
qualquer requisito legal ou administrativo 
adicional, os mercados regulamentados de 

Os Estados-Membros devem autorizar, sem 
qualquer requisito legal ou administrativo 
adicional, os mercados regulamentados ou 
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outros Estados-Membros a providenciarem 
mecanismos adequados no seu território, 
por forma a facilitar o acesso e a 
negociação nesses mercados por parte dos 
membros ou participantes remotos 
estabelecidos no seu território.

MTF de outros Estados-Membros a 
providenciarem mecanismos adequados no 
seu território, por forma a facilitar o acesso 
e a negociação nesses mercados por parte 
dos membros ou participantes remotos 
estabelecidos no seu território.

Or. en

Alteração 1082
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 55 – n.º 6 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O mercado regulamentado deve comunicar 
à autoridade competente do seu Estado-
Membro de origem o Estado-Membro em 
que tenciona oferecer esses mecanismos. A 
autoridade competente do Estado-Membro 
de origem deve comunicar, no prazo de um 
mês, essas informações ao Estado-Membro 
em que o mercado regulamentado tenciona 
oferecer esses mecanismos. A AEVMM 
pode requerer o acesso a essas informações 
pelo procedimento e nas condições a que se 
refere o artigo 35.º do Regulamento (UE) 
n.º 1095/2010.

O mercado regulamentado ou MTF deve 
comunicar à autoridade competente do seu 
Estado-Membro de origem o Estado-
Membro em que tenciona oferecer esses 
mecanismos. A autoridade competente do 
Estado-Membro de origem deve 
comunicar, no prazo de um mês, essas 
informações ao Estado-Membro em que o 
mercado regulamentado ou MTF tenciona 
oferecer esses mecanismos. A AEVMM 
pode requerer o acesso a essas informações 
pelo procedimento e nas condições a que se 
refere o artigo 35.º do Regulamento (UE) 
n.º 1095/2010.

Or. en

Alteração 1083
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 55 – n.º 6 – parágrafo 3
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Texto da Comissão Alteração

A autoridade competente do 
Estado-Membro de origem do mercado 
regulamentado deve comunicar, a pedido 
da autoridade competente do 
Estado-Membro de acolhimento e dentro 
de um prazo razoável, a identidade dos 
membros ou participantes do mercado 
regulamentado estabelecidos nesse 
Estado-Membro.

A autoridade competente do 
Estado-Membro de origem do mercado 
regulamentado ou MTF deve comunicar, a 
pedido da autoridade competente do 
Estado-Membro de acolhimento e dentro 
de um prazo razoável, a identidade dos 
membros ou participantes do mercado 
regulamentado ou MTF estabelecidos 
nesse Estado-Membro.

Or. en

Alteração 1084
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 55 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os Estados-Membros devem exigir ao 
operador do mercado regulamentado que 
comunique regularmente a lista dos 
membros e participantes do mercado 
regulamentado à autoridade competente 
desse mercado.

7. Os Estados-Membros devem exigir ao 
operador do mercado regulamentado ou 
MTF que comunique regularmente a lista 
dos membros e participantes do mercado 
regulamentado ou MTF à autoridade 
competente desse mercado.

Or. en

Alteração 1085
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 56 – título

Texto da Comissão Alteração

Controlo do cumprimento das regras dos 
mercados regulamentados e de outras 

Controlo do cumprimento das regras dos 
mercados regulamentados ou MTF e de 
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obrigações legais outras obrigações legais

Or. en

Alteração 1086
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 56 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem exigir que 
os mercados regulamentados estabeleçam e 
mantenham mecanismos e procedimentos 
eficazes para o controlo regular do 
cumprimento das suas regras pelos seus 
membros ou participantes. Os mercados 
regulamentados devem controlar as 
transações e ordens  efetuadas pelos seus 
membros ou participantes através dos seus 
sistemas, para detetar quaisquer infrações a 
essas regras, condições anormais de 
negociação suscetíveis de perturbar os 
mercados ou conduta suscetíveis de 
implicar um abuso de mercado.

1. Os Estados-Membros devem exigir que 
os mercados regulamentados ou MTF 
estabeleçam e mantenham mecanismos e 
procedimentos eficazes para o controlo 
regular do cumprimento das suas regras 
pelos seus membros ou participantes. Os 
mercados regulamentados ou MTF devem 
controlar as transações e ordens  efetuadas 
pelos seus membros ou participantes 
através dos seus sistemas, para detetar 
quaisquer infrações a essas regras, 
condições anormais de negociação 
suscetíveis de perturbar os mercados ou 
conduta suscetíveis de implicar um abuso 
de mercado.

Or. en

Alteração 1087
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 56 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem exigir aos 
operadores dos mercados regulamentados 
que notifiquem à autoridade competente do 
mercado regulamentado infrações 

2. Os Estados-Membros devem exigir aos 
operadores dos mercados regulamentados 
ou MTF que notifiquem à autoridade 
competente do mercado regulamentado ou 
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significativas das respetivas regras ou 
condições anormais de negociação 
suscetíveis de perturbar os mercados ou 
conduta suscetíveis de implicar abuso de 
mercado. Devem exigir igualmente ao 
operador do mercado regulamentado que 
forneça sem demora as informações 
relevantes à autoridade competente para a 
investigação e a ação penal contra os 
abusos de mercado no mercado 
regulamentado e que lhe preste toda a 
assistência na investigação e na ação penal 
contra os abusos de mercado verificados 
nesse mercado regulamentado ou através 
dos seus sistemas.

MTF infrações significativas das 
respetivas regras ou condições anormais de 
negociação suscetíveis de perturbar os 
mercados ou conduta suscetíveis de 
implicar abuso de mercado. Devem exigir 
igualmente ao operador do mercado 
regulamentado que forneça sem demora as 
informações relevantes à autoridade 
competente para a investigação e a ação 
penal contra os abusos de mercado no 
mercado regulamentado ou MTF e que lhe 
preste toda a assistência na investigação e 
na ação penal contra os abusos de mercado 
verificados nesse mercado regulamentado 
ou MTF ou através dos seus sistemas.

Or. en

Alteração 1088
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Artigo 56 – n.° 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Quando as operações de um mercado 
regulamentado ou MTF que propõe a 
negociação num instrumento financeiro 
inicialmente admitido a negociação num 
mercado regulamentado num 
Estado-Membro diferente tenham 
adquirido uma importância substancial 
para as atividades de negociação do 
referido instrumento financeiro, as 
autoridades competentes desse MTF ou 
mercado regulamentado devem 
estabelecer acordos de cooperação 
adequados e eficazes com a autoridade 
competente do mercado regulamentado 
em que o instrumento financeiro tenha 
inicialmente sido admitido a negociação.

Or. en
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Justificação

Coordenação da supervisão transfronteiriça de MTF e mercados regulamentados.

Alteração 1089
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Artigo 57 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Tendo em vista evitar uma duplicação 
desnecessária do controlo, a autoridade 
competente deve ter em conta a 
superintendência/supervisão do sistema de 
compensação e de 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 do controlo, a autoridade 
competente deve ter em conta a 
superintendência/supervisão do sistema de 
compensação e de liquidação já exercida 
pelos bancos centrais relevantes 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 1090
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE
Wolf Klinz

Proposta de diretiva
Título 4

Texto da Comissão Alteração

LIMITES DE POSIÇÕES E 
NOTIFICAÇÃO

GESTÃO DE POSIÇÕES E 
NOTIFICAÇÃO

Or. en
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Justificação

As plataformas de negociação devem dispor de um leque de instrumentos/dispositivos de 
gestão diferentes. Os limites de posições figuram entre estes instrumentos, embora as 
plataformas devam poder utilizar outros dispositivos com efeitos equivalentes, como, por 
exemplo, a gestão de posições.

Alteração 1091
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 59

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. de

Justificação

Eine undifferenzierte Verpflichtung der Marktbetreiber auf das Setzen von Obergrenzen oder 
alternativen Regelungen mit gleichwertiger Wirkung ist nicht gerechtfertigt und würde das 
Risikomanagement nicht-finanzieller Unternehmen gravierend beeinträchtigen. 
Absicherungsderivate stellen anerkanntermaßen keine Gefahr für die Stabilität der 
Finanzmärkte dar. Darüber hinaus haben die Marktbetreiber schon jetzt die Möglichkeit, 
fallweise Obergrenzen einzuführen, um einen funktionsfähigen Handel zu gewährleisten. Die 
verpflichtende Vorschrift würde den Handlungsspielraum und die Flexibilität der 
Handelsbetreiber unnötig beeinträchtigen, auf bestimmte Marktsituationen adäquat reagieren 
zu können.

Alteração 1092
Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Artigo 59 – título

Texto da Comissão Alteração

Limites de posições Gestão de posições incluindo limites de 
posições

Or. en
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Justificação

Tanto a IOSCO como o G20 desenvolveram um trabalho importante na área dos 
instrumentos derivados sobre mercadorias, um trabalho que deve ser reconhecido e incluído 
na diretiva MiFID, de modo a que a diretiva siga as recomendações dos especialistas na 
matéria e seja tão globalmente coordenada quanto possível. Estes dois organismos 
reconhecem que os limites de posições devem funcionar no seio de um sistema de gestão de 
posições.

Alteração 1093
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE
Wolf Klinz

Proposta de diretiva
Artigo 59 – título

Texto da Comissão Alteração

Limites de posições Gestão de posições

Or. en

Alteração 1094
Gunnar Hökmark

Proposta de diretiva
Artigo 59 – título

Texto da Comissão Alteração

Limites de posições Poderes de gestão de posições

Or. en

Alteração 1095
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE
Wolf Klinz

Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os mercados regulamentados e os 
operadores de MTF e OTF, que admitem à 
negociação ou negoceiam instrumentos 
derivados sobre mercadorias, aplicam 
limites ao número de contratos que 
qualquer membro ou participante no 
mercado pode celebrar durante um 
período específico ou disposições 
alternativas com efeito equivalente, tais 
como gestão de posições com base em 
limiares automáticos de análise, a fim de:

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os mercados regulamentados e os 
operadores de MTF e OTF, que admitem à 
negociação ou negoceiam instrumentos 
derivados sobre mercadorias, aplicam 
limites às posições abertas em produtos 
derivados sobre mercadorias que qualquer 
membro ou participante no mercado pode 
deter, ou disposições alternativas em 
matéria de gestão de posições com efeito 
equivalente, como sejam ordens de 
liquidação ou de transferência de posições 
abertas, a suspensão da negociação, a 
modificação das condições de entrega, a 
anulação das transações e a obrigação de 
notificar as intenções de entrega, a fim de:

Or. en

Justificação

A diretiva MiFID II propõe a atribuição de poderes que permitem às autoridades 
competentes impor limites às posições, assim como algumas medidas a tomar pelas 
plataformas de negociação. Estas medidas deverão ser complementares. Um limite não deve 
reportar-se ao número de contratos que uma pessoa pode celebrar. O limite deve dizer 
respeito às posições abertas (no artigo 59.º e no artigo 72.º [(1)](g)). A existência de limiares 
automáticos comporta o risco de ter efeitos negativos na liquidez das plataformas de 
negociação transparentes e de orientar a negociação nos mercados OTC.

Alteração 1096
Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os mercados regulamentados e os
operadores de MTF e OTF, que admitem à 
negociação ou negoceiam instrumentos 
derivados sobre mercadorias, aplicam 
limites ao número de contratos que 

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os mercados regulamentados e os MTF e 
OTF, que admitem à negociação ou 
negoceiam instrumentos derivados sobre 
mercadorias, aplicam limites ao nível de 
posições abertas que qualquer membro ou 
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qualquer membro ou participante no 
mercado pode celebrar durante um 
período específico ou disposições 
alternativas com efeito equivalente, tais 
como gestão de posições com base em 
limiares automáticos de análise, a fim de:

participante no mercado pode deter até à 
expiração do contrato ou disposições 
alternativas com efeito equivalente, tais 
como gestão de posições com base em 
limiares automáticos de análise, a fim de:

Or. en

Alteração 1097
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os mercados regulamentados e os
operadores de MTF e OTF, que admitem à 
negociação ou negoceiam instrumentos 
derivados sobre mercadorias, aplicam
limites ao número de contratos que 
qualquer membro ou participante no 
mercado pode celebrar durante um período 
específico ou disposições alternativas com 
efeito equivalente, tais como gestão de 
posições com base em limiares 
automáticos de análise, a fim de:

Os Estados-Membros devem assegurar que 
as autoridades competentes aplicam aos 
mercados regulamentados e MTF, que 
admitem à negociação ou negoceiam 
instrumentos derivados sobre mercadorias, 
limites ao número de contratos que 
qualquer membro ou participante no 
mercado, ou uma categoria de membros 
ou de participantes num mercado, pode 
celebrar durante um período específico, a 
fim de:

Or. en

Justificação

Os limites impostos a determinados participantes do mercado podem ser eficazes para evitar 
abusos de mercado e as manipulações. No entanto, os limites impostos às atividades 
especulativas, ou seja que não sejam atividades de cobertura (ou às subcategorias tais como 
os fundos indexados às matérias-primas), são igualmente necessários para evitar distorções 
de preços em relação aos níveis de base e o agravamento da volatilidade.

Alteração 1098
Sari Essayah
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Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os mercados regulamentados e os 
operadores de MTF e OTF, que admitem à 
negociação ou negoceiam instrumentos 
derivados sobre mercadorias, aplicam 
limites ao número de contratos que 
qualquer membro ou participante no 
mercado pode celebrar durante um período 
específico ou disposições alternativas com 
efeito equivalente, tais como gestão de 
posições com base em limiares automáticos 
de análise, a fim de:

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os mercados regulamentados e os 
operadores de MTF e OTF, que admitem à 
negociação ou negoceiam instrumentos 
derivados sobre mercadorias, aplicam 
limites ao número de contratos que 
qualquer membro ou participante no 
mercado, exceção feita aos membros ou 
participantes não financeiros que agem 
para cobrir os produtos dos grupos 
específicos respetivos, pode celebrar 
durante um período específico ou 
disposições alternativas com efeito 
equivalente, tais como gestão de posições 
com base em limiares automáticos de 
análise, a fim de:

Or. en

Alteração 1099
Markus Ferber

Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os mercados regulamentados e os 
operadores de MTF e OTF, que admitem à 
negociação ou negoceiam instrumentos 
derivados sobre mercadorias, aplicam 
limites ao número de contratos que 
qualquer membro ou participante no 
mercado pode celebrar durante um 
período específico ou disposições 
alternativas com efeito equivalente, tais 
como gestão de posições com base em 
limiares automáticos de análise, a fim de:

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os mercados regulamentados e os 
operadores de MTF e OTF, que admitem à 
negociação ou negoceiam instrumentos 
derivados sobre mercadorias, procedem ao 
controlo das posições, a fim de:

Or. de
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Alteração 1100
Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar
que os mercados regulamentados e os 
operadores de MTF e OTF, que admitem à 
negociação ou negoceiam instrumentos 
derivados sobre mercadorias, aplicam 
limites ao número de contratos que 
qualquer membro ou participante no 
mercado pode celebrar durante um período 
específico ou disposições alternativas com 
efeito equivalente, tais como gestão de 
posições com base em limiares 
automáticos de análise, a fim de:

Os Estados-Membros devem exigir que os 
mercados regulamentados e os operadores 
de MTF e OTF, que admitem à negociação 
ou negoceiam instrumentos derivados 
sobre mercadorias, aplicam limites ao 
número de contratos que qualquer membro 
ou participante no mercado, ou uma 
categoria de membros ou de participantes, 
pode celebrar durante um período 
específico, a fim de:

Or. en

Justificação

A imposição de limites às categorias de participantes no mercado, bem como aos diferentes 
participantes do referido mercado, é necessária para evitar a distorção da função de 
descoberta de preços dos mercados de derivados sobre mercadorias.

Alteração 1101
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os mercados regulamentados e os
operadores de MTF e OTF, que admitem à 
negociação ou negoceiam instrumentos 
derivados sobre mercadorias, aplicam
limites ao número de contratos que 

Em estreita coordenação com a AEVMM, 
os Estados-Membros devem assegurar que 
as autoridades competentes aplicam aos
mercados regulamentados e aos operadores 
de MTF e OTF, que admitem à negociação 
ou negoceiam instrumentos derivados 
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qualquer membro ou participante no 
mercado pode celebrar durante um período 
específico ou disposições alternativas com 
efeito equivalente, tais como gestão de 
posições com base em limiares automáticos 
de análise, a fim de:

sobre mercadorias, bem como aos 
operadores OTC, limites ex ante e ex post 
ao número e aos valores de mercado e 
nocionais de contratos que uma pessoa ou 
pessoas e diferentes categorias de 
investidores podem celebrar durante um 
período específico ou disposições 
alternativas adicionais, em complemento 
de tais limites, tais como gestão de 
posições com base em limiares automáticos 
de análise, a fim de

Or. en

Alteração 1102
Gunnar Hökmark

Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os mercados regulamentados e os 
operadores de MTF e OTF, que admitem à 
negociação ou negoceiam instrumentos 
derivados sobre mercadorias, aplicam
limites ao número de contratos que 
qualquer membro ou participante no 
mercado pode celebrar durante um 
período específico ou disposições 
alternativas com efeito equivalente, tais 
como gestão de posições com base em 
limiares automáticos de análise, a fim de:

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os mercados regulamentados e os 
operadores de MTF e OTF, que admitem à 
negociação ou negoceiam instrumentos 
derivados sobre mercadorias aplicam 
poderes de gestão de posições graças a 
limiares automáticos de análise, os quais 
podem englobar limites de posições em 
relação ao volume da posição que 
qualquer membro ou participante no 
mercado pode celebrar apenas durante o 
mês de entrega do instrumento derivado 
sobre mercadorias em causa, ou 
disposições alternativas com efeito 
equivalente, a fim de:

Or. en

Alteração 1103
Gay Mitchell
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Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os mercados regulamentados e os 
operadores de MTF e OTF, que admitem à 
negociação ou negoceiam instrumentos 
derivados sobre mercadorias, aplicam 
limites ao número de contratos que 
qualquer membro ou participante no 
mercado pode celebrar durante um período 
específico ou disposições alternativas com 
efeito equivalente, tais como gestão de 
posições com base em limiares automáticos 
de análise, a fim de:

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os mercados regulamentados e os 
operadores de MTF e OTF, que admitem à 
negociação ou negoceiam instrumentos 
derivados sobre mercadorias, aplicam 
limites às posições abertas que qualquer 
membro ou participante no mercado pode 
celebrar durante um período específico ou 
disposições alternativas com efeito 
equivalente, tais como gestão de posições 
com base em limiares automáticos de 
análise, a fim de:

Or. en

Alteração 1104
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os mercados regulamentados e os 
operadores de MTF e OTF, que admitem à 
negociação ou negoceiam instrumentos 
derivados sobre mercadorias, aplicam 
limites ao número de contratos que
qualquer membro ou participante no 
mercado pode celebrar durante um período 
específico ou disposições alternativas com 
efeito equivalente, tais como gestão de 
posições com base em limiares automáticos 
de análise, a fim de:

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os mercados regulamentados e os 
operadores de MTF e OTF, que admitem à 
negociação ou negoceiam instrumentos 
derivados sobre mercadorias, aplicam 
limites ao número de contratos que uma 
pessoa pode celebrar durante um período 
específico ou disposições alternativas com 
efeito equivalente, tais como gestão de 
posições com base em limiares automáticos 
de análise, a fim de:

Or. en
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Alteração 1105
Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) apoiar a liquidez; (a) apoiar a liquidez requerida para a 
cobertura do risco direta e objetivamente 
ligado às atividades comerciais 
relacionadas com a mercadoria 
subjacente;

Or. en

Alteração 1106
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) apoiar a liquidez; (a) assegurar liquidez suficiente de apoio 
ao mercado necessária às transações de 
cobertura de boa-fé e reduzir a 
volatilidade;

Or. en

Alteração 1107
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) apoiar condições adequadas de 
formação dos preços e da liquidação.

(c) assegurar que a função de descoberta 
de preços e as condições da liquidação do 
mercado subjacente não sejam 
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perturbadas.

Or. en

Justificação

O objetivo principal da regulamentação do mercado das mercadorias deve consistir em 
permitir aos produtores e aos consumidores da economia real uma cobertura, num mercado 
ordenado, dos preços que representam, quer em termos de nível ou de volatilidade, os 
motores essenciais da oferta e da procura em vez de refletir os interesses voláteis da 
especulação financeira.

Alteração 1108
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) assegurar a descoberta de preços no 
mercado físico;

Or. en

Justificação

Embora seja importante que a liquidez dos mercados de derivados sobre mercadorias seja 
suficiente para permitir aos participantes comerciais a cobertura dos riscos associados à 
mercadoria subjacente, muitos destes mercados sofrem de níveis de capital bastante 
superiores a este nível e que são suscetíveis de distorcer os preços em relação aos níveis de 
base, comprometendo assim a sua função de descoberta e surtindo um impacto significativo 
nos consumidores e empresas na União e no mundo. Estes níveis aumentaram 
consideravelmente em menos de dez anos.

Alteração 1109
Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) proteger a função de descoberta de 
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preços da mercadoria subjacente;

Or. en

Justificação

A imposição de limites às categorias de participantes no mercado, bem como aos diferentes 
participantes do referido mercado, é necessária para evitar a distorção da função de 
descoberta de preços dos mercados de derivados sobre mercadorias.

Alteração 1110
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) prevenir, reduzir ou eliminar a 
especulação excessiva e a volatilidade dos 
preços.

Or. en

Alteração 1111
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-B) prevenir a constituição de posições 
que distorçam o mercado.

Or. en

Justificação

Embora seja importante que a liquidez dos mercados de derivados sobre mercadorias seja 
suficiente para permitir aos participantes comerciais a cobertura dos riscos associados à 
mercadoria subjacente, muitos destes mercados sofrem de níveis de capital bastante 
superiores a este nível e que são suscetíveis de distorcer os preços em relação aos níveis de 
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base, comprometendo assim a sua função de descoberta e surtindo um impacto significativo 
nos consumidores e empresas na União e no mundo. Estes níveis aumentaram 
consideravelmente em menos de dez anos.

Alteração 1112
Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-B) prevenir, reduzir ou eliminar a 
especulação excessiva e a volatilidade da 
mercadoria subjacente.

Or. en

Alteração 1113
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE
Wolf Klinz

Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.° 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Para calcular as posições abertas 
referidas no primeiro parágrafo, uma 
empresa comercial não deve incluir 
contratos celebrados por essa empresa 
que, de forma objetivamente mensurável, 
reduzam os riscos relacionados 
diretamente com a atividade comercial da 
empresa.

Or. en

Justificação

Os contratos celebrados pelas empresas para fins de cobertura não deveriam ser incluídos. 
No que respeita às empresas comerciais, ver artigo 60.º, n.º 3, alínea d). Confrontar com o 
disposto no artigo 7.º, n.º 3 do EMIR.
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Alteração 1114
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE
Wolf Klinz

Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os limites ou disposições devem ser 
transparentes e não discriminatórios, 
especificando as pessoas a quem se 
aplicam e quaisquer isenções, tendo em 
consideração a natureza e a composição 
dos participantes no mercado e a utilização 
que dão aos contratos admitidos à 
negociação. Devem especificar limiares 
quantitativos claros, tais como o número 
máximo de contratos que as pessoas 
podem concluir, tendo em conta as 
características do mercado de mercadorias 
subjacente, incluindo a estrutura da 
produção, consumo e transporte para o 
mercado.

Os limites ou disposições devem ser 
transparentes e não discriminatórios, 
especificando as pessoas a quem se 
aplicam e quaisquer isenções, tendo em 
consideração a natureza e a composição 
dos participantes no mercado, a utilização 
que dão aos contratos admitidos à 
negociação, e as características do mercado 
de mercadorias subjacente, incluindo a 
estrutura da produção, consumo e 
transporte para o mercado.

Or. en

Justificação

Um limite não deve reportar-se ao número de contratos que uma pessoa pode celebrar. 
Consoante a estrutura do mercado, a existência de limiares automáticos comporta o risco de 
ter efeitos negativos na liquidez das plataformas de negociação. Se se aplicar um limite aos 
derivados sobre mercadorias, o mesmo deve dizer respeito às posições abertas (no artigo 59.º 
e no artigo 72.º [(1)](g)). Confrontar com artigo 60.º, n.º 1, segundo parágrafo: "posições 
abertas". Confrontar com o cálculo do limiar de compensação previsto no disposto no artigo 
7.º do EMIR.

Alteração 1115
Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 1 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

Os limites ou disposições devem ser 
transparentes e não discriminatórios, 
especificando as pessoas a quem se 
aplicam e quaisquer isenções, tendo em 
consideração a natureza e a composição 
dos participantes no mercado e a utilização 
que dão aos contratos admitidos à 
negociação. Devem especificar limiares 
quantitativos claros, tais como o número 
máximo de contratos que as pessoas 
podem concluir, tendo em conta as 
características do mercado de mercadorias 
subjacente, incluindo a estrutura da 
produção, consumo e transporte para o 
mercado.

Os limites ou disposições devem ser 
transparentes e não discriminatórios, 
especificando as pessoas a quem se 
aplicam e quaisquer isenções, tendo em 
consideração a natureza e a composição 
dos participantes no mercado e a utilização 
que dão aos contratos admitidos à 
negociação. Devem especificar limiares 
quantitativos claros, tais como a posição 
aberta máxima que uma pessoa pode deter
até à expiração do contrato, tendo em 
conta as características do mercado de 
mercadorias subjacente, incluindo a 
estrutura da produção, consumo e 
transporte para o mercado.

Or. en

Alteração 1116
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os limites ou disposições devem ser 
transparentes e não discriminatórios, 
especificando as pessoas a quem se 
aplicam e quaisquer isenções, tendo em 
consideração a natureza e a composição 
dos participantes no mercado e a utilização 
que dão aos contratos admitidos à 
negociação. Devem especificar limiares 
quantitativos claros, tais como o número 
máximo de contratos que as pessoas podem 
concluir, tendo em conta as características 
do mercado de mercadorias subjacente, 
incluindo a estrutura da produção, 
consumo e transporte para o mercado.

Os limites devem ser transparentes e não 
discriminatórios, especificando as pessoas 
a quem se aplicam e quaisquer isenções, 
tendo em consideração a natureza e a 
composição dos participantes no mercado e 
a utilização que dão aos contratos 
admitidos à negociação. Mais 
especificamente, os limites devem 
distinguir entre as posições que reduzem 
objetivamente os riscos diretamente 
ligados às atividades comerciais 
relacionadas com a mercadoria e outras 
posições.

Devem especificar limiares quantitativos 
claros, tais como o número máximo de 
contratos que as pessoas podem concluir, 
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tendo em conta as características do 
mercado de mercadorias subjacente, 
incluindo a estrutura da produção, 
consumo e transporte para o mercado.
Aplicam-se aos contratos que dão lugar a 
um pagamento em dinheiro e aos 
contratos que dão lugar a uma liquidação 
por entrega física, bem como às operações 
para entrega imediata, à peça e a todas as 
modalidades do mês de entrega.

Or. en

Alteração 1117
Markus Ferber

Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os limites ou disposições devem ser 
transparentes e não discriminatórios, 
especificando as pessoas a quem se 
aplicam e quaisquer isenções, tendo em 
consideração a natureza e a composição 
dos participantes no mercado e a utilização 
que dão aos contratos admitidos à 
negociação. Devem especificar limiares 
quantitativos claros, tais como o número 
máximo de contratos que as pessoas 
podem concluir, tendo em conta as 
características do mercado de mercadorias 
subjacente, incluindo a estrutura da 
produção, consumo e transporte para o 
mercado.

Este controlo de posições deve ser 
efetuado de forma transparente e não 
discriminatória, após determinação das 
pessoas a quem se aplica e de quaisquer 
isenções, em particular no que respeita 
aos instrumentos derivados sobre 
mercadorias, a fim de reduzir os riscos de 
forma objetivamente mensurável, e tem
em consideração a natureza e a composição 
dos participantes no mercado e a utilização 
que dão aos contratos admitidos à 
negociação. Deve especificar limiares 
quantitativos claros, tais como a posição 
líquida máxima que as pessoas podem 
deter, tendo em conta as características do 
mercado de mercadorias subjacente, 
incluindo a estrutura da produção, 
consumo e transporte para o mercado.

Or. de

Alteração 1118
Jürgen Klute
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Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os limites ou disposições devem ser 
transparentes e não discriminatórios, 
especificando as pessoas a quem se 
aplicam e quaisquer isenções, tendo em 
consideração a natureza e a composição 
dos participantes no mercado e a utilização 
que dão aos contratos admitidos à 
negociação. Devem especificar limiares 
quantitativos claros, tais como o número 
máximo de contratos que as pessoas podem 
concluir, tendo em conta as características 
do mercado de mercadorias subjacente, 
incluindo a estrutura da produção, 
consumo e transporte para o mercado.

Os limites e disposições devem ser 
transparentes e não discriminatórios, 
especificando as pessoas a quem se 
aplicam e quaisquer isenções, tendo em 
consideração a natureza e a composição 
dos participantes no mercado e a utilização 
que dão aos contratos admitidos à 
negociação. Mais especificamente, os 
limites devem distinguir entre as posições 
que reduzem objetivamente os riscos 
diretamente ligados às atividades 
comerciais relacionadas com a 
mercadoria e outras posições. Devem 
especificar limiares quantitativos claros, 
tais como o número máximo de contratos 
que as pessoas podem concluir, tendo em 
conta as características do mercado de 
mercadorias subjacente, incluindo a 
estrutura da produção, consumo e 
transporte para o mercado.

Os limites devem também aplicar-se às 
posições líquidas dos membros ou 
participantes do mercado nos mercados 
regulamentados, MTF, OTF e a qualquer 
posição de contratos equivalentes 
negociados fora destas plataformas.
Os limites são definidos para cada mês 
durante o qual é detido um produto 
financeiro.
Os limites são notificados à AEVMM e 
controlados pela mesma. A AEVMM fixa, 
para os membros ou participantes no 
mercado que exerçam as suas atividades 
em diferentes plataformas de negociação 
da UE, um limite global que se aplica a 
todo o território da UE.

Or. en
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Justificação

A imposição de limites às categorias de participantes no mercado, bem como aos diferentes 
participantes do referido mercado é necessária para evitar a distorção da função de 
descoberta de preços dos mercados de derivados sobre mercadorias. Os limites devem 
aplicar-se a cada mês durante o qual o produto é detido. Se os limites forem definidos para 
um período próximo do prazo de vencimento ou de um outro momento preciso, os mesmos ser 
facilmente contornados.

Alteração 1119
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os limites ou disposições devem ser 
transparentes e não discriminatórios, 
especificando as pessoas a quem se 
aplicam e quaisquer isenções, tendo em 
consideração a natureza e a composição 
dos participantes no mercado e a 
utilização que dão aos contratos admitidos 
à negociação. Devem especificar limiares 
quantitativos claros, tais como o número 
máximo de contratos que as pessoas 
podem concluir, tendo em conta as 
características do mercado de mercadorias 
subjacente, incluindo a estrutura da 
produção, consumo e transporte para o 
mercado.

Os limites e disposições devem ser 
transparentes e não discriminatórios, 
especificando as pessoas a quem se 
aplicam e quaisquer isenções, tendo em 
consideração a natureza e a composição do
mercado e a utilização que tal pessoa dá
aos contratos admitidos à negociação. 
Devem especificar limiares quantitativos e 
qualitativos claros, tais como o número e 
os valores de mercado e nocionais 
máximos de contratos que as pessoas e as 
diferentes categorias de investidores 
podem concluir, tendo em conta as 
características do mercado de mercadorias 
subjacente e a sua interação com outros 
mercados, incluindo a estrutura da 
produção, mediação, consumo e transporte, 
níveis estimados e oficiais dos inventários, 
incluindo contratos pré-pagos, 
capacidades não utilizadas e as tendências 
a longo prazo da oferta e da procura.  Os 
limites devem ser aplicados a contratos 
objeto de liquidação monetária ou física, 
bem como a contratos que qualquer 
pessoa detenha no mês de entrega 
imediata e em qualquer período 
subsequente de entrega ou liquidação. Ao 
definir os limites, a AEVMM e os 
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Estados-Membros devem assegurar que 
os interesses legítimos dos participantes 
que efetuam atividades de cobertura de 
boa-fé são respeitados.

Or. en

Alteração 1120
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os limites ou disposições devem ser 
transparentes e não discriminatórios, 
especificando as pessoas a quem se 
aplicam e quaisquer isenções, tendo em 
consideração a natureza e a composição 
dos participantes no mercado e a utilização 
que dão aos contratos admitidos à 
negociação. Devem especificar limiares 
quantitativos claros, tais como o número 
máximo de contratos que as pessoas podem 
concluir, tendo em conta as características 
do mercado de mercadorias subjacente, 
incluindo a estrutura da produção, 
consumo e transporte para o mercado.

Os limites ou disposições devem ser 
transparentes e não discriminatórios, 
especificando as pessoas a quem se 
aplicam e quaisquer isenções, tendo em 
consideração a natureza e a composição 
dos participantes no mercado e a utilização 
que dão aos contratos admitidos à 
negociação. Devem especificar limiares 
quantitativos claros, tais como o número 
máximo de contratos que as pessoas podem 
concluir, tendo em conta as características 
do mercado de mercadorias subjacente, 
incluindo a estrutura da produção, 
consumo e transporte para o mercado.
Mais especificamente, os limites devem 
distinguir entre as posições que reduzem 
objetivamente os riscos diretamente 
ligados às atividades comerciais 
relacionadas com a mercadoria e outras 
posições.

Or. de

Justificação

Nos casos em que sejam instaurados limites, cumpre prever uma exceção para as transações 
que reduzem os riscos das empresas não financeiras. A existência de limites das posições 
reduziria de forma inoportuna a possibilidade de gerir riscos operacionais. Em caso de 
redução ulterior de limites, poderia mesmo surgir uma obrigação de reabrir as posições. 
Estes dois elementos colidiriam com o objetivo de redução de riscos.
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Alteração 1121
Gunnar Hökmark

Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os limites ou disposições devem ser 
transparentes e não discriminatórios, 
especificando as pessoas a quem se 
aplicam e quaisquer isenções, tendo em 
consideração a natureza e a composição 
dos participantes no mercado e a utilização 
que dão aos contratos admitidos à 
negociação. Devem especificar limiares 
quantitativos claros, tais como o número 
máximo de contratos que as pessoas 
podem concluir, tendo em conta as 
características do mercado de mercadorias 
subjacente, incluindo a estrutura da 
produção, consumo e transporte para o 
mercado.

Os poderes devem ser transparentes e não 
discriminatórios, especificando as pessoas 
a quem se aplicam e quaisquer isenções, 
tendo em consideração a natureza e a 
composição dos participantes no mercado e 
a utilização que dão aos contratos 
admitidos à negociação e também tendo 
em conta as características de liquidez do 
mercado de mercadorias subjacente, bem 
como a estrutura da produção, consumo e 
transporte para o mercado.

Or. en

Alteração 1122
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os limites ou disposições devem ser 
transparentes e não discriminatórios, 
especificando as pessoas a quem se 
aplicam e quaisquer isenções, tendo em 
consideração a natureza e a composição 
dos participantes no mercado e a 
utilização que dão aos contratos admitidos 
à negociação. Devem especificar limiares 
quantitativos claros, tais como o número 
máximo de contratos que as pessoas podem 

Os limites ou disposições devem ser 
determinados pela autoridade competente 
do mercado regulamentado e MTF. Os 
limites devem ser transparentes e não 
discriminatórios, especificando as pessoas 
a quem se aplicam e quaisquer isenções, 
tendo em consideração a natureza e a 
composição do mercado e a utilização que 
tais pessoas dão aos contratos admitidos à 
negociação. Devem especificar limiares 
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concluir, tendo em conta as características 
do mercado de mercadorias subjacente, 
incluindo a estrutura da produção, 
consumo e transporte para o mercado.

quantitativos claros, tais como o número 
máximo de contratos que a pessoa ou as 
pessoas podem concluir, tendo em conta as 
características do mercado de derivados e 
do mercado de mercadorias subjacente.

Or. en

Alteração 1123
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.° 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros velam por que 
limites ou disposições comparáveis se 
apliquem a instrumentos derivados sobre 
mercadorias não admitidos à negociação 
ou negociados num mercado 
regulamentado ou num MTF, o mais 
tardar, [X] anos após a entrada em vigor 
dos limites e das disposições 
supramencionadas, momento em que a 
autoridade competente assume 
responsabilidade pela aplicação de todos 
esses limites e disposições.

Or. en

Alteração 1124
Markus Ferber

Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os mercados regulamentados e os 
operadores MTF e OTF efetuam este 
controlo da forma que seguidamente se 
expõe, sendo que as modalidades 
detalhadas são definidas nas normas 
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técnicas de regulamentação nos termos do 
n.º 3-A:
a) Os membros e participantes dos 
mercados regulamentados, MTF e OTF 
comunicam à respetiva plataforma de 
negociação informações pormenorizadas 
sobre as suas posições, nos termos do 
artigo 60.º, n.º 2;
(b) Os mercados regulamentados, bem 
como os operadores MTF e OTF podem 
exigir aos membros e aos participantes 
informações relativas à documentação 
relevante no que diz respeito à dimensão e 
à finalidade de uma posição ou exposição 
assumida por meio de um instrumento 
derivado sobre mercadorias;
(c) Após análise das informações 
recebidas nos termos das alíneas a) e b), 
os mercados regulamentados, bem como 
os operadores MTF e OTF, podem exigir 
aos membros ou participantes dos
mercados em causa ou assumir eles 
próprios a adoção de medidas visando 
reduzir, total ou parcialmente, a dimensão 
da posição ou da exposição dos 
instrumentos derivados sobre 
mercadorias, desde que tal seja necessário 
para garantir a integridade e o bom 
funcionamento dos mercados em causa;
(d) Após análise das informações 
recebidas nos termos das alíneas a) e b), 
os mercados regulamentados, bem como 
os operadores MTF e OTF, podem limitar 
as possibilidades de os membros e os 
participantes no mercado subscreverem 
uma posição num instrumento derivado 
sobre mercadorias, nomeadamente 
através da introdução de limites não 
discriminatórios relativamente às posições 
que os membros ou participantes do 
mercado possam celebrar num período 
específico, se tal se afigurar necessário 
para garantir a integridade e o 
funcionamento ordenado dos mercados 
afetados, desde que as medidas previstas 
na alínea c) não sejam suficientes para 
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este fim;
(e) Os mercados regulamentados, os MTF 
e os OTF informam, de acordo com o n.º 
2, as autoridades competentes sobre as 
informações detalhadas recebidas e as 
medidas tomadas nos termos das alíneas 
b) a d).

Or. de

Alteração 1125
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE
Wolf Klinz

Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A AEVMM elabora projetos de 
normas técnicas de regulamentação 
especificando em que medida os limites se 
aplicam às posições em produtos 
derivados sobre mercadorias nos termos 
do n.º 1.  
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

Cabe à AEVMM especificar e aplicar os limites de posições sobre o número de contratos. Os 
limites das posições devem ser determinados numa base agregada ao nível da entidade 
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jurídica, a fim de assegurar o bom funcionamento dos mercados. A definição desses limites 
deve estabelecer uma diferenciação entre posições ligadas à atividade comercial de 
mercadorias e outras posições.

Alteração 1126
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. As empresas comerciais não podem 
ficar sujeitas a limites de posições 
relativamente aos produtos que são 
utilizados para atividades de gestão do 
risco ou cuja utilização resulta de 
obrigações de conformidade 
regulamentar.

Or. en

Justificação

As empresas que necessitam de aceder aos mercados, a fim de gerir os riscos ligados às 
atividades comerciais subjacentes, devem ser isentas dos limites de posições. Estes limites 
entravam uma gestão eficaz dos riscos dado que as empresas só seriam autorizadas a gerir 
os riscos relativos ao preço das mercadorias até um certo nível.

Alteração 1127
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Os instrumentos financeiros de 
empresas não financeiras que contribuam 
de maneira objetivamente mensurável 
para a redução dos riscos relacionados 
diretamente com a atividade comercial ou 
a gestão da liquidez ou financeira não são 
submetidos aos limites ou às outras 
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disposições de efeito equivalente.

Or. de

Justificação

Nos casos em que sejam instaurados limites, cumpre prever uma exceção para as transações 
que reduzem os riscos das empresas não financeiras. A existência de limites das posições 
reduziria de forma inoportuna a possibilidade de gerir riscos operacionais. Em caso de 
redução ulterior de limites, poderia mesmo surgir uma obrigação de reabrir as posições. 
Estes dois elementos colidiriam com o objetivo de redução de riscos.

Alteração 1128
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os mercados regulamentados, os MTF e
os OTF informam a respetiva autoridade 
competente dos pormenores dos limites ou
disposições. A autoridade competente deve 
comunicar as mesmas informações à 
AEVMM, que publica e mantém no seu 
sítio Web uma base de dados com resumos 
dos limites ou disposições em vigor.

2. Os mercados regulamentados, os MTF,
os OTF e operadores OTC informam a 
respetiva autoridade competente dos 
pormenores dos limites e disposições. A 
autoridade competente deve comunicar as 
mesmas informações à AEVMM, que 
publica e mantém no seu sítio Web uma 
base de dados com resumos dos limites ou 
disposições em vigor. A autoridade 
competente ou a AEVMM pode exigir aos 
mercados regulamentados, MTF, OFT ou 
operadores OTC que revejam os detalhes 
relativos aos limites e às disposições logo 
que entendam que os mercados 
regulamentados, MTF, OTF e operadores 
OTC não satisfazem os critérios definidos 
no n.º 1.

Or. en

Alteração 1129
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira
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Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os mercados regulamentados, os MTF e 
os OTF informam a respetiva autoridade 
competente dos pormenores dos limites ou 
disposições. A autoridade competente deve 
comunicar as mesmas informações à 
AEVMM, que publica e mantém no seu 
sítio Web uma base de dados com resumos 
dos limites ou disposições em vigor.

2. Os mercados regulamentados e MTF 
informam a respetiva autoridade 
competente dos pormenores dos limites. A 
autoridade competente deve comunicar as 
mesmas informações à AEVMM, que 
publica e mantém no seu sítio Web uma 
base de dados com resumos dos limites em 
vigor.

Or. en

Alteração 1130
Gunnar Hökmark

Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os mercados regulamentados, os MTF e 
os OTF informam a respetiva autoridade 
competente dos pormenores dos limites ou 
disposições. A autoridade competente deve 
comunicar as mesmas informações à 
AEVMM, que publica e mantém no seu 
sítio Web uma base de dados com resumos 
dos limites ou disposições em vigor.

2. Os mercados regulamentados, os MTF e 
os OTF informam a respetiva autoridade 
competente dos pormenores dos poderes. 
A autoridade competente deve comunicar 
as mesmas informações à AEVMM, que 
publica e mantém no seu sítio Web uma 
base de dados com resumos dos poderes
em vigor.

Or. en

Alteração 1131
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os mercados regulamentados, os MTF 2. A autoridade competente deve 
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e os OTF informam a respetiva 
autoridade competente dos pormenores 
dos limites ou disposições. A autoridade 
competente deve comunicar as mesmas 
informações à AEVMM, que publica e 
mantém no seu sítio Web uma base de 
dados com resumos dos limites ou 
disposições em vigor.

comunicar as mesmas informações à 
AEVMM, que publica e mantém no seu 
sítio Web uma base de dados com resumos 
dos limites ou disposições em vigor.

Or. en

Alteração 1132
Herbert Dorfmann

Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os mercados 
regulamentados e os operadores de MTF 
e OTF, que admitem à negociação ou 
negoceiam instrumentos derivados sobre 
mercadorias, gerem os seus mercados, se 
for caso disso, de forma a garantir a 
convergência entre os mercados de 
instrumentos derivados e os mercados à 
vista no mês de entrega.

Or. en

Justificação

Os mercados de instrumentos derivados devem funcionar adequadamente se quisermos que 
os mesmos constituam um instrumento útil para os operadores que efetuam cobertura de 
posições e para os agricultores e transformadores do mundo real que procuram a cobertura 
de riscos dos preços que possam afetar os fluxos de produtos e de matérias-primas. Importa 
assegurar a convergência com o mercado à vista no mês de execução de um contrato. Tal 
permite manter o elo com os bens físicos. As autoridades dos Estados-Membros devem estar 
habilitadas a requerer transferências para garantir que a forma técnica como operam os seus 
contratos e mercado de instrumentos derivados é portadora de convergência.
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Alteração 1133
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE
Wolf Klinz

Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. São conferidos à Comissão poderes 
para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 94.º, a fim de 
definir os limites e as disposições 
alternativas aplicáveis ao número de 
contratos que qualquer pessoa pode 
concluir num período específico, os 
efeitos equivalentes que devem ter as 
disposições alternativas estabelecidas em 
conformidade com o n.º 1, bem como as 
condições de isenção. Os limites ou 
disposições alternativas devem ter em 
conta as condições referidas no n.° 1 e os 
limites estabelecidos pelos mercados 
regulamentados, MTF e OTF. Os limites 
ou as disposições alternativas estabelecidos 
nos atos delegados devem igualmente 
prevalecer sobre quaisquer medidas 
impostas pelas autoridades competentes 
nos termos do artigo 72, n.º 1, alínea g), da 
presente diretiva.

3. A AEVMM elabora projetos de normas 
técnicas de regulamentação para 
determinar os efeitos das disposições em 
matéria de gestão de posições 
estabelecidas em conformidade com o n.º 
1, bem como as condições de isenção. Os 
limites ou disposições alternativas devem 
ter em conta as condições referidas no n.° 1 
e o facto de as mercadorias poderem ser 
negociadas em mercados múltiplos. Os 
limites ou as disposições alternativas 
estabelecidos nos projetos de normas 
técnicas de regulamentação devem 
igualmente prevalecer sobre quaisquer 
medidas impostas pelas autoridades 
competentes nos termos do artigo 72, n.º 1, 
alínea g), da presente diretiva.

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
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Justificação

Não devem ser solicitados limiares automáticos para disposições alternativas. Consoante a 
estrutura do mercado, a existência de limiares automáticos comporta o risco de ter efeitos 
negativos na liquidez das plataformas de negociação transparentes e de orientar a 
negociação nos mercados OTC. Um limite não deve reportar-se ao número de contratos que 
uma pessoa pode celebrar. A questão é de caráter técnico, pelo que seria preferível que fosse 
regulada pela AEVMM.

Alteração 1134
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. São conferidos à Comissão poderes para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 94.º, a fim de definir os 
limites e as disposições alternativas
aplicáveis ao número de contratos que 
qualquer pessoa pode concluir num período 
específico, os efeitos equivalentes que 
devem ter as disposições alternativas 
estabelecidas em conformidade com o n.º 
1, bem como as condições de isenção. Os 
limites ou disposições alternativas devem 
ter em conta as condições referidas no n.° 1 
e os limites estabelecidos pelos mercados 
regulamentados, MTF e OTF. Os limites 
ou as disposições alternativas
estabelecidos nos atos delegados devem 
igualmente prevalecer sobre quaisquer 
medidas impostas pelas autoridades 
competentes nos termos do artigo 72, n.º 1, 
alínea g), da presente diretiva.

3. São conferidos à Comissão poderes para 
adotar, com base em atos delegados em 
conformidade com o artigo 94.º, a fim de 
definir:

(a) os limites aplicáveis ao número de 
contratos que qualquer pessoa pode 
concluir num período específico,

(b) a proporção de contratos detidos no 
mercado regulamentado e MTF em 
matéria de instrumentos derivados sobre 
mercadorias que não reduzem 
objetivamente os riscos diretamente 
ligados às atividades comerciais 
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relacionadas com a mercadoria, por 
oposição aos contratos que reduzem esses 
riscos,
(c) controlos suplementares necessários 
para assegurar um funcionamento 
ordenado dos mercados, e
(d) as condições de isenção e que 
determinam quando é que as posições 
reduzem objetivamente os riscos 
diretamente ligados às atividades 
comerciais relacionadas com a 
mercadoria.
Os limites devem ter em conta as 
condições referidas no n.º 1, a necessidade 
de uma diferenciação adequada entre as 
mercadorias e as categorias de 
participantes no mercado e os limites 
definidos pelas plataformas de 
negociação.
Os limites estabelecidos nos atos delegados 
devem igualmente prevalecer sobre 
quaisquer medidas impostas pelas 
autoridades competentes nos termos do 
artigo 72, n.º 1, alínea g), da presente 
diretiva.

Or. en

Alteração 1135
Markus Ferber

Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. São conferidos à Comissão poderes 
para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 94.º, a fim de 
definir os limites e as disposições 
alternativas aplicáveis ao número de 
contratos que qualquer pessoa pode 
concluir num período específico, os 
efeitos equivalentes que devem ter as 

3. A AEVMM elabora propostas de 
normas técnicas de regulamentação tendo 
em vista definir o controlo de posições 
previsto no n.º 1, nomeadamente os 
limites relativos à posição líquida que 
uma pessoa pode deter num período 
determinado, bem como as condições 
aplicáveis a isenções, em particular em 
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disposições alternativas estabelecidas em 
conformidade com o n.º 1, bem como as 
condições de isenção. Os limites ou 
disposições alternativas devem ter em 
conta as condições referidas no n.° 1 e os 
limites estabelecidos pelos mercados 
regulamentados, MTF e OTF. Os limites 
ou as disposições alternativas 
estabelecidos nos atos delegados devem
igualmente prevalecer sobre quaisquer 
medidas impostas pelas autoridades 
competentes nos termos do artigo 72, n.º 1, 
alínea g), da presente diretiva.

relação aos instrumentos derivados sobre 
mercadorias que reduzam os riscos de 
forma objetivamente mensurável. O 
controlo de posições deve ter em conta as 
condições referidas no n.° 1 e as regras 
estabelecidas pelos mercados 
regulamentados, MTF e OTF.

Após consulta pública, a AEVMM 
submete as suas propostas de normas 
técnicas de regulamentação à Comissão 
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.
O controlo de posições definido nas 
normas técnicas de regulamentação deve
igualmente prevalecer sobre quaisquer 
medidas impostas pelas autoridades 
competentes nos termos do artigo 72, n.º 1, 
alínea g), da presente diretiva.

____________________

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

Or. de

Alteração 1136
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. São conferidos à Comissão poderes 
para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 94.º, a fim de 
definir os limites e as disposições 
alternativas aplicáveis ao número de 
contratos que qualquer pessoa pode 
concluir num período específico, os efeitos 
equivalentes que devem ter as disposições 
alternativas estabelecidas em 
conformidade com o n.º 1, bem como as 
condições de isenção. Os limites ou
disposições alternativas devem ter em 
conta as condições referidas no n.° 1 e os 
limites estabelecidos pelos mercados 
regulamentados, MTF e OTF. Os limites 
ou as disposições alternativas
estabelecidos nos atos delegados devem 
igualmente prevalecer sobre quaisquer 
medidas impostas pelas autoridades 
competentes nos termos do artigo 72, n.º 1, 
alínea g), da presente diretiva.

3. A AEVMM apresenta projetos de 
normas técnicas de regulamentação à 
Comissão para definir os limites ex-ante e 
as disposições relativas ao número de 
contratos que qualquer pessoa pode 
concluir num período específico, os efeitos 
que devem ter as disposições adicionais e 
o método de cálculo das posições 
estabelecidos em conformidade com o n.º 
1, bem como as condições de isenção e os 
rácios pertinentes das posições globais em 
relação às posições agregadas resultantes 
das transações de cobertura de boa-fé 
necessárias para determinar se se está em 
presença de uma situação de especulação 
excessiva ou se uma tal situação poderá 
vir a verificar-se. Os limites e disposições 
devem ter em conta as condições referidas 
no n.° 1 e os limites estabelecidos pelos 
mercados regulamentados, MTF e OTF. Os 
limites e as disposições estabelecidos nos 
atos delegados devem igualmente 
prevalecer sobre quaisquer medidas 
impostas pelas autoridades competentes 
nos termos do artigo 72, n.º 1, alínea g), da 
presente diretiva.

Or. en

Alteração 1137
Gunnar Hökmark

Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. São conferidos à Comissão poderes para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 94.º, a fim de definir os 
limites e as disposições alternativas 
aplicáveis ao número de contratos que 
qualquer pessoa pode concluir num 

3. São conferidos à Comissão poderes para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 94.º, a fim de definir os 
poderes de gestão em relação à 
capacidade de qualquer pessoa concluir 
contratos derivados num período 
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período específico, os efeitos equivalentes 
que devem ter as disposições alternativas 
estabelecidas em conformidade com o n.º 
1, bem como as condições de isenção. Os 
limites ou disposições alternativas devem 
ter em conta as condições referidas no n.° 1 
e os limites estabelecidos pelos mercados 
regulamentados, MTF e OTF. Os limites
ou as disposições alternativas
estabelecidos nos atos delegados devem 
igualmente prevalecer sobre quaisquer 
medidas impostas pelas autoridades 
competentes nos termos do artigo 72, n.º 1, 
alínea g), da presente diretiva.

específico, os efeitos equivalentes que 
devem ter as disposições alternativas 
estabelecidas em conformidade com o n.º 
1, bem como as condições de isenção e o 
método de definição dos limites das 
posições. Para efeitos de cálculo do 
respeito pelos limites das posições, as 
posições em transações OTC equivalentes 
do ponto de vista económico podem ser 
compensadas pelas posições concluídas 
no mercado regulamentado, MTF ou 
OTF. Os poderes de gestão devem ter em 
conta as condições referidas no n.º 1 e os 
limites estabelecidos pelos mercados 
regulamentados, MTF e OTF. Os poderes 
de gestão estabelecidos nos atos delegados 
devem igualmente prevalecer sobre 
quaisquer medidas impostas pelas 
autoridades competentes nos termos do 
artigo 72, n.º 1, alínea g), da presente 
diretiva.

Or. en

Alteração 1138
Gay Mitchell

Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. São conferidos à Comissão poderes para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 94.º, a fim de definir os 
limites e as disposições alternativas 
aplicáveis ao número de contratos que 
qualquer pessoa pode concluir num 
período específico, os efeitos equivalentes 
que devem ter as disposições alternativas 
estabelecidas em conformidade com o n.º 
1, bem como as condições de isenção. Os 
limites ou disposições alternativas devem 
ter em conta as condições referidas no n.° 1 
e os limites estabelecidos pelos mercados 
regulamentados, MTF e OTF. Os limites 

3. São conferidos à Comissão poderes para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 94.º, a fim de definir os 
limites e as disposições alternativas 
aplicáveis às posições abertas que 
qualquer pessoa pode deter num período 
específico, os efeitos equivalentes que 
devem ter as disposições alternativas 
estabelecidas em conformidade com o n.º 
1, bem como as condições de isenção. Os 
limites ou disposições alternativas devem 
ter em conta as condições referidas no n.° 1 
e os limites estabelecidos pelos mercados 
regulamentados, MTF e OTF. Os limites 
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ou as disposições alternativas estabelecidos 
nos atos delegados devem igualmente 
prevalecer sobre quaisquer medidas 
impostas pelas autoridades competentes 
nos termos do artigo 72, n.º 1, alínea g), da 
presente diretiva.

ou as disposições alternativas estabelecidos 
nos atos delegados devem igualmente 
prevalecer sobre quaisquer medidas 
impostas pelas autoridades competentes 
nos termos do artigo 72, n.º 1, alínea g), da 
presente diretiva.

Or. en

Alteração 1139
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. São conferidos à Comissão poderes para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 94.º, a fim de definir os 
limites e as disposições alternativas 
aplicáveis ao número de contratos que 
qualquer pessoa pode concluir num período 
específico, os efeitos equivalentes que 
devem ter as disposições alternativas 
estabelecidas em conformidade com o n.º 
1, bem como as condições de isenção. Os 
limites ou disposições alternativas devem 
ter em conta as condições referidas no n.° 1 
e os limites estabelecidos pelos mercados 
regulamentados, MTF e OTF. Os limites 
ou as disposições alternativas estabelecidos 
nos atos delegados devem igualmente 
prevalecer sobre quaisquer medidas 
impostas pelas autoridades competentes 
nos termos do artigo 72, n.º 1, alínea g), da 
presente diretiva.

3. São conferidos à Comissão poderes para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 94.º, a fim de definir os 
limites e as disposições alternativas 
aplicáveis ao número de contratos que 
qualquer pessoa pode concluir num período 
específico, os efeitos equivalentes que 
devem ter as disposições alternativas 
estabelecidas em conformidade com o n.º 
1, bem como as condições de isenção. Os 
limites ou disposições alternativas devem 
ter em conta as condições referidas no n.° 1 
e os limites estabelecidos pela autoridade 
competente. Os limites ou as disposições 
alternativas estabelecidos nos atos 
delegados devem igualmente prevalecer 
sobre quaisquer medidas impostas pelas 
autoridades competentes nos termos do 
artigo 72, n.º 1, alínea g), da presente 
diretiva.

Or. en

Alteração 1140
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE



PE489.466v01-00 124/166 AM\901766PT.doc

PT

Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A AEVMM apresenta projetos para 
essas normas técnicas de regulamentação 
à Comissão até [31 de Dezembro de 2012].
É delegado na Comissão o poder de 
adotar as normas técnicas de 
regulamentação a que se refere o n.º 3, 
nos termos dos artigos 10.º a 14.º do 
Regulamento (UE) n.º 1095/2010.
O rácio pertinente das posições globais 
em relação às posições agregadas 
resultantes das transações de cobertura de 
boa-fé necessárias para determinar se se 
está em presença de uma situação de 
especulação excessiva a que se refere o n.º 
3 é fixado em 3. A Comissão está 
habilitada a adotar normas técnicas de 
regulamentação que modifiquem este 
limiar tendo em conta a evolução dos 
mercados financeiros.

Or. en

Alteração 1141
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As autoridades competentes não devem 
impor limites ou outras disposições 
alternativas que sejam mais restritivos do 
que os adotados nos termos do n.º 3, salvo 
em casos excecionais em que sejam 
objetivamente justificados e 
proporcionados, tendo em conta a liquidez 
do mercado específico e no interesse do 
bom funcionamento do mercado. As 
restrições são válidas por um período 

Suprimido
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inicial não superior a seis meses a contar 
da data da sua publicação no sítio Web da 
autoridade competente relevante. Tais 
restrições podem ser renovadas por 
períodos adicionais não superiores a seis 
meses de cada vez, se os motivos da 
restrição se mantiverem. Se a restrição 
não for renovada após esse período de seis 
meses, caduca automaticamente.
Aquando da adoção de medidas mais 
restritivas do que as adotadas nos termos 
do n.º 3, as autoridades competentes 
devem notificar a AEVMM. A notificação 
deve incluir uma justificação das medidas 
mais restritivas. No prazo de 24 horas, a 
AEVMM emite um parecer sobre a 
necessidade da medida para fazer face ao 
caso excecional. O parecer deve ser 
publicado no sítio Web da AEVMM.
Sempre que a autoridade competente 
tomar medidas contrárias a um parecer 
da AEVMM, publica de imediato no seu 
sítio Web um aviso explicando em 
pormenor os seus motivos.

Or. en

Justificação

As autoridades competentes deveriam estar em condições de impor disposições que possam 
ser mais restritivas do que o proposto na diretiva.

Alteração 1142
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As autoridades competentes não devem 
impor limites ou outras disposições 
alternativas que sejam mais restritivos do 
que os adotados nos termos do n.º 3, salvo 

Suprimido
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em casos excecionais em que sejam 
objetivamente justificados e 
proporcionados, tendo em conta a liquidez 
do mercado específico e no interesse do 
bom funcionamento do mercado. As 
restrições são válidas por um período 
inicial não superior a seis meses a contar 
da data da sua publicação no sítio Web da 
autoridade competente relevante. Tais 
restrições podem ser renovadas por 
períodos adicionais não superiores a seis 
meses de cada vez, se os motivos da 
restrição se mantiverem. Se a restrição 
não for renovada após esse período de seis 
meses, caduca automaticamente.

Or. en

Alteração 1143
Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As autoridades competentes não devem 
impor limites ou outras disposições 
alternativas que sejam mais restritivos do 
que os adotados nos termos do n.º 3, salvo 
em casos excecionais em que sejam 
objetivamente justificados e 
proporcionados, tendo em conta a liquidez 
do mercado específico e no interesse do 
bom funcionamento do mercado. As 
restrições são válidas por um período 
inicial não superior a seis meses a contar 
da data da sua publicação no sítio Web da 
autoridade competente relevante. Tais 
restrições podem ser renovadas por 
períodos adicionais não superiores a seis 
meses de cada vez, se os motivos da 
restrição se mantiverem. Se a restrição não 
for renovada após esse período de seis 
meses, caduca automaticamente.

As autoridades competentes estão 
geralmente autorizadas a impor limites 
mais restritivos do que os adotados nos 
termos do n.º 3, para alcançar os objetivos 
visados no n.º 1. A AEVMM será 
informada em conformidade. As restrições 
são válidas por um período inicial não 
superior a seis meses a contar da data da 
sua publicação no sítio Web da autoridade 
competente relevante. Tais restrições 
podem ser renovadas por períodos 
adicionais não superiores a seis meses de 
cada vez, se os motivos da restrição se 
mantiverem. Se a restrição não for 
renovada após esse período de seis meses, 
caduca automaticamente.
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Or. en

Alteração 1144
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.° 4 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As restrições são válidas por um período 
inicial devidamente especificado pela 
autoridade competente a contar da data 
da sua publicação no sítio Web da 
autoridade competente relevante. Tais 
restrições podem ser renovadas por 
períodos adicionais não superiores a seis 
meses de cada vez, se os motivos da 
restrição se mantiverem. Se a restrição 
não for renovada após esse período de seis 
meses, caduca automaticamente.
Uma autoridade competente que adota 
medidas mais restritivas referidas no n.º 4 
informa imediatamente do facto as 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros aos quais pertencem as 
plataformas que negoceiam os mesmos 
ativos ou classes de ativos em causa.
Se uma autoridade competente não 
concordar com a medida adotada por 
outra autoridade competente acerca de 
um instrumento financeiro negociado em 
plataformas diferentes reguladas por 
autoridades competentes diferentes, a 
AEVMM pode, em conformidade com o 
artigo 19.º do Regulamento (UE) n.º 
1095/2010, ajudar essas autoridades a 
chegar a acordo diligente.

Or. en
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Alteração 1145
Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 59-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 59.°-A
As categorias de participantes do mercado 
referidos no artigo 59.º operam uma 
distinção entre as empresas que cobrem 
riscos e as outras.
A categoria de empresas que não cobrem 
riscos comerciais não pode deter posições 
que ultrapassem 20% das suas posições 
abertas.
A AEVMM elabora projetos de normas 
técnicas que circunscrevem as posições 
dos diferentes participantes do mercado, a 
fim de impedir qualquer participante de 
monopolizar o respetivo mercado.

Or. en

Alteração 1146
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 60 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os mercados regulamentados, MTF e OTF
que admitem à negociação ou negoceiam 
instrumentos derivados sobre mercadorias 
ou licenças de emissão ou respetivos 
instrumentos derivados:

Os Estados-Membros e a AEVMM devem 
assegurar que os mercados 
regulamentados, OTF e operadores OTC 
que admitem à negociação ou negoceiam 
instrumentos derivados sobre mercadorias 
ou licenças de emissão ou respetivos 
instrumentos derivados:

Or. en
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Alteração 1147
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Artigo 60 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os mercados regulamentados, MTF e OTF
que admitem à negociação ou negoceiam 
instrumentos derivados sobre mercadorias 
ou licenças de emissão ou respetivos 
instrumentos derivados:

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os mercados regulamentados e MTF que 
admitem à negociação ou negoceiam
instrumentos derivados sobre mercadorias 
ou licenças de emissão ou respetivos 
instrumentos derivados:

Or. en

Alteração 1148
Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 60 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) tornem público um relatório semanal
com as posições agregadas detidas pelas 
diferentes categorias de operadores 
relativamente aos diferentes instrumentos 
financeiros negociados nas suas 
plataformas, em conformidade com o n.º 3;

(a) tornem público um relatório diário com 
as posições agregadas detidas pelas 
diferentes categorias de operadores 
relativamente aos diferentes instrumentos 
financeiros negociados nas suas 
plataformas, em conformidade com o n.º 3;

Or. en

Justificação

Importa recolher de forma coerente informações detalhadas e normalizadas provenientes de 
toda a União e proceder à sua agregação para poder aplicar eficazmente os limites das 
posições aplicáveis aos operadores e aos grupos de operadores. Tal permitirá impedir uma 
distorção da função de determinação dos preços dos mercados de derivados sobre 
mercadorias, bem como detetar e prevenir a criação de riscos sistémicos.

Alteração 1149
Pascal Canfin
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em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 60 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) tornem público um relatório semanal 
com as posições agregadas detidas pelas 
diferentes categorias de operadores
relativamente aos diferentes instrumentos 
financeiros negociados nas suas 
plataformas, em conformidade com o n.º 3;

(a) tornem público um relatório semanal 
com as posições agregadas detidas pelas 
diferentes categorias de pessoas
relativamente aos diferentes instrumentos 
financeiros negociados nas suas 
plataformas, em conformidade com o n.º 3;

Or. en

Alteração 1150
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Artigo 60 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) tornem público um relatório semanal 
com as posições agregadas detidas pelas 
diferentes categorias de operadores
relativamente aos diferentes instrumentos 
financeiros negociados nas suas 
plataformas, em conformidade com o n.º 3;

(a) tornem público um relatório semanal 
com as posições agregadas detidas pelas 
diferentes categorias de pessoas
relativamente aos diferentes instrumentos 
financeiros negociados nas suas 
plataformas, em conformidade com o n.º 3;

Or. en

Alteração 1151
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 60 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) tornem pública qualquer posição 
bruta ou em aberto significativa para o 
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ativo ou categoria de ativos subjacentes; 

Or. en

Alteração 1152
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 60 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) forneçam à autoridade competente, a 
seu pedido, uma repartição completa das 
posições de qualquer um ou de todos os 
membros ou participantes no mercado, 
incluindo as posições detidas em nome dos 
seus clientes.

(b) forneçam à autoridade competente, a 
seu pedido, uma repartição completa das 
posições de qualquer um ou de todos os 
membros ou participantes no mercado, 
incluindo as posições detidas em nome dos 
seus clientes, excluindo posições assinalas 
(ou a assinalar) em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º.../...[EMIR] ou 
Regulamento (UE) n.º 1227/2011 relativo 
à integridade e à transparência nos 
mercados grossistas da energia.

Or. en

Alteração 1153
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 60 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) forneçam à autoridade competente, a 
seu pedido, uma repartição completa das 
posições de qualquer um ou de todos os 
membros ou participantes no mercado, 
incluindo as posições detidas em nome 
dos seus clientes.

(b) forneçam à autoridade competente uma 
repartição completa de todas as posições 
de qualquer um ou de todos os detentores 
de posições no encerramento no dia de 
negociação precedente, numa base diária.

Or. en
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Alteração 1154
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Artigo 60 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) forneçam à autoridade competente, a 
seu pedido, uma repartição completa das 
posições de qualquer um ou de todos os 
membros ou participantes no mercado, 
incluindo as posições detidas em nome 
dos seus clientes.

(b) forneçam à autoridade competente, 
numa base diária, uma repartição 
completa das posições de todos os 
detentores de posições no encerramento 
no dia de negociação precedente.

Or. en

Alteração 1155
Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 60 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) forneçam à autoridade competente, a 
seu pedido, uma repartição completa das 
posições de qualquer um ou de todos os 
membros ou participantes no mercado, 
incluindo as posições detidas em nome dos 
seus clientes.

(b) forneçam à AEVMM e à autoridade 
competente, em tempo real, uma repartição 
completa das posições de todos os 
membros ou participantes no mercado, 
incluindo as posições detidas em nome dos 
seus clientes.

Or. en

Alteração 1156
Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 60 – n.º 1 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

A obrigação prevista na alínea a) só é 
aplicável quando o número de operadores 
e as suas posições em aberto num 
determinado instrumento financeiro 
excedem os limiares mínimos.

Suprimido

Or. en

Alteração 1157
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 60 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A obrigação prevista na alínea a) só é 
aplicável quando o número de operadores
e as suas posições em aberto num 
determinado instrumento financeiro 
excedem os limiares mínimos.

A obrigação prevista nas alíneas a) e a)-A
só é aplicável quando o número de pessoas
e as suas posições em aberto num 
determinado instrumento financeiro 
excedem os limiares mínimos.

Or. en

Alteração 1158
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Artigo 60 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A obrigação prevista na alínea a) só é 
aplicável quando o número de operadores
e as suas posições em aberto num 
determinado instrumento financeiro 
excedem os limiares mínimos.

A obrigação prevista na alínea a) só é 
aplicável quando o número de detentores 
de posições e as suas posições em aberto 
num determinado instrumento financeiro 
excedem os limiares mínimos.

Or. en
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Alteração 1159
Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 60 – n.° 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A AEVMM vela por que a informação 
recebida seja agregada por cada 
participante do mercado e para cada 
categoria de operador em conformidade 
com o n.º 3 e para qualquer categoria 
adicional de participante no mercado nos 
termos do artigo 59.º da presente diretiva 
e do artigo 35.º do Regulamento (UE) 
n.º.../... [MiFIR]. A AEVMM publica esta 
informação num relatório diário para 
efeitos de aplicação dos limites das 
posições dos diferentes participantes do 
mercado e das diferentes categorias de 
participantes do mercado.

Or. en

Justificação

Para lutar contra a especulação em relação às mercadorias e limitar os sinais erróneos em 
matéria de preços sem relação com os dados fundamentais subjacentes, cumpre dispor 
também de uma informação exata e quase em tempo real, bem como dos limites das posições.

Alteração 1160
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Proposta de diretiva
Artigo 60 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros asseguram que 
as empresas de investimento que 
negoceiam instrumentos derivados sobre 
mercadorias ou licenças de emissão ou 
instrumentos derivados destes últimos 
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fora de uma plataforma de negociação 
forneçam à autoridade competente, a 
pedido desta, uma repartição completa 
das suas posições, nos termos do artigo 
23.º do Regulamento (UE) 
n.º.../...[MiFIR].

Or. en

Alteração 1161
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 60 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. A fim de permitir a publicação referida 
no n.º 1, alínea a), os Estados-Membros 
devem requerer que os membros e 
participantes dos mercados 
regulamentados, MTF e OTF 
comuniquem em tempo real à respetiva 
plataforma de negociação informações 
pormenorizadas sobre as suas posições, 
incluindo as posições detidas em nome 
dos seus clientes.

Suprimido

Or. de

Justificação

Die (Echtzeit)-Meldung von Derivate-Positionen ist mit Kosten für den Aufbau der 
entsprechenden Infrastruktur verbunden, dem kein zusätzlicher Nutzen gegenübersteht. Dem 
Betreiber der Handelsplattform liegen die entsprechenden Transaktionsdaten schon vor, da 
sich die Meldepflichten ausschließlich auf Positionen beziehen, die auf den jeweiligen 
Plattformen gehandelt werden. Die Summe der Handelsaktivitäten des jeweiligen Teilnehmers 
bzw. Mitglieds ergibt demnach exakt die Höhe der Positionen, so dass eine zusätzliche 
Berichtspflicht der Teilnehmer / Mitglieder überflüssig ist. Sie ist zudem für Derivate nicht 
notwendig, da bereits unter EMIR eine entsprechende Berichtspflicht gegenüber 
Transaktionsregistern existiert. Dass ein Doppelreporting vermieden werden soll, 
unterstreicht auch Erwägungsgrund 29 MiFIR.
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Alteração 1162
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Artigo 60 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A fim de permitir a publicação referida
no n.º 1, alínea a), os Estados-Membros 
devem requerer que os membros e 
participantes dos mercados 
regulamentados, MTF e OTF
comuniquem em tempo real à respetiva 
plataforma de negociação informações 
pormenorizadas sobre as suas posições, 
incluindo as posições detidas em nome 
dos seus clientes.

2. A fim de permitir a publicação e a 
apresentação dos relatórios referidos no 
n.º 1, alínea a), os Estados-Membros 
devem requerer que todas as pessoas que 
detenham uma posição num instrumento 
financeiro relevante admitido à 
negociação ou negociado num mercado 
regulamentado ou MTF comuniquem à 
respetiva plataforma de negociação 
informações pormenorizadas sobre as suas 
posições no final de cada dia de 
negociação, bem como, se for caso disso, 
no decurso do referido dia, a intervalos 
determinados.

Or. en

Alteração 1163
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 60 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A fim de permitir a publicação referida 
no n.º 1, alínea a), os Estados-Membros 
devem requerer que os membros e 
participantes dos mercados 
regulamentados, MTF e OTF
comuniquem em tempo real à respetiva 
plataforma de negociação informações 
pormenorizadas sobre as suas posições, 
incluindo as posições detidas em nome dos 
seus clientes.

2. A fim de permitir a publicação referida 
no n.º 1, alínea a), os Estados-Membros 
devem requerer que todas as pessoas que 
detenham uma posição num instrumento 
financeiro pertinente comuniquem em 
tempo real à respetiva plataforma de 
negociação ou, no caso de contratos OTC, 
diretamente às autoridades competentes, 
informações pormenorizadas sobre as suas 
posições, incluindo as posições detidas em 
nome dos seus clientes, bem como sobre a 
questão se saber se uma transação é uma 
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transação de cobertura de boa-fé.

Or. en

Alteração 1164
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 60 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. A fim de permitir a publicação referida 
no n.º 1, alínea a), os Estados-Membros 
devem requerer que os membros e 
participantes dos mercados 
regulamentados, MTF e OTF comuniquem 
em tempo real à respetiva plataforma de 
negociação informações pormenorizadas 
sobre as suas posições, incluindo as 
posições detidas em nome dos seus 
clientes.

2. A fim de permitir a publicação referida 
no n.º 1, alínea a), os Estados-Membros 
devem requerer que os membros e 
participantes dos mercados regulamentados 
e MTF comuniquem diariamente à 
respetiva plataforma de negociação 
informações pormenorizadas sobre as suas 
posições, incluindo as posições detidas em 
nome dos seus clientes.

Or. de

Justificação

Os requisitos em matéria de apresentação de relatórios têm de ser proporcionais para 
empresas não financeiras. As comunicações em tempo real seriam extremamente onerosas e 
comportariam um ónus considerável e desnecessário para as empresas.

Alteração 1165
Rachida Dati

Proposta de diretiva
Artigo 60 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. A fim de permitir a publicação referida 
no n.º 1, alínea a), os Estados-Membros 
devem requerer que os membros e 
participantes dos mercados 
regulamentados, MTF e OTF comuniquem 

2. A fim de permitir a publicação referida 
no n.º 1, alínea a), os Estados-Membros 
devem requerer que os membros e 
participantes dos mercados 
regulamentados, MTF e OTF comuniquem 
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em tempo real à respetiva plataforma de 
negociação informações pormenorizadas 
sobre as suas posições, incluindo as 
posições detidas em nome dos seus 
clientes.

num prazo razoável à respetiva plataforma 
de negociação informações 
pormenorizadas sobre as suas posições, 
incluindo as posições detidas em nome dos 
seus clientes.

Or. fr

Justificação

Os detalhes das posições devem ser comunicados tendo em vista a publicação de um relatório 
semanal. Não é, por conseguinte, necessário receber estas posições em tempo real. Uma tal 
exigência não seria proporcional ao fim pretendido, tendo nomeadamente em conta os custos 
que a mesma comporta para os participantes dos mercados regulamentados, MTF e OTF. 
Este prazo razoável seria determinado pela autoridade reguladora.

Alteração 1166
Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 60 – n.° 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros asseguram que as 
empresas de investimento que negoceiam 
instrumentos derivados sobre mercadorias 
ou licenças de emissão ou instrumentos 
derivados destes últimos fora de um 
mercado regulamentado, MTF ou OTF 
forneçam, em tempo real, à AEVMM e à 
autoridade competente uma repartição 
completa das suas posições.

Or. en

Justificação

Importa recolher de forma coerente informações detalhadas e normalizadas provenientes de 
toda a União e proceder à sua agregação para poder aplicar eficazmente os limites das 
posições aplicáveis aos operadores e aos grupos de operadores. Tal permitirá impedir uma 
distorção da função de determinação dos preços dos mercados de derivados sobre 
mercadorias, bem como detetar e prevenir a criação de riscos sistémicos.
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Alteração 1167
Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 60 – n.° 2 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

As informações a comunicar à AEVMM e 
à autoridade competente mencionadas no 
primeiro e segundo parágrafos incluem os 
seguintes elementos:
(i) a identidade das duas contrapartes;
(ii) a indicação precisa da hora de 
qualquer alteração de posição;
(iii) o valor nocional da posição;
(iv) o prazo da posição;
(v) a dimensão da posição em equivalente 
de futuros;
(vi) a questão de saber se a posição reduz 
objetivamente os riscos diretamente 
ligados às atividades comerciais 
relacionadas com a mercadoria.

Or. en

Justificação

Importa recolher de forma coerente informações detalhadas e normalizadas provenientes de 
toda a União e proceder à sua agregação para poder aplicar eficazmente os limites das 
posições aplicáveis aos operadores e aos grupos de operadores. Tal permitirá impedir uma 
distorção da função de determinação dos preços dos mercados de derivados sobre 
mercadorias, bem como detetar e prevenir a criação de riscos sistémicos.

Alteração 1168
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 60 – n.º 3 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os membros, os participantes e os seus As pessoas que detenham uma posição 
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clientes devem ser classificados pelo 
mercado regulamentado, MTF ou OTF 
como operadores de acordo com a natureza 
das suas principais empresas, tendo em 
conta as eventuais autorizações aplicáveis, 
numa das categorias seguintes:

num instrumento financeiro pertinente 
são classificadas pelo mercado 
regulamentado, MTF ou OTF ou 
autoridade competente em causa nos 
termos das orientações e critérios 
explícitos definidos pela AEVMM como 
operadores de acordo com a natureza das 
suas principais empresas, tendo em conta 
as eventuais autorizações aplicáveis, numa 
das categorias seguintes:

Or. en

Alteração 1169
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Artigo 60 – n.º 3 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os membros, os participantes e os seus 
clientes devem ser classificados pelo 
mercado regulamentado, MTF ou OTF 
como operadores de acordo com a 
natureza das suas principais empresas, 
tendo em conta as eventuais autorizações 
aplicáveis, numa das categorias seguintes:

As pessoas que detenham uma posição 
num instrumento financeiro relevante 
devem ser classificadas de acordo com a 
natureza das suas principais empresas, 
tendo em conta as eventuais autorizações 
aplicáveis, numa das categorias seguintes:

Or. en

Alteração 1170
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 60 – ponto 3 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) empresas comerciais; (d) empresas comerciais que efetuam 
transações de cobertura de boa-fé;

Or. en
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Alteração 1171
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Proposta de diretiva
Artigo 60 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os relatórios mencionados no n.º 1, alínea 
a), devem especificar o número de posições 
longas e curtas por categoria de 
operadores, as respetivas alterações desde 
o relatório anterior, a percentagem do total 
das posições abertas representada por cada 
categoria, bem como o número de 
operadores em cada categoria.

Os relatórios mencionados no n.º 1, alínea 
a), devem especificar o número de posições 
longas e curtas por categoria de 
operadores, as respetivas alterações desde 
o relatório anterior, a percentagem do total 
das posições abertas representada por cada 
categoria, bem como o número de 
operadores em cada categoria.

Os relatórios mencionados na alínea a) do 
n.º 1 e no n.º 1-A devem também 
estabelecer uma distinção entre:
(i) posições que foram identificadas como 
posições que reduzem objetivamente os 
riscos diretamente ligados às atividades 
comerciais relacionadas com a 
mercadoria;
(ii) outras posições.

Or. en

Justificação

Para permitir a aplicação de limites de posições coerentes nas plataformas de negociação, as 
transações que não estejam relacionadas com uma exposição comercial subjacente devem ser 
assinaladas e comunicadas. Os dados deste sistema permitirão às autoridades competentes 
restringir temporariamente a acumulação de posições que não tenham por objetivo a 
cobertura de risco. Também auxiliarão as autoridades competentes a acompanhar e mitigar 
grandes riscos e riscos sistémicos.

Alteração 1172
Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 60 – n.º 3 – parágrafo 2



PE489.466v01-00 142/166 AM\901766PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

Os relatórios mencionados no n.º 1, alínea 
a), devem especificar o número de 
posições longas e curtas por categoria de 
operadores, as respetivas alterações desde 
o relatório anterior, a percentagem do total 
das posições abertas representada por cada 
categoria, bem como o número de 
operadores em cada categoria.

Os relatórios mencionados no n.º 1 devem 
especificar o número de posições longas e 
curtas por categoria de operadores, as 
respetivas alterações desde o relatório
anterior, a percentagem do total das 
posições abertas representada por cada 
categoria, bem como o número de 
operadores em cada categoria.

Os limites devem também distinguir entre 
as posições que reduzem objetivamente os 
riscos diretamente ligados às atividades 
comerciais e outras posições.

Or. en

Alteração 1173
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 60 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os relatórios mencionados no n.º 1, alínea 
a), devem especificar o número de posições 
longas e curtas por categoria de 
operadores, as respetivas alterações desde 
o relatório anterior, a percentagem do total 
das posições abertas representada por cada 
categoria, bem como o número de 
operadores em cada categoria.

Os relatórios mencionados no n.º 1, alínea 
a), devem especificar o número, o valor de 
mercado e o valor nocional de posições 
longas e curtas, brutas e abertas, por 
categoria de detentores de posições, as 
respetivas alterações desde o relatório 
anterior, a percentagem do total das 
posições abertas, curtas e longas,
representada por cada categoria, bem como 
o número de detentores de posições em 
cada categoria.

Or. en

Alteração 1174
Sylvie Goulard
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Proposta de diretiva
Artigo 60 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os relatórios mencionados no n.º 1, alínea 
a), devem especificar o número de posições 
longas e curtas por categoria de 
operadores, as respetivas alterações desde 
o relatório anterior, a percentagem do total 
das posições abertas representada por cada 
categoria, bem como o número de 
operadores em cada categoria.

Os relatórios mencionados no n.º 1, alínea 
a), devem especificar o número de posições 
longas e curtas por categoria de detentores 
de posições, as respetivas alterações desde 
o relatório anterior, a percentagem do total 
das posições abertas, curtas e longas,
representada por cada categoria, bem como 
o número de detentores de posições em 
cada categoria.

Or. en

Alteração 1175
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 60 – n.° 3 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Para os fins dos relatórios mencionados 
nas alíneas a), a-A e b), o cálculo das 
posições brutas e abertas, curtas e longas, 
bem como dos valores nocionais detidos 
direta ou indiretamente pela pessoa em 
causa, incluindo através de um índice, de 
um cabaz de valores mobiliários ou de 
uma participação num fundo negociado 
em bolsa ou entidade comparável, deve ter 
em conta a questão de saber se são 
levadas a efeito diferentes estratégias de 
investimento no que se refere a um ativo 
ou categorias de ativos no quadro de mais 
de um fundo separado gerido pelo mesmo 
gestor de fundos, se a mesma estratégia de 
investimento é levada a efeito no 
respeitante a um ativo particular ou a um 
grupo de ativos através mais de um fundo 
e se mais de uma carteira no seio da 
mesma entidade é gerida de forma 
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discricionária de acordo com a mesma 
estratégia de investimento em relação a 
um ativo específico ou a uma categoria de 
ativos.

Or. en

Alteração 1176
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Proposta de diretiva
Artigo 60 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A AEVMM deve elaborar projetos de 
normas técnicas de execução com vista a 
determinar o formato dos relatórios 
referidos no n.º 1, alínea a), e o teor das 
informações a fornecer em conformidade 
com o n.º 2.

A AEVMM deve elaborar projetos de 
normas técnicas de execução com vista a 
determinar o formato dos relatórios 
referidos no n.º s 1 e 1-A, e o teor das 
informações a fornecer em conformidade 
com o n.º 2.

Or. en

Alteração 1177
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 60 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A AEVMM deve elaborar projetos de 
normas técnicas de execução com vista a 
determinar o formato dos relatórios 
referidos no n.º 1, alínea a), e o teor das 
informações a fornecer em conformidade 
com o n.º 2.

A AEVMM deve elaborar projetos de 
normas técnicas de execução com vista a 
determinar o formato dos relatórios 
referidos no n.º 1, alínea a), e o teor das 
informações a fornecer em conformidade 
com o n.º 2 e o n.º 1 do artigo 59.º.

Or. en
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Alteração 1178
Rachida Dati

Proposta de diretiva
Artigo 60 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A AEVMM deve elaborar projetos de 
normas técnicas de execução com vista a 
determinar o formato dos relatórios 
referidos no n.º 1, alínea a), e o teor das 
informações a fornecer em conformidade 
com o n.º 2.

A AEVMM deve elaborar projetos de 
normas técnicas de execução com vista a 
determinar o formato dos relatórios 
referidos no n.º 1, alínea a), o teor das 
informações a fornecer e o prazo de 
apresentação das mesmas, em 
conformidade com o n.º 2.

Or. fr

Justificação

Os detalhes das posições devem ser comunicados tendo em vista a publicação de um relatório 
semanal. Não é, por conseguinte, necessário receber estas posições em tempo real. Uma tal 
exigência não seria proporcional ao fim pretendido, tendo nomeadamente em conta os custos 
que a mesma comporta para os participantes dos mercados regulamentados, MTF e OTF. 
Este prazo razoável seria determinado pela autoridade reguladora.

Alteração 1179
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 60 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

São conferidos à Comissão poderes para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 94.º, relativamente a medidas
destinadas a especificar os limiares 
referidos no n.º 1, último parágrafo, e a 
definir de forma mais precisa as
categorias de membros, participantes ou 
clientes mencionadas no n.º 3.

A AEVMM apresenta os projetos de 
normas técnicas de regulamentação à 
Comissão relativamente a medidas 
destinadas a especificar os limiares 
referidos no n.º 1, último parágrafo e adota 
as orientações e requisitos de informação 
para a especificação das categorias de 
membros, participantes, operadores OTC,
ou clientes mencionadas no n.º 3

Or. en
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Alteração 1180
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 60 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

São conferidos à Comissão poderes para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 94.º, relativamente a medidas
destinadas a especificar os limiares 
referidos no n.º 1, último parágrafo, e a 
definir de forma mais precisa as categorias 
de membros, participantes ou clientes 
mencionadas no n.º 3.

A AEVMM elabora normas técnicas de 
regulamentação destinadas a especificar 
os limiares referidos no n.º 1, último 
parágrafo, e a definir de forma mais precisa 
as categorias de membros, participantes ou 
clientes mencionadas no n.º 3.

Or. en

Justificação

A questão é de caráter técnico, pelo que seria preferível que fosse regulada pela AEVMM.

Alteração 1181
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Artigo 60 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

São conferidos à Comissão poderes para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 94.º, relativamente a medidas 
destinadas a especificar os limiares 
referidos no n.º 1, último parágrafo, e a 
definir de forma mais precisa as categorias 
de membros, participantes ou clientes
mencionadas no n.º 3.

São conferidos à Comissão poderes para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 94.º, relativamente a medidas 
destinadas a especificar os limiares 
referidos no n.º 1, último parágrafo, e a 
definir de forma mais precisa as categorias 
de detentores de posições mencionadas no 
n.º 3.

Or. en
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Alteração 1182
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 60 – n.° 5 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A AEVMM apresenta projetos para essas 
normas técnicas regulamentares à 
Comissão até [31 de Dezembro de 2012].
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.

Or. en

Alteração 1183
Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 60 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

São conferidos à Comissão poderes para 
adotar atos de execução, em 
conformidade com o artigo 95.°, 
relativamente às medidas destinadas a 
exigir que todos os relatórios 
mencionados no n.° 1, alínea a), sejam 
enviados à AEVMM num dia específico 
da semana para que esta autoridade os 
centralize e publique.

Suprimido

Or. en

Alteração 1184
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE
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Proposta de diretiva
Artigo 60 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

São conferidos à Comissão poderes para 
adotar atos de execução, em 
conformidade com o artigo 95.°, 
relativamente às medidas destinadas a
exigir que todos os relatórios mencionados 
no n.° 1, alínea a), sejam enviados à 
AEVMM num dia específico da semana 
para que esta autoridade os centralize e 
publique.

A AEVMM pode exigir que todos os 
relatórios mencionados no n.° 1, alínea a), 
sejam enviados à AEVMM num dia 
específico da semana para que esta
autoridade os centralize e publique.

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

A questão é de caráter técnico, pelo que seria preferível que fosse regulada pela AEVMM.

Alteração 1185
Jürgen Klute

Proposta de diretiva
Artigo 60 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. São conferidos à Comissão poderes 
para adotar atos de execução, em 
conformidade com o artigo 95.°, 
relativamente às medidas destinadas a 
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exigir que todos os relatórios 
mencionados no n.º 1, alínea a), sejam 
enviados à AEVMM num momento 
específico diário para que esta autoridade 
os centralize e publique. Estas normas 
técnicas devem permitir um fácil acesso 
público à informação de forma a 
viabilizar a identificar tendências e riscos 
da negociação de instrumentos derivados 
em plataformas de negociação, OTC e 
mercados de mercadorias subjacentes.
A AEVMM deve apresentar esses projetos 
de normas técnicas de execução à 
Comissão até [...].
É conferido à Comissão o poder de adotar 
normas técnicas de execução com base 
em projetos de normas técnicas a que se 
refere o primeiro parágrafo, nos termos 
do artigo 15.º do Regulamento (UE) 
n.º 1095/2010.
______________
* JO, inserir a data: 12 meses após a data 
de entrada em vigor da presente diretiva.

Or. en

Alteração 1186
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 60 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Para os efeitos previstos no n.º 1 do 
artigo 59.º, a AEVMM elabora, em 
estreita coordenação com o CERS e 
outros supervisores setoriais relevantes da 
União e países terceiros, projetos de 
normas técnicas de regulamentação que 
especifiquem um conjunto de indicadores 
e limiares necessários para o controlo das 
características dos mercados de produtos 
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de base subjacentes, bem como a 
informação pormenorizada e agregada a 
facultar pelos intervenientes no mercado, 
mercados regulamentados, MTF e OTF e 
repositórios de transações autorizados ao 
abrigo do Regulamento (UE) 
n.º.../...[EMIR]  às autoridades 
competentes relevantes, à AEVMM e ao 
CERS.
Estes indicadores devem ser utilizados, em 
particular, pelas autoridades competentes 
e pelo departamento de mercadorias da 
AEVMM estabelecido no artigo 35.º do 
regulamento (UE) n.º.../...[MiFIR], para 
proceder a um exame permanente, 
aprofundado e pormenorizado dos 
padrões de produção, consumo, 
intermediação, transporte, níveis de 
inventários estimados e oficiais, incluindo 
contratos pré-pagos, capacidades de 
reserva, tendências da oferta e da procura 
a longo prazo dos mercados de 
mercadorias subjacentes, bem como da 
volatilidade dos mercados e dos padrões 
de correlação dos mercados de 
mercadorias subjacentes com outros 
ativos e categorias de ativos.
A AEVMM apresenta projetos para essas 
normas técnicas de regulamentação à 
Comissão até [31 de Dezembro de 2012].
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.

Or. en

Alteração 1187
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Artigo 61 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Em derrogação do n.º 1, os Estados-
Membros devem permitir que qualquer 
operador de mercado proceda à gestão dos 
serviços de comunicação de dados de um 
APA, CTP e ARM, sujeito à verificação 
prévia do respetivo cumprimento do 
disposto no presente título. Esse serviço 
deve ser incluído na sua autorização.

2. Em derrogação do n.º 1, os Estados-
Membros devem permitir que qualquer 
operador de mercado proceda à gestão dos 
serviços de comunicação de dados de um 
APA e ARM, sujeito à verificação prévia 
do respetivo cumprimento do disposto no 
presente título. Esse serviço deve ser 
incluído na sua autorização.

Or. en

Alteração 1188
Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Artigo 65 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem exigir que 
todos os membros do órgão de direção de 
qualquer prestador de serviços de 
comunicação de dados sejam sempre 
idóneos, possuam conhecimentos, 
competências e experiência suficientes e 
dediquem o tempo necessário ao 
desempenho das suas funções.

Os membros do órgão de direção devem 
ser sempre suficientemente idóneos, 
possuir conhecimentos, competências e 
experiência suficientes e consagrar tempo 
suficiente ao desempenho das suas 
funções.

Or. en

Justificação

No respeitante à governação de empresas, afigura-se primordial introduzir as mesmas 
exigências na Diretiva MiFID do que na Diretiva DRC IV. Estas alterações são, por isso, 
idênticas às apresentadas pelo ECR às propostas DRC IV.

Alteração 1189
Kay Swinburne, Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 65 – n.º 1 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

O órgão de direção deve dispor 
coletivamente dos conhecimentos, 
competências e experiência necessários 
para poder compreender as atividades do 
prestador de serviços de comunicação de 
dados. Os Estados-Membros devem 
assegurar que todos os membros do órgão 
de direção atuem com honestidade, 
integridade e independência de espírito 
para avaliar e exercer um espírito crítico 
em relação às decisões dos quadros 
superiores.

O órgão de direção deve dispor 
coletivamente dos conhecimentos, 
competências e experiência necessários 
para poder compreender as atividades do 
prestador de serviços de comunicação de 
dados. Cada membro do órgão de direção 
deve atuar com honestidade, integridade e 
independência de espírito a fim de avaliar 
de forma eficaz e crítica as decisões dos 
quadros superiores.

Or. en

Justificação

No respeitante à governação de empresas, afigura-se primordial introduzir as mesmas 
exigências na Diretiva MiFID do que na Diretiva DRC IV. Estas alterações são, por isso, 
idênticas às apresentadas pelo ECR às propostas DRC IV.

Alteração 1190
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Artigo 65 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Sempre que um operador de mercado 
procure obter a autorização para operar um 
APA, CTP ou ARM e os membros do 
órgão de direção do APA, CTP ou ARM 
sejam os mesmos que os membros do 
órgão de direção do mercado 
regulamentado, presume-se que essas 
pessoas satisfazem os requisitos 
estabelecidos no primeiro parágrafo.

Sempre que um operador de mercado 
procure obter a autorização para operar um 
APA ou ARM e os membros do órgão de 
direção do APA ou ARM sejam os mesmos 
que os membros do órgão de direção do 
mercado regulamentado, presume-se que 
essas pessoas satisfazem os requisitos 
estabelecidos no primeiro parágrafo.

Or. en
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Alteração 1191
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Artigo 65-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 65.°-A
Estabelecimento de um sistema europeu 

de publicação de informações financeiras
1. Um sistema europeu uniforme de 
publicação de informações financeiras é 
criado para consolidar todos os dados 
sobre transações em ações e instrumentos 
equiparáveis a ações admitidas à 
negociação num mercado regulamentado 
ou MTF.
2. O sistema europeu de publicação de 
informações financeiras é dirigido por 
uma entidade comum da UE segundo 
disposições determinadas por via de atos 
delegados. Os atos delegados preveem 
também o procedimento de designação 
desta entidade por via de concurso 
lançado pela Comissão.
3. O sistema europeu de publicação de 
informações financeiras é alargado aos 
instrumentos financeiros que não sejam 
ações, nomeadamente obrigações, pelo 
menos (2) anos após a entrada em vigor 
da presente diretiva.

Or. en

Alteração 1192
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 66 – n.° 5 – parágrafo 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

As informações publicadas pelo APA 
incluem, pelo menos, os seguintes 
elementos:
(a) o identificador do instrumento 
financeiro;
(b) o preço a que a transação foi 
concluída;
(c) o volume da transação;
(d) o momento da transação;
(e) o momento em que a transação foi 
comunicada;
(f) a unidade de preço da transação;
(g) a plataforma de negociação em que a 
transação foi executada ou, em 
alternativa, o código «OTC»;
(h) se aplicável, uma indicação de que a 
transação estava sujeita a condições 
específicas.

Or. en

Justificação

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

Alteração 1193
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 67 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O Estado-Membro de origem deve exigir 
que os CTP apliquem políticas e 
disposições adequadas no sentido de 
recolher as informações divulgadas ao 

O Estado-Membro de origem deve exigir 
que os CTP apliquem políticas e 
disposições adequadas no sentido de 
recolher as informações divulgadas ao 
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público, em conformidade com os artigos 
5.º e 19.º do Regulamento (UE) n.º …/…. 
[MiFIR], consolidando-as num fluxo 
contínuo de dados eletrónicos e 
disponibilizando as informações ao público 
de forma tão próxima do tempo real 
quanto tecnicamente possível, em 
condições comerciais razoáveis, incluindo, 
pelo menos, os seguintes elementos:

público, em conformidade com os artigos 
5.º e 19.º do Regulamento (UE) n.º …/…. 
[MiFIR], consolidando-as num fluxo 
contínuo de dados eletrónicos e 
disponibilizando as informações ao público 
em tempo real, em condições comerciais 
razoáveis, incluindo, pelo menos, os 
seguintes elementos:

Or. en

Justificação

A fim de evitar qualquer dúvida, convém substituir "de forma tão próxima do tempo real 
quanto tecnicamente possível" por "em tempo real". Esta formulação retoma a expressão 
consagrada na MiFID, que se aplica essencialmente à transparência OTC, que permite um 
prazo máximo de três minutos para efeitos de "tempo real" no caso de a transação ser 
realizada por telefone.

Alteração 1194
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 67 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-A) se for caso disso, o sistema de 
negociação automatizado que gerou a 
transação;

Or. en

Justificação

Dado que um grande número de transações foi gerado por algoritmos, importa saber que 
algoritmo foi utilizado.

Alteração 1195
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de diretiva
Artigo 67 – n.º 1 – alínea g-B) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(g-B) se a transação foi executada em 
OTC, a natureza da transação;

Or. en

Alteração 1196
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 67 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(h-A) se a transação foi uma venda a 
descoberto a curto prazo na aceção da 
alínea b) do artigo 2.º, n.º 1, do 
Regulamento (UE) n.º 236/2012.

Or. en

Alteração 1197
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 67 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As informações devem ser 
disponibilizadas gratuitamente 15 minutos 
após a publicação de uma transação. O 
Estado-Membro de origem deve exigir que 
os CTP possam difundir essas informações 
de forma eficiente e coerente, de modo a 
garantir um acesso rápido às informações, 
numa base não discriminatória e em 
formatos facilmente acessíveis e utilizáveis 

As informações consolidadas 
pós-negociação devem ser disponibilizadas
gratuitamente para fins de informação ao 
público 15 minutos após a publicação de 
uma transação. O acesso em tempo real às 
informações pelos profissionais do 
mercado deve fazer-se a um preço 
razoável cobrado pelo CTP. O Estado-
Membro de origem deve exigir que os CTP 
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pelos participantes no mercado. possam difundir essas informações de 
forma eficiente e coerente, de modo a 
garantir um acesso rápido às informações, 
numa base não discriminatória e em 
formatos facilmente acessíveis e utilizáveis 
pelos participantes no mercado.

Or. en

Justificação

As informações devem ser disponibilizadas gratuitamente 15 minutos após a publicação de 
uma transação. A formulação deve ser adaptada, a fim de permitir a remuneração ao CTP 
pelos seus serviços de agregação. Dado que as fontes (plataformas de negociação) não 
cobram tarifas neste caso, poderia ser encontrada uma solução bastante eficaz do ponto de 
vista dos custos.

Alteração 1198
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 67 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-A) se for caso disso, o sistema de 
negociação automatizado que gerou a 
transação;

Or. en

Alteração 1199
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 67 – n.º 2 – alínea g-B) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(g-B) se a transação foi executada em 
OTC, a natureza da transação;
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Or. en

Alteração 1200
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 67 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Essas informações devem ser 
disponibilizadas gratuitamente, 15 minutos 
após a publicação de uma transação. O 
Estado-Membro de origem deve exigir que 
os CTP possam difundir essas informações 
de forma eficiente e coerente, de modo a 
garantir um acesso rápido às informações, 
numa base não discriminatória e em 
formatos geralmente aceites que sejam 
interoperáveis, facilmente acessíveis e 
utilizáveis pelos participantes no mercado.

As informações consolidadas 
pós-negociação devem ser disponibilizadas
gratuitamente para fins de informação ao 
público 15 minutos após a publicação de 
uma transação. O acesso em tempo real às 
informações pelos profissionais do 
mercado deve fazer-se a um preço 
razoável cobrado pelo CTP. O Estado-
Membro de origem deve exigir que os CTP 
possam difundir essas informações de 
forma eficiente e coerente, de modo a 
garantir um acesso rápido às informações, 
numa base não discriminatória e em 
formatos geralmente aceites que sejam 
interoperáveis, facilmente acessíveis e 
utilizáveis pelos participantes no mercado.

Or. en

Justificação

As informações devem ser disponibilizadas gratuitamente 15 minutos após a publicação de 
uma transação. A formulação deve ser adaptada, a fim de permitir a remuneração ao CTP 
pelos seus serviços de agregação. Dado que as fontes (plataformas de negociação) não 
cobram tarifas neste caso, poderia ser encontrada uma solução bastante eficaz do ponto de 
vista dos custos.

Alteração 1201
Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Artigo 67 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. O Estado-Membro de origem deve exigir 
que os CTP assegurem que sejam 
consolidados, pelo menos, os dados 
fornecidos pelos mercados 
regulamentados, MTF, OTF e APA e 
relativamente aos instrumentos financeiros 
especificados em atos delegados, por força 
do n.º 8, alínea c).

3. O Estado-Membro de origem deve exigir 
que os CTP assegurem que sejam 
consolidados os dados fornecidos pelo 
conjunto dos mercados regulamentados, 
MTF, OTF e APA e relativamente aos 
instrumentos cobertos pela presente 
diretiva, a fim de assegurar a criação de 
uma base de dados consolidada completa.

Or. en

Justificação

A única forma de assegurar a criação de uma base de dados consolidada completa através de 
fornecedores comerciais que concorrem entre si consiste em exigir a consolidação dos dados 
de todos os APA registados. Desta forma todas as transações declaradas serão consolidadas. 
Os CTP continuarão a estar em concorrência mas os investidores disporão de uma base de 
dados consolidada que lhes permitirá saber se beneficiaram realmente da melhor execução 
das suas operações.

Alteração 1202
Pervenche Berès

Proposta de diretiva
Artigo 67 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Estado-Membro de origem deve 
exigir que os CTP assegurem que sejam 
consolidados, pelo menos, os dados 
fornecidos pelos mercados 
regulamentados, MTF, OTF e APA e 
relativamente aos instrumentos financeiros 
especificados em atos delegados, por força 
do n.º 8, alínea c).

3. A AEVMM deve exigir que os CTP 
assegurem que sejam consolidados, pelo 
menos, os dados fornecidos pelos 
mercados regulamentados, MTF, OTF e 
APA e relativamente a todos os
instrumentos financeiros 

Or. en

Justificação

One of the key issues of the MiFID review for all market participants – issuers, institutional 
investors, intermediaries and individual investors alike – is to get a fuller picture of the 
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market, and especially all the transactions taking place in it. In that regards, improving post-
trade transparency should be a priority. In a context of market fragmentation and 
multiplication of trading platforms publishing their own post-trade data, post-trade 
information underpins the best execution principle and is critical for maintaining investor 
confidence. A prerequisite for this is to establish a mandatory and exhaustive consolidated 
tape, with all transactions in all financial instruments being published at a single point, 
irrespective of where the transaction occurs (on organized markets; OTC trades). The tape's 
operator would be selected by competitive bidding once the regulators have drawn up the 
terms of reference. This approach is similar to that used for trade repositories for OTC 
derivatives, although at this stage it involves real-time flows rather than publication of 
aggregate data. In terms of process, and in order to ensure fair competition between the 
potential consolidated tape providers, it is necessary to specify that this single European CTP 
should be selected through a public tender organized by the European Commission. This 
appears to be the better solution to choose fairly the entity which can be the single 
consolidated tape in Europe.

Alteração 1203
Sylvie Goulard

Proposta de diretiva
Artigo 67 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Estado-Membro de origem deve exigir 
que os CTP assegurem que sejam 
consolidados, pelo menos, os dados 
fornecidos pelos mercados 
regulamentados, MTF, OTF e APA e 
relativamente aos instrumentos financeiros 
especificados em atos delegados, por força 
do n.º 8, alínea c).

3. O Estado-Membro de origem deve exigir 
que os CTP assegurem que sejam 
consolidados, pelo menos, os dados 
fornecidos pelos mercados 
regulamentados, MTF e APA e 
relativamente aos instrumentos financeiros 
especificados em atos delegados, por força 
do n.º 8, alínea c).

Or. en

Alteração 1204
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 67 – n.º 7



AM\901766PT.doc 161/166 PE489.466v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

7. São conferidos à Comissão poderes
para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 94.º, 
relativamente a medidas destinadas a 
clarificar o que constituem condições 
comerciais razoáveis para o acesso aos 
fluxos de dados a que se referem os n.°s 1 e 
2.

7. A Comissão adota até […]* atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
94.º, relativamente a medidas destinadas a 
clarificar o que constituem condições 
comerciais razoáveis para o acesso aos 
fluxos de dados a que se referem os n.ºs 1 e 
2.

_________________
* JO, inserir a data: 6 meses após a data 
de entrada em vigor da presente diretiva.

Or. en

Justificação

Clarificação e fixação de um prazo para a intervenção da Comissão Europeia.

Alteração 1205
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 67 – n.º 8 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

8. São conferidos à Comissão poderes 
para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 94.º, 
relativamente a medidas que especificam:

8. A Comissão adota até […]* atos 
delegados atos delegados, em 
conformidade com o artigo 94.º, 
relativamente a medidas que especificam:

_________________
* JO, inserir a data: 6 meses após a data 
de entrada em vigor da presente diretiva.

Or. en

Justificação

Clarificação e fixação de um prazo para a intervenção da Comissão Europeia.
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Alteração 1206
Kay Swinburne

Proposta de diretiva
Artigo 67 – n.° 8 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) as plataformas de negociação, as APA, 
bem como os dados dos instrumentos 
financeiros que devem constar do fluxo de 
dados;

Suprimida

Or. en

Alteração 1207
Pervenche Berès

Proposta de diretiva
Artigo 67 – n.° 8 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) as plataformas de negociação, as APA, 
bem como os dados dos instrumentos 
financeiros que devem constar do fluxo de 
dados;

Suprimida

Or. en

Justificação

One of the key issues of the MiFID review for all market participants – issuers, institutional 
investors, intermediaries and individual investors alike – is to get a fuller picture of the 
market, and especially all the transactions taking place in it. In that regards, improving post-
trade transparency should be a priority. In a context of market fragmentation and 
multiplication of trading platforms publishing their own post-trade data, post-trade 
information underpins the best execution principle and is critical for maintaining investor 
confidence. A prerequisite for this is to establish a mandatory and exhaustive consolidated 
tape, with all transactions in all financial instruments being published at a single point, 
irrespective of where the transaction occurs (on organized markets; OTC trades). The tape's 
operator would be selected by competitive bidding once the regulators have drawn up the 
terms of reference. This approach is similar to that used for trade repositories for OTC 
derivatives, although at this stage it involves real-time flows rather than publication of 
aggregate data. In terms of process, and in order to ensure fair competition between the 
potential consolidated tape providers, it is necessary to specify that this single European CTP 
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should be selected through a public tender organized by the European Commission. This 
appears to be the better solution to choose fairly the entity which can be the single 
consolidated tape in Europe.

Alteração 1208
Olle Schmidt
em nome do Grupo ALDE

Proposta de diretiva
Artigo 67 – n.º 8 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) outros meios para assegurar que os 
dados publicados por diferentes CTP são 
coerentes e permitem uma concordância 
completa e o estabelecimento de 
referências cruzadas com dados análogos 
de outras fontes.

(d) outros meios para assegurar que os 
dados publicados por diferentes CTP são 
idênticos.

Or. en

Justificação

A atual proposta poderia refletir as práticas atuais do mercado (dois conjuntos de dados 
muito diferentes podem ser coerentes entre si mesmo se as divergências puderem ser 
explicadas). Todavia, tal não permite lograr um conjunto único de dados acessível a partir de 
diferentes fontes. Assim sendo, a presente alteração visa alcançar este objetivo.

Alteração 1209
Pervenche Berès

Proposta de diretiva
Artigo 67 – n.º 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-A. A Comissão designa um CTP 
europeu comum através de concurso 
público justo e transparente ao designar o 
CTP, a Comissão tem em conta a medida 
em que os candidatos são capazes de 
satisfazer as condições mencionadas no 
presente artigo, da qualidade dos serviços 
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que propõem e as tarifas que cobram.
 A fim de garantir um concurso justo e 
transparente, a AEVMM deve elaborar 
projetos de normas técnicas de 
regulamentação para determinar critérios 
a aplicar no contexto do concurso.

Or. en

Justificação

One of the key issues of the MiFID review for all market participants – issuers, institutional 
investors, intermediaries and individual investors alike – is to get a fuller picture of the 
market, and especially all the transactions taking place in it. In that regards, improving post-
trade transparency should be a priority. In a context of market fragmentation and 
multiplication of trading platforms publishing their own post-trade data, post-trade 
information underpins the best execution principle and is critical for maintaining investor 
confidence. A prerequisite for this is to establish a mandatory and exhaustive consolidated 
tape, with all transactions in all financial instruments being published at a single point, 
irrespective of where the transaction occurs (on organized markets; OTC trades). The tape's 
operator would be selected by competitive bidding once the regulators have drawn up the 
terms of reference. This approach is similar to that used for trade repositories for OTC 
derivatives, although at this stage it involves real-time flows rather than publication of 
aggregate data. In terms of process, and in order to ensure fair competition between the 
potential consolidated tape providers, it is necessary to specify that this single European CTP 
should be selected through a public tender organized by the European Commission. This 
appears to be the better solution to choose fairly the entity which can be the single 
consolidated tape in Europe.

Alteração 1210
Pascal Canfin
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 67-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 67.°-A
Base de dados consolidada comum

O mais tardar até […]*, a AEVMM 
elabora um parecer destinado ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho e à 
Comissão um parecer sobre a 
disponibilidade de informações pós-
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negociação de alta qualidade 
disponibilizadas ao público de acordo com 
os artigos 5.º e 19.º do Regulamento (UE) 
n.º .../...[MiFIR]  sob forma consolidada 
que abranja todo o mercado no respeito 
de normas favoráveis ao utilizador a um 
custo razoável.
Nos casos em a AEVMM considerar que 
as informações pós-negociação 
disponibilizadas ao público de acordo com 
os artigos 5.º e 19.º não estão disponíveis 
ou não são de elevada qualidade ou não 
cobrem o conjunto do mercado, a 
AEVMM deve emitir parecer negativo.
Neste caso, a Comissão adota um ato 
delegado no prazo de três meses a contar 
da receção do parecer desfavorável da 
AEVMM nos termos do artigo 94.º 
relativamente às medidas que preveem a 
criação de uma entidade comum que 
explore o sistema de informações pós-
negociação consolidadas disponibilizadas 
de acordo com os artigos 5.º e 19.º.
O mais tardar até […]**, a AEVMM 
elabora um parecer destinado ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho e à 
Comissão um parecer sobre a 
disponibilidade de informações pós-
negociação de alta qualidade 
disponibilizadas ao público de acordo com 
os artigos 9.º e 20.º do Regulamento (UE) 
n.º .../...[MiFIR]  sob forma consolidada 
que abranja todo o mercado de acordo 
com normas de fácil utilização a um custo 
razoável.
Nos casos em a AEVMM considerar que 
as informações pós-negociação 
disponibilizadas ao público de acordo com 
os artigos 9.º e 20.º não estão disponíveis 
ou não são de elevada qualidade ou não 
cobrem o conjunto do mercado, a 
AEVMM deve emitir parecer negativo.
Neste caso, a Comissão adota um ato 
delegado no prazo de três meses a contar 
da receção do parecer desfavorável da 
AEVMM nos termos do artigo 94.º 
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relativamente às medidas que preveem a 
criação de uma entidade comum que 
explore o sistema de informações pós-
negociação consolidadas disponibilizadas 
de acordo com os artigos 9.º e 20.º.
_____________________
*JO: inserir a data: 6 meses após a data 
de aplicação da presente diretiva.
**JO: inserir a data: um ano após a data 
de aplicação do presente diretiva.

Or. en


